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همانندیهایبنیادینمثنویبااوپانیشادهایاولیهدر

-1عبدالحسینلطیفی
چکیده
در میان ابعاد مختلف ادیان ،میتوان گفت بُعد عرفان از بیشتتری ررفیتت همتدلی ویتروان ادیتان
برخوردار است و بیشتری همانندیها از ای رهگذر حاصل میشود؛ ازای رو ای نوشتتار متففتل
بررسی همانندی برخی آموزههای مهم عرفانی در مثنتوی بتهعنتوان نمونتۀ برجستتهای از ادبیتات
اسالمی و اووانیشادهای اولیه بهمثابۀ یفی از کتابهای مهم دی هندویی استت موضتوعات مهتم
ای وژوهش عبارتاند از :وحدت وجود ،اتحاد برهم و آتم و فناءفیاهلل ،و رستگاری مبتنتیبتر
معرفت ای مقاله درصدد آن است که اوالً همدلی ای دو اثر را از رهگتذر هماننتدی آمتوزههتای
عرفانی نشان دهد ثانیاً به مدد مثنوی ،توجه جمهور مطالعهگران را به آثار مهتم عرفتانی هنتدویی
معطوف کند درنتیجه میتوان گفت ،عالوهبر همانندیهایی که حاصل فطرت معنویتگترای بشتر
است و در آثار مورد بحث در ای نوشتار به نیفوی دریافتته متیشتود ،هماننتدیهتای مثنتوی بتا
اووانیشادهای اولیه قابلتأمل است ای وژوهش با رویفرد مت محورانه و روش تحلیلی-مقایسهای
و بر مبنای منابع کتابخانهای انجام وذیرفتهاست
کلیدواژهها :اتحاد برهم و آتم  ،اووانیشادهای اولیه ،مثنوی معنوی ،طریت رستتگاری ،وحتدت

وجود
 -1مقدمه
عرفان که میتوان گفت کموبیش بُعد مهمی از ادیان مختلف بهشمار میآیتد ،در مقایسته بتا ابعتاد
دیگری مانند فقه ،کالم و آیی  ،بیتانگر مشترکات بیشتری در میان جمهور ویروان ادیتان است ای
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 -1استادیار گروه ادیان و عرفان ،واحد یادگار امام خمینی(ره) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران
Email: hoseinlatifi89@gmail.com

تاریخ دریافت1397/5/15 :

