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  چکیده

اگرچه عرفان از ابتداي ظهور اسالم در . اندشناساندن حق آن را انتخاب کرده شناختن و اهللا برايعرفان راه و روشی است که اهل

ي دوم ي دوم سدهشود، اما بروز و ظهور آن به عنوان یک نظام فکري مستقل، از نیمهي بزرگان دین اسالم یافت میسیرهکالم و 

اي شد و تغییر و تحـول چشـمگیري در مبـانی    ي تازهبعد از قرن هفتم و با ظهور ابن عربی عرفان اسالمی وارد حوزه. استبوده

» خدا«شناسی و بر اساس دو رکن ي هفتم، اغلب مبتنی بر معرفتاس، معرفت که قبل از سدهبر این اس. عرفان نظري به وجود آمد

-رو عرفان از ابتداي شکلاز این. استوار شد» هستی«و » انسان«، »خدا«شناسی و بر سه رکن بود، غالباً بر اساس هستی» انسان«و 

ي ابن ترین اندیشهمهم. شناسی قابل مطالعه استشناسی و هستیگیري تا پایان قرن دهم بر اساس دو رویکرد یا دو سنّت معرفت

-هاي عرفانی ابن عربی را تفسیر، تشریح و تبیین کردهوجود است که بعد از وي شارحان و مبلّغان متعددي اندیشه تعربی، وحد

است که آثار متعددي از خـود بـه یادگـار    اهللا ولی از عارفان و شاعرانی از آن میان، شاه داعی شیرازي از شاگردان شاه نعمت. اند

هاي ابن عربی اي بازتاب اندیشهگیري از منابع کتابخانهتوصیفی و بهره –پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی . استگذاشته

اه داعـی  دهد که شحاصل پژوهش نشان می. استمطالعه کرده) عی شیرازياهاي شاه دیکی از مثنوي(» ي زندگانیچشمه«را در 

اي یافتـه  هاي ابن عربی در مثنوي یاد شده بازتاب گستردههاي ابن عربی بوده است و افکار و اندیشهیکی از پیروان موفق اندیشه

، تجلی، انسان کامل و حقیقت محمدیه پرداخته و در این راستا »وحدت وجود«شاه داعی به تبع ابن عربی به تبیین مفاهیم . است

سود ... لفی از قبیل تمثیل دریا و موج دریا، آینه و تصویر، عدد واحد و سایر اعداد، حرف الف و سایر حروف وهاي مختاز تمثیل

آنچه واضح و مبرهن است این است که پیروي شاه داعی شیرازي از ابن عربی فراتر از تقلید و برداشت مستقیم است . استجسته

  .ي عرفان داردحوزه هاي مستقلی درو خود شاعر نیز نظرات و اندیشه

  .شناسی، ابن عربی، شاه داعی شیرازي، وحدت وجودشناسی، هستیعرفان، معرفت :هاي کلیديواژه

  

  



٢

مقدمه

ظهور آیین مقدس اسالم و تابش خورشید ناب معارف و اسرار الهی همزمـان بـا آن، سراسـر گیتـی را از     

و در اثر این تأللؤ مسلمانان متفکـر و جوینـدگان حقیقـت و کمـال انسـانی را از       دادظلمت جهل رهایی 

ن در بـاب  هـاي گونـاگو  همگان را برانگیخت کـه از جنبـه  زالل  دانش و معرفت سیراب کرد و يچشمه

این خیزش و . هاي وصول به حقیقت مطلق و غایت و نهایت وجود بیندیشندتوحید و شناخت حق و راه

حرکت عظمی در اثر تعالیم بلند قرآن کریم و احادیث و اقوال و سیرت نبوي و پیشوایان دین بود کـه بـا   

طریق معرفت را رشد دادند وسلوك عالی خداشناسی و سیر و يشهاستعانت از این منابع گرانسنگ، اندی

ي حرکت و سـیر در راه تعـالی و تکامـل انسـانیت را     صورت مکتبی ارزشمند درآوردند و شیوهه آن را ب

ـ  این اندیشه. آموختند وجـود آورد کـه آنـرا    ه ي تابناك و این سیر و سلوك، یک مکتب فکري و علمـی ب

  . نامیدند» عرفان«

هاي عرفانی عجـین شـده اسـت و بعـد از     مبانی و اصول و دیدگاهاي از ادبیات فارسی با بخش عمده

کـه ياگونـه ب ؛به بعد، آثار عرفانی متنوعی تـالیف شـد  شروع دوران تثبیت تصوف و عرفان از قرن چهارم 

توان دوران تثبیت علمی و عملی تصوف اسالمی بـه شـمار   پنجم را به همراه قرن چهارم هجري میقرن «

از عمده مسائلی که باعث تثبیت تصوف و عرفـان شـد و آن را   )126: 1396میرباقري،دهباشی و (».آورد

قابل تعلیم به دیگران ساخت، تألیف آثار مختلف و تبیین و تشریح مبانی و اصول و موضوعات مختلـف  

کتـب  نـوان منـابع و   برخی از آثار به وجود آمده به ع. بوده استا هعارفان در این دوره يوسیلهبهعرفانی 

بـه شـرح و    ،با الهام از ایـن آثـار   ،هاي بعديدر دوره ،شدند و مولّفان آثار دیگر عرفانیمرجع شناخته می

هاي مختلف توجـه  در دوره به بعضی از آثار،.نداهپرداختو رموز عرفانی این آثار توضیح افکار و مضامین 

 گونـه هستند آثار مهم دیگري که هنوز به ولی  ،اندهاي مختلف بازکاویده شدهاست و از جنبهزیادي شده

 گونـه که آثار عرفـانی موجـود بـه    بر این اساس الزم است  .است دقیق و مشخص و مدقّانه بررسی نشده

  .دقیق مورد مطالعه و بازنگري عالمانه قرار گیرد

قـرون مختلـف،   هـا و  ر تـاریخ و اوضـاع اجتمـاعی در دوره   به تبع تطـو ،افکار، مبانی و زبان عرفانی

