
 
 
  و مايا يوگايوگاي ودانتيكشباهتهاي عرفان ابن عربي با 
  

Similarities beween Ibn ‘Arabi’s Mysticism with Vedantic Yoga  
and Mahaya Yoga  

   
 

. در آثار ابن عربي سخن از وجه تشابه با عرفان هندو به ميان مي آورد) Austin, Raulf(اوستين 
 دانتهنيز بر اين باور است كه ) Placius( پالسيوس. يستاين اظهار نظر چندان شگفت آور ن

)Dante(  كمدي الهيدر )Divine Comedy (از ابن عربي متأثر است .  
. است) Vedic and Tantric( تانتريك و وديكدو كتاب ديني هندوها      تا آنجا كه مترجم مي داند،

اين پيوست را در پايان اين ترجمه ) Mahaya Yoga( مهايا يوگامترجم براي آشنايي خوانندگان با 
 نيز متأثر شده است، با يوگاي تانتريك كه ابن عربي از  اوستينارائه داده و براي توجيه اين نظر

انگليسي، ـ اندك آشنايي كه با عرفان هندوها دارد بر آن بوده تا با مراجعه به فرهنگ  سانسكريت 
  :ين دستاورد مختصر را به شرح زير عرضه داردا) Helena Blavatsky(تأليف هلنا بالواتسكي 

امور خاص عرفاني و سحر آميزي است كه ويژگي هاي , » رسم و رسوم  «: Tantra تانترا      ، 
 Sakti. Devî or دورگا يا دِوي، ساكتيعمده ي آن مربوط به نيايش انرژي زنانگي است، كه در 

Durgâ)  كالي، همسرِ سيواKâlî, Siva’s wife(،اين نيروي خاصي است كه به .  متجسم مي باشد
مراسم جنسي مربوط مي شود و از انرژهاي سحرآميز برخوردار است كه بدترين نوع سحر سياه 

)Black Magic( ]يا جادوگري است] شرارت آميز.«  
 خير[دو وجه دارد، سفيد ) Sakti(ساكتي . ست به شرح باالياسم نيايشمر:  Tântrikaتانتريكا  «

 داكشيناچارا ها كه، ساكتي ها هم دو دسته اند، خوب و بد، ] يا بديشرّ[و سياه ] خوبييا 
Dakshinâchâris واماچارا ها و  Vâmâchâri ،يعني، ساحران دست راستي؛ ِ ساكتا هاي كه به         

نيايش ساحران  .  مشهورند»سياه «؛ يعني، ) Saktas  Left ( دست چپي   ساكتا هايو» سفيد« 
   ».مي باشندغير اخالقي ساحران آن و نوع سحر ياه بدترين س

     اين كه چرا اوستين ابن عربي را تا اين حد متأثر از عرفان هندوها مي داند، نكته ي كم اهميتي 
. اوستين مدتي است دلمشغول پژوهشي در باره ي جايگاه زن در عرفان اسالمي مي باشد. نيست

سه چيز از دنياي شما مرا خوش آمد، زنان، بوي خوش و « يث مشهور مي دانيم كه ابن عربي به حد
توجه خاص داشته است و با استناد به اين كه كلمات ذات، طبيعت، » نماز كه نور چشم من است

  .نفس و جز آن را كه مژنث هستند، موضوع نقش تأنيث در خلقت را با اهميت تلقي كرده است
 هند، همت يا كرامت را نوعي سحر تلقي مي كنند كه استفاده ي      الزم است بدانيم كه در عرفان

  . مي گويند» سياه« و كاربرد نارواي آن را سحر » سفيد« بهينه از آن را سحر 



 تعريف شد، منظور هيچ فرد دينداري در ساكتا هاي سياه     اما، آنچه را در ترجمه ي باال با نام 
 ديگري براي رسيدن به وحدت وجود منظور مي دارد كه ابن عربي زن را عامل. هيچ آييني نيست

در عرفان هندوها شيوا را كه نماد جلوه هاي جاللي است، به . در جاي خود به آن اشاره كرده ايم
را كه به بيداري سالك مي انجامد، ) Kundalini(صورت زن به تصوير مي كشند و نيروي كنداليني 

  .مي گويند )Mother( مادر
  

  
 Superioriy of Mahayogaيوگا     يا ابرتري م

Chapter 11, Devatma Shakti (Divine Power)  
  )نيروي الهي(فصل يازدهم از كتاب دواتما شاكتي 

  
معموالً شخـصي كـه داراي درك و فهـم عـادي اسـت،           . براي ارتباط با پروردگار دو راه وجود دارد       

د كـه از جـسم برخـوردار اسـت و در            سعي برآن دارد كه پروردگار را چون ابر مـردي تـصور كنـ             
چنين شخصي با توجه به     . ها استقرار دارد، بر امر دنيا از دور نظارت و فرمانروايي مي كند             آسمان

در واقـع ايـن     . مي كوشد تا از طريق عبادتش با پروردگـار ارتبـاط داشـته باشـد              عقيده اي كه دارد،     
. مـي كنـد     تا حدودي به انسان از لحاظ معنوي كمك        شيوه ي ارتباط با پروردگار نيست، هر چند كه        

ن خـود را بـر پروردگـاري        ااذهـ افكـار و   هـستند،     توسعه يافته ي فلسفي    آناني كه داراي فكر و ذهن     
اين افراد برآنند كه اذهان خود را از همـه ي افكـار   . تثبيت مي دارند كه بر نفي دنياي عيني قرار دارد    

. و پروردگار را وجود مطلقي مي انگارند كه بر همه چيز محيط استدنيوي خالي و از آنها آزاد كنند 
 كـه در    گونـه همـان   .  است كه به ارتبـاط يـا پـوچي مـي انجامـد             كوششي استوار  هدف اين افراد بر   
  .  ي شودمگفته  ) Srimad Bhagwatam ) ( 9-9-49 (سريماد بهاگواتام

       
 شـونيا . گرچه پـوچ نيـست، چـون پـوچي تـصور مـي شـود              او، آن برهمني، كه لطيف ترين است و ا        

)shunya( تواهااساتو، را) satwatas  ( واسودِوارب) Vasudeva (مي انگارد .«  
         در غايت به نقطه ي بي نهايتي ) Bhudist(بودايي ، و  )Jain ( جاينبه همين دليل است كه فالسفه 

برهمن پوچي يا نفي ) vedantin (ودانتين  از نظر .مي رسند كه وجود پروردگار را انكارمي كننند
 يعني آگاهي و فيض مطلق است ؛است) sat- chit- ananda  ( اناندا- چيت -سات او، .  مطلق نيست

وجودي است مطلق كه در همه جا حاضر است و در همه چيز ساري .  ــ يكتايي است با سه وجه
زمينه اي كه همه ي اسما و صور خلقت در .  ست مريي و غير مريي اي اشيا يزمينه ي همه. است

اين همان نكته اي است (تصور ذهني چنين برهمني هم غيرممكن مي نمايد، .  او ظاهر و جاري است
و هرگونه كوششي هم در اين جهت تصوري از پوچي ذاتي .) ر اوستين را جلب كرده استظكه ن



.  است، اما با ديد اوست كه ديده ها مي بيندديده ازديدنش عاجز  اعالن مي كند كهاوپانيشاد. است
در مورد . ها شنوا مي شوند ها از شنيدن سخنش ناتوانند، بلكه با شنوايي اوست كه گوش گوش

 ذهن هم قادر نيست به او فكر كند و اوست كه به ذهن . ها هم امر بر همين روال است ساير حس
بنابراين . ند ذهن خود را بر او استقرار داردچگونه امكان دارد كسي بتوا. مي بخشدانديشه قدرت 

 زيرا ؛براي ارتباط با او راه ديگري وجود دارد كه آن استقرار ذهن بر آگاهي ذاتي خود انسان است
 اين دو روش هم آن چنان كه مي نمايند، در  است،  ولياين آگاهي هم نمودي از آگاهي مطلق برهمن

  . نيست هم چندان بهتر  پيشينهاي عمل اين چنين آسان نيست و از روش
 ابهاوايوگا مي گردند و جزء  ها،  بجز آخرين روش،  صور منفي ارتباطي تلقي همه ي اين روش

)abhavayoga (1.محسوب مي شوند كه در پايين به تعريف آنها خواهيم پرداخت *  
  
  
  
  

        گفتـه   ابهـاوا  بـه آن     هر وقت به آن انديـشه شـود،       .  پوچي  به طور كلي قابل رؤيت نيست       « :  ترجمه
  * 2» . مي شود، كه شخص در آن خود را مي بيند

 اما هنگامي كه شخص ذهن خود را از آرامش فيض بخش سرشار مي بيند، احساس مي كند كـه                       
در آن حضور كاستي ناپذير، مستي الهي       . استكرده  صميم قلب او را اشباع      ) فيض الهي ( انانداموج  

است كه  او واقعاً در تماس مستقيم با پروردگـار اسـت و خـود او هـم                   آن وقت   . كندرا احساس مي    
  .  چنين تجربه اي محسوس، عاطفي و الهامي است. ي باشدمتجسمي از فيض 

كه گويي  به جسم و روان معنويت مي بخشد،  آن چنان] مؤنث[  بيدار مي شود اوكنداليني     وقتي 
شدت اين تأثير در افراد مختلف . ه استكردكي وجود نزول تأثير الهي پروردگار بر سطح فيزي
                                                           

ايزوتــسو، در » لطيــف« در مــورد . قــرآن كــريم » إنّ اهللا بكــل شــيء محــيط؛ هوالظــاهر، هوالبــاطن،«. * - 1
شرح مبسوطي دارد كه ماحصلش اين است كه همين لطافـت عامـل نفـوذ پـذيري در                  . صوفيسم و تائويسم  

 .همه ذوات است
هو   « . ». نوري است كه آن نور به آن نور توان يافت         « . ته ي شناخت ناپذير است    ذات احديت ناشناخ   * - 2

دير        إنّ اهللا تعالي قال من عادي لي وليـاً  « : حديث و قرآن كريم؛ ، ». السميع البصير ، هوالقادر و هو بكل شيء ق
 يزال عبـدي يتقـرَّب الـي بالنَّوافـل          فقد آذنته بالحرب ما تقَّرب اليّعبدي بشيٍ أحب الي مما افترضته عليه و ما             

حتّي احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده الّتي يبطش بها و رجله الّتي يمشي بهـا                       
و إن سألتي ألعطيه و أنَّ استعاذني ال عيذنّه و ما ترددت عن شييء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المـؤمن                      

رسـاله   ،605، و نيز بنگريد به چواهر األسـرار    18 به نقل از احاديث مثنوي    ،  » مسائته،يكره الموت و انا اكره      
 تمـام حـديث از كتـاب      »  و ديگـر كتـب       271 ةالقـضا  تمهيدات عـين  ،  186 و   14 مشارق الداري ،  675 نقد النقود 

  . ، تصحيح محقق محترم مايل هروي عيناً نقل شدالجانب الغربي
امر : نيز از اين گفتار استنباط مي شود » من عرف نفسه فقد عرف رّبه« چنين مي نمايد كه حديث      

  . مي باشدو آيين ها مسلمي است كه مورد تأييد عرفاي ساير مذاهب 
  و تائويسمتصوف ويزوتسو، به ا. رك» لطيف « در مورد 



چايتا نايا از .  هاي مختلف نوسان دارد در افراد خاص شدت جريانش در زمان. متفاوت است
       بنگال نيز ناميده ) Gouranga (گورانگايكه رب ) Chaitanaya Mahaprabhu (ماهاپرابهو

رحله ي وااليي ازتأثير فيض الهي قرار داشت اوقات در چنان م   مي شود، منقول است كه بعضي 
         .هاي نور از جسمش ساطع بود كه شعاع

 تماس گرفت و مدعي بود كه بعضي اوقات با خود به »نگارنده «هاي اخير مرد جواني با سالدر 
       انند را در جسمش احساس  و احساسي از جريان برق مكندعنوان برهمن انديشه پردازي مي 

         جرقه هاي برقي كه شباهت به جرقه ي برق واقعي دارند از جسمش مانند تير پرتاب  مي كند  و
   * 3. اين تجربه بي شك او را از شعفي سرشار مي كرد كه رو به باال مي رفت. مي شود

            وقتي قدرت كنداليني بيدارمي شود،  تماميت وجود شخص از سـطح فيزيكـي رو بـه بـاال تغييـر                     
او تأثير  فيض الهي را در جسم و روان و عقـل خـود در تمـام      .  معنويت تبديل مي شود    مي كند و به   

.  او حضور الهي را در خويش در تمام لحظات به طور محـسوس مـي بينـد                . ساعات احساس مي كند   
براي چنين شخصي وجود الهي چيزي منفي و صوري، يـا انديـشه ي صـرف روانـي نيـست،  بلكـه                   

ز ژرفناي جام الهي مي نوشد و در تمام لحظات زنـدگي در سرمـستي الهـي             او ا . واقعيتي مثبت است  
ها، و به همين دليل به        همه ي ارتباط   يچنين ارتباطي با پروردگار، ارتباطي است ورا      . باقي مي ماند  

   * 4.  گفته مي شودمايا يوگاآن 
   
 
  
   

                                                           
مشاهده كرده ، به صورت انواري كه شباهت به فواره هاي رنگين آب دارد واقعه اي را مترجم چنين * - 3

  . است
قرن سـيزدهم   (عارف   .حدت كرمانشاهي خالي از لطف نيست     شهير و  در اين مقوله چند بيتي از عارف             
  ).ق. ه

  را  رخت عبادات ربود  در جنون  سيل             آتش عشقم بسوخت خرقه ي طاعات را         
     را و عبارات  به كه به يك سو نهند لفظ                وبيان ح  عشق نيست درخور شرةلئمس     

   ذوق  مناجات  را         در دل شب هاي تار،                   دامن خلوت ز دست كي دهد آنكس كه يافت     
  را  رات اـسي،  رمز  اشـ ك پي نبرد   هر               پيامي  دهد    تو ني از هر نفسم چنگ و                              

  را  خرابات كرده ام  راه  گم  و  تم ـمس               سحر   مسجديان  تا    امشبم  دهيد جاي    
  االت   راـر  مغان ،  رفع ،   خيـه ايم                از  دم  پيغير خياالت  نيست عالم و ، ما  كرد                            

  را  ماوات ـس  سي مي كنند  سير ـنف هر             جبرييل       مدد  بي  ،  نشينان عشق خاك                            
  امات راكر   در سر بازار عشق، كس نخرد اي  عزيز               از تو به يك جو، هزاركشف و                           
  ات راـات كن ، جمله ي  اوقرف  خرابـص  ازين پس مده دامن رندان زدست               وحدت                           

 
فـاش بگـويم ايـن       «:مقايسه كنيد با عنوان خليفه اللهي انسان كامل، و نيز بـا ديـوان شـمس تبريـزي                  * - 4

  ». . . سخن، شمس من و خداي من 
 



  
را، و احساس  مي كند كه با خودش ، آن فياض معلوم  )پرورد گار را ( وقتي كسي مرا مي بيند « 

بنابراين يوگا دو نوع دارد، اولي . واين خود باالترين فيض است.  مي گويند مايايوگايكي است، به آن
  هاي  نظام  كه بهترين همه ي  مي نامندمايايوگا يعني، منفي، و ديگري را ابهاوايا يوگارا به حق، 

  » .)همانند نظريه ي ابن عربي استوحدت وجودي  كه  (  .يوگايي است
 باعث شروع سلوك باال رونـده اي از تكامـل خـود اسـت، كـه                 كندالينيقبالً گفته شد كه بيداري           

حجاب هايي بر    ها يا اليه هاي روند رجعت تكاملي مي باشد، به اين معني كه               عامل آن بازشدن تاب   
حجاب هـاي بيـشمار محبـوس        در درون اين  را  » خود«روي حجاب هاي پيله مانندي وجود دارد كه         

 هاست كـه در رونـد تكـاملي آن         با آزاد شدن كامل از اين اليه هاي حجاب        » خود«در نهايت   . مي كند 
. نمـي شـود    مي رسد و دراين روند هرگز دچـار كاسـتي          قدر اوج مي گيرد كه به تابش الهي خويش        

هـاي بـي آغـازي       تكاملي كه از قـرن    مي كند، رجعت      شروع به بازشدن   كندالينيهاي   وقتي كه تاب  
 كه سبب دايمي آزادي اسـت، در واقـع          برهمن. ها را باز مي كند     وجود داشته است، بزودي اين تاب     

.  اوست، بـا او تفـاوت دارد      شاكتي نخواهد شد و خداوند كه كارفرماي        ماياهرگز درگير اين قيدهاي     
 كساني كه خـود را كـامالً در زيـر پـاي             از اين رو،   تپشي است از خود پروردگار و        تنها شاكتيكار  

  .مي رسندنيلوفريش بيندازند، با حضور هميشه تابانش به سعادت 
 كه با جرقه ي كوچكي از آتش امكان دارد خرمن هاي كاه در اندك زمـاني بـه آتـش                     گونه     همان  

بيـدار شـده هـم خـود      كنـداليني كشيده شوند و حريقي بزرگ به دنبال داشته باشد، جرقه ي الهـي     
سوخته شود، آتشِ خاموش به پوچي      ) وجودِ جسماني (زماني كه همه ي خرمن كاهِ       . پروردگار است 

سوختن كاه جز تجلي گرمايي نيست كه از آن آتش پديد آمده  و در روند رجعـت تكـاملي                    . مي رسد 
بـه  و  ورت كـاه     درواقع به صـ     است، تمام آتشي كه از اين سوختن نمودار شده       .  ظاهر گرديده است  

اشـتعال بـزودي   . چنان كه گويي آتـش خـود كـاه بـوده باشـد            پنهان برقرار بوده است، آن     صورتي
شروع شده و تمامي گرمايي را كه در خود انباشته داشته است، دوبـاره نمـودار گردانيـده، و تمـام                     

اي آتـش الهـي را      بر اين روال وقتي كه پير يا استاد جرقه ه         . خرمن را به شعله ها تبديل نموده است       
مي گردد، مشتعل مي سازد، كـه بـزودي بـه     سلوك  را در فردي كه درگير  كندالينيمي كند،    پرتاب  

ة اهللا  (.  پير،  پروردگار در سطح زمين اسـت        .صورت آتشي بزرگ در مي آيد       يـوگي او را     ) است  خليف
هماننـد آتـشي كـه       چـون همـه ي كـاه سـوخته شـد،             ولي) من شمس من و خداي   (،  خود او مي داند   

انسان بايد خود را بـه نقطـه ي اشـتعالي    . مي رود  در ابديت فروكندالينيمي شود،  قدرت     خاموش
هاي ديگر كه به صورت زهد و پارسـايي، كردارهـاي پارسـايانه، تـسليم بـه                  تمام آمادگي .  برساند

يت سوخت ما را در اين      ها، يا شيوه هاي ديگر عبوديت انجام مي گيرند، قابل          خداوند، دعاها و عبادت   
 كه در حد تماس كوتاه يـا لمـس يـك انـسان معنـوي در برافـروختن                   گونه اي جهت مي پرورانند، به     

  . آتشي الهي در يك لمعه در ما ايجاد و راه را روشن مي كند
سـاحت  (  براي رسيدن به مطلق تقرب ناپذير، و چنگ زدن به          تالش     تفكر صرف درباره ي حق و       

ا آرزوي قرار دادن او، كه فراسوي روان و حواس است، در محدوده ي قيود ذهنـي و                  ذات، ب ) اقدس
در حالي كه  .  است كه باال توصيف شد و اين يوگاي منفي است          ابهاوا يوگايي حسي ، همان موضوع     

  .  گفته مي شودمايا يوگا، كه به آن آتش عشق الهي در وجود خود ماستادراك 



  
 در مطلق مستغرق شد، جسم فيزيكي و روان با آتش الهي بيدار و در يكندالينكه   از اين     پس

 تطهير مي شود و منظري به خود مي گيرد كه ، ناپديد شده استشيوااين آتش كه در اين مرحله در 
 وجود دارد باور نيزاين .  با آن اندود مي شودشيواپوششي از خاكسترهاي القايي دارد كه جسم 

 جيوان موكشاسوخته آلوده مي كند كه شخص آزاد شده،  اجساد سترهاي خود را با خاكشيواكه 
)Jivan Moksha( ش سوخته است اييمايا و به معناي جاني است كه اسارت كند، را نمادينه مي.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