تاریخ وذیرش1397/12/17 :
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مشترکات در مواردی چنان شایان توجهاست که اهل ف نیز نمیتوانند قاطعانه تأثیر و تأثر ادیان و
مفاتب را باور کنند یا اینفه موجب و موجد ای مشترکات را صرفاً نیاز فطری و معنویتختواهی
انسان بدانند البته میتوان گفت گاه میشود آمیزهای از ای دو نگرش ،مبنای اشتراکات باشد ایت
نگرش اخیر میتواند اف وسیعتری ویشِروی مخاطب بگشاید؛ چراکه چنی نگرشتی دربردارنتدۀ
دو رویفتترد معتبتتر متتورد اشتتاره در بتتاال یعنتتی رویفتترد مقایستهای ) (comparativeو رهیافتتت
همانندیهای فطری مبتنیبر نیازهای معنوی بشر ) (fusionismاست
 -1-1بیانمسأله
با توجه به مالحظات فوق ،نگارنده بهمنظور رعایت جوانب مذکور ،کوشیدهاست کته بته واکتاوی
همانندیها در دو حوزۀ مهم عرفانی-معنتوی جهتان یعنتی «مثنتوی معنتوی» در عرفتان استالمی
بهعنوان یفی از مهمتری ساحتهای الهامبخش عرفان و معنویت و نیتز «اووانیشتادهای اولیته در
دی هندویی» بپردازد مالک ورداخت به اووانیشادهای اولیه یا کالسیک آن است که ایت متتون را
میتوان بام بلند عرفان و معنویت هندویی دانست که خود الهتامبختش دیگتر متتون و در نگتاهی
وسیعتر نگرش اووانیشادهایی شدهاند که تا به امروز ادامه یافتتهاستت همچنتی  ،انتختاب مثنتوی
معنوی و اووانیشادهای اولیه ازآنرو صورت وذیرفتهاست که هر دو مجموعه ،به حد قابتلتتوجهی
و البته با رویفردی عارفانه و معنوی بر شالودۀ متون مقدس وایهریتزی شتدهانتد بته بیتان دیگتر،
مثنوی بهطور مستقیم و نیز غیرمستقیم نارر بر قرآن است و اووانیشادهای اولیته یتا کالستیک نیتز
قرآتی نو و عارفانه از مهمتری آموزههای «ریگودا» بهعنوان مت مقدس مادر یا بنیادی  ،بهدستت
میدهتد بتر ایت استاس ،وتژوهش حاضتر متففتل واستخ بته ایت ستااالت استت 1 :مباحتث
وجودشناختی و معرفتشناختی مورد بحث در ای نوشتار کداماند؟  2چته هماننتدیهتایی میتان
مثنوی و اووانیشادهای اولیه در موضوعات ای وژوهش وجود دارد؟
-1-2اهدافپژوهش
هدف از ای وژوهش اوالً آن است که از رهگذر طرح هماننتدیهتای مباحتث وجتودشتناختی و
معرفتشناختی در دو حوزۀ مورد وژوهش ،اهمیت عرفان بهعنوان ستاحتی مستتعد بترای تقویتت
همدلی بشری ،به سهم ای نوشتار مورد تأکید قرار بگیرد ثانیاً به مدد جایگاه رفیع مثنوی معنتوی،
اووانیشادها که متون عرفانی و معنوی هندویی بهشمار متیآینتد ،متورد توجته مطالعتهکننتدگان و
وژوهشگران قرار گیرند
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-1-3روشتحقیق
ای وژوهش ،با رویفرد مت محور و با روش تحلیلی-مقایسهای و بر مبنای شیوۀ کتابخانهای انجام
شدهاست؛ بنابرای همانگونه که از عنوان وژوهش حاضر ویداستت ،در واکتاوی هماننتدیهتا بته
فراخور مقال و مجال ،به ابیات مثنوی و بخشهایی از اووانیشادهای مهتم استتناد شتدهاستت الزم
است گفته آید که در ای نوشتار ،گاه از نام کوتاه مثنوی معنوی یعنی مثنتوی استتفاده شتدهاستت
همچنی  ،هرجا از اووانیشادها یاد میشود ،منظور اووانیشادهای اولیه یا کالسیک است
-1-4پیشینۀتحقیق
در باب محورهای مهم عرفانی در اسالم و هند چه منفرداً و چته بتهصتورت مقایستهای در ادیتان
اسالم و هندویی ،وژوهشهای قابلتوجهی وجود دارد که بهمنظور رعایتت اختصتار بته برختی از
آنها اشاره میشود:
 «موالنا و وحدت ادیان» ،اثر دکتر محمود شالویی ،انتشارات وژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطتات()1385؛ نویسنده در ای کتاب به ای موضوع ورداختهاست که ادیان دارای حقیقتی واحد هستتند
که ای امر در موضوعات عرفانی به بهتری نحو خود را نمایان میکند ایشتان بتا نظتر بته همتی
دیدگاه وحدتگرایانۀ موالنا ،با ابیات و شرحهای مختلف سعی در اثبات ای دیدگاه داشتهاست
 «تأملی در امفان جمع میان عرفان عاشقانه و عرفتان مبتنتیبتر وحتدت وجتود» ،نوشتتۀ عبتاسگوهری و امی رضا نوشی  ،مجلۀ عرفان اسالمی ،دورۀ سیزدهم ()1396؛ مضمون کلی ایت مقالته
ای است که عرفان عاشقانه ،رابطۀ بی خدا و انسان را از رابطۀ بی حتاکم و محفتوم ،خواجته و
رعیت و حتی عابد و معبود ،به عاش و معشوق فراتر برده و ازای رو نمایشگاه عالیتتری روابت
انسان با خدای خویش است بر بنیاد ای نگرش عرفانی ،انسان معشوق و محبوب خداونتد استت
که در لحظهای خاص و طی تجربهای شگرف با وامگیری از عش الهی ،به ناگاه در عی معشوقی،
عاش و در عی محبوبی ،محب میشود عرفان وحدت وجودی ،عرفانی است مبتنیبر ایت ادعتا
که عارف طی تجربۀ عرفانی خویش به معرفتی مشعر بر وحتدت و یگتانگی خلت و حت دستت
یازیده و درمییابد که ثنویت بی خدا و ماسویاهلل در عی وقوع ،اصیل و بنیادی نیست
 «مقام تسلیم در مثنوی و گیتا» ،نوشتۀ سعید گراوند و سعیده صتباحی ،مجلتۀ ادبیتات عرفتانی واسطورهشناختی ،شمارۀ بیست و نهم)1392( ،؛ در ای مقاله مراتتب مختلتف تستلیم در مثنتوی و
گیتا ،بیان شدهاست همچنی در ای مقاله آمدهاست که مقصود اصلی مثنوی و گیتا از طترح مقتام
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تسلیم ،بیان فراموشی تدبیر و اراده و وناهجست به ح است؛ یعنی انسان به جای تفیهبر ویچیدگی
اندیشههای فلسفی و مقوالت ذهنی باید عاشقانه خود را تسلیم ح کند تا زودتتر و آستانتتر بته
نجات دستیابد
 «معرفی متون اووانیشادی» ،نوشتۀ عبدالحسی لطیفی ،مجلۀ علمی-وژوهشی نامۀ الهیات ،بهتار وتابستان ()1389؛ ای مقاله به معرفی اووانیشادهای اولیته یتا کالستیک متیوتردازد کته درحقیقتت
اووانیشادهای اصلی بهشمار میروند همچنی در ای مقاله ،اهم مضتامی محتوری اووانیشتادهای
اولیه مانند :طری مرجح رستگاری که همانا طری معرفت است ،وحدت وجود یا اتحاد براهم و
آتم  ،دو نگرش مهم الهیاتی راجع به خدا (برهم ) یعنی سگونه برهم یا ختدای توصتیفوتذیر
که رابطۀ حقی -خلقی بر آن مبتنی است و نیز نیرگونه برهم یا خدای بیانناوذیر که مبتی رابطتۀ
عاشقانۀ خدا و جهان است ،واکاوی شدهاست
-2مفهوموحدتوجوددراوپانیشادهایاولیهومثنوی
چنانفه بهنظر میرسد ،بیشتری ارتباط میان محورهای اندیشۀ موالنا در مثنوی و آمتوزههتای مهتم
اووانیشادها که در ای نوشتار طرح شدهاست ،به چشم میخورد و اگتر تنهتا استامی و عنتاوی را
نادیده بگیریم ،مباحث با همانندیهای زیادی مطرح شدهاست البته بهرغم همۀ شتباهتهتایی کته
بی ای دو نظریه وجود دارد ،بهنظر میرسد موالنا قائل به نظر «دوگانگی» باشد؛ یعنتی «جهتان را
خدا» تصور نمیکند ،بلفه تجلی او میداند؛ چراکه اعتقاد موالنا در ای باب ،ویوست به ذات باری
و نیستشدن در هستی مطل و ویوست به وجود منبس ح و اتحاد نوری یتا وحتدت رهتوری
است ،نه حلول و اتحادِ حلولی؛ همچون آهنی که در کوره گداخته شود و رنگ و خاصتیت آتتش
ویدا کند ،یا همچون سنگ که بر اثر تابش آفتاب از حالت تیرگیِ سنگ بیرون آید و مبدل به گوهر
لعل ناب و یاقوت و الماسی روش آبدار شود؛ بنابرای اولیاء خدا رهور ح و تجلی نور حت در
هیأت آدمیاند ،نه اینفه از جنس ذاتی ح باشند ،یا وجود ایشتان رترف حلتول ختدا شتدهباشتد
عالوهبر ای  ،مولوی منزلت اتحاد با ح و رهور مقام ربوبیت را در مظهر بشری مابی همتۀ افتراد
بشر تعمیم نمیدهد؛ بلفه آن مقام و مرتبت را مخصوص و منحصر به صنفی ممتاز از بشر میداند
که مصداق «انسان کامل» باشند (ستاری )229 : 1375 ،با چنی تعبیتری ،موالنتا در ایت وادی راه
تعادل را ویشگرفتهاست او با تمثیلهای لطیف ،ای موضوع را مطرح میکند و مثنوی ختویش را
«دکان وحدت» مینامد او وجود را همچون نور خورشید که در عی یفیبودن در صح خانههتا
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میتابد ،مختلف میشود (  ،)416-7/4یا مانند نوری که بر سایههای کنگره میتابد ،به عدد تبتدیل
میشود ( ،)688/1مطرح میکند
آفرینش در چشم موالنا جلوهای است هزار رنگ و هزار نقش از نوری بتیرنتگ و درخشتان،
یعنی خدا؛ که تنها انبیا و اولیا هستند که ورای ایت آبگینتۀ تفثتر را متیتواننتد ببیننتد و حقیقتت
بیرنگی آن نور را بهصورت وراکندهنشدۀ آن مشاهده کنند (( )2365/1دیت لتوئیس)514 :1390 ،
و از اتصال به آن خُم صفا ،به یفرنگی و وحدت برسند
جامۀۀۀۀرۀۀۀدرنۀۀۀ ا  ن ۀۀۀمِرۀۀۀفا 

سۀۀادهو ۀۀگرنۀۀ وشۀۀییچۀۀون ۀۀیا



()501/1





موالنا نیز چون حفیمان مالف اووانیشادها ،معتقتد استت کته در ورای ایت جهتان متحتول و
دائمالتغییر ،حقیقتی ثابت و سرمدی وجود دارد که عالم صورت و کالبد آن است
کۀۀععۀۀالمرۀۀورتعقۀۀعکۀۀعاسۀۀ  

کوسۀۀ بابۀۀایه نۀۀگاهۀۀع ۀۀعاسۀۀ 



()3259/4


در نگرش اووانیشادی نیز جهان تجلی تفثریافتۀ برهم است .درحقیقت با درنظرگرفت آتم ،
برهم محسوس و مادی میشود؛ اما بتدونلحتا آتمت او فراتتر از همتهچیتز استت در چنتی
شرایطی نمیتوان برهم را توصیف کرد و تنها میتوان از عبارت «نِتی نِتتی» ) (Neti Netiیعنتی
«چنی نیست ،چنی نیست» استفاده کرد؛ چراکه چیزی باالتر از خود نام برهم نیست که بتواننتد
آن را توصیف کنند ).(S.geden A, 1980: 1796

چندوگیه اووانیشاد نیز در ای باب میگوید« :ای روح م که مرکز وجود مت استت ،از یتک
دانه برنج یا یک دانه ذرت کوچکتر است؛ اما ای روح م که در مرکز وجود م است ،در عتی
حال از زمی  ،فضای میانه و آسمان و تمام جهان بزرگتر است و درحقیقت همان آتم است کته
چون رشتهای ،تمام موجودات را به یفدیگر ویونتد متیدهتد و همتان آتمت استت کته در تمتام
موجودات تجلی مییابد؛ اما موجودات نیک ،بهتر او را منعفس میکنند آتم هنگامی که تجستم
مییابد که از حقیقت اصیل خود غافل میشود و بهتدریج خود را وجودی مستقل تلقتی متیکنتد
درحقیقت ای غفلت نتیجۀ اسارت آتم در ماده است اگر آتم متجسد ،از حقیقت اسارت خود
مطلع شود میتواند از چرخۀ زاد مرگ رهایی یابد برایت استاس هتدف غتایی حیتات کته همانتا
یفیشدن با حقیقت برتر یعنی برهم است محق میشود ای امر تنها بهواسطۀ معرفت و انقطاع
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از همۀ اعمال چه خوب و چه بد تحق مییابد؛ چراکه حتی اعمال نیتک نیتز متیتواننتد موجتب
بازایی شوند برای اساس ،فرد باید او را مرکز مراقبۀ خود قرار دهد؛ چراکه او تنها بیمترگ استت
( )Max muller F, 1879: 309در سوتا سواتارا اووانیشاد آمدهاست« :تو آتشی ،خورشیدی ،تتو
همان هوایی ،همان ماه آسمانی ،تو آسمان ورستارهای ،تو همان برهم متعالی ،تو زنی ،تو متردی،
تو جوانمردی ،تو همان ویر فرتوتی ،تو همهجا هستی  ،تو همتان ابتر آذرختش افتروزی ،چهتار
فصلی ،دریاهایی ،بیآغازی ،تو فراتر از زمان و مفانی » (همان)212 :
سرایندۀ ای کلمات بر آن بودهاست که هیچچیزی را خارج از وجود کتل نگتذارد؛ بنتابرای همته
چیز را «او» میشمارد و همان را مترادف با معنای برهم قرار میدهتد و کوشتیدهاستت تتا ذهت
خواننده متوجه نوعی حقیقت و تجربهای وجودی در مواجه با آن حقیقت متعتال و فراگیتر شتود
همۀ ای ها و بسیاری از مطالب دیگر که در سراسر اووانیشادها یافت میشود ،با ای نظریۀ وحدت
وجود که خدا کل است و کل خداست ،قابل فهم است بر ای اساس ،جهان آفریتدهای متمتایز از
خدا نیست  ،خدا جهان است و جهان خداست (استیس)214 :1358 ،
فیاهللدرمثنوی
-3اتحادب همن -تمندراوپانیشادوفناء 
بهطورکلی در اووانیشتادها باالتری معرفت ،معرفت نسبتبه برهم است دارنتدۀ چنتی معرفتتی
میتواند از ای رهگذر تمام امیتال و خواستههای ختود را فروبنشتاند چنتی فتتردی از ویتری و
مرگ ،مصیبت و غم و تمام عوارض جسمتانی میرهد انستتان فرزانته واسطتتۀ کستب معرفتت
نسبتبه برهم است و نیز با یفیشدن با برهم  ،همانند برهم بر همهچیز سیطره ویتدا متیکنتد
).(Radha Krishnan, 1995:275

در اووانیشتادها اگر خدایان متعددی مانند :ایندره ،ورونه ،آگنی ،میتره و دیگر ختدایان ،ذکتری
به میتان میآید ،درحقیقت از وجود مستقلی برخوردار نیستند و هر یک تنهتا جنبتهای از حقیقتت
مطل و یگتانه تلقی میشوند و ای ها نتامهتای مختلفتی از یتک حقیقتت هستتند؛ بترای مثتتال،
«وراجتاوتی» که در ریگودا بهعنوان خدای ختال مطرح میشود ،دراووانیشادها تنها بهعنوان جنبتۀ
خالق برهم مطرح میشود ) )Sehgal Sunil, 1999: 1372-3برای استتاس« ،بترهم » یعنتی
جان جهان و «آتم » یعنی جان فردی (که بخشی از بترهم استت) تنهتا حقیقتت هستتی استت
) .(S.geden A, 1980: 1779درحقیقت نسبت آتم به برهم  ،نسبت جزء به کل است آتمت
فراتر از شفل و هیئت است و درحقیقت شتفل و هیئتت بتر آتمت عتارض متیشتود هیئتت و
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جسمتانیت فتانی میشود ،اما آتم جاودانه است ) (Kapoor Subodh, 2002: 239همۀ افتراد
هستی با برهم یفی هستند و آتم درحقیقتت رهتورات مختلتف برهمتت بتهحستاب متیآیتد
) .(King Richard, 1955: 237براساس ای تلقی ،برهمت وجود فتراشخصی و فراتر از متذکر
و مانث است او از صفت تشخص مانند صفات دیگتر منتزه استت و تنهتا بتا توصتیفاتی ستلبی
میتوان راجع به او سخ گفت ).(Sehgal Sunil, 1999: 1359

موضوع برهم یا حقیقت متعال و رابطتۀ آن بتا آتمت یتا جتوهر منفترد در تففتر هنتدویی،
مسألهای اساسی به حساب می آید در ای تففتر بترهم هتم ختدایی متشتخص و هتم حقیقتتی
فراشخصی به حساب میآید او در عی حال هم ویچیده و هم ستاده استت ،هتم کوچتک و هتم
بتزرگ استت در اووانیشتادها دو تلقتی از بتترهم وجتود دارد« :ستتگونه» ) (Sagunaبتترهم و
«نیرگونه» ) (Nirgunaبرهم

«سگونه برهم » با سه ویژگی وصف میشود« :سَت» ( :Satهستی

مطل )« ،چیت» ( :Chitآگاهی مطل ) و «آنانتده» ( :Anandaستعادت مطلت ) «بترهم ستگونه»
خدای متشخص ،خدای همه ،خدای مطل و علت همهچیز است همهچیز از او بهوجود میآید و
همهچیز به او بازمیگردد او حاکمبر جهان استت ،جهتان را ودیتد آوردهاستت و از آن محافظتت
میکند و در وایان دورۀ کیهانی ،آن را منهدم میکند )(Sircar M. N, 2001: 184؛ امتا «نیرگونته
برهم » تنها حقیقت موجود است و جهان متفثر حقیقتی ندارد و درحقیقت ،حاصل جهتل و مایتا
است جهل ریشۀ درک تفثرگرایانۀ ما از جهان است و حقیقت یگانه و مطل همیشه ثابت است و
فراتر از هر نام و شفلی است و جهان و هرچه در آن استت ،متحتول متیشتود و درمتیگتذرد و
حقیقت متعال یعنی برهم باقی است درحقیقت برهم و جهان دو چیز متمتایز از هتم نیستتند
برای اساس ،جان منفرد (آتم ) و جان جهان (برهم ) از یتک جوهرنتد و هتر کتس (آتمت ) بته
واسطۀ معرفت نسبتبه برهم  ،با او یفی میشود ).(lok.cit

متفثر بودن عالم و در عی حال وحدت آن با حقیقت متعال یعنی برهم مسئلهای استت کته
بارها در اووانیشدها مطرح شدهاست درای باره گفته میشود؛ همانگونه که طال میتواند به اشفال
مختلف در بیاید اما در عی حال ذات طال بودن خود را حفظ کند ،برهم نیز متیتوانتد در عتی
یفتایی و با حفظ ذات ،در مظاهر مختلف تجلی ویدا کند ) .(S.geden A, 1980: 1779بته بیتان
دیگر ،در اووانیشادها ،توحید و وحدت وجود با یفدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند؛ در برختی متوارد
برهم بهعنوان خدا (خال ) مطرح میشود و در بعضی متون دیگر ،برهم بهعنوان یتک حقیقتت
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متعال و فراگیر تلقی میشود آموزه هتای توحیتدی و وحتدت وجتودی در اووانیشتدها چنتان بتا
یفدیگر درآمیختند که در برخی موارد نمتیتتوان آنهتا را از یفتدیگر تمییتز داد؛ امتا درمجمتوع
رویفرد وحدت وجودی در اووانیشادهای اولیه غالب است ).(Sehgal Sunil, 1999: 1372
در متون اووانیشتادی در کنار آموزۀ محوری همهخدایی یا برهم -آتمت  ،ایت آمتوزه مطترح
میشود که کستانی که به معرفتت کامتل نائتل نمتیشتوند ،نمتیتواننتد درک درستتی از بترهم
داشتهباشند چنی افترادی بهواسطۀ آگاهی و معرفت محدود ،شنتاخت محدود و درجته دومتی از
برهم بهدست میآورند براستاس تلقی چنی افرادی از بترهم  ،او ختال  ،نگتاهدارنتده و متدیر
جهان است براستاس چنی شناختی« ،برهم » ،خدایی تشخصیافته شتمرده متیشتود ،همچنتی
«آتمت » یعنی هر فترد دارای اندیشه و آزادی است کته براستتاس آن تصتمیم متیگیترد و عمتل
میکند نتیجۀ چنی شنتاختی از برهم  ،مطرحشتدن دیتدگاه توحیتدی و نته همتهختدایی استت
).(King Richard, 1955: 239

طبیعتاً چنی شناختی در اعمال انسان نیز اثر میگذارد و او را نسبتبه هرچه متاستوی استت،
بیتفاوت نشان میدهد و همۀ آنچه او را از ای شناخت دور میکند ،در چشتم او ختوار و زبتون
میشود و چنانفه بهنظر میرسد ،رهایی از همۀ آنچه به ای جهان که به تعبیر اووانیشادی آن خیال
و توهمی (مایا) بیش نیست نیز ،در گرو همی شناخت و یفیشدن آتم و برهم است و نیز در
آن صورت است که وحدت همۀ موجودات کشف میشود ()Kapoor subodh,2002:275

در مفهوم فارغشدن از خود و ویوست به اصل و یفیشدن برهم -آتم

که از اصول اندیشتۀ

اووانیشادی است ،در مثنوی نیز ابیاتی با ای مضمون ،بسیار یافت میشود؛ ازجمله موالنا میگوید:
هر وقت به باط نظر داشتهباشی ،دعوی نمیبینی؛ بلفه آنفه متیبینتی ،دعتوی عشتاق استت کته
دعوی نشانۀ فنای آنهاست وقتی منصورحالج «أنا الح » میگویتد ،نشتان از محتو ختود استت،
نشان از تواضع او است و اینفه حالج از خویشت خویش رسته است و جز او چیزی نمیبینتد ،در
اصل به تواضع نیستی دستیافتهاست
چۀۀۀونبۀۀهبۀۀارنبنعۀۀ یجدعۀۀویک اسۀۀ  

اوودعۀۀۀویجپۀۀۀیش نسۀۀۀلطانفناسۀ ۀ 


ماتَ ۀد  ۀداوۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ فۀۀۀۀاععبۀود

لۀۀیگفۀۀۀۀۀۀۀاععنیسۀ کۀۀوعارۀعبۀۀود

او رویلفۀۀ نحۀۀویفۀۀۀۀۀۀۀۀۀاععاسۀۀ 

ورنۀۀهمفلۀۀوتاس ۀ ومۀۀوتش اتۀۀعاس ۀ 

فاع ۀعِچۀۀه کۀۀوچنۀۀۀۀۀۀۀۀانمقۀۀۀهور ۀۀۀد

فۀاعلۀۀۀیهۀۀاجۀمۀلۀۀۀها ویدور ۀۀۀد




(موالناج)444:1380
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موالنا در اینجا از علم نحو استفاده کردهاست و به زیبایی ای محوشدن را بیان میکنتد اینفته
در جملهای بگویم «زید مُرد» ،بهلحا نحو در زبان عربی زید نقش فاعل را دارد و فاعل به معنتی
انجامدهندۀ کاری است؛ اما ای مُردن ،کاری است که آدمی با انجام آن ،از هتر کتار دیگتر نتاتوان
میشود و دیگر خودی برایش نمیماند تا کاری از او سرزند در داستتان «اعتمتادکتردن بته تملت
خرس» آنجا که خرس از هجوم اژدها مینالد و مرد به فریادش میرسد ،مولوی میگوید« :سرِّ ای
فریادکردن در آن است که تو خود او هستی و باید دروی یافت «اویِ» وجود خویش باشی »
فک تۀونقۀشاسۀ وفکۀ اوسۀ جۀان 

نقۀۀدتۀۀو لۀۀواس ۀ ونقۀۀداوس ۀ کۀۀان

تۀۀۀۀو یج ۀۀۀۀودراب ۀۀۀۀۀودراویِاو

کۀۀووکۀۀووۀۀوجفۀا ۀۀۀیه ۀۀوسۀۀۀویاو



(موالناج)223:1380


انسان کامل میداند که باید در خویش سراغ او را بگیترد و امتور مجتازی را نشتانه ی انستان
فرض نفند در ای صورت است که حقیقت انسانی -الهیِ خویش را درمییابد (زمانی -6 :1374
 )495اینجا بهوضوح قرائت عرفان اسالمی از موضوع برهم آتم  ،مشاهده میشود که به نیفوی
یاد آور «تتوم اسی» (تو خود او یعنی خدا هستی) در داستان «شویتیفتو» در اووانیشاد است
در داستان موسی و شبان آمدهاست:
ن ۀوداو
نکهحۀقوفۀ اومۀناسۀ ومۀ 

و ب ۀ ایبنۀۀدهشاس ۀ ا ۀۀنوف ۀ ووۀۀو 

(موالناج )224:1380





ای بیت بر تجلی ح در انسان کامل ازطری اتحاد راهر و مظهر نتارر استت در ایت بتاب،
موالنا معتقد است که ح تعالی در هیفل و حلیۀ بشری راهر و متجلی شده و وجتود انستانی بته
ح ویوسته و با او متحد شدهاست؛ اما نه از راه حلتول و اتحتاد ذاتتی شخصتی ،بلفته از جهتت
وحدت نوری و اتحاد شأنیِ و فنای تاریفی در روشنایی و زوال شخصتیت و جداشتدن تعتیا از
هستی مطل

درحقیقت انسان کامل مظهر تام و تمام ،آیینۀ تمامنمای ح و نایب و خلیفۀ خداوند

است ح تعالی برای هدایت خل و تفمیل نفوس بشری از غیب وحتدت بته شتهود کثترت در
هیفل ناسوتی بشریت متجلی شدهاست تا به مقتضای جنسیت جسمانی ،جتاذب و هتادی خالیت
باشد؛ وس انسان کامل از راه اتحاد راهر و مظهر عی ح است (زمانی)440-441 :1374 ،
وس از آن موالنا از زبان موسی اشاره میکند که سخنان شبان دایر بر تشبیهکردن خدا به انستان
و احتیاجات خدا ،حتی در ح بندهای که به چنان مقامی یعنی فنا رسیده ،نیز بیهودهاست
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درحۀۀق نبنۀۀدها ۀۀنهۀۀم
(موالناج)224:1380


در عرفان اسالمی ،مقام فنا موت ارادی و مرگ ویش از مرگ نیز خوانده متیشتود ایت مقتام
یعنی فنا از اوصاف بشری است ،سالک از اثر تجلی ح یتا غلبتۀ وجتد ،چتون ختود را مغلتوب
صفات ح میبیند ،صفات بشری را از دست میدهد و در صفات وی فانی میشتود و البتته ایت
فنا که نزد موالنا درویش حقیقی از آن خالی نیست ،از مقولۀ تجربۀ باطنی است و در عبارت راهر
نمیگنجد (زری کوب)750-1 :1390 ،
در دفتر ششم (بیت  663به بعد) موالنا در بیان غزلگونهای از می و میخانه و ساقی ،به شترح
و توضیح اتحاد و یگانگی ورداختهاست که نزدیک به مفهوم برهم آتم اووانیشادی است:
بلۀۀدا  نا ۀۀندوبۀۀهبیهو ۀۀیرونۀۀد 

والۀۀۀدومولۀۀۀود نجۀۀۀا ۀۀۀگ ۀۀۀوند



(موالناج )846:1380


ای نهتنها اشاره به آن ویوند و یگانگی برهم -آتم در اووانیشاد دارد؛ بلفه با آمدن واژگتان والتد
و مولود به محبت ودرانهای که برهم در ریگودا نسبتبه بندگانش دارد نیز همانندی مییابد
در چند بیت بعد ،موالنا در اوج زیبایی و به زبان عربی ابیاتی را میآورد کته بتا آمتوزۀ اتحتاد
«تتومسی» در داستان شویتفتو در اووانیشادها همانندی دارد:
اَنۀۀۀۀ َوَجۀۀۀۀۀهیجالعَ ۀۀۀۀواَنالاَراه 

غا َۀۀۀۀهُالقۀۀۀۀۀ ُِحِ ۀۀۀۀاُُاالِ ۀۀۀۀیِباه



(همان)


خطاب به خداوند میگوید« :تو حقیقت منی » سپس بالفاصله شنونده را مخاطب قرار میدهد
و میگوید« :تعجبی ندارد که او را نمیبینم؛ چراکه غایت و نهایت قترب و نزدیفتی موجتب ایت
حجاب و اشتباه شدهاست»
اَنۀۀۀ َعَقلۀۀۀیجالعَ َۀۀۀواِنلَۀۀۀماَرَ  

مِۀۀۀۀنوفۀۀۀۀۀورِاالِلیِۀۀۀۀۀباکِالمُشۀۀ ۀیَبَگ



(همان)


(خطاب به خدا) تو عقل منی ،اگر تو را نمیبینم تعجبی ندارد؛ چراکه کثرتهای تو در تو مترا
به ای اشتباه انداختهاند
جِئۀۀ َاَ ۀۀ َُاَنۀۀ َمِۀۀنحَبۀۀعِالوَر ۀۀد 

کَۀۀۀماَ ۀۀۀۀع ۀۀۀاج ۀۀۀانِۀۀۀداءلِلبَلیۀۀۀۀد



(همان)
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خطاب به خداوند میگوید« :تو از رگ گردن به م نزدیکتتری » و نیتز خطتاب بته ختود و
شنونده میگوید« :چقدر برای صدا زدن او از واژۀ «یا» استفاده کنیم؟! «یا» حرف نتدایی استت کته
برای صدا کردن و ندا دادن کسی که دور است استفاده میشود» (زمانی)205-207 :1374 ،
چنی بیانی عاشقانه برای رساندن چنان مفهومی عرفانی و فلسفی که در بسیاری از ادیان یافت
میشود ،اگر نگوییم بینظیر ،کم نظیر است از ای رهگذر ،موالنا برای بیان عقایتد ختود از همتۀ
آنچه تجربۀ درونی اوست و نیز از علوم مختلف استفاده میکند و بیش از همته ،بتاز ایت تصتویر
بیصورت عش است که هم او و هم مخاطبینش را به وادی حیرت میاندازد
بهنظر میرسد تصور موالنا از هستی بسیار شبیهاست به آنچه در اووانیشادها به آن اشاره شد و
شاید بتوان گفت ،تنها کلمات متفاوت میشود؛ به ای معنی که جای «برهم » که روح کلی هستی
و ثابت الیتغیری است و تمام هستی را در خود جتای دادهاستت ،واژۀ «ختدا» متینشتیند و «روح
سالفان بهسوی ح » همان «آتم اووانیشادی» است که درنهایت با برهم یفی میشود موالنا در
دفتر ششم (بیت  142به بعد) اشاره به چنی مفهومی میکند (دلیل دلنبست به نقشهتای زیبتایی
که در حمام رسم میکردند) که موضوع برهم  -آتم را به ذه متبادر میکند و چنی میگوید:
جۀۀۀانِاوتم هۀۀۀ دروۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀاه ۀۀۀد 

جۀۀۀانِجۀۀۀان ۀۀۀودم هۀۀۀ اهلل ۀۀۀۀۀد



(موالناج )826:1380


آنچه در باب اتحاد برهم -آتم در اووانیشادها آمد ،شباهت بسیاری دارد با آنچته در عرفتان
اسالمی و اندیشۀ موالنا دربارۀ اتحاد راهر و مظهر مطرح است؛ با ای تفاوت که عرفتان استالمی
آنها را یفی نمیداند ،بلفه بحث تجلی را مطرح میکند حال آنفه راهراً در اووانیشادها آنهتا را
یفی میگیرند؛ به ای معنی که ویبردن به آتم و درک آن ،مساوی است با ویبردن بته بترهم و
همی نحوۀ اتحاد است که رستگاری یا مُفشه نامیده میشود به دیگر سخ و با توجه به آنچته از
مت اووانیشادها در باال آوردهشد ،رهایی یا رستگاری در اووانیشاد زمانی میسر است که فرد به ای
اتحاد و وحدت دست یازیده باشد؛ یعنی هم برهم را در هر چیز و هر کس حاضر ببینتد و هتم
بداند که آتم وجودِ خودش ،همان برهم است
-4رسیعاریوارتباط نبامل ف دراوپانیشادهاومثنوی
بحث نجات و رستگاری نیز در اووانیشادها و همچنی در مثنوی ارتبتاط وثیقتی بتا نحتوۀ کستب
معرفت و نوع آن و همچنی نوع نگرش به جهان دارد چنانفه در مثنوی معرفت به انواع مختلفتی
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تقسیم میشود ،در اووانیشاد نیز چنی است؛ به دیگر سخ در هر دوی ای اندیشهها ،معرفت گاه
به امور ملموس و راهری تعل دارد و گاه به امور جوهری و اساسی و ای نتوع اخیتر استت کته
موجب نجات میشود موالنا در بارۀ اندیشه و ففر مطالبی گوناگون و بهراهر متعارضتی در بیتان
آوردهاست ،گاه اندیشه را به خُردی و نارسایی مینفوهد و گاه آن را به بزرگی میستاید؛ ازایت رو
نمیتوان اندیشه را در مثنوی به یک معنی و یک جهت حمل کرد ،گاه اندیشه در معنتی عرفتی آن
و گاه در مفهوم فلسفی و گاه در مفهوم بری ِ عرفانی و گاه نیز با وهم و ونتدار مطترح شتدهاستت
(زمانی )478 :1393 ،بر مبنای آنچه که گفته شد ،موالنا گاه اندیشه را در حت بعضتی مفیتد و در
ح بعضی دیگر ناسودمند و برای بعضی ابدال حتتی مُضِتر معرفتی متیکنتد؛ بنتابرای بستته بته
مخاطبی او و همچنی حاالت وارده بر خود ،دیدگاه او در باب اندیشه متفتاوت بیتان شتدهاستت
(شهیدی)138 :1376 ،
بسیار روش است که اندیشه در نگاه اول بدون ابزار و مصالح دانتش امفتانوتذیر نیستت بتا
توجه به آنچه دربارۀ اندیشه گفتهشد ،موالنا علم را به صورتهتای متفتاوتی منظتور نظتر دارد او
علمی را که متعل به امور دنیوی است و تنها در رفع حوائج ای جهتانی استت؛ ازقبیتل هندسته و
نجوم و طب و حتی فلسفه ،برای ارتقاء معنوی آدمی کافی نمیداند و متیگویتد ایت هتا بته بُعتد
حیوانی آدمی واسخ میگوید و موجب بقای حیوانیت انسان است
ۀۀۀان ۀۀۀوموعلۀۀۀمِرِۀۀۀووفلسۀۀۀفه

ۀۀۀ دهکۀۀۀۀاریهۀۀۀایعلۀۀۀمِهندسۀۀۀه 
کۀۀۀۀهتللۀۀۀۀقبۀۀۀۀاهمۀۀۀۀیندنۀۀۀۀۀیاسیش

رهبۀۀۀههفیۀۀۀۀم سۀۀۀمانبۀۀۀ نیسۀۀۀیش

ا ۀۀۀنهمۀۀۀهعلۀۀۀمِبنۀۀۀای ۀۀۀۀورس 

کۀۀۀهعِمۀۀۀادبۀۀۀودِوۀۀۀاووا ی سۀۀۀ 

بهۀۀۀۀ اسۀۀۀۀیبقایحیۀۀۀۀۀوانچنۀۀۀۀدرو 

نۀۀۀام نک دنۀۀۀدا ۀۀۀنوی ۀۀۀانرمۀۀۀو 



(موالناج1380ج)550


ازنظر موالنا کسانی که علمهای راهری را فرامیگیرند ،برخالف کستانی هستتند کته بته علتم
حقیقی رسیدهاند علم یا معرفت اینان راهبر ایشان است و علم راهربینان باری است بر دوش آنان
(شهیدی)139 :1376 ،
علۀۀۀۀۀمهۀۀۀۀۀایاهۀۀۀۀۀعدتحمالشۀۀۀۀۀان 

علۀۀۀۀمهۀۀۀۀایاهۀۀۀۀعتۀۀۀۀناحمالشۀۀۀۀان

علۀۀۀمچۀۀۀونبۀ ۀ دت نۀۀۀد ۀۀۀاری ۀۀۀود

علۀۀمچۀۀونبۀۀ تۀۀن نۀۀدبۀۀاری ۀۀود



(موالناج)37:1380
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بنابرای ففری را که موجب کسب چنی علومی میشود از همان نوع اسفل اندیشه میدانتد و
برای تعالی ناکافی و بلفه گاه زیانآور تلقی میکند؛ چراکه به عقیدۀ موالنا ،اگر آدمتی ختود را بته
چنی اندیشیدنی مشغول کرد و آن را اصل تصور کرد ،در دام توهم افتاده و چونان کسی است که
به امید صید دروی سایهای دوان است و درنهایت خسته و ناتوان بدون کسب هیچ نتیجتهای عمتر
بسر خواهدبرد
مۀۀ بۀۀ بۀۀۀۀۀۀاالو ۀۀ  نسۀۀۀا هاش 

مۀۀۀیدودبۀ ۀ  ۀۀۀۀۀا پۀ ۀ انمۀ ۀ وش

ابلهۀۀۀیرۀۀۀیادِ نسۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀا ه ۀۀۀود

بۀۀیما ۀۀه ۀۀود
مۀۀیدودچنۀۀۀدانکۀۀه 


بۀۀی بۀۀ کۀۀهعکۀۀ  نمۀۀ هواسۀۀ 


بۀۀی بۀۀ کۀۀهارۀۀع نسۀۀا هک اسۀۀ 


تیۀۀ انۀۀدا دبۀۀهسۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀویسۀۀا هاو

تۀۀۀۀۀۀ کشش ۀۀۀالی ۀۀۀودا جسۀۀۀی و

تۀۀ کشعمۀۀ شتهۀۀی ۀۀدعمۀۀ رفۀۀ 

ا دو ۀۀۀۀدندر ۀۀۀۀکارسۀۀۀۀا هتفۀۀۀۀ 



(همان)22:


اووانیشادها به چهار سطح معرفت (براساس حالتهای خواب و بیداری) قائلاند که بتراستاس
آن انسان مرحلهبهمرحله به درک عمی تری از حقیقت نائل میشود مرحلۀ اول «جگتد» )(Jagad

یا سطحیتری مرحلۀ آگاهی ،آگاهی مبتنیبر حالت بیداری است که فرد از رهگذر حواس بته آن
نائل میشود و در ای مرحله از آگاهی ،دربارۀ شناخت و ایجاد تمایز بی موجتودات دچتار خطتا
میشود مرحلۀ دوم «سوونه» ) (Swapnaمعرفت حاصتل از ختواب یتا رؤیتای فعتال استت کته
همچنان ثنویت یا دوگانگی باقیست و عارف و معروف یعنی شناسنده یا شناختهشده همچنتان بتر
سر جای خود هستند در ای مرحله مدرکات ،عینیت خود را از دست میدهند و آگاهی نسبتبته
آنها عم بیشتری مییابد مرحلۀ سوم «سوشووتی» ) (Sushuptiآگاهی مبتنیبتر ختواب و رؤیتا
است در ای مرحله فرد آگاهی خود را نسبتبه خود بهعنوان یتک موجتود از دستت متیدهتد و
دیگر اقتضائات زمان و مفان را درنمییابد در ای مرحله تمایز آراء از بی میرود و جان فترد بتا
جان جهان یفی میشود و فرد موقتاً یگانگی با بترهم و ستعادت مطلت را تجربته متیکنتد در
اووانیشادهای اولیه ،مرحلۀ سوم مرحلۀ نهایی معرفت به حساب میآید؛ امتا اووانیشتادهای متتأخر
بهویژه آنهایی که تحتتأثیر مفتب یوگته هستتند ،مرحلتۀ چهتارم «یتوریتا» ) (Toryaرا بته ایت
مراحل سهگانه اضافه میکننتد ) (K.mahony William, 1986: 147و تفتاوت ایت مرحلته بتا
مرحلۀ سوم آن است که چنی معرفتی عمی و مستمر است و امور روزمره چنی آگاهی را دچتار

2

250

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

اختالل نمیکند ) .(Parmeshwaranad Swami, 2001: 938ایت مرحلته نته قابتلادراک و نته
غیرقابلادراک است؛ انسان در ای مرحله نه چیزی میبینند و نه میتواند از چیزی سخ بگویتد و
نه چیزی برای او قابلتمییز و شناخت است ای مرحله فراتر از اندیشه است و نمیتوان نتامی بتر
آن اطالق کرد براساس ای چهار مرحله از آگاهی ،در مراتب آگاهی نسبی و غیرحقیقتی چنانچته
فرد تعل خود را نسبتبه عالم حواس قطع نفند ،مجدداً در قالبی جدید -براساس قتانون کرمته-
به چرخۀ زادمرد بازمیگردد و رنج و مرگ را تجربه میکند و رهایی از ای چرخه تنها وقتی میسر
است که فرد به ای مرحله از آگاهی برسد که حقیقت انسانی ،ای هیئتت جستمانی نیستت و هتر
آنچه بهواسطۀ حواس ادراک شود ،موهوم است در بیشتر اووانیشادها راه رهایی از معرفت وهمی،
ورداخت به مراقبۀ یوگهای فرض شدهاست )(K.mahony William, 1986: 147

بنابر مراحل و مراتب باال ،معرفت بهطور کلتی دارای دو ستطح استت :علتم «معرفتت اعلتی»
) (Paraو «معرفت ادنی» ) .(Aparaاسباب علم ادنی ،حواس و هوش و عقلِ سرگشته است؛ ولی
علم اعلی ،درست مخالف علم تجربی است و طری نیل بدان بترخالف علتم ادنتی استت؛ بتدی
معنی که حواس باید از کار باز ایستد (بریهد آرنیفه  )23-5/1و تففر تجربی منقطع شود (موندکه
)8-1/3؛ اما کسب علم ادنی بر دوئی (ثنویت) استوار است؛ یعنی بر وجود شخص مُدرِک و شیءِ
مستدرَک قرار دارد و ما را در ثنویت سرگردان میسازد چنی دانشی بهجتز بتر استامی ،بتر چیتز
دیگری داللت نمیکند و با احساسات رنج و لذت همراه است و ای احساسات موجب تشتویش
روح میشود و درمقابلِ علم اعلی ،ای دانش نسبی و عادی در حفم نادانی

«اویتدیا» ()Avidiya

و علم ناراست یا فریب و وهم یا «مایا» ( )Maiaاست حال آنفه وحتدت (موضتوع علتم اعلتی)
ویوسته بیرون از دسترس عقل سرگشتهاست تا وقتی که انسان خود را در قید و زیر سلطۀ حتواس
خویش نگه دارد ،بنده و بردۀ اینجا و ای دم استت و از مرکتز جتاودانی و ابتدی وجتود ختویش
بیگانه میماند (رادا کریشنا )293-5 :1382 ،بهنظر میرسد موالنتا جهتان را نمتودی از یتک بتود
فراگیر میداند که با مثالهای متعدد فرعبودن و حتی غیرحقیقیبودن آن را بیان میدارد نزدیک به
همی معنا نیز در اووانیشادها وجود دارد برای تبیی بهتر ای همانندی ،باید گفت بهطور کلتی ،در
باب آفرینش ،در اووانیشادها دو نظر آمدهاست :یفی اینفه جهتان دارای واقعیتت استت و توست
برهم یا آتمان بهوجود آمده و منزلگاه اوست؛ دوم آنفه برهم یا آتمان ،یگانه واقعیتت استت و
جز او وجود دیگری ممف نیست و ازای رو خارج از آتم جهتانی وجتود نتدارد و ایت جهتان
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راهر ،جز مایا چیزی نیست (شایگان )301 :1389 ،درحقیقت ای تصور دوم اووانیشادی از جهان
که تصور غالب است ،بر ای نفتۀ اساسی مبتنی است که منشأ سراسر جهان نفس استت ،نته منبتع
مادی و همۀ آنچه گاه بهعنوان علت جهتان آوردهشتده ،ازجملته زمتان ،سرشتت ،شتر ،تصتادف،
عناصر ،زهدان و را نمیتوان علت اول بهشمار آورد؛ بلفه چنان که در شویتاشوتره اووانیشتاد در
واسخ به ورسشِ «علت چیست؟» و ازقبیل چنی ورسشهایی آمدهاست ،همۀ ای ها را تنها میتوان
«علل ثانوی» محسوب کرد بر ای اساس ،بیشتر متون مربوط به آفترینش در اووانیشتادها دایتر بتر
ای است که برهم جهان را از مادهای خارجی نیافریده ،بلفته جهتان تجلتی جنبتهای از بترهم
است و ای بدان معناست که برهم هتم درون عتالم محستوس استت و هتم ورای آن (کریشتنا،
)57 :1382
-5نیی ه
همانندی اندیشۀ هندویی و بهطور خاص عرفان اووانیشادی با عرفان موالنا را نمیتوان انفار کترد
در کنار آبشخور بنیادی اندیشههای موالنا یعنی قرآن و حدیث ،رگتههتای وتررنتگ اندیشتههتای
هندی ،در مثنوی معنوی قابلاغماض نیست ای موضوع وقتی آشفارتر میشود که بته ایت نفتتۀ
مهم توجه شود که عرفان موالنا از عرفان خراسانی که در همسایگی سرزمی هند قرار داشتته ،اثتر
قابلتوجهی وذیرفتهاست تأثیروذیری موالنا از مشرب عرفان خراسان ،رهگذری است که میتوانتد
به همانندی آموزههای او با تعالیم ادیان و مفاتب شبهقاره رهنمون شتود؛ چراکته خراستان بتزرگ
بهواسطۀ مجاورت با شبهقاره بهطور طبیعی از فرهنتگ ،اندیشته و باورهتای ایت سترزمی متتأثر
بودهاست؛ بنابرای اففار هندویی بهطور ملموسی در ای بخش از قلمترو عرفتان استالمی رایتج و
گسترده بودهاست البته در مواردی نمیتوان میان تأثیرات ادیان و مفاتتب شتبهقتارۀ هنتد ازقبیتل
هندویی بودایی و مرزبندی روش و دقیقی قائل شد؛ چراکه هم آموزههای ای ادیتان و مفاتتب
ویژۀ آموزههای عرفانی ،همانندی بسیاری با یفدیگر دارند و هم دریافت موالنا از ای اففار ،کلتی
و معموالً طبقهبندی نشدهاست؛ اما در عی حال ،اهمیت و جایگاه تعالیم اووانیشادی در میتان ایت
اندیشهها و مفاتب چنان برجسته است که میتوان آثار و نشانههای آنها را بتهطتور مشتخص در
مثنوی معنوی واکاوی کرد البته همانندیهای ناشی از فطرت معنویتتختواه انستان را کته الزامتاً
مستلزم تأثیر و تأثر متقابل نیست ،نمیتوان انفار کرد و از نظر دور داشت؛ اما همی رویفرد یعنی
باور به اشتراکات ناشی از فطرت نیز از ای لحا ارزشمند و ماثر است که میتواند در یافت ایت
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همانندیها بسیارکارگشا باشد ذکر ای نفته ضروری بهنظر میرسد که عالوهبتر نگترش وحتدت
وجودی اووانیشادی ،نگرش توحیدی نیز در ای مجموعه وجود دارد؛ هرچند نگرش مرجح ،همانا
نگرش وحدت وجودی است در مثنوی نیز ای دو نگرش وجود دارد ،اما از آنجا که ای نوشتتار
متففل بررسی همانندیهای عرفانی ای متون است؛ ازای رو مباحث مربوط به وحتدت وجتود را
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