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 چکیده

ه بر کامل ی شاه داعی شیرازی، تنها اثری است که به طو، چهارمین منظومه از ستّه«چهارچمن»مثنوی 

فی و لی ـ توصیگیری از روش تحلیاست. جستار حاضر با بهرهها و پرندگان اختصاص داده شدهی گلمناظره

و عطّار  یر خاقانیالطنطقمی ان، به ویژه قصیدههای سراینده از متقدّمای، تأثیرپذیریاستفاده از منابع کتابخانه

یت ایی، رعابان روزاست. حاصل پژوهش نشان داد که شاعر از نظر اسلوب بیان، داشتن را، مطمح نظر قرار داده

مفاهیم  ورفانی های روایت، توجّه به صبح و باغ و راغ، مفاهیم عترتیب و توالی، بستر داستان و شخصیّت

 ل، و جایگاه گها و مشقّات سیر و سلوک و لزوم داشتن پیر و مرشد و...حدت وجود، وادیمشترک، همچون؛ و

ها، از یأثیرپذیریرغم تاست. این منظومه علسرخ و ارتباط آن با وصف پیامبر)ص( از خاقانی و عّطار متأثّر بوده

ی راکندهپهای ندیشهاست، انظر ساختار هنری و ادبی، اثری ابداعی و مستقل است و سراینده توانسته

 ی شاعری خود ذوب و اثری جاودانه خلق کند.پیشینیان را در شیوه

 

 الطیر، خاقانی، عطّار.ها: بینامتنیّت، شاه داعی، چهارچمن، منطقکلیدواژه
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ه ای عزیز! اگر خواهی جمالِ این اسرار بر تو جلو»

پرستی، بردار که عادتپرستی دستکند، از عادت

ای از مخلوقات، پرستی باشد... هرچه شنودهبُت

گیر و هرچه ای ناشنودهفراموش کن و هرچه شنوده

« نِ دل سؤال مکن.برتو مشکل گردد، جز به زبا

 القضات همدانی( )عین

 مقّدمه .1-1

ی به اورهشعر محصول احساس و اندیشه و مولود مقتضّیات فرهنگی و اجتماعی عصر شاعر است. شعر هر د

عر در شباألخص  بیّات وحال، ادهای بیّنی دارد. با اینهای دیگر تفاوتلحاظ زبانی، ادبی و فکری نسبت به دوره

 ری هم درأثیرپذیتاند. این پیوستگی یا وار شعر فارسی مثل زنجیرهایی به هم متّصل بودهها و ادتمام سده

 مخصوصاً ـختلف های مساختار و هم در محتوای غالب آثار قابل مطالعه است. وجود این ویژگی در آثار دوره

زبان  ز شاعرانخی ات. بردر برخی از آثار شاخص ـ نه تنها عیب نیست، که بر قوّت و تأثیرگذاری آن افزوده اس

ه از ا استفادیان یبی و ادبیّات فارسی، ضمن تأثیرپذیری از شعرای متقدّم با تغییر و تحوّل در زبان و شیوه

 اند. برخی از شگردها بر قوّت و تأثیر سخن خود افزوده

ند قوّت و درخشندگی تواشود و نمیانگیز مینواخت باشد، ماللدست و یكاز سوی دیگر سخن اگر یك      

شاعرانی مانند سعدی »انگیزیِ کالم، باید آن را تا حدّ اعتدال، متنوّع ساخت. باشد. برای اجتناب از ماللداشته

اند، شعر ایشان همواره بین سادگی و جالل، جدّ و هزل و ... و حافظ ظاهراً به این سرّ مهم بیان توجّه کرده

« بوالو»اند تا خواننده در این فاصله، مجالی برای نفس تازه کردن پیدا کند. واستهخاند، گویی مینوسان داشته

خوشا آن شاعر که بتواند با لحنی مالیم از خشونت به لطف گراید و از لطف »گوید: خود می فن شعرهم در 

یز خالص کند، حّتی انگرو تنوّع و تحرّک اگر بتواند سخن را از حالت جمود و سکون ماللبه خشونت. از این

دهد که سبك شاعر به کلّی از طبع و مجوّز ارتکاب مسامحات لفظی را هم تواند داشت و این خود نشان می

انگیز و نواختی خارج شود و دلکه سخن از یك(. برای این181: 1379کوب، )زرین« مزاج او ناشی نیست

آید مگر تکی داشته باشد و این مهم به دست نمیرام و تیززدا شود، باید فراز و نشیب، آرام و خروش، خمالل

تحرّکِی سخن از تأثیر آن نواختی و بیهای گوناگون پرورش معانی استفاده شود؛ چه، یكکه از شیوهاین

، های پرورش مقاصد، نظیرِ مناظره، تعریف، توصیفتواند از راهکاهد. به همین منظور، شاعر یا نویسنده میمی

کند. های گوناگون و ...، کالم خود را پویا و زنده بندی، استشهاد، کاربرد فعلاستدالل، مقایسه، تقسیم



 

 

چون: گیری از صنایع ادبی، همگیری از لطیفه و مطایبه، با کم و زیاد کردن خرام سخن، بهرهبا بهره» چنینهم

کنندگی نواختی و خستهبالغی، سخن خود را از حالتِ یكنظیر و فنون بدیعی و سجع، موازنه، تضاد، مراعات

(. عواملی مانند روانی و طبیعی 85: 1382)سمیعی، « آورد و سخن خود را متنّوع و متحرّک سازد.بیرون 

تر، توجّه تر در مواقع لزوم، از همه مهمای مطالب در صورت ضرورت یا ادای توضیح بیشبودن کالم، تکرار پاره

تواند به گوینده کمك کند تا کالم خود را تحرّک و تنوّع صاحت و بالغت کالم و نیز آوردن سخنان نغز میبه ف

 (.427 -426: 1371پور، بخشد. )وزین

 ت که از  ای اساختیار در وجود شاعر جوانه زند؛ شعر بازتاب روشنایی صمیمانهشعر آن است که بی       

ی  ه مثابهبهایش دهد. اگر شاعر با خود روراست باشد، سرودهعر خبر میی صاف و روشِن ضمیر شاآیینه

گویندگانِ  د بود.ای مکنونات شاعر را منعکس خواهد کرد و بیانگر عاطفه و احساس اصیل سراینده خواهآیینه

 هیجان وکه شعرساز باشند، به معنای واقعی شاعرند. چنین شعرهایی منفعل چنان اشعاری به جای آن

-ساسا»کتاب  وسی درطواجه نصیرالدّین گذارند. خانگیزند و تا حّد اعجاز بر روح و روان مخاطبان تأثیر میبر

اشند که تر از تصدیق باشد و بسیار کسان بنفوس اکثر مردم تخییل را مطیع»نویسد: می« اإلقتباس

ب نفس از ر شوند و سبب آن است که تعجّ چون سخنی مقتضاء تصدیق تنها شوند از آن متنفّ

: 1367)خواجه نصیرالدّین طوسی،  «.ت بودتر از آن بود که از صدق، چه محاکات لذّبیش ،محاکات

ر وجهی ب ،تخییل تأثیر سخن باشد در نفس»است: چنین آورده «معیاراألشعار»کتاب همچنین در  (588

 ،آن در نفس که غرض از شعر تخییل است تا حصول ،مانند بسط و قبض، و شبهه نیست ؛از وجوه

 لیّتخ( 1: 1363)همان:  «ن یا مبدأ حدوث هیئتی باشد.آصدور فعلی از او بر کاری یا امتناع از  أمبد

ورد آیم انیبا به ر یکند. احساساتیاعطا م ییبایز زیبه موضوع، به شکل و صورت ن دنیبخش تیّعالوه بر جذاب

 كیا نزدر تیّقعبه جوهر وا دنیش است. شعر راه رسفاقد ارز ای زیمبهم، ناچ یعاد یهاروحِ انسان یکه برا

 از طریق دیگری متون عرفانی سرشار از تجربیّات روحانی است، انتقال این تجارب بیش از هر عنصر کند.یم

ت ی ابیاهای برجستهای سرشار، از ویژگیپذیر است. وجود محسوس و مشهود عاطفهمجرای عاطفی امکان

ن ، به هماد باشدعواطف موجود در ابیات، راستین و نشأت گرفته از تجاربی ارزشمنبرگزیده است. هر اندازه 

 های روانی در مخاطب مؤثّر واقع خواهد شد. اندازه در ایجاد انگیزش

ز شود؛ ایشمرده م دانشِ شناختِ خداوند است، بنابراین ارزشمندترین علم« عرفان»جا که موضوع از آن      

ن نکته، اند، ایکرده ه این که عرفا، مشاهدات و مکاشفات روحانی را در اشعار خود  بازگوسوی دیگر با توجّه ب

فه بر گِی عاطی شوریدگی و چیرگذارد. در نتیجهتردیدی در اصالت عواطف موجود در این ابیات باقی نمی

أثیر تحت ت ساساشود. بر اینزبانِ شاعر، تغییراتی غیرمتعارف در ساختار و محتوای اشعار مشاهده می

رجاعی ن غیراپذیر، و در برخی از ابیات، بسامد واژگاهیجانات روحی و عاطفی، گاه زبان رمزی و تأویل

 کرد. چشمگیر است و برای دریافت مفاهیمِ بلنِد برخی از ابیات باید در سطوح معنایی آن تعمّق

ای از نظر ساختار و محتوا به خود  دههای آغازین تاکنون تغییر و تحوّالت گسترشعر فارسی از سده       

است. در این میان، برخی از مراکز علمی و ادبی به خاطر مقتضّیات خاّص خود، بیش از دیگر شهرها و دیده

ترین شهرهای شعرخیز اند. یکی از مهممناطق در تولید علم و ادب و پرورش دانشمندان و ادیبان سهم داشته

ی نهم، یکی از مراکز تصوّف و علوم ظاهر و باطن بود. است. این شهر در سدهپرور در ایران، شیراز و ادب



 

 

ثروت فراوانی که با غارت ممالك و نواحی مختلف نصیب تیمور و اوالد و احفاد و سرداران و رجال دربارش »

سمرقند و  ی خوبی برای توجّه آنان به تجمّالت درباری و آباد کردن شهرها و مراکزی از قبیلشده بود، وسیله

ها توجّه داشتند، ی تجمّالتی که این شاهزادگان متجمّل خوش ذوق به آنها شد. از جملههرات و امثال آن

های خود و تشویق آنان به ایجاد آثار مختلف علمی و ادبی و هنری و داشتن اهل ادب و هنر در دستگاه

ریباً همگی دوستدار کتاب و کتابخانه بودند، امّا معماری بود. شاهان و شاهزادگان و رجال و حکّام این دولت، تق

در این راه کار را به مبالغه « سلطان حسین»و « بیكالغ»، «بایسنقر»، «شاهرخ»در میانشان کسانی مانند 

( ادبیّات فارسی، خاصّه کالم منظوم در قرن نهم رونق و 11-12، 4: ج 1386کشانیدند. )ر. ک. صفا، می

ن قرن که بالفاصله وارث عصر خواجه حافظ و شیخ سعدی است، در ظّل حمایت رواجی بسیار داشت. ای

داشتند، همچنان مهد فرهنگ ی گویندگان و شعرا مبذول میامیرزادگان تیموری و تشویق و عنایتی که درباره

ی اعتقاد شدید سالطین و شاهزادگان تیموری و امرا«(. یا»: مقدّمه حرف 1339، 1و ادب بود. )شاه داعی

ایشان به مشایخ صوفیّه، قرن نهم را یکی از ادوار مساعد برای رواج تصوّف ساخت. تصوّف در این عهد تا 

های پیشین میان صوفیّه و علمای شرع به ندرت تکرار می شد. حدودی رنگ دینی داشت و اختالف بزرگ قرن

 (.66است. )صفا، پیشین: به همین سبب جدا کردن اصحاب شریعت از اصحاب طریقت در این دوره دشوار 

ار ی بود. آثبن عربنالدیی محییشد، طریقهترین عقایدی که در این سده به قوّت دنبال مییکی از مهم       

ی صوّف علمتم مهم، شد. در کنار این اقدای پیروان و شاگردان وی شرح و تفسیر میاین عارف نامی، به وسیله

های لسلهساز »د. شهای متعدّد و مهمّی در این دوره تشکیل رو سلسلهیننیز در این دوره ادامه داشت. از ا

بداهلل عبن میر اهللعمهناللهیه است منسوب به امیر سید نورالدین ی نعمۀبسیار متنفّذ شیعه در این عهد، سلسله

زرگ ب هجری، مدفون در ماهان کرمان( که پیروان و خلفای 834وفات به سال   730)تولّد در حدود 

 شاه»ف به معرو« یالدین محمود شاه داعی شیرازسید نظام»متعدّدی از وی در قرن نهم بر کار بودند. مانند 

رن قلسله در که از شاعران معروف و بزرگ قرن نهم هجریست. ... وجود این س« داعی»و متخلّص به « داعی

ر شریعت و مذهب اهلل د( شاه داعی الی78/4: 1386)صفا، «. استنهم از علل و اسباب مؤثر نشر تشیّع بوده

ین و فاء راشدیلت خلعشر بود. در اشعار او در فضپیرو تسنّن )شافعیه( ولی در عین حال معتقد به رجحان اثنی

 است. ی معصومین را مدح کردهجا ائمّهشود، ولی در همهصحابه سخن بسیار دیده می

 مله بپویگر ز اثناعشر کسی پرسـد    در پی نام و وصف ج

 مرتضی و حسن حسین و دگر     علی بن حسین و باقر جوی

 صادق و کاظم و رضا و تقی        نقی و عسکری و قائم گوی

 (84، ص : قدسیات1339، 2داعی)شاه                                                         

 ه دو مذهبدهد کوجود است. این قصیده نشان میی غرّایی به زبان عربی مدر دیوان شاه داعی قصیده       

رف و سّید عا ار اینزمان در ایران و مخصوصًا شیراز تعادل و موازنه داشته، در افکتسنّن و تشیّع که در آن

 است. واعظ نیز دو نقش مساوی ایجاد کرده

 



 

 

 شعار و مقام شاعری شاه داعی شیرازی. ا1-2

ست که آثار متعّددی اعم از نظم و نثر به زبان فارسی و عربی از خود به ، شاعر و عارفی ا«شاه داعی شیرازی»

سرایی دستی بلند دارد و برخالف شاعران زمان ـ که همیشه به تقلید از دیگر است. وی در غزلجای گذاشته

رف نیست، اند ـ وی در این سبك نه تنها مقلّد صِکردهی دیگران را پیروی میاند و شیوهساختهاساتید غزل می

است که غزلیّات خود را به ترتیب و نظم الفبایی مرتب سازد. در مخترع نیز هست. از حیث صورت ملتزم

رسد اند، نمیلطافت کالم و سحر بیان به مقام دو استاد شعر شیراز که قبل از وی زینت دو قرن هفتم و هشتم

حیث معنی، همه محتوی برمبادی عرفانی و ناشی ولی غزلیّات او غالباً پخته و منسجم و مقبول خاطر است. از 

هایش، رو اشعار متعدّدی از سرودهاست. از اینی کمال نایل شدهاز روحی پخته و نضج یافته است که به مرتبه

  1از نظر فصاحت الفاظ و ظرافت معانی بدیع و ممتاز است.

د. در آن رسو نمیای اشعار فارسی به پایهعیب است، ولی اشعار عربی داعی اگرچه صحیح و درست و بی       

ل قبل ست سااعصار سرودن شعر عربی در نزد فضالی شیراز بسیار معمول بوده، خواجه حافظ شیرازی که بی

 عربی راز اوّلِگان طاز تولّد شاه داعی وفات یافته، ابیات عربی بسیار محکم و فصیح دارد که با سخنان گویند

وصوف معبارات  متانت ائدش غرّا و محکم و مانند قصاید اساتید و به استواری الفاظ وکند. قصزبان، برابری می

فان ی عرزهمهایش با چاشنی فقر و سرایان زمان مبرّا است. غالب سرودهو از سستی و ضعف غالب قصیده

؛ اگرچه ددار آمیخته و از مدح و قدح سالطین و ارباب دنیا بدور است. قصاید وی، به قصاید حافظ شباهت

همه « سیّاره یسبعه»مشرب است. هفت قصیده در دیوان او موسوم به تعداد قصاید او اندک است، ولی عالی

است. مدهجمع آ« الترجیععرائس»اند. مجموعه ترجیعاتش در گانه درخشنده و تابانچون روشنان هفت

عه . مجمواستسبك عراقی سروده سازی در آن زمان معمول بوده و شاه داعی ترجیعات متعدّدی بهترجیع

عانی مشتمل بر سرایان قرن هشتم و مهایی شیرین و پرمعنا به سبك رباعیرباعیّات وی، مرکب از دوبیتی

وان ر آخر دیدخته و ها را نیز، به ترتیب قوافی و نظم الفبایی مدوّن ساصوفیانه و لطائف عرفانی است که آن

ی گانهششهای  معروف است. مثنوی «ی داعیستّه»ی سروده که به است. شاه داعی، شش مثنوخود آورده

 شود ـ عبارتند از: ی مختصر و کوتاه آغاز میوی ـ که همه با یك مقدّمه

صل عمر اوست به نظم آورده و ظاهراً اوّلین حا 836بیت است و به تاریخ  573که دارای « مشاهد» .1

 است. شش سالگی منظم ساختهوکه در سن بیست

 است.نظم کرده 841بیت است، به تاریخ  774، دارای «گنج روان» .2

 ز هجرت که این نامه آمد تمام     چل و یك پس از هشتصد رفته عام  

 است.به نظم آمده 843بیت دارد،  در  763که « چهل صباح» .3

 رفته چل و سه ز بعد هشتصد     از هجرت مصطفی محمد

                                                           
 : مقّدمه، مبحث: شعر و مقام شاعری شاه داعی(.1339)ر. ک. ستّه شاه داعی،   1

 



 

 

است. شاه داعی در این به نظم درآورده 842ر سال بیت است، د 910مشتمل بر « چهارچمن» .4

 خوانده است.« نظامی دوم»منظومه خود را 

 یافتــه   نظـم  پاک  عرفانی      ای  از   نظامی   ثانی  نامــه

 دو بعد هشتصد ز سنینوچل      رفته از هجرت رسول امین  

 است.ه شدهسرود 856بیت است،  در سال  768که دارای « چشمه زندگانی» .5

 رت  هشتصد  ز سنینــشد این مرقوم و بگذشته از این حال     ز هج

 است.به نظم آمده 856بیت دارد و در سال  1666، آخرین مثنوی ستّه است، «عشقنامه» .6

 تا شود  نظام  این درها  نظام  تو مرا کردی حوالت این کالم     

 و شش تاریخ آنو پنجاهو شش سالگی کردم روان     هشتصددر چل

 : مقدّمه(1339، 1)نك. شاه داعی                                                                 

دایت و هخان ضاقلیالعارفین از ری ریاضتألیف فرصت شیرازی و تذکره« آثارالعجم»چه در بنابر آن        

و به شصت  و هفت بودهمر شریفش زیاده از پنجاهاست، ععلیشاه آمدهمعصوم« الحقائقطرائق»جلد سوم 

 (.3 /51: 1382علیشاه، است. )صفیهفت کردهوشصتوسالگی نرسیده و در سال هشتصد

 

 ی پژوهشپیشینه .3-1

وهشی در قیق و پژی موضوع حاضر، تا به حال تحدهد که دربارهی پژوهشی حاضر، نشان میمطالعه در کارنامه

ار خی از آثازی و بری شاه داعی شیراست. دربارهطرح پژوهشی یا مقاله صورت نگرفته نامه،قالب کتاب، پایان

 ایشان چند کار پژوهشی وجود دارد که به قرار زیر است:

د محمّ»، به کوشش و تصحیح 1339به سال « ی شاه داعی شیرازیستّه»کتابی با عنوان  .1

 شاه داعی یشده از ستهی منتشرخهاست. این کتاب تنها نسدر تهران منتشر شده« دبیرسیاقی

های یطور که اسم اثر معلوم است، مشتمل بر مثنوشیرازی است که در دسترس است و همان

 ی شاه داعی شیرازی است.گانهشش

ی در به کوشش و تصحیح محمد دبیرسیاق« دیوان شاه داعی شیرازی»کتاب دیگری با عنوان  .2

سیّات، گانه )قدهای سهن دیوان مشتمل بر: دیواناست. ایدر تهران منتشر شده 1339سال 

 واردات، صادرات( است.

شاه داعی شیرازی در « ی چهارچمنعناصر داستان در منظومه»ی دیگری با عنوان: مقاله .3

است. شدهمنتشر  1394سال شناسی در های نقد ادبی و سبكی پژوهشمجله 3شماره 



 

 

السادات تیموری( در این مقاله، چهارمین لکشاه و بهجۀپور منگارندگان )نیما رمضانی، احمد غنی

 اند. ی شاه داعی شیرازی را از نظرگاه عناصر روایی مطالعه کردهمنظومه از سته

 

 

 

 . اهمیّت و ضرورت تحقیق1-4

ی اسطهوان یا به گذاند، ولی معدودی از آنسراسان بزرگ کمابیش در گویندگان بعد از خویش تأثیر میسخن  

   گسترش ی سخن، یا به دلیل وسعت تخیّل و روشی خاص در اندیشه، یا زیبایی قالب ولت در شیوهاصا

 دف توجّههحوری و ها متجانس با ذوق و پسند عامه است، نقطه می تعبیر و یا از این لحاظ که سبك آندامنه

ی آغازین مرحله دب فارسی از( بنابراین در سیر ا85: 1355)دشتی، « گیرند.چند نسل و یا چند قرن قرار می

فا رف اکتصخورد، و لیکن در این مسیر، برخی به تقلید آن تاکنون، هیچ جدایی و گسستگی به چشم نمی

نری ق اثرِ هده، به خلاند دست به ابداع زهای پیشینیان، توانستهمندی از روشاند، برخی دیگر ضمن بهرهکرده

 مستقّلی دست یازند. 

ای هسروده ت تأثیری ادبی و هم عرفانی تحی شاعرانی است که از هم از جنبهرازی از زمرهشاه داعی شی     

ه: شاه گر از جملاست. وی در اثنای رساالتش نیز، از شاعران و عارفان دیعصران خود بودههمپیشینیان و 

نقل   بیاتی رااان و .. سخناهلل ولی، فخرالدین عراقی، سید قاسم انوار، حافظ، موالنا، سعدی، سنایی و .نعمت

ی کند شکل ر دم میها/ که هندانم تا غم جانان چها کردست با دل»کند. به عنوان مثال در شعری با مطلع: می

 است: ، بیتی از حافظ شیراز را تضمین کرده«هانمودار شمایل

 ناولها ادر کاساً و  اقیلرو معاشر شد    اال یا ایّها الســچوداعی در چمن با آن بت گ

 (6117، بیت 574 ص: 1339، 2)شاه داعی                                                               

ظر نب...( های سعدی )اشتر به شعر عرب در حالتست و طرهمچنین در شعری به مضمونی از سروده       

 است: داشته

  که دگر پرشد ازین نام ایامحمد هلل  این چه نام است کزو یافت همه عالم نام   

                                                                                            تر نشوی از انعامشتر از قول عرب می رود از حال به حال     حالتی جوی که کم

 (7333)همان: بیت 

ی ن خانه اکا بنا سعدی )یا مکن با پیلبانان دوستی / یهمچنین است در بیت زیر که به مضمون بیتی از      

 است: در خورد پیل( نظر داشته



 

 

 تو 1حدیث پیلبانان گو سرایی ساز اندر خور       چه چاره در گلوی تو چو افتاد این خلوی

 ، دری بحثمهی کلّی مستثنی نیست. در اداشاه داعی شیرازی نیز از این قاعده« چهارچمن»مثنوی       

ثنوی اقانی و مخالطّیر ی منطقهای شاه داعی از قصیدهترین تأثیرپذیریاست به مهمفصول بعدی، سعی شده

 ر است:رو رسالت و ضروریّات انجام این پژوهش بدن قرااز اینالطّیر عّطار پرداخته شود. منطق

قد ادبی نای جدید هنظریهها را با ترِ آثار سّنتی، باید آنبرای پویا کردن و رسیدن به معانی کامل .1

ؤثر مه مخاطب تواند بر پویایی اثر و دادن نوعی نگرش خالقانه بی بینامتنیت میمحك زد. نظریه

عی تاکنون شاه دا« چهارچمن»عطار و « الطیرمنطق»متنی ی میانجا که در رابطهباشد. از آن

یی ی معنااندازهادن به چشمتحقیق مستقلی انجام نشده است، بنابراین ضروری است که برای رسی

 ود.داخته شی بینامتنیت، به بررسی وجوه اشتراک اشعار این دو شاعر پرمتنوّع بر اساس نظریه

ا و هرخی قسمتاست، اغلب به شرح بی آثار ادبی صورت گرفتههایی که دربارهدر تألیفات و پژوهش .2

ی انجام الب کارهاغختی اثر بسنده شده و شناای از عناصر زیباییها و ذکر پارهیا توضیح برخی واژه

با  ی است کهها چیزاست؛ برآیند این تالششده بر روی این آثار بدور از رویکرد علمی و منسجم 

ی دم ارائهار و عماهیّت این نوع از ادب فارسی بسیار فاصله دارد. عدم وجود نگرشی علمی به این آث

اه نند جایگار بتواگونه آثاست که ایناشد، مانع از آن شدهمعیاری که مختصّ این نوع از ادب فارسی ب

گر انواع دی یجموعهی خود را در بین انواع دیگر ادب فارسی پیدا کنند و الجرم در کنار یا زیرمویژه

 هایحقیقتحقیقاتی اگرچه ارزشمند هستند و راه را برای تاند. چنین ادب فارسی معرّفی شده

ه این روشمند ب وها را نگاهی علمی هایی دارند که این کاستیلیکن کاستی اند،تکمیلی هموار کرده

به  دب فارسیوع از ای این نتواند جبران کند. معرّفی درست، ارزیابی، تحلیل و تفسیر و تجزیهآثار می

-و تحلیل ز تفسیرهاطلبد تا بدور اهای دیگر، نگاهی متّکی بر اصول جامع و ثابت را میی گونهمثابه

 هایظریهدهد. ن گونه آثار به دستهایی که مّتکی بر ذوق باشد، بتواند معیار شناخت صحیحی از این

نگاری را ایگانهگویانه و خودکشد و منطق تكادبی معاصر، بسیاری از باورهای سنّتی را به چالش می

-رکثّر و دگتها، متن میانی ی بینامتنیّت میان آثار، مکالمهبرد و در پی اثبات رابطهبه زیر سؤال می

ها ملهجها و هاندیشی و چندآوایی آثار است. پژوهش حاضر به دنبال، معنا کردن واژخواهی و دیگر

ور است. دبّیات دگونه خوانشِ سطحی، روشی متعارف، و از ماهیّت اکردن به ایننیست، چرا که اکتفا

عاصر، ی ادبی مهااست و با تکیه بر  نظریهکشیدن معنای متون رویکردی سّنتی به متون ادبی بیرون

 آید.ی نگرش فاقد ارزش متعالی به شمار میاین شیوه

های تحلیل متن و درک مند با سرشت ادبیّات، شیوهاین پژوهش ضرورت خود را در برخوردی نظام .3

فته است، چه را که در اثر ادبی، بیش از هر چیز در سازماندهی زبان نهداند، تا آنادبیّت متن می

مشخّص کند. همچنین نشان دهد که درک و دریافت ساختار آثار و تعامل اجزای متن، بیش از    

چه که معمول است، نیاز به تعمّق دارد. عالوه بر این، در پی آن است که متون مورد تأکید را با آن

انی و معنایی میسّر عینّیتی خاص مورد مطالعه قرار دهد تا از این مجرا درک ساختارهای ادبی و زب

                                                           
 .خلو: آلو 1



 

 

گویی به این ضرورت نیز، باید با استناد دقیق به خودِ متن شود. بی تردید تحقّق این هدف و پاسخ

 صورت گیرد. 

ی باحث نقدموجّهی به تهای علمی و نظری معاصر، کمهای ادبی از اندیشهبهره بودن تحلیلطور کلّی کمبه     

ه ت، و توجّ ضرورگونه از ادب فارسی، معناگرایِی بیش از حد  نایی اینهای معو نظری، و سطوح علمی و الیه

ر و این آثا شکلی وبیش از حد به عناصر فرامتنی در برخورد با این نوع ادبی، عدم تأکید بر عناصر ساختاری 

 تمناسبان نمود رود. تأمّل در هویّت واقعی این نوع از ادب فارسی، از ضرورّیات انجام این پژوهش به شمار می

نی از احث عرفات و مبایشان از موضوعا طرز تلّقی شاعران در وجوه اشتراک و افتراقپیدا و پنهان میان متون و 

 وفرهنگی  های زمان، مکان، مقتضیّاتتفاوت اتی تأثیرمقایسهدیگر اهداف این پژوهش است. تحلیل و 

 ه نتایجیب، ما را پردازان بینامتنیّتی نظریهاه، با در نظر گرفتن دیدگاهدر اسلوب بیان شاعراناجتماعی 

تحقیقی  ت. طرحاسگونه آثار حاصل نشدهخواهد رساند که تاکنون به دلیل نگاه غیرترکیبی و منفرد به این

 ردن رویکردکو با لحاظ  ایکتابخانهی به شیوهروش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و گیری از حاضر با بهره

 است: ی بینامتنیّت( در چهار فصل تنظیم شدهبست نظریهساختارگرایانه )با کار

 است.به مقدّمه، بیان مسأله و ضرورت پژوهش اختصاص داده شده فصل نخست  -

ن، آی پیشینه ی بینامتنیّت وها، نظریهگوی متنوبه مبانی نظری پژوهش از جمله: گفت فصل دوم -

 است.هی بینامتنّیت ژرارژنت پرداختپردازان این حوزه و مخصوصًا نظریهمهم ترین نظریه

ر ه در آثاهای شاه داعی شیرازی و مطالعی دقیق و امعان نظر در اندیشه، با مطالعهفصل سوم -

اربست ه ـ با کهای وی را از متون گذشتترین آبشخورهای شاعر نامبرده و تأثیرپذیریمتقّدم، مهم

 است.ی بینامتنیّت ـ مطالعه کردهنