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    مقدمه - 1- 1

عرفان یعنی معرفت و شناخت آفریدگار جهان هستی، عرفان و تصوف نام مکتبی است که موضوع       

. عرفان در اصطالح معرفت قلبی است که از هاي این شناخت استحق و چگونگی راه آن شناخت

گویند و دانشی را که عارف می ،عرفان است شود. کسی را که واجد مقامطریق کشف و شهود حاصل می

هر مکتب و مسلکی براي خود بنیاد و  .)13: 1379 (انصاري،خوانند. معرفت می ،مبتنی بر عرفان است

اي خاص دارد که قوام و دوام آن مکتب و مسلک بر آن نهاده شده است، عرفان اسالمی نیز اساس و مایه

 يهو زهد و ورع و تقدس خاص صحابه اولیه و نحو (ص) کرمبنیاد خود را بر قرآن و سنّت رسول ا

عرفان اسالمی به طور رسمی از  .)م17: 1379، نثر شده است. (گوهریر آنان قرار داده و از آنان متأتفکّ

دوم هجري آغاز شده است، این مکتب در آغاز پیدایش خود بسیار ساده و خالی از ي ي سدهنیمه

ترین این یکی از مهم .ی با گذشت زمان دچار تغییر و تحول اساسی شدول ،هرگونه پیچیدگی بود

بنیان شعر عارفانه توسط گذاري پایهشعر و  درتغییرات در قرن پنجم روي داد و آن وارد کردن عرفان 

هاي غامض عرفانی خود را به راحتی در حکیم سنایی است. بعد از این تغییر عارفان توانستند اندیشه

عرفان اسالمی سنّت اول منابع متعددي در نظم و نثر وجود  يبارهبیان کنند. براي مطالعه درقالب شعر 

المحجوب از علی عثمان هجویري، اللمع سراج طوسی، رساله ترین منابع نثر عبارتند از: کشفدارد، مهم

صوفیه نیز هات کتب اماز التصوف از محمد بخاري که مذهبلقشیري از ابوالقاسم قشیري، التعرف 

توان به کلیات اشعار سنایی، دیوان عطار و نظم می يترین منابع در حوزهاما از مهم ،شوندمحسوب می

ترین رویداد در عرفان مهم ياز دانشمندان حوزهبسیاري  يمثنوي معنوي موالنا اشاره کرد. بنا بر گفته

عرفان اسالمی به وجود آورد که تصوف اسالمی ظهور ابن عربی است. این ظهور چنان تغییري در 

و عرفان بعد از  عرفانی عرفان قبل از ابن عربی یا سنّت اولي عرفان اسالمی را به دو دوره ،اندیشمندان

  کنند.تقسیم می عرفانی ابن عربی یا سنّت دوم

ه دنیا آمد. ابن عربی از عارفان بنام عرفان اسالمی است که در قرن هفتم هجري در اندلس اسپانیا ب       

وي براي اولین بار عرفان را به صورت علمی درآورد و عرفان نظري را بنیان نهاد. ابن عربی شاگردان 
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صدرالدین «ترین شاگرد وي ، بزرگهاي وي را نشر و گسترش دادنداندیشهزیادي داشت که بعد از وي 

شاگردان قونوي ایرانی و فارس اغلب  .هاي استادش را شرح و تفسیر کردکه بعضی از کتاببود » قونوي

اند و همین امر سبب شده است که افکار ابن عربی در بین عرفاي ایرانی بعد از قرن هفتم زبان بوده

بازتاب وسیعی داشته باشد. به طوري که بعضی از آنان اقدام به ترویج اندیشه عرفانی ابن عربی در ایران 

حمود شبستري، فخرالدین عراقی، مالعبدالرزاق کاشانی و شاه ترین آنان عبارتند از: شیخ ماند، مهمکرده

دویست سال بعد از ابن عربی ه داعی شیرازي است که در قرن نهم، اهللا استاد شااهللا ولی، شاه نعمتنعمت

 يبارهدر هزیسته است، داعی کسی است که افکار ابن عربی در آثارش بازتاب زیادي دارد. براي مطالعمی

نثر دو  يترین منابع در حوزهنظم و نثر وجود دارد، مهم يحوزهوره نیز منابع متعددي در عرفان این د

 ،   اندالحکم و فتوحات المکیه ابن عربی و شروحی که دیگران بر این دو کتاب نوشتهکتاب فصوص

 نظم: گلشن راز شیخ محمود شبستري (شاه داعی شرحی به نام نسایم گلشن براي يو در حوزه است

ترین این منابع اهللا ولی، لمعات فخرالدین عراقی، جزو اصلیاین کتاب نوشته است)، کلیات شاه نعمت

  شوند. محسوب می

  بیان مسأله - 2- 1

ي هفتم هجري، به شکل بود، در سدهتغییر و تحولی که از قرن ششم در مبانی عرفانی شروع شده      

ترین عربی مهمگیري مکتب ابنتغییر و دگرگونی کرد. شکل بنیادین و عمیق، مبانی عرفانی را دستخوش

رود. هرچند که میان سنّت اول و دوم عرفانی، یا به تعبیر ترین عامل این تحوالت به شمار میو اساسی

توان خطّ و مرزبندي مشخّصی را نظرانِ معاصر، میان دو رویکرد عملی و نظري، نمیبرخی از صاحب

ي هفتم بروز و ظهور پیدا کرد. البتّه شناسانه، به صورت جد و عینی در سدهیکرد هستیمعین کرد؛ اما رو

است. نباید از نظر دور داشت که این تغییر یک دفعه و در یک مقطع خاص زمانی صورت نگرفته

   .)356: 1392(مختاري، 

است که  یشاعران عارفان و جزء يرازیش یکه شاه داع ردیگیشکل م نجایپژوهش از ا نیله اأمس انیب     

بن حسن از عقاب قاسم و رازیش يسادات علو از ،یداع ای یشاه داع. اندبوده یمکتب ابن عرب رویپ

از  يادیثار زآ یداع. رسدیم نیالساجددیس ،یبن علدیبه ز وي نسبت که بود ریالصغیمعروف به داع

شد که  يجمع آور 865مک پسرش درسالبا ک خود و اتیدر زمان ح وانشیگذاشت، د ادگاریخود به 
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 اتیمثنواست. گانه شش اتیمثنو مجدد و ضیصادرات، سخن تازه، ف ، واردات،اتیقدس :مشتمل بر

  .نامهعشق ،یگاندزن يچشمه چمن،چهار صباح،چهل گنج روان، مشاهد، :زعبارتند ا يشش گانه و

در این پژوهش مورد تحقیق و مطالعه  »هدمشا« يمثنواصطالحات عرفانی در  ی،آثار داع انیم از      

در  يمثنو نیاشاه داعی در  است.سروده شده تیب 573و در   836سال  در يمثنو نیاگیرد. قرار می

  وي است.و... پرداخته دیتجر، دیتوح طلب، به اصطالحات مهم عرفانی مانند: »مشهد«قالب هفت 

 ارا ب يمثنو زهر قطعه ا ،انیدر پاو  و تبیین کردهشرح  ي)مثنواصطالحات عرفانی را  در قالب شعر (

  است.اصطالح عارفانه  که در رابطه با همان عنوان واست به پایان برده یپر معن نغز و یغزل

ی این شاعر عارف، طرز تلقّ يهبا توجه به تأثیرپذیري شاه داعی شیرازي و رویکرد هستی شناسان      

ي ابن عربی است. پرداختن به تحلیل اصطالحات عرفانی این از اندیشهوي از اصطالحات عرفانی متأثر 

ك اشاعر، نشان می دهد که بسیاري از اصطالحات عرفانی در آثار عرفانی قبل و بعد از ابن عربی اشتر

 .لفظی دارند و از نظر معنا و مفهوم تفاوت هاي نسبی در طرز تلقی عرفا از آن اصطالحات وجود دارد

  ي پژوهش دو مورد از اصطالحات عرفانی مثنوي مشاهد تحلیل می شود:ر شدن مسألهتبراي روشن

  طلب

در اصطالح جستجو  طلب .است »طلب« ،مشاهد يدر مثنوات عرفانی مندرج اصطالح و نیاز عناو یکی 

آن  و ابدیرا ب تمام مطلوب خواهدمی مطلوب در وجود طالب است و .ندیمطلوب را گو کردن از مراد و

عطار  خیش .)553: 1370 ،ي(سجاد. ابدیاگر از خارج طلب کند ن در وجود خود طلب کند و دیبا را

-در منطق داند اوینم یگذر از آن را کار هرکس ،راه یبه خاطر سخت داند ویطلب را آغاز کار سالک م

 .استکرده انیبچنین نکته را  نیا ریالط

 عشق است از آن پس در کنار  ير             واداز کاــطلب آغ يهست واد                    

 د تعبــص یانــهر زم دیآ شتیطلب              پ يواد به   ییفرو آ  چون                  

  بود اــنجیگردون مگس ا یبود            طوط نجاید بال در هر نفس اــص

)107: 1383ر (عطا                                                              

موالنا  »هیفماهیف« اند درگفته »طلب« یمعادل فارس را» درد«، اصطالح ما یاز متون عرفان یبرخ در      

 نفس و ن کار وآرا درد  که است تا او يرا رهبر است در هر کار یدرد است که آدم« .گونه آمده استاین

  .)20: 1386(موالنا، » .آن کار نکند قصد ،عشق آن کار در درون نباشد
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 یاز منظر داع طلب 

اند، پس به خالق خود جدا افتاده و اریمخلوقات جهان از جمله انسان از  يچون همه دیگویم یداع    

 .داندیان مسان ستهیرا شاعمل  نیا روند ویکردن آن م دایدنبال پ

 خاصه که از طرف گلستان جداست رد رواست           آر ناله برـــــاگ بلبل                   

 د زار زارـــکن هیرــم دل گــدر غ           اریهرکه به هجران فتد از وصل                    

  برون  یال فراقــم از حـــه ستین       ه وداغ درون     ــون دل اللــــخ                    

 )1: 1339 ،ی(داع                                                                      

 دارد کهشناسانه، اعالم میبا عنایت به رویکرد هستی ،کندیم انیرا ب یتابیکه علت ببعد از آن يو     

 هستند:حق  يدر جستجو عتیطب يهمه

 از اوست ییایــگ  دشت گروگان  از اوست         ییکوه گران بار هوا                    

 او  ذوق ر از ــدد مگــــباغ نخن    وق او        ــمگر از ش دیرـابر نگ                    

  نفس از دوست بود نینعره زند کا             دیوتر شنـکب يکبک چو آوا                    

 )2:(همان                                                                                             

  تجرید

آن است که ظاهر او  دیتجراست. » تجرید«یکی دیگر از اصطالحات مهم عرفانی در مثنوي مشاهد،      

بر  یعنی ؛اضراز اع دنباشد، و باطن او برهنه باش يدر ملک و يزیچ و يویاض دنربرهنه باشد از اع

 ای. بلکه ترك دنینه در عقب اینخواهد نه در دنن هم عوض آبه ترك  و ردینگ يزیاز خداوند چ ایترك دن

نکند که عبادت حق را فوت کند، و  يامر بهخود را مشغول  نداند و يزیرا چ ایرا از آن جهت کند که دن

به  زین و .است ایوبال اهل دن ایحطام دن بند بدان شد ويکه بتوان پا ستین یرا ارزش ایبداند که مال دن

عد آنچه موجب ب دیبا» کیفاخلع نعل«اهللا است و به حکم يسالک از ماسو شدن قلب و سر یخال یمعن

  )220: 1370دي، (سجا بنده از حق است از خود دور کند.

 يگریلباس صوف دنیاقدام به پوش یدندرس یم دیتجر يکه به واد یسالکان زمان :دیگویم يریهجو      

) 62» 1387ي، ری(هجو .دیجامه صوف پوش دریاندر حال تج –اهللا عنه یاکبر رض قیصد و کردندیم

  است.بوده يویبه تعلقات دن ینشانگر عدم دلبستگ یجامه صوف
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 :داندیرا دل انسان م دیتجر گاهیدر اسرار نامه خود جا عطار

  مدآ دیخلوت و توح يسرا        آمد       دیدل تو موضع تجر

  )286: 1388(عطار،                                                

شد  دیتجر يکه وارد واد یاو اعتقاد دارد که هرکس ،دوم بعد از طلب است يواد دیتجر ینظر داع از     

ت لذّ وي ،گذاردیدم کنار م کیدو جهان را به  که هر ندیبیدر آن م یلذت ،دیاز آن را چش ياهذر و

 .انددیم یدائم ،که گذرا است يویت دنرا بر خالف لذّ دیتجر

        دیدم کش یکـیه ردو جهان را بهـ          دیچش یشراب دیرــهرکه ز تج                    

دام   ــــدح او مـهست حباب ق          ال کالم  نینه  فلک و هفت  زم          

 هددیـنشئه   او   نوش    فنا  م            دهدیـــوش فنا منـجرعه او                     

                     هست شـــــیهره ساقــچ نهیآ       هست   شیباق یهرکه از آن صاف                    

  )6: 1339، ی(داع                                                         

خود را مثل  یعنی دیتجر :دیگویو م بردبهره می نهیآ از تمثیل» تجرید«تفهیم بهتر مفهوم  يبرا يو    

 .صاف کردن نهیآ

 پاك يهاسان شو به صفت نهیآ      خاك    يهاساده شو از  نقش جهت                 

  (همان) باز کنفا ـــصروزنه جان به        روان ساز کن      دل آب   قلیص                      

در  دیاز تجر يسالک نمونه ها يد و براآور یم يرو یشناس یبه هست زین يواد نیدر ا یداع        

 .بوده است یزادگآما نماد  اتیها سرو هست که همواره در ادبنمونه نیاز ا یکی ،آوردیرا مثال م عتیطب

  ستیجان من آشفتنت از بهر چ           ستیکه تو را کار دل آشفتگ يا                        

 رو شو و از همه آزاد باشــس       باد باش      نیفارغ از ا،  ينه ا دیب                       

 دلست يفتنه جان است و بال       که تو را در گلست      ینرگس شوخ                       

  (همان)  دوز خیم نیبه زم دیچند مق     روز       ــــهمچو فلک طبع مجرد ف                      

  سؤاالت پژوهش - 3- 1

 مشاهد کدامند؟ يمثنوعرفانی مندرج در  اصطالحات نیترهمم .1

  طرز تلقّی شاه داعی از اصطالحات عرفانی چگونه است و از چه کسانی متأثر بوده است؟ .2

 ارفان پیشین در چیست؟با ع هاي عرفانی شاه داعیاندیشه تشابه تفاوت و .3
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  پژوهشهاي فرضیه - 4- 1

، به هفت استکرده میهفت مشهد تقس ، که بهمشاهد خود يومثندر  یشاه داعرسد، به نظر می -1     

 ، ذوق،دیتجر، طلببندي و پرداختن به مشاهد: وادي سلوك (عطار) نظر داشته است. به تبع این تقسیم

ها ... به اصطالحات و مفاهیم عرفانی متعددي اشاره شده است که در این پایان نامه به آنو رتیح

  پرداخته خواهد شد.

رسد که شاه داعی شیرازي به برخی از با توجه به مفاهیم مندرج در مطاوي ابیات، به نظر می -2     

اهللا ولی و ابن شاعران عارف، مانند عطار نظر داشته باشد. در عین حال تأثیرپذیري ایشان از شاه نعمت

ز اه داعی شیرازي اشود، تلقی شبینی میرو، پیشقابل تأمل و مطالعه است؛ از این عربی بیش از همه

ابن عربی باشد. بر این اساس، در بسیاري از اصطالحات و مفاهیم  ياصطالحات عرفانی متأثر از نظریه

  ل عرفانی اشتراك لفظی و از نظر معنا و مفهوم متفاوت خواهند بود. سنت او عارفانعرفانی، با 

بعد از ابن  يعرفاو رویکرد با نظرات  یقبل از ابن عرب عارفانو رویکرد نظرات  یبه صورت کل -3     

قاعده مستثنا نباشد و  نیهم از ا يرازیش یشاه داع رسدیدارد، به نظر مل قابل تأم يهاتفاوت یعرب

  .داشته باشد ییهاتفاوتپیشین،  عارفاننظراتش با 

  اهداف پژوهش - 5- 1

  هدف کلّی:

  »مشاهد«دن مثنوي هاي عرفانی شاه داعی شیرازي در سروبررسی و تحلیل اندیشه - 

  اهداف جزئی:

  ي ادبی و دانشگاهی.تر شاه داعی شیرازي و آثارش به جامعهمعرّفی هرچه بیش -1

  هاي عرفانی شاه داعی شیرازي.اندیشه بخشی از تبیین -2

  ي آبشخورهاي فکري شاه داعی شیرازي.بررسی و مطالعه -3

  ر مثنوي مشاهد.تشریح و تحلیل مفاهیم و اصطالحات عرفانی مندرج د -4

  .پیشین عارفانهاي عرفانی شاه داعی شیرازي با بیان وجوه اشتراك و افتراق اندیشه -5
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  ضرورت پژوهش - 6- 1

     ي ادبی معرّفی چنان که شایسته و بایسته است، به جامعهآثار شاه داعی شیرازي آنکه نیه به ابا توج

هاي عرفانی این شاعر اه داعی شیرازي و تبیین اندیشههاي شي یکی از مثنوينشده است، پژوهش درباره

ت واقعی آثار ایشان را به هاي وي را معلوم و جایگاه و هویتواند زوایاي پنهانِ اندیشهو عارف ایرانی، می

ی شاه تحلیلِ طرز تلقّ مندان به تحقیق در متون عرفانی بیش از پیش روشن کند.هادبی و عالق يجامعه

تر به متون عرفانی قبل و بعد شود با نگاهی دقیقاز مفاهیم و اصطالحات عرفانی، باعث میداعی شیرازي 

بینی و خطا در از ابن عربی بنگریم و در مطالعات خود با در نظر گرفتن مشرب فکري عرفا، از یکسان

  برداشت عرفانی مصون بمانیم.

  ي پژوهشپیشینه - 7- 1

اثر شاه داعی » مشاهد«ي مثنوي دهد که دربارهر، نشان میي پژوهشی حاضمطالعه در کارنامه     

ي است. دربارهنامه و مقاله صورت نگرفتهشیرازي، تا به حال تحقیق و پژوهشی در قالب کتاب یا پایان

  شاه داعی شیرازي و برخی از آثار ایشان چند کار پژوهشی وجود دارد که به قرار زیر است:

» محمد دبیرسیاقی«، به کوشش و تصحیح 1339به سال » داعی شیرازي ي شاهستّه«کتابی با عنوان  .1

ي شاه داعی شیرازي است که در هشده از ستّي منتشراست. این کتاب تنها نسخهدر تهران منتشر شده

ي شاه داعی گانهششهاي طور که اسم اثر معلوم است، مشتمل بر مثنويدسترس است و همان

-عشق، ي زندگانیچشمه، چهارچمن، صباحچهل ،روانج ِگن، مشاهدز: شیرازي است که عبارتند ا

 نامه.

به کوشش و تصحیح محمد دبیرسیاقی در سال » دیوان شاه داعی شیرازي«کتاب دیگري با عنوان  .2

گانه (قدسیات، واردات، هاي سهاست. این دیوان مشتمل بر: دیواندر تهران منتشر شده 1339

 صادرات) است.

اإلعجاز الهیجی و نسائم تیحتطبیقی شروح گلشن راز با تأکید بر مفابررسی «ا عنوان: اي بمقاله .3

توسط مسروره مختاري در مجموعه مقاالت هفتمین  1391در سال » شاه داعی شیرازيگلشن 

-است. نویسنده در این مقاله اندیشهالمللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی منتشر شدههمایش بین

 است.داده    الهیجی و شاه داعی را به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار هاي عرفانی 
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شاه داعی شیرازي در سال » ي چهارچمنعناصر داستان در منظومه«ي دیگري با عنوان: مقاله .4

ي شاه داعی شیرازي را از نظرگاه عناصر هاست. این مقاله چهارمین منظومه از ستّمنتشر شده 1394

 است. روایی مطالعه کرده

، در دانشگاه 1395پژوهش دیگر پیرامون موضوع پژوهش حاضر، طرحی پژوهشی است که در سال  .5

بررسی آبشخورهاي فکري شاه داعی شیرازي در سرودن مثنوي «محقق اردبیلی با عنوان: 

است. نویسنده در این طرح، تأثیرپذیري و توسط مسروره مختاري به سرانجام رسیده» چهارچمن

الطیر الطیر خاقانی و مثنوي منطقي منطقامتنی موجود در میان مثنوي چهارچمن و قصیدهمناسبات بین

 است.عطار را مطالعه کرده

هاي شاه داعی اهللا هاي عرفانی در مثنويمایهشرح و بررسی بن«: نامه هم تحت عنوانیک پایان .6

احد شیراز کار شده است. در دانشگاه پیام نور و 1389، که در سال »نرجس فالح«نوشته  »شیرازي

هاي شاه داعی است که در مجموع نامه تعریفی از اصطالحات عرفانی موجود در مثنوياین پایان

عرفانی مصطلحات  به تعریف اصطالحی شود. نویسنده در این پژوهش عنوان را شامل می 127

 .استاکتفا کرده

      نامه (مثنوي ي موضوع پایانضر گذشت، دربارهي پژوهشی تحقیق حاچه در کارنامهه به آنبا توج

  ی صورت نگرفته است.مشاهد) تاکنون کار پژوهشی مستقلّ

 ي آماري پژوهشجامعه - 8- 1

، به 1339است که در سال » شاه داعی شیرازي يهستّ«ي آماري پژوهش حاضر کتاب جامعه     

طور که در پیشینه ذکر شد، این ماناست. هدر تهران منتشر شده» محمد دبیرسیاقی«کوشش و تصحیح 

ي آماري جامعه» مشاهد«نوي است که مثنوي اول از این مجموعه با عنوان بر شش مثکتاب مشتمل 

  دهد.پژوهش حاضر را تشکیل می
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  محدودیت پژوهش - 9- 1

در  ي پژوهش حاضر تاکنون تحقیق و پژوهشی صورت نگرفته و این کتاب صرفاًجا که دربارهاز آن     

منتشر شده است، انجام پژوهش حاضر به لحاظ کمبود منابع کمکی » ي شاه داعی شیرازيستّه«مجموعه 

دریافتن  ه منظورالزم است ب ی روبرو است. بر این اساسهایبراي تحقیق و پژوهش با موانع و محدودیت

ربی و شاه نعمت اهللا ولی الدین بن عهاي محییمفاهیم عرفانی مندرج در این مثنوي، در افکار و اندیشه

 مطالعات دقیقی صورت گیرد و با تأمل و تعمق مضاعفی ابیات و اصطالحات عرفانی این شاعرِ عارف

ي شناختی شاه داعی شیرازي، مطالعههاي هستیمطالعه و تحلیل شود. همچنین دریافت و تحلیل اندیشه

  هاي این شاعر با عرفاي متقدم تبیین شود.یشهاي می طلبد تا وجوه اشتراك و افتراق اندتطبیقی گسترده
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  عرفان - 1- 2

-یحق برم یشناسائ به مطلوب و لین ياست که طالبان حق برا یروش عرفان در اصطالح، راه و      

ثر، از فعل به صفت، و از ؤبه م است: به استدالل از اثر سریم قیحق به دو طر ییاند شناسا. گفتهندیگز

کس را جز مجذوب چیه ،يمعرفت شهود نیعرفا است. ا و ایو اول ایصفت به ذات که مخصوص انب

 ،ي(سجاد. یجسم و یروح و یپنهان قلب عبادت آشکار و دهد، مگر به سبب طاعات ویدست نم طلقم

1370 :577.(   

  سیر تحول و تطور عرفان  - 2- 2

      گیرد و ف و عرفان اسالمی از قرن دوم هجري است که در فرهنگ اسالمی شکلی به خود میتصو

تکلّف بود و یک فی ساده و بیف وعرفان قرن دوم تصوکند. تصوجایگاهی را براي خود دست و پا می

ز خام و ناپخته و ناصواب  داشت که در آن تنها سخن از قناعت، ترك دنیا و زهد بود و خبري ا چهرة

    این قرن در ترین عرفا ترین و مهمعناصر واقعی عرفان مانند وحدت وجود و عشق الهی نبود، از بزرگ

، حسن بصري، ابوهاشم کوفی و سفیان )لین زن عارف و صوفی مسلکاو(ه عدوی يتوان از رابعهمی

  ثوري نام برد.

 عنوان یک مکتب و آیین شناخته شد،و در جامعه به سوم گسترش یافت  يف در سدهتصو عرفان و      

ف و عرفان را به صورت هاي دیگر هم روي آوردند و تصوبود که صوفیان و عرفا به دانش در این سده

توان به ذوالنون مصري و عبداهللا حارث و رنگ علمی درآوردند، از بزرگان عرفان در این قرن می

بن منصور حالج ترین آنان حسینو شاید مهم محاسبی، حاتم بن اصم، حمدون قصار و بایزید بسطامی

اندیشه وحدت وجود از این قرن زده شده  يقان این حوزه جرقهاشاره کرد، به گفته بسیاري از محقّ

  است.

مبانی عرفان با حکمت  در قرن چهارم عرفان اسالمی گسترش فراوانی پیدا کرد و چون با اصول و       

ف و یکباره نفوذ تصو ،ن با آیات و روایات توسط بزرگان عرفان انجام شدسینا و توجیه و تطبیق آابوعلی
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توان از می ف در این سدهعرفان در بین آحاد مردم به شدت افزایش یافت، از بزرگان عرفان و تصو

  شبلی، سراج طوسی، ابو طالب مکی و ابن خفیف شیرازي نام برد.

افزود. با داشت و هر روز به دامنه نفوذ و گسترش خود میروال قرن چهارم در قرن پنجم نیز ادامه       

لین کتب معتبر عرفان و این تفاوت که در این قرن چند عارف  نامی و بزرگ ظهور پیدا کردند و او

این در مهم دیگر  ياز عرفا .استالمحجوب از هجویري ترین آنان کشفف نوشته شد که معروفتصو

قشیریه) و  ي(صاحب کتاب رساله نی، بابا طاهر همدانی، ابوالقاسم قشیريتوان به ابوالحسن خرقاقرن می

  خواجه عبداهللا انصاري اشاره کرد.

    ل و تغییر در عرفان ودر قرن ششم چندین تحو یکی از این تغییرات تدوین و  .ف به وجود آمدتصو

ختن عرفان با شعر و به الدین سهروردي است و دیگري در آمیشهاب يتوجیه حکمت اشراق به وسیله

از خصوصیات مهم دیگر  ،استوجود آمدن ادبیات عرفانی است که بنیانگذار آن حکیم سنایی غزنوي 

این  ارفانع ترینبرجستهاز  آن استاندیشه و اظهار  در ابراز عقاید و آزادي ب و عدماین سده تعص

  نام برد. زالی و شیخ نجم الدین کبرياحمد غ توان از حکیم سنایی، عبدالقادر گیالنی، شیخدوران می

 در این قرن شاهد  قرن هفتم در طول تاریخ تصوف از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا     

یکی از این تغییرات که  .ثیر قرار دادأحت تت که عرفان بعد از خود را به شدت ستیمی هیهادگرگونی

وي عرفان را با حکمت اشراق  عربی است،ابنینالدظهور محی ،ترین آنان هم محسوب شودشاید مهم

در این قرن  ف و عرفان را علمی و استداللی کرد.و آن را به صورت علمی درآورد و تصو ردتلفیق ک

هاي علمیه تدریس شد. یکی دیگر از حوادث این ف و عرفان مانند سایر علوم در مدارس و حوزهتصو

-محی .صوفی شد يباعث به وجود آمدن چندین فرقهظهور چند عارف شیعی مذهب است که  ،سده

اوحدالدین کرمانی و خواجه نصیرالدین  ابن عربی، موالنا جالل الدین بلخی، سعدي شیرازي،الدین

   طوسی از مشهورترین عالمان و عرفاي این دوران هستند.

ر خواجه حافظ شیرازي به اي که سنایی آن را بنیان نهاد در قرن هشتم با ظهوعرفان ذوقی و شاعرانه     

ف و امیران و وزیران به تصو خاصه توج هاي هشتم و نهم به دلیلسدهاوج خود رسید، همچنین در 

 هاي زیادي ساخته شد و گرایش مردم به عرفان افزایش یافت ولی از کیفیت آن کاسته شدخانقاه، عرفان

عرفان و  ياهیر این دو قرن در حوزهمش از، هاي صوفی استویژگی دیگر این سده زیاد شدن فرقه



14 

اهللا ولی، شیخ محمود شبستري، جامی و کرمانی، خواجه حافظ شیرازي، شاه نعمت يف، خواجوتصو

  .)127-204 :1376(ر. ك. مبلّغی،  شاه داعی شیرازي نام برد.

  دو سنّت یا دو رویکرد عرفانی - 3- 2

آن بخش از عرفان است  یعمل فانمراد از عر. ينظر عرفان و یعرفان عمل گونه است: دو عرفان       

 .شودینفس م يهیکه بر انجام معامالت خاص شامل عبادات و آداب و رسوم استوار است و موجب تزک

واقع  در .پردازدیم ينظر و یاست که تنها به طرح مسائل علم یعرفان اسالم از ياگونه يعرفان نظر

عرفان  پس. ندیگویم يآن را عرفان نظر یو علم ينظر يصبغه و یعرفان را عرفان عمل یِعمل يصبغه

 ياشهیاند ر وآن تفکّ ينظر يهمراد از قوي. نظر يهقو و یعمل يهقو :ه استبر دو قو یمبتن یاسالم

است که از معامالت  ییرویآن ن زین یعمل يهقو و ؛دهدیمعرفت حق سوق م ياست که عارف را به سو

ن یبراي تبی .)71: 1391 فرد، يرباقری(م .استوار دارد وندیپ ينظر يهبا قو و ردیگیسرچشمه م یعرفان

  شناسی پرداخته شود.شناسی و هستیت الزم است به اختصار به رویکرد معرفتتر این دو سنّبیش

  معرفت شناسی - 4- 2

هاي ارائه شده در آگاهیابسنده دانستن ادراك عقلی و اعتباربخشی تام و تمام به ن» شناسیمعرفت«     

ي معرفتی است. عرفان به معنی معرفت و عرفان اسالمی، در حقیقت یک نحلهساحت فراعقل است. 

عرفان، پیش از «هاي عرفانی در خدمت همین هدف اساسی (معرفت) است. شناخت است و تمام آموزه

کاوي، خوض در نفس، خود ي آن مکاشفه، مراقبه،است. شیوه» نگردرون«باشد، » نگربرون«آن که 

پژوهی و بررسی حاالت روحی خویشتن است. از این روي نیز، هر چه که به شناسی، دروننفس

ي رفتاري و به میدان تکاپوي حیاتی او فرد، به شخصیت، به هویت، به شعاع وجودي، به حوزه

  .)393- 394: 1351، الزّمانی. (صاحبي عرفان استباشد، مورد عالقهبستگی داشته

و ما «اند: خداوند متعال در قرآن کریم، هدف از آفرینش را، معرفت یا شناخت حق معرّفی کرده       

(قرآن .» جنّ و انس را نیافریدم مگر براي این که مرا عبادت کنند». خلقت الجنَّ و اإلنس اال لیعبدونِ

یه، هدف از خلقت را معرفت و ) امام جعفر صادق (ع) ضمن حدیثی در تفسیر این آ56/51کریم، 

اي .» ایها النّاس انَّ اهللا ما خَلَقَ اال لیعرفُوه فَاذا عرَفُوه عبدوه«شناخت خداوند دانسته و فرموده اند: 
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افزار، جامع (نرم» مردم! خدا مردم را نیافرید مگر آنکه او را بشناسند و چون بشناسند عبادتش کنند.

  .)108: 315األحادیث، 

» خداوند«است. در این سنّت، » شناسیمعرفت«رویکر غالب عرفا قبل از ظهور ابن عربی، مبتنی بر        

دهند. به این معنی که مسیر شناخت و معرفت از شاهراه دو رکن اساسی معرفت را تشکیل می» انسان«و 

ي درك و دریافت معارف، گذرد. طبق این رویکرد، تنها راه قابل اعتماد و اصیل براشناسی میخویشتن

ي رسیدن به روش کشف و شهود و مواجید عرفانی است. طبق سنّت اول عرفانی، خودسازي مقدمه

معرفت و شناخت حضوري است. بسیاري از عارفان، دلیل ناکامی انسان در کسب مدارج معرفت را، در 

شناسی قلمداد رتبط با خویشتنعجز او از شناخت خویشتن دانسته، و حتّی شناخت خداوند را منوط یا م

  اند:کرده

  اي شده از شناخت خود عاجز!       کی  شناسی  خداي  را  هرگز

  چون تو در علم خود زبون باشی       عارف  کردگار  چون  باشی؟ 

  )63: 1377 ،(سنایی                                                           

در نگارش آثار متعددشان، و همچنین تبیین مراحل و مقامات سیر و سلوك،  ترین هدف عرفامهم      

اند که سالک باید از طریق تأکید کرده عارفانهایی است که در نهایت به معرفت منتهی شود. نمایاندن راه

هاي جسمانی، انجام عبادات، طهارت نفس، دوري از لذائذ حسی و عالئق دنیوي، غلبه بر خواسته

داري، پرهیز از محرّمات، ریاضت نفس ت اتّصال با خداوند را فراهم آورد؛ سپس با ذکر، شب زندهمقدما

بسیاري از تجربیات «(رضا) نایل شود. بنابراین،  و انتقال از مقامی به مقامی دیگر، بتواند به آخرین مقام

: 1383حیمیان، (ر» عرفانی و مقامات اهل معرفت حاصل تعمیق یافتن خصایل مطرح در دین است.

35 (.  

شود. سالک از طریق شناسی از دو راه: سلوك، یا جذبه، حاصل میطبق سنّت اول عرفانی، معرفت      

تهذیب و معرفت نفس، مراقبه و جمعیت درونی، ذکر، فکر، نفی خواطر، تخلّی و پیرایش درون، یا از 

آید. در این رویکرد، نوع و میزان معرفت، یطریقِ محبت، عشق و...، به احوال و مقامات عرفانی نایل م

را بهترین » عشق«ي قلبیِ عارف با خداوند است؛ بر این اساس، عرفا راه مبتنی بر میزان و چگونگی رابطه

    اند.راه براي رسیدن به معرفت دانسته
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  شناسیهستی- 5- 2

ي هفتم هجري، به شکل ر سدهبود، دتغییر و تحولی که از قرن ششم در مبانی عرفانی شروع شده     

ترین عربی مهمگیري مکتب ابنبنیادین و عمیق، مبانی عرفانی را دستخوش تغییر و دگرگونی کرد. شکل

رود. هرچند که میان سنّت اول و دوم عرفانی، یا به تعبیر ترین عامل این تحوالت به شمار میو اساسی

توان خطّ و مرزبندي مشخّصی را عملی و نظري، نمینظرانِ معاصر، میان دو رویکرد برخی از صاحب

ي هفتم بروز و ظهور پیدا کرد. البتّه شناسانه، به صورت جد و عینی در سدهمعین کرد؛ اما رویکرد هستی

است. نباید از نظر دور داشت که این تغییر یک دفعه و در یک مقطع خاص زمانی صورت نگرفته

   .)356: 1392(مختاري، 

، سه رکن اساسی »هستی«و » انسان«، »خداوند«شناسانه) طبق سنّت دوم عرفانی، (رویکرد هستی      

است. بنابراین دهند، و معرفت خداوند با معرفت انسان و هستی پیوند خوردهمعرفت را تشکیل می

. بر پذیر استي معرفت انسان، و معرفت انسان از طریق معرفت هستی امکانمعرفت خداوند به واسطه

از طریق تقویت قلمرو درونی او محقّق » انسان کامل«ي این اساس کمال وجودي انسان و نیل به مرتبه

ي تجلیات شهودي ـ وجوديِ حق (فیض اند که جهان هستی در نتیجهشود. صوفیه بر این عقیدهمی

ق است. طبق رویکرد ي عالم، مظاهرِ تجلّیات اسما و صفات حاست. بنابراین همهمقدس) ایجاد شده

عرفا در سنّت دوم عرفانی، وجود یکی بیش نیست و آن، وجود خداوند است. این وجود، مراتب و 

    ي فروتر متجلّیي باالتر از خود است و خود بر مرتبهدرجاتی دارد. هر مرتبه از وجود، مظهر مرتبه

  زم و ملزوم هم هستند. (همان)شود؛ بدین ترتیب مراتب و درجات هستی با هم پیوند دارند و المی

   ترینطبق مباحثی که گذشت، سیرِ فیضِ اقدسِ الهی تا عالم تجربی یا عالم شهود ـ که پایین       

کند؛ اما جایگاه انسان در نظام هستی، واالتر از سایر مخلوقات است، ي هستی است ـ ادامه پیدا میمرتبه

ي اسماء و صفات خداوند است. بنابراین، انسان کامل ر همه) به تنهایی مظهعالم صغیرزیرا انسان (

فیضِ وجود بخشیِ خداوند در شکل کامل خود، در  تعالی به عالم هستی است.رسانیِ حقي فیضواسطه

انسان کامل، به عنوان موجودي که در یک آن، در همه «همان)  :است.(مختاريانسان کامل متجلّی شده

       گیرد، وحدت قلمروهاي متحرّك و ثابت تمام سلسله را در بر میمراتب عالی حضور دارد و 

اما او به عنوان فرد انسانی که به وجود آمده و سپس به سوي  ،عربی قابل مشاهده استشناسیِ ابنجهان

ی پیوندد. او (انسان کامل) در تمام مراتب نزول به همان طریقگردد، مبدأ و منتهی را به هم میخالق بر می
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کند، پاي آثارش را پیدا می ي مراتب صعود که پرتو دوباره ردشود و در همهکه اشعه از نور جدا می

پیوندد. او هم جزء و هم کل، هم کثرت و آگاهانه حضور یافته و عقل انسان، دوباره به معرفت الهی می

انسان) به دور خدا طور که او (همان ؛است چیز هم وحدت، هم صغیر و هم کبیر و هر چیزي و همه

بر این اساس، هرچه انسان مراتب  .)90: 1390(چیتیک، » چرخدگردد جهان به دور او (انسان) میمی

رو، شود. از اینشود، و به معرفت حقایق اشیاء نایل میتر طی کند، چشم دل او بیناتر میکمال را بیش

حقیقت، نیل به درجات باالتر از کمال و علم حقایق گوید؛ در می» األشیاء کما هیاللهم ارنا«وقتی عارف، 

شود. این جمله که بخشی از حدیث نبوي است، از طرف بسیاري از نویسندگان اشیاء را خواستار می

است. عرفا با استناد به این حدیث نثرهاي عرفانی عاشقانه در سنّت دوم عرفانی، مورد استفاده قرار گرفته

ته تأکید دارند که درك یا معرفت با خدا آغاز می شود و در قالب نوامیس و احادیث دیگر، بر این نک

توان خداي را در تمام اجزاي هستی دید. الهی ادامه می یابد. طبق رویکرد هستی شناسانه، با چشم دل می

  .)357(مختاري، همان: 

هور هر شی ء از روي صورت هالک است و از روي معنی باقی، چه از وجه معنی آن وجه ظ«

حق است که: و یبقی وجه ربک، اي دوست چون دانستی که معنی و حقیقت اشیاء وجه 

  گوي تا عیان بینی که:اوست، أرِنا األشیاء کما هی، می

  »تدلُّ  علی  انّه  واحــد            یۀففی  کلّ شی ء  لَه  آ«

  )116: 1384(عراقی،                                                               

 اي یافت و آثاري با ي گستردهدر سنّت دوم عرفانی قلمرو موضوعات عرفانی وسعت و دامنه       

ي واژگانی مؤلّف، مخاطب را به ي واژگانی وسیعی خلق شد. توجه در همین اصطالحات و دایرهدایره

وعات و مباحث مانند: خلق، امر، ملک، کند. این موضي عرفانیِ آن متن راهنمایی میتشخیص طریقه

ملکوت، ملَک، ولی، نبی، شرك، توحید، مبدأ و معاد، نبوت، والیت و ...، که برگرفته از دیگر علوم 

اسالمی، مانند فلسفه و کالم بود، منجر به تخلیط فلسفه و عرفان شد. به این ترتیب، در آثاري که بعد از 

اند، برخالف آثار متقدم، کشف و شهود تنها ابزار کسب معرفت دهقرن ششم و هفتم تألیف یا تصنیف ش

هاي دیگر آید، با روشبه دست می نیست، عرفا معتقدند، معرفتی که با کشف و شهود و مواجید عرفانی

  .)359مانند روش عقلی و استداللی و روش نقلی نیز قابل تأیید و تبیین است. (مختاري، پیشین: 
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د قَفَ ،هفسنَ فرَن عمخورد. به موجب یم وندیپ یمعرفت انسان به معرفت هست یرفانت دوم عدر سنّ     

فرَع رد و چون معرفت انسان بدون شویبه خود حاصل م ی، معرفت خداوند بعد از معرفت آدمهب

 خورد.یم وندیپ یپس معرفت خداوند با معرفت هست ست،یممکن ن یمعرفت هست

به مراتب کمال حاصل  دنیشناخت با رس نیبلکه ا ست؛ین يشناخت نظر کی اًصرف یهست شناخت      

 »یکما ه ءایشاللهم ارنا األ« ثیحد يکمال و مراتب آن بر مبنا یت عرفانسنّ نیجهت در ا نیشود. بد یم

  دارد. یستگب ایمعرفت هر عارف به اش زانینظر مراتب انسان کامل به م نی. از اشودمی نییو تب نییتع

کمال آن است که  يدرجه نی. باالترقیخواص و حقا ع،یشمارند: طبایسه مرتبه بر م ایاش يها براآن

  .)71 - 68: 1391فرد،ي رباقریمر. ك. ( کند. دایمعرفت پ ایاش قیانسان به حقا

  ابن عربی  - 6- 2

 .ق دره 560الدین عربی، معروف به ابن عربی صاحب مصنفات در تصوف، در سال شیخ محیی     

کند. وي بسیاري از بزرگان و مشایخ را نیز مرسیه به دنیا آمد، او همه جا کنیه خود را ابو عبداهللا ذکر می

توان به ابو جعفر عرینی و ابو یعقوب قیسی اشاره کرد. دیده و از آنان بهره گرفته است، از آن جمله می

  .)9: 1391 (سجادي، اند.ابن عربی را شیخ اکبر لقب داده

کرد  نیتمام تدو قیف را به تحقاصول عرفان و تصو: «دگوییم عربیابن يمرحوم فروزانفر درباره       

و  دیم نمود. معارف خانقاه را به ساحت مدرسه کشانأتو یرا با روش استدالل يو شهود یکشف قیو حقا

ت و منازل و و صفا اذات اسم یو تجل دیدر توح یو روش وح دیذوق و حال را لباس رسم و قال پوشان

ها رانده ها مورد بحث بوده و موافق و مخالف در اثبات و رد آن اوقاف صرف کرده و سخنمنازالت سال

  .)71:1316(فروزانفر، » ها نوشته اندو کتاب

  آثار ابن عربی- 7- 2

حات ها در تصوف: یکی فتوترین آناند که معروفآثار ابن عربی را تا چهارصد کتاب و رساله نوشته     

- مکّیه است و دیگري فصوص الحکم، کتاب فصوص الحکم با وجود حجم اندکی که دارد یکی از مهم

که در اواخر عمر نویسنده نوشته شده است از پختگی ترین آثار ابن عربی است . این کتاب به دلیل آن

 فص تشکیل شده است که در واقع هر فص یک فصل محسوب 27کاملی برخوردار است. فصوص از 

شود و با حضرت شروع می (ع)که از حضرت آدمها به نام پیامبري است ز این فصشود، هر کدام امی

پذیرد. ابن عربی در این کتاب در مورد اسرار الهی بحث کرده است. وي با استفاده پایان می (ص)محمد
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ترین آنان ت که مهمکند. براي این کتاب شروح زیادي نوشته شده اساز آیات قرآن این اسرار را شرح می

عبارتند از: مفتاح الفصوص از ابن عربی، الفکوك از صدرالدین قونوي، شرح تلمسانی، شرح داوود 

الدین شیرازي. اما فتوحات مکّیه وي که مانند فصوص قیصري، شرح عبدالرزاق کاشانی و شرح بابا رکن

ات نویسنده است که در مکّه و شفاالحکم در تصوف اسالمی ارزش زیادي دارد، حاوي الهامات و مک

باب  560هنگام طواف کعبه به وي دست داده است. این کتاب که در دو جلد تالیف شده در کل داراي 

- فصل است و موضوعاتی ماننده: ماوراالطبیعه، الهیات، کیهان شناسی، انسان شناسی روحانی، روان60و 

ر اسالم، منازل سالکین در سیر و سلوك عرفانی، شناسی و فقه را در بر دارد و مباحث آن را نیز: شعائ

عربی هم به این دهد. برخی دیگر از آثار ابنطبیعت سلسله مراتب کیهانی و هستی شناسی تشکیل می

شرح است: کتاب االسراء فی مقام االسرا، محاظرات االبرار و مسامرات االخیار، رساله قدسیه، االسفار، 

 ترین آنان هستند.  م فی اشارات العلم و دیوان اشعار از مهمترجمان االشواق، و تاج التراج

  وحدت وجود - 8- 2

 رانو مفس موافقان وحدت وجود است که مخالفان و يهینظر یمهم ابن عرب يهاهیاز نظر یکی     

نیست. همه چیز ی تعالحق ي، جز ظلّ وجودی، عالم خارجیعربابن يهینظر يبر مبنا است.ي داشتهادیز

کند: یعبارت خالصه م نیخود را در ا دگاهید یابن عرب. شودیحقیقت حق، مستغرق و مستهلک مدر 

ها آن عینکه او  ی، درحالدی: منزّه است آنکه اشیاء را آفریعنی. (»األشیاء و هو عینه قَلَن خَم سبحانَ«

لق األشیاء فی نفسه خا ای« است:به نظم در آورده لیمذکور را در بیت ذ يهیهمچنین، نظر ي. و)است

 »ی.هست ینیآفریچه ماشیاء در خود، تو در بر گیرنده آن نندهیآفر يا«: یعنی »ه جامعقُخلُأنت لما تَ

  .)65: 1380 (عفیفی،

، به لحاظ دو حیثیت مختلف و احراز دو صفت یوحدت ذات نیواحد و در عین ا ي، امرحقیقت      

بسیط و منزّه  یوجود دارد. وجود مطلق در ذات خود، حقیقتآن  در یدوگانگ یحق و خلق، نوع یتفصیل

، مظهر و یمشناسیاهللا ميماسو چه ما به عنوان عالم متکثّر واست. آن یو مکان یاضافات و نسب زمان از

 .)465: 1383(صرفی، نصیري،  است. یگاه اسماء و صفات الهتجلّی

  ها بهره ها و استعارهمثال و اشارات و اتیه، از کنازمین نیخود در ا دگاهیتبیین د يبرا یعربابن      

  متعدد است که هر يهاینهیشئ واحد در آ یوحدت در کثرت مانند تجلّ ی: تجلّدیگویگیرد و میم

خروشان  ییایمانند در ای سازد؛یطبیعت خود، صورت آن امر را منعکس م يبنا به قابلیت و اقتضا ياهیینآ

آن  .شوندیم شوند و دوباره محویم داریپیوسته، بر سطح آن پد صورت متناوب واست که امواج آن به 
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است. از منظر  ياست و عالم شهادت، شبح آن است که فاقد استقالل وجود یحقیقت واحد، وجود حقیق

، یمعرفت دگاهیاما از د ؛وجود دارد یانکشاف ذات وحدان انیجر کیواقعیت و  کی، تنها یحقیقت هست

معتقد است که: مظاهر عالم شهادت، قبل از  یعرب ابنشود. یمالحظه م ،که به آن اشاره شد یدوگانگ

 (همان) نامد.یق معقول را اعیان ثابته میحقا نیاند. او ا، ثابت بودهیوجودشان، در صقع ربوب

تجلیات اسما وصفات حق موجودات نیازي مطلق است، بیاز دیدگاه وحدت وجود، ذات حق بی    

م را وجودي نیست و بر حقایق کلیه معقوله که در قدیم، قدیم است و در حادث، احکام اسما و عال

  عبارت است از: مبانی وحدت وجودي ابن عربی در اندیشه صفات حق را ظهوري نیست.

  ت.حقیقت وجود اصل اس -1

  .جمیع آثار است وجود، منشأ  -2

  .ات طارم عدم استوجود، بالذّ -3

  .حض استوجود، غیر م -4

  .وجود، واحد به وحدت شخصی و ذاتی است و نه وحدت سنخی و عددي -5

  (همان) .وجود، از تمام شروط حتی شرط اطالق ال به شرط است -6

تعالی که صرف حقیقت وجود و موجود به معناي مذکور، عبارت است از وجود حق -7

تمام آثار  ط و قیود و منشأو مطلق از همه شروالوجود، خیر محض، ال به شرط واجب   وجود،

  است

  (همان) وجود، واحد است، پس موجود که قایم به آن است نیز واحد است. -8

  وحدت وجود يغان اندیشهمبلّ - 9- 2

اند شک مبلّغان قویی داشته است که توانستهشود، بیي که در بین مردم ماندگار میهر فکر و اندیشه      

عربی نیز از این قاعده مستثنی نیست، هاي عرفانی ابندم وارد کنند. اندیشهآن فکر و اندیشه را در بین مر

    ، اندوي شاگردان و مبلّغان بسیاري دارد که بعد از مرگش اقدام به تبلیغ و تفسیر آراي استاد خود نموده

                                                                   ترین شاگردان و مبلّغان اندیشه وي عبارتند از:مهم

، از شاگردان با استعداد ابن عربی بود صدرالدین شرحی بر فصوص الحکم صدرالدین قونوي - 

ابن عربی دارد به نام الفکوك وي به غیر از این کتاب آثار دیگري نیز دارد مانند: فصوص و 
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 و نفحات الهیهحمد  يالغیب که از کتب درسی عرفانی است، همچنین تفسیر سورهمفتاح

 . )165: 1391 (سجادي،

از شاگردان صدرالدین قونوي است که عالوه بر  ، شاعر عارف قرن هفتم وفخرالدین عراقی - 

ربی را در آن لمعات را به فارسی در مراتب عشق نوشت و سخنان ابن ع ياشعار عرفانی رساله

 .)139 (همان، آورد

کرده است، ه در اواخر قرن هفتم زندگی می، صوفی و عارف مشهوري است کیدالدین جنديمؤ - 

  وح و الرّۀالنجوم ابن عربی و کتاب نفحالحکم و شرح مواقعاز آثار مهم او شرح فصوص

 الفتوح است.تحفۀ

غان یکی دیگر از شاگردان صدرالدین قونوي و از مبلّ .ق)ه 690ی (متوفّ الدین تلمسانیعفیف - 

السائرین خواجه عبداهللا لالحکم، منازرح فصوصابن عربی است که عالوه بر ش ياندیشه

  .(همان) انصاري را هم شرح کرده است

اما نه از راه  ،، عارف شاعر قرن هفتم که به وحدت وجود نیز قائل بودالدین بلخیلموالنا جال - 

از  هللا ماننده نیست شدن قطره در دریا و تبدیل دانه به گیاهااهللا و بقا بحلول، بلکه از راه فنا فی

  آثار اوست مثنوي معنوي، فیه ما فیه، مکاتیب و مجالس سبعه.

غان عرفان ابن عربی است، رساله تمهیدالقواعد را ق) از مبل836ّ(متوفاي  الدین علی ترکهصاین - 

الحکم به تحریر در آورده است، کتاب دیگر او شرحی است که بر گلشن راز در شرح فصوص

   .شیخ محمود شبستري نوشه است

هجري و از  9و 8رفان مشهور قرن اهللا ولی از عاسید نورالدین نعمت، اهللا ولینعمت شاه - 

به دنیا آمد و  731یا730ف و عرفان است، وي در ساللفان پر کار و پر اثر در تاریخ تصومؤ

از دنیا رفت. او در این عمر طبیعی و طوالنی با عقاید و افکار بلند صوفیانه و  834در سال 

ادي آشنا شد و پس از طی سیر و سلوك عرفانی و کسب طریقت به تربیت و ارشاد عارفانه زی

  الدین عربی است.ییثر از عقاید عرفانی محأمریدان پرداخت. تعالیم و افکار صوفیانه وي مت
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  شاه داعی شیرازي - 10- 2

 يسادات علو از ،یاعد ای یمعروف به شاه داع یالحسنبن حسنمحمود نیالدنظام دیاهللا، سیال یالداع     

    ،یبن علدیبه ز يرازیش ینسبت داع. بود ریالصغیبن حسن معروف به داعاز عقاب قاسم و رازیش

 نیالدرا هم از لقب نظام یتخلص نظام کرد ویص متخلّ یاو در اشعارش داع .رسدیم نیالساجددیس

: 1391 ،ياد(سج تر است.معروف و رتشیب یص اولاما تخلّ شد،یم دهینام »یثان ینظام« گرفته بود و

207(. 

 و ریبه س یق بحراناابواسح نیالدمرشد خیش تیتحت ترب متولد شد و رازی.ق در شه 810در سال  او     

 ياز وجود و رفت و یاهللا ولشاه نعمت استاد به نزد نیبه اصرار هم یشاه داع ف پرداخت،تصو سلوك و

 رازیدر ش هیهفرقه نعمت الل يشوایپ را گرفت و يو يجا نیالدمرشدسپس بعد از مرگ  مند شد،بهره زین

 شد.

با کمک پسرش  خود و اتیدر زمان ح وانشیگذاشت، د ادگاریاز خود به  يادیثار زآ یداع      

 د ومجد ضیصادرات، سخن تازه، ف ، واردات،اتیقدس :شد که مشتمل بر يآورجمع 865درسال

  است. گانه شش اتیمثنو

هم به زبان  یرساالت ،وانیعالوه بر د او .است یاخالق و ین مسائل عرفانمتضم یاشعار داع يهمه       

االسحار (شرح گلشن الکنوز نسائمجواهر المشتاق،ۀحفت انیع انیب الکسوه،دارد، اسوة یفارس و یعرب

در حد  يهنر ياز جنبه یاشعار داع المراتب از جمله آنان است.کشف ي ومعنو يشرح مثنو، راز)

 .)209: (همان ه است.مورد توج جالب و انیوفشرح مقامات ص و یعرفان یمتوسط اما از لحاظ معان

  مشاهد مثنوي - 11- 2

را  يمثنو نیاشاه داعی  است.سروده شدهدر بحر سریع  و تیب 573و در   836سال  در يمثنو نیا     

       و...  دیتجر، دیتوح طلب، رفانی مانند:به اصطالحات مهم عاست و به هفت مشهد تقسیم کرده

هر  ،انیدر پاو  شرح و تبیین کرده ي)مثنواصطالحات عرفانی را  در قالب شعر (  وي است.پرداخته

اصطالح عارفانه  که در رابطه با همان عنوان واست به پایان برده یپر معن نغز و یغزل ارا ب يمثنو زقطعه ا

  .است
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Abstract: 

    Shah Dai Shirazi who has several verses and proses is one of gnostic poets in 9th c., 

student of Shah Nematollah Vali, and missionaries of Ibn Arabi's gnostic thoughts. 

"Mashahed" is the first one of his six Masnavis. This Masnavi consisted of seven 

martyrdom places such as demand, abstraction, verve, discovery, knowledge, truth, and 

unification. Since this mystic work hasn’t been studied as it deserves, this study is an 

attempt to study the mystic thoughts of Shah Dai Shirazi in the mentioned Masnavi using 

analytic-descriptive method. To this end, the mystic terms of this Masnavi were extracted 

and compared with important Sufieh books and mystics of first mystic tradition. Then the 

reflection of mystic thoughts of Ibn Arabi and mystics of second mystic tradition were 

considered in the investigation of mystic terms of this Masnavi. The result of the study 

indicates that 1-Shah Dai's attitude toward expressing some mystic terms is similar to 

mystics of first mystic tradition. 2- Shah Dai expressed mystic contents in accordance with 

his thinking style and Ibn Arabi's thoughts. 3- Although it is not possible to make a 

boundary between first and second mystic tradition or two practical and theoretical 

approaches as interpreted by contemporary experts, Shah Dai's ontological approach has 

been reflected more rather than epistemological approach and the title "mashahed" for this 

masnavi shows the poet's emphasis on intuition and ontological approach.   
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