انـد کـه   لم عرفان ظهور کـرده در عا بزرگانی. اندهاي گوناگون ارائه و تبیین شدهمتحول شده و به صورت

-بـه وجـود آمـده   عرفـانی   ياند و با ظهور آنها تحولی شگرف در اصول و مبانی اندیشهبوده »سازدوران«

چنان عظیم و اثرگـذار بـوده اسـت     ،تحولاین . استعربی بودهالدین ابناز جمله این عارفان محیی. است
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ابـن  «.انـد قبل از ابن عربی و بعـد از آن تقسـیم کـرده    يعرفان را به دو بخش عمدهکه بعضی از بزرگان،

اصلی مبانی این سنت را  يآراء وي شاکله. شودترین عارف سنت دوم عرفانی محسوب میعربی برجسته

  )62: 1394میرباقري فرد،(».دهدتشکل می

لیفـات او  أشروح و تعلیقات زیادي بـر ت و  انداي به شرح آثار و افکار او پرداختهبعد از ابن عربی عده

بـه خلـق آثـار مختلـف      ،عرفانی این عارف بزرگي پذیري از مبانی اندیشهاي هم با تاثیرهعد. نوشته شد

  .استعارف قرن نهم هجري  ،شاه داعی شیرازي،این عارفان ياز جمله. نداهزددست

عربی در مثنوي چشمه زندگانی شاه داعی پرداخته هاي عرفانی ابنبه بازتاب اندیشه پژوهشدر این 

  .خواهد شد

  

  شاه داعی شیرازي و آثار و افکار او

 يسادات علواز،یداع اییمعروف به شاه داع یالحسنمحمود بن حسن نیالدنظام دیاهللا، سیال یالداع

- دیس،یبن علدیبه ز يرازیش ینسبت داع. بود ریالصغیبن حسن معروف به داععقاب قاسمااز و رازیش

گرفته  نیالدرا هم از لقب نظام یتخلص نظامکرد ویتخلص م یاو در اشعارش داع .رسدیم نیالساجد

) 207: 1385،يسجاد(.تر استمعروفو ترشیب یلص اواما تخلّشد،یم دهینام یثان ینظامبود و

وي  ؛کردهجري است که به داعی تخلص می 9الدین محمود ملقب به داعی الی اهللا عارف قرن نظام

او در کتاب المناقب اشعاري  .اندمذهب او را شافعی دانسته .زیستدر شیراز می 810-870هاي طی سال

رب خاصی داشته است قریب شاه داعی در تصوف مش .را در مدح امیر المومنین و اهل بیت سروده است

ها در این دیوان گردآوري شده که به زبان فارسی و عربی و هزار بیت از اشعار وي در انواع قالب 14

براي اهل شیراز هم سخت  آنها ملمعات است اشعاري را نیز به سبک و سیاق شیرازي سروده که خواندن

به اینصورت که در حین مثنوي از غزل و قصیده  ؛خاص جدیدي دارد يوي در مثنوي شیوه .است

دفتر مثنوي دارد که به  6وي  .نظم مطالب آن براساس مراحل سیروسلوك استي استفاده کرده و سلسله

اند، مهارت و فصاحت داعی در غزل و قصیده، ترجیعات ومشهور است که بدیع و فصیح »سته داعی«

  .رباعیات نیز مشهود است

حقایق معارف و ه الی اهللا واعظ و مذکر بود و سی سال بر فراز منبر خلق را بعیجناب موالنا دا

و  به صورت منظوم و منثورخلق کرده استعربی و فارسی لیفات و تصنیفات أتفرمود و مواعظ موعظ می
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بیت دیوان  50000جمع دیوان خود رخصت داده قریب ه سال گذشته بود ب 55که از عمر  865در سنه 

ق بهرانی شیرازي و سید احمد کبیر را حاند و در بعضی از اشعار خود شیخ ابوالسرا دیده آن جناب

مثنوي دارد بدین  6تمجید کرده سه دیوان غزلیات دارد موسوم به قدسیات و واردات و صادرات و 

 يمثنوي مشاهد، مثنوي گنج روان، مثنوي چهل صباح، مثنوي چهارچمن، مثنوي چشمه: اسامی

و شرحی هم بر  »نسائم گلشن«بر گلشن راز نوشته موسوم به  یو شرح نامهو مثنوي عشقزندگانی

خیرالزاد عربیا و  يالدین نوشته برحسب خواهش سید ابوالفاء مرید خود و رسالهمثنوي مولوي جالل

 يرساله ق وئفارسیا و کتاب معاضر السیر فی احوال خیر البشر نظما و نثرا و رساله بیان و عیان فی الحقا

نظام و سرانجام مشتمل بر ده جام و  يجواهر الکنوز در شرح رباعیات شیخ سعدالدین حموي و رساله

 يالوجود فارسی است رساله ةمرآ يرساله، قلب و روح عربی يرساله، ثموه الحبیب عربی است يرساله

 ةاسو ،ۀترجمه االجنار العلوی يرساله ،اشاره الثقال يرساله ،الفوائد فی نقل العقائد يرساله ،چهار مطلب

  ....والشدد ۀرسال ،القلوب ةسلو ،تلویحات الحرمیه ،النفسۀمعرف ،ةالکسو

  

  شاه داعی» زندگانی يچشمه«

محلی شیراز  يداعی متضمن مسایل عرفانی و اخالقی و از جهت تحقیق در لهجهشاه اشعار  يهمه

هنري در حد متوسط اما از لحاظ معانی  يشیرازي از جنبهشعر داعی : باید گفت. ه استقابل توج

  .مات صوفیان جالب و مورد توجه استعرفانی و شرح مقا

داراي هفت رشحه است و در هر رشحه بعد از مطرح » زندگی يچشمه«مثنوي پنجم شاه داعی یعنی 

 ينسان خالصهشدن مباحث بلند عرفانی از جمله وحدت واجب و صفات او و روح انسان و اینکه ا

  . شودمیاي ختم و در نهایت به قصیده است نظم نغز و دلکش، با ترجیع بندي بلند و بدیعه عالم است، ب

  :عبارتند از» زندگانی يمثنوي چشمه«يرشحات هفتگانه

  .در وحدت واجب و صفات او: اول رشحه

  .در ارتباط عالم بحق تعالی با وجود ثبوت وحدت: رشحه دوم

  .در آنکه انسان خالصه عالمست: سومرشحه 

  .در روح انسان: رشحه چهارم

  .در معاش و معاد انسان: رشحه پنجم
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  .در حشر و بقاء انسان: رشحه ششم

  .در کمال و خالفت انسان: در رشحه هفتم

  

  بیان مسئله1-1

آن عرفان، شناختن حق تعالی، خداشناسی و در اصطالح، نام علمی است در علوم الهـی کـه موضـوع    

او است و بالجمله راه و روشی که اهل اهللا براي شناسـایی حـق انتخـاب     شناخت حق و اسماء و صفات

ل در اثر به یکی؛ به طریق استدال: عرفان و شناسایی حق به دو طریق میسر است. نامنداند، عرفان میکرده

بـاطن و   يدوم؛ به طریق تصفیه. ل به صفت و از صفات به ذات و این مخصوص علما استعمؤثر و از ف

عرفا اسـت و ایـن معرفـت    اولیا و، انبیاء يروح و آن طریق معرفت خاصه يسر از غیر و تحلیه يتخلیه

سبب طاعت و عبادت قـالبی  کشفی و شهودي را غیر از مجذوب مطلق، هیچ کس را میسر نیست مگر به 

عرفـان  «)667: 1392سعیدي، (.و نفسی و روحی سرّي و خفی و عرض از ایجاد، معرفت شهودي است

اش در خـدمت ایـن هـدف    هاي عرفانیآموزه ياسالمی مشربی به معنی معرفت و شناخت است که همه

  ) 93: 1395مختاري،(».اصلی است

پس از این قرن تا قرن هفـتم، بزرگـانى از   . گردد قرن دوم باز مى اى آن، به پیدایش عرفان و بروز نحله

کنند که به بسیارى از حقایق پرداختند و یک دسته از معارف را از راه شهود یافتنـد   اهل معرفت ظهور مى

  . یک علم درآیدقدر منظم نیست که به صورت ها آن و گزارش کردند، ولى این گزاره

سنت : کندسیر عرفان اسالمی را به دو دوره یا سنّت تقسیم می 2خ تصوف فرد در کتاب تاریمیرباقري

دوم کـه از قـرن هفـتم بـه بعـد       سنتگیري عرفان اسالمی تا قرن هفتم ادامه دارد و اول که از آغاز شکل

  .کندرواج پیدا می

است و بـا توجـه بـه اینکـه دیـدگاه       »معرفت«رویکرد و هدف نهایی عرفان در هر دو سنت مبتنی بر 

هـاي  عرفا در دو سنت عرفانی متفاوت است بالشک طرق رسیدن به معرفت نیز در این دو سنت تفـاوت 

است و نحـوه و میـزان شـهود و     »خدا«و  »انسان«در سنّت اول راه حصول معرفت مبتنی بر . بنیادي دارد

-پیوند مـی » شناسیهستی«ت با معرفت هستی وحصول معرف ياما در سنت دوم، طریقه ؛مواجید عرفانی

بـه دلیـل   . آیـد معرفت خداوند با معرفت انسان و هسـتی بـه دسـت مـی     ،تا جایی که از این منظر. خورد
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بع مفاهیم و موضوعات مطروحـه در ایـن دو   اختالف در روش و رویکرد معرفت در دو سنت عرفانی بالتّ

اول مطرح شده است که در سنت دوم عرفانی عالوه بـر   مفاهیمی در سنت.سنت نیز متفاوت خواهد بود

ابن عربـی  «.پایی از آنها در سنت اول نیستآنها، مفاهیم جدیدي نیز در این حوزه وارد شده است که رد

ترین مشرب عرفـانی اسـت کـه در    او مهم يشود و طریقهکامل سنت دوم عرفانی محسوب می ينماینده

-اي را مـی در تاریخ عرفان اسالمی کمتر طریقه. رفانی نقش بسزایی داردگیري و ترویج سنت دوم عشکل

  ).19: 1394میرباقري فرد، (».توان یافت که تا این حد در سیر تطور عرفان اسالمی تأثیرگذار بوده است

  :شوندعربی به سه دسته تقسیم میر عرفان ابنمفاهیم و موضوعات عرفانی مطرح شده د

هـا  که بیشتر شرح و تبیین ویژگی-از موضوعات و مباحث مطرح شده در سنت اول اي پاره: قسم اول

از جمله ایـن   ؛را با همان مفاهیم در تألیفات خود به کار برده است -و عالیم و آثار مراحل طریقت است

  .فقر، توکل، صبر و رضا است: مفاهیم

مفهوم تازه و متفاوتی اما با همان الفـاظ  بعضی از مفاهیم مطرح شده در سنت اول را نیز در : قسم دوم

این موضـوعات در دو سـنت   «ي که اگونهقبلی به کار برده و به نتایج متفاوتی رسیده و ارائه کرده است به

: از جملـه ) 66: 1394میربـاقري فـرد،   (».عرفانی تنها اشتراك لفظی دارند و کـاربرد آنهـا متفـاوت اسـت    

  ...عشق و حیرت، ،تجلّیمعرفت، توحید، 

امال متفاوت و جدید در قسمتی از مفاهیم و موضوعات نیز طرحی نو در انداخته و بنایی ک: قسم سوم

خود ابـن  يوسیلهبهو مباحثی را مطرح کرده است که در حوزه عرفان نظري براي اولین بار و  بنیاد نهاده

معرفت خداوند و تبیـین آن بـر   هاي وي در باب این مباحث حول محور دیدگاه«.عربی مطرح شده است

ایـن موضـوعات    ياز جملـه ) 66: همان(».شکل گرفته است »هستی«و  »انسان«، »خدا«مبناي سه محور

اعیان ثابته، فیض اقدس، فیض مقدس، مرتبه احدیت، مرتبه واحدیت و مراتب وحدت وجود، : عبارتند از

  .و درجات وجود

  

    سؤاالت پژوهش.1-2

  ي زندگانی چگونه است؟ عربی در چشمههاي عرفانی ابنبازتاب اندیشه.1
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  ي زندگانی شاه داعی دارد؟عربی چه بازتابی در مثنوي چشمهي ابنشناسانهرویکرد هستی. 2

  تري دارد؟در این مثنوي انعکاس بیش عربیهاي ابنکدام یک از اندیشه. 3

    اهداف پژوهش. 1-3

  .ي ادبی و دانشگاهیشیرازي و آثارش به جامعهتر شاه داعی معرّفی هرچه بیش. 1

  .هاي عرفانی شاه داعی شیرازيتبیین اندیشه. 2

  .ي آبشخورهاي فکري شاه داعی شیرازيبررسی و مطالعه. 3

شـاه داعـی   » زنـدگانی ي چشـمه «تشریح و تحلیل مفاهیم و اصطالحات عرفانی مندرج در مثنـوي  . 4

  .شیرازي

  . عربیهاي عرفانی شاه داعی شیرازي با ابنبیان وجوه اشتراك اندیشه. 5

     ضرورت پژوهش.1-4

ي ادبـی معرّفـی   که شایسته و بایسته است، به جامعهچنانآثار شاه داعی شیرازي آنکه  نیبا توجه به ا

هاي عرفانی این شاعر هاي شاه داعی شیرازي و تبیین اندیشهي یکی از مثنوينشده است، پژوهش درباره

هاي وي را معلوم و جایگاه و هویت واقعی آثار ایشان را به تواند زوایاي پنهانِ اندیشهایرانی، می و عارف

-تحلیـلِ بازتـاب اندیشـه   .ادبی و عالقمندان به تحقیق در متون عرفانی، بیش از پیش روشن کند يجامعه

شـود وسـعت فکـر و    باعث میهاي عرفانی شاه داعی شیرازي، عربی، در افکار و اندیشههاي عرفانی ابن

هـاي  این عارف و شاعر ارزشمند را بهتر از پیش بنمایانیم تا از این طریق بتوانیم یکی از گنجینه ياندیشه

  .ادب و فرهنگ ایران زمین معرفی بکنیم يپنهان عرفان و ادبیات را به جامعه

  ي پژوهشپیشینه. 1-5

اثر شاه » زندگانیي چشمه«ي مثنوي دهد که دربارهنشان میي پژوهشی حاضر، در کارنامه يمطالعه    

. استنامه و مقاله صورت نگرفتهداعی شیرازي، تا به حال تحقیق و پژوهشی در قالب کتاب یا پایان

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

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

ي شاه داعـی شـیرازي اسـت کـه در     شده از ستهي منتشراین کتاب تنها نسخه. استدر تهران منتشر شده



٨

ي شاه داعی شـیرازي  گانههاي ششکه اسم اثر معلوم است، مشتمل بر مثنوي گونهدسترس است و همان

  .نامهعشق، ي زندگانیچشمه، چهارچمن، صباحچهل، رواننج ِگ، مشاهد: است که عبارتند از

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

) یات، واردات، صـادرات قدسـ (گانه هاي سهدیوان: این دیوان مشتمل بر. استدر تهران منتشر شده 1339

  .است

اإلعجاز الهیجی و نسـائم  تطبیقی شروح گلشن راز با تأکید بر مفاتیحبررسـی  «: اي با عنوانمقاله. 3

مسـروره مختـاري در مجموعـه مقـاالت     خانم دکتر يوسیلهبه1391در سال » شاه داعی شیرازيگلشن

نویسـنده در ایـن مقالـه    . اسـت فارسی منتشر شـده المللی انجمن ترویج زبان و ادب هفتمین همایش بین

  .استتطبیقی مورد مطالعه قرار دادهي گونههاي عرفانی الهیجی و شاه داعی را به اندیشه

شـاه داعـی شـیرازي در سـال     » ي چهـارچمن عناصر داستان در منظومه«: ي دیگري با عنوانمقاله. 4

، پور ملکشاهاحمد غنی ،نیما رمضانیيوسیلهبه107-122، صفحه1394، بهار 19، شماره 6دوره 1394

دانشگاه آزاد واحد شهر کُـرد   شناسیهاي نقد ادبی و سبکپژوهش يهنامفصلدر  السادات تیموري بهیجه

ي شـاه داعـی شـیرازي را از نظرگـاه عناصـر روایـی       این مقاله چهارمین منظومه از سته. استمنتشر شده

هـاي نمـادین، نماینـده و     در صدد پاسخ به این پرسش است که هر یک از شخصـیت واست مطالعه کرده

هـاي   که شاه داعی، چگونه عناصر داستان را در پیشبرد اندیشـه  جانشین چه افکار و عقایدي هستند و این

ساختار داستانی و روایی این اثر ناشناخته را از منظـر شخصـیت،    عالوه برآن،. ماورایی به کار گرفته است

هـا را بـا    پردازي به بحث و واوکاي گذاشته است و علّت به کارگیري گیاهان و گـل  دید و صحنه يهزاوی

  .توجه به موضوع، مورد بررسی قرار داده است

، در 1395ل پژوهش دیگر پیرامون موضوع پـژوهش حاضـر، طرحـی پژوهشـی اسـت کـه در سـا       . 5

بررسی آبشخورهاي فکري شاه داعـی شـیرازي در سـرودن مثنـوي     «: دانشگاه محقق اردبیلی با عنوان

نویسـنده در ایـن طـرح،    . اسـت دکتر مسروره مختاري به سرانجام رسـیده خانم يوسیلهبه»  چهارچمن

الطیر خاقانی و مثنـوي  ي منطقتأثیرپذیري و مناسبات بینامتنی موجود در میان مثنوي چهارچمن و قصیده

  .استالطیر عطار را مطالعه کردهمنطق

به کوشـش سـعید   » هاي عرفانی شاه داعی شیرازي در مثنوي مشاهداندیشه«اي با عنوان نامهپایان. 6

نامـه بـا   نویسنده در ایـن پایـان  . در دانشگاه محقق اردبیلی نوشته شده است  1396آقانژاد صائین در سال 
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. شاه داعی پرداخته اسـت » مشاهد«گانه مطرح شده در مثنوي به مشاهد هفت ،ح عرفانیتبیین چند اصطال

  .، حقیقت، توحیدطلب، دیتجرذوق، معرفت، کشف،: این مشاهد عبارتند از

مثنـوي  (نامـه  ي موضـوع پایـان  ي پژوهشی تحقیق حاضر گذشت، دربـاره چه در کارنامهبا توجه به آن

  . تاکنون کار پژوهشی مستقلی صورت نگرفته است) زندگانی يچشمه

  

  ي آماري پژوهش جامعه .1-6

سـته  «کلیات شاه داعی معـروف بـه    از کتاب »زندگانی يچشمه«مثنوي  این پژوهش، آماري يجامعه

  .است1339در بهمن ماه سال » کانون معرفت«چاپ دبیرسیاقیمحمد آقاي  به کوشش »داعی

هـاي فصـوص الحکـم و    هاي ابن عربـی و تاثیرگـذارترین خـط فکـري او از کتـاب     اندیشهترین مهم

  .هاي او در مثنوي مذکور بررسی شده استفتوحات مکیه استخراج شده و بازتاب مهمترین اندیشه

  

  روش اجراي پژوهش. 1-7

اشـعار مثنـوي    ،در ایـن پـژوهش  آماري  ياي است و جامعهبه صورت کتابخانه حاضر روش پژوهش

در این پژوهش ابتدا مختصري به احوال و زندگی ابـن عربـی   . استشاه داعی شیرازي  زندگانی يچشمه

بندي نموده و آنها را مورد بررسـی و تحلیـل قـرار    و شاه داعی شیرازي اشاره کرده سپس مطالب را فیش

  .ایمهداد

  

  محدودیت هاي پژوهش. 1-8

هـاي  و افکـار و اندیشـه  شیرازي شاه داعی يمنابع دربارهکمبود  ،هاي این پژوهشمحدودیت از عمده

  .استاو 
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  :فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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  عرفان. 2-1

  .ينظرعرفانو یعرفان عمل:دوگونه استعرفان

انسان را با خودش و با جهان و با خـدا  آن بخش از عرفان است که روابط و وظایف : عرفان عملی -

عبـادات و آداب و رسـوم    :بر انجام معـامالت خـاص شـامل    یعمل فانعر. دهدکند و توضیح میبیان می

عرفان در این بخش مانند اخالق است یعنی یک علم عملی . شودینفس م يهیاستوار است و موجب تزک

.شودنامیده می» سیر و سلوك«است که 

. این بخش از عرفان مربوط به تفسیر هستی یعنی تفسیر خدا و جهان و انسـان اسـت  : ظريعرفان ن -

ایـن  عرفـان در . پـردازد یم ينظرو یاست که تنها به طرح مسائل علم یعرفان اسالماز ياگونه در واقع

استدالل است  و منطق، کار فیلسوف عقلابزار. خواهد هستی را تفسیر کندبخش مانند فلسفه است و می

  .تهذیب استتصفیه و، مجاهده، کار عارف دلو ابزار

آن تفکـر و  ينظر يهمراد از قو. ينظر يهقوو یعمل يهقو :ه استدو قوبر یمبتن یعرفان اسالم پس

است که از  ییرویآن ن زین یعمل يهقوو ؛دهدیمعرفت حق سوق م ياست که عارف را به سو ياشهیاند

  )71: 1391فرد، يرباقریم(.داستوار دار وندیپ ينظر يهبا قوو ردیگیسرچشمه م یمعامالت عرفان

  

  دو سنّت عرفانی. 2-2

از همان دوران اولیه، بینش و . تصوف و عرفان اسالمی از نیمه دوم سده دوم هجري ظهور کرده است

شـده و در  تر رفته دامنه این اختالف بیشتر و گستردهروش عارفان نسبت به هم متفاوت بوده است و رفته

در اوایـل، دایـره اختالفـات بیشـتر در     . هاي عرفانی زیادي ظهور پیدا کرده اسـت ها و سلسلهپی آن گروه

اسـتوار  » حـزن «اي مشـرب خـود را بـر پایـه     که عدهايگونهبه. فروع و آداب مفاهیم و تعالیم عرفانی بود

» رضـا «را اصل قرار دادند و شماري بر محور » توکل«تکیه کردند و کسانی » محبت«ساختند و گروهی بر 

هـا و  هـا، سلسـله  ها، طریقهها بیشتر شد و بتدریج مشرببا گذشت زمان دامنه اختالف. طی طریق کردند

این تحول و تطور تـا قـرن هفـتم هجـري ادامـه      «. ی پدید آمدهاي مختلفی در قلمرو عرفان اسالممکتب

داشت و در همین قرن به اوج خود رسید و مبانی و اصول عرفانی را دچار تغییر و تحول کـرد و در اثـر   

. اي ظهـور کـرد  هاي تـازه این دگرگونی، مرزهاي جدیدي در قلمرو عرفان اسالمی شکل گرفت و مشرب
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» .یگر در روش، رویکرد، غایت و موضـوع و زبـان تفـاوت اساسـی داشـتند     هاي دها با طریقهاین مشرب

  )73: 1391میرباقري فرد،(

ي عرفانی اندیشمندان اسالمی به وجـود آورد و  این اختالف مبناها تغییرات اساسی در ساحت اندیشه

ي مشخصـی  گونـه عارفانی به ظهور رسیدند که اساس تفکرشان و مبناي معرفتی آنها با عارفان پیشین بـه 

-نامیم که بعد از ظهور ابن عربـی و تبیـین اندیشـه   می» سنت«از این رو این تحول فکري را . متفاوت بود

هاي عرفانی، به دو سنت اول عرفانی و سنت دوم عرفـانی  شناسانه او، مبانی اندیشههاي معرفتی و هستی

  .قابل تقسیم است

بی در قرن هفـتم پدیـد آمـد و اسـاس معرفـت و      این تحول عمیق، در عرفان اسالمی با ظهور ابن عر

  .رودي عطفی در سیر عرفان اسالمی به شمار میشناخت عرفانی را به طور کلی متحول ساخت که نقطه

. چنانکه در فصل اول این پژوهش ذکـر شـد؛ غایـت عرفـان، رسـیدن بـه معرفـت و شـناخت اسـت         

، غایـت، هـدف و سـنت عرفـانی او را     دهـد هاي متفاوتی که هر عارف از معرفت به دسـت مـی  برداشت

و بـر ایـن   . استوار است» انسان«و » خدا«مبناي معرفت در سنت اول عرفانی بر دو رکن . کندمشخص می

  .شود که عارف جایگاه خدا و انسان و نحوه ارتباط بین این دو را دریابداساس، معرفت وقتی حاصل می

عـارف بایـد بـراي    . استوار اسـت » هستی«و » نسانا«، »خدا«در سنت دوم عرفانی معرفت بر سه رکن 

بـیش  » وجـود «بر اساس این سنت عرفانی، . رسیدن به معرفت، رابطه بین این سه رکن را به خوبی دریابد

هر مرتبه، مظهـر مرتبـه بـاالتر    . از یکی نیست و آن وجود خداوند است که داراي مراتب و درجاتی است

  . شودمتجلّی می از خود است و خود، بر مرتبه فروتر

» مشـرب «و » سـنت «در این قسمت از پـژوهش، بـه موضـوعات و مفـاهیم مطروحـه در دو سـاحت       

هـایی  ابتدا به سیر معنایی مختصر اصطالحات در دو سنت عرفانی پرداخته و شاهد مثال. شودپرداخته می

کـاربرد معنـایی ایـن    شود تا مشخص شود که با توجـه بـه   ي زندگانی شاه داعی ذکر میاز مثنوي چشمه

  .هاي عرفانی متعلق استهاي شاه داعی به کدام یک از سنتاصطالحات، دیدگاه

  )شناسیمعرفت(سنت اول . 1- 2-2

رسـیدن بـه   عرفان به معنی معرفت و شناخت است و در آموزه هاي دین مبین اسالم هدف از خلقت نیز 

هر دو سنت عرفانی هدف عارفـان دسـت   بر این اساس در .معرفت و شناخت حق تعالی بیان شده است
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یافتن به معرفت است با این تفاوت که برداشت ها و تفسیرهاي متفاوتی از معرفت در ایـن دو سـنت بـه    

 و ابزار آن، تزکیـه  گرفته سرچشمه از دل که است شناخت عرفانی، نوعی معرفت«.دست داده شده است

 معرفتـی  نیسـت؛ بلکـه   حصـولی  معـارف  معرفـت، از سـنخ   عنـو  جهت، این است؛ بدین روح يهو تصفی

: 1381رمضانی، (» .باشند نداشته بر آن برهانی است؛ گرچه یافتنی شود که می شمرده و حضوري وجدانی

)1:92، ج1994ابـن عربـی،   . (کنـد دانـد کـه قلـب آن را کسـب مـی     ابن عربی معرفت را صفتی می)17

هـر   و فراگیر، بلکـه  جامع بینی جهان به دستیابی که است جهت از این شناسی رفتمع و ضرورت اهمیت«

  )16: 1381رمضانی، (».خواهد بود مبتنی معرفت و زیرساختاري زیربنایی نگرشی، بر مباحث نوع

 يآیینـه تجلّی خورشید حقیقت در اساس معرفت در سنت اول عرفانی خدا و انسان و در مقام تمثیل 

هاي باالتر از شـناخت حـق   عارف است و عارف با طی طریق و پیمودن مراحل سیر و سلوك به مقام دل

خـدا و  (یابد و عارف باید جایگاه انسان و خدا را به درستی شناخته و نحوه ارتباط بین ایـن دو  دست می

. هـاي اکتسـابی و رایـج اسـت    شمعرفت عرفا، دانشی رازگونه و متفاوت از علوم و دان«. را دریابد) انسان

ي وصال مدارج عرفانی است؛ این معرفت از معانی مـاورایی و عـالمی   معرفت عرفانی، شناختی در نتیجه

  )94: 1395مختاري، (» .گویدخارج از جهان مادي سخن می

  

  )نفس(معرفت انسان . 1-1- 2-2

تـوان بـه   و از همـین شـاهراه مـی    ستوار اسـت عرفانی بر شناخت نفس ااساس معرفت در سنت اول 

اسـت و همـین معرفـت نفـس و خودشناسـی و       اولین وظیفه عـارف خودسـازي  . شناخت حق نایل شد

مـن  «بر اساس حـدیث معـروف   . عرفان در این سنت است ترخودسازي کلید دست یافتن به مقامات باال

کـس خـودش را نشناسـد    خداشناسی است و هر  يخودشناسی زمینه و الزمه» عرف نفسه فقد عرف ربه

کسی کـه خـود را   «: گویدغزالی در کیمیاي سعادت می. قطعاً از شناخت درست حق هم باز خواهند ماند

نشناخته باشد و دعوي شناخت چیز دیگر کند، همچون مفلسی باشد که خود را طعام نتوانـد داد، دعـوي   

غزالـی طوسـی،   ( » .خورند و این هم زشت بـود و هـم محـال   آن کند که درویشان شهر همه نان وي می

1390 :44/1 (  

هاي نفسانی و تزکیه در سنت اول عرفانی باید عارف تالش کند و با شناخت از خود و ترك خواهش

باطن در پی وصال حق باشد و با طی طریق معرفت از خود خالی شده و به صفات حـق آراسـته شـود و    

  .ري از کمال دست پیدا کندبدین روش به مراتب باالت
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  معرفت خدا. 1-2- 2-2

بـه عنـوان   او  و ظهـورات  جلـوات  يهو همـ  اش ازلـی  و صفات احدیت ذاتموضوع عرفان شناخت 

دارد؛  بسـتگی  عارف و وجودي معنایی يهتوسع معرفت، به حدود این«.است تجلیاتش ي ایندهنده جلوه

 بـه  دسـتیابی  یابـد، قابلیـت   گسـترش  نفس يهو تزکی تصفیه يهواسط به نانسا وجودي ظرف زیرا هرچه

 حـق  وجـودي  هـاي  جلوه يهرو هم خواهد بود؛ از این تر فراهم او بیش براي و شهودي وجدانی معرفت

  )21: 1381رمضانی، (» .قرار گیرد معرفتی چنین قتعلَّتواند م می تعالی

و عرفا معتقدند که طرق مختلفی براي رسیدن به ایـن  ه شناخت حق استبهدف غایی عرفان رسیدن 

سـالک   )137: 64ج : ق 1403مجلسی، (».قِالِیالخَ الطّرُقُ إلی اهللاِ بعدد انفاسِ«. حقیقت مطلق وجود دارد

شود و با براي وجود خود در برابر حق اعتباري قائل نمی ،با طی طریق و زدودن کدورات نفسانی از خود

فنـاي صـفات   ، پـس از  ...طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحیـد، حیـرت و  : پیمودن طرق عرفانی از جمله

در  ،به بقاي حـق  ،معرفتاین کمال  يشود و در نقطهدر حق فانی میبه صفات الهی متصف شدهبشري

  . جذبه و کشف و شهود است ، بعد از تزکیه درون،این مراتبراه رسیدن به . یابدحق بقا می

  )شناسیهستی(سنت دوم . 2- 2-2

خـدا بـه عنـوان    . سه رکن اساسـی معرفـت معرفـی شـد     »خدا«و  »هستی«، »انسان«با ظهور ابن عربی 

-حقیقت مطلق به عنوان تنها وجود و سایر موجودات پرتوي از تجلیات ذاتی این نور واحـد دانسـته مـی   

ت ولی ابن عربی از کسانی کـه ادعـا   شقبل از ابن عربی رکن معرفت بر دو پایه خدا و انسان قرار دا. شود

گوید که شـناخت هسـتی   گیرد و میاند خرده میکنند به معرفت خدا بدون شناخت هستی دست یافتهمی

بـر  . آوردود مـی وجالزمه شناخت دقیق خداوند است و با این نگرش تحولی شگرف در عرفان اسالمی به

آیـد و الزم  این اساس، معرفت خداوند با معرفت انسان و معرفت انسان با شناخت از هستی به دست می

یک شناخت نظري نیست، بلکه این شناخت بـا  در این طریق، شناخت هستی صرفاً«.دیگرندو ملزوم هم

راتب آن بـر مبنـاي حـدیث    بدین جهت در این سنت عرفانی کمال و م.شودرسیدن به مراتب حاصل می

از این نظر مراتب انسان کامل به میـزان معرفـت   . شودتعیین و تبیین می» اللهم أرنا االشیاء کما هی«نبوي 

  )76: 1391فرد، میرباقري(» .هر عارف به اشیاء بستگی دارد
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میزان معرفت سالک به مرتبه وجودي او وابسـته اسـت و ضـمن آنکـه معرفـت      «در سنت دوم عرفانی

خورد، جایگاه هر انسانی نیز، با مرتبه وجودي او در نظام هستی ارتباط با معرفت هستی پیوند می دخداون

نیـز  روش عقلـی و نقلـی    ،میت روش کشف و شـهود در این سنت عالوه بر اه .... ندمعناداري پیدا می ک

لی، استداللی و نقلی و معرفتی که از راه مشهودات عرفانی حاصل می شود، با روش عق... ارزشمند است 

  )116-117: 1395مختاري، (» .شودتایید و تبیین می

  معرفت هستی. 2-1- 2-2

در این سنت، . شناخت هستی جزو الینفک معرفت و عرفان محسوب شده استدر سنت دوم عرفانی 

الهی نماي صفات و اسماي شود و کل هستی آینه تماممطرح می جهان يتجلّی خورشید حقیقت در آیینه

در فـص  ابـن عربـی  .رسـند شاهراه مهمی است که از آن بـه شـناخت حـق مـی     ،است و شناخت هستی

ـ من غَیرِ نَ ف اهللاُه یعرَعوا أنّباحامد ادأو  الحکماء بعض فإّن«:الحکم چنین گفته استابراهیمی فصوص رٍ ظَ

» .یهلَع لیلُالد فهو المألوه فعرَأنّها إله حتی ی فعرَالی ؛ازلیۀِ قدیمیۀِ ذات فعرَتُ !معنَ. طٌلَفی العالمِ و هذا غَ

. شود و این غلط اسـت  بعضی از حکما و ابوحامد ادعا کردند که اهللا بدون نظر در عالم شناخته می: معنی(

لوه شناخته شـود، پـس   أکه م شود مگر آن ه بودن او شناخته نمیإلا مشود؛ اشناخته می بله ذات قدیم ازلی

  .)استدلیل بر او  ]عالم[آن 

-منشأ مرتبه سراسر هستی به پنج بخش یا مرتبه تقسیم شده است و هر مرتبه ،بینی ابن عربیدر جهان

  .باالتر از خود است يي مرتبهمظهر و آینه ،هاي فروتري بعد از خود و بخش

ایـن  . ي این مراتب و درجات وجود، حقیقت نهـایی وجـود مطلـق اسـت    و سرمنشأ همه اول يمرتبه

وجه باطنی پایه و اساس وجود است و فقـط بـراي خداونـد    : مرتبه داراي دو وجه باطنی و ظاهري است

ما بـه ایـن   «. بیان شده است) کنز مخفی(و گنج پنهان ) العماء(شناخته شده است که با عناوین ابر تاریک 

تـرین خـود   کنندگی حقیقت نهایی، به عنوان باطنیي وجود به اعتبار خودپنهانن مرتبهترینخستین و عالی

) کنز مخفی(» گنج پنهان«و ) العماء(» مه و ابر تاریک«خویش و همان ذاتی که در حدیث قدسی به عنوان 

اسـت  ) رالظـاه (وجه بیرونی که تبیین اسم ) 23: 1375العطاس، (».دهیمبه آن اشاره شده است ارجاع می

در ایـن وجـه   . شـود ناشـی مـی  ) فعرَأُن أفاحببت (شناخته شدن  حبسازي و از تمایل به خودآشکاراز 

در ایـن مرحلـه   . شـود سازي به سوي تجلی و خودآشکارسازي در قلمرو غیب فراهم مـی آمادگی و زمینه

را در  یشو آماده است که خـو » حامل امکانات نامتناهی تعینات در صور نامحدود گوناگون است«،وجود
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این مرحله ظهور و بسط هسـتی . و خود، مرکز امکانات نامتناهی تعینات است ن آشکار و ظاهر سازدتعی-

عـال،  است کـه در خـود هـم تجلیـات ف    ) الفیض االقدس(ي وجودترین افاضهشناختی تحت تاثیر مقدس

ایـن دومـین مرتبـه وجـود و     . ممکـن و آفریـدگی را   ،واجب و الهی را دارد و هم تمام تجلیـات انفعـالی  

ریـزي  تبیین مذکور با نمودار زیر قابـل طـرح  ). 27-24: همانك.ر.(همه ظهورات استي نخستین مرتبه

  :است

  که وجود است ذات حقیقی نهایی

         وجه باطنی

  وجه خارجی

                                          ↓  

  وجه باطنی       

  وجه خارجی

↓  

  فیض اقدس

در این مراتـب تجلـی حقیقـت    . شوددر مراتب دوم و سوم، حق تعالی با اسماء و صفات خود متجلی می

و در درجـات  . شودمتجلی می) االعیان ثابته(ها و حقایق علم الهی الهی در صور واقعیت اسماء و صفات

هـر کـدام   . تعینات اول تا سوم، درجات و مراتب وحدت است«. رسدت میشناختی به فعلیتر هستیپایین

ي بـه در مرحله وجه خـارجی مرت . از این مراتب مانند مراتب نخستین داراي وجوه باطنی و خارجی است

وجه باطنی اعیان ثابتـه، تعینـات فعـال همـه ممکنـات و وجـه       . نمایدفیض مقدس رخ می) اعیان(چهارم

  )104: 1395مختاري، (» .خارجی اعیان، همه تجلیات انفعالی و آفریدگی وجود مطلق را در بر دارد

  مطلق تحدو
)العماء(

  جردم تحدو
)کنز مخفی(

نخستین مرتبه

نامشروط/ غیر متجلی
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  فیض اقدس          

     ↓  
      وجه درونی  تعین اول

    وجه بیرونی               

              ↓  

         وجه درونی  تعین دوم 

       وجه بیرونی                

             ↓  
  وجه درونی      تعین سوم

         وجه بیرونی              

هاست، با داشتن وجوه باطنی و خارجی ي نخستین که مقدم بر آنمراتب، همانند مرتبههر یک از این 

چهـارم و قلمـرو دنیـاي     يظهور تفصیلی مرتبه و پنجم وجود، تجلی يمرتبه. مشخص و موصوف است

دنبال فعلیت دیگر در نظم و ترتیب پیاپی چنان خواهد آمد که  هر فعلیتی به«.تجربی و محسوسات است

این مرتبه، تعین چهارم . یک چیزي مشابه، چیزي مختلف، چیزي تازه و نو از چیزي مقدم بر آن است هر

ي آن تجلـی و ظهـور تفصـیلی مرتبـه    . وجود مطلق را نشان می دهد که مطابق است با مرتبه پنجم وجود

تغییـر ناپـذیر   ، وضع ثابت و »امکان«ي حسی که در آن، پیشین و قلمرو دنیاي تجربی است، دنیاي تجربه

  )31-32: 1375العطاس، (» .است

  فیض مقدس                                                                 

                                            ↓  
      وجه درونی    تعین چهارم       

      وجه بیرونی              

     ↓  
      وجه درونی    تعین پنجم      

    وجه بیرونی              

  

  

  واحدیت الهی

ي دوممرتبه

اسماء و صفات

ي سوممرتبه

  اعیان ثابته

ي چهارممرتبه

  خارجیاعیان 

پنجمي مرتبه

  دنیاي تجربی

ششمي مرتبه
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Abstract:

The Gnosticism is a method chosen by pious men to know and introduce the truth.

Although Gnosticism can be found in speech and behavior of Islamic scholars since 

advent of Islam, its appearance as independent thinking regime has been since second 

half of Second century. after 7th century and Ibn Arabi's appearance, the Islamic 

Gnosticism entered a new domain and a dramatic change was made on the bases of 

theoretical Gnosticism. Accordingly, the knowledge (Marefat) which was based on 

epistemology and two elements namely "God" and "human" before 7th century, has been 

based on ontology and three elements namely " God", "human", and "existence".

Therefore, the Gnosticism can be studied through two approaches - epistemology and 

ontology - From its appearance to end of 10th century. The most important thought of 

Ibn Arabi is pantheism and a lot of exegetes have interpreted Ibn Arabi's gnostic 

thoughts. Among them, Shah Dai Shirazi was the pupil of Shah Nematollah and has 

written a lot of works. The present study is an attempt to study the reflections of Ibn 

Arabi's thoughts on "Cheshmeh Zendegani" (one of masnavis by Shah Dai Shirazi) using 

analytic -descriptive approach and library resources. The results indicate that Shah Dai 

Shirazi was a successful follower of Ibn Arabi's thoughts and Ibn Arabi's thoughts has 

been widely reflected in the mentioned masnavi. Following Ibn Arabi, Shah Dai Shirazi 

has explained concepts such as pantheism, manifestation, complete human, 

Mohammadieh truth and has used various allegories like sea and wave, mirror and 

image, numbers, letter A and other letters. It is clear that the way Shah Dai Shirazi 

followed Ibn Arabi is beyond mere imitation or impression, and the poet himself has his 

own independent theories and thoughts in gnostic domain.
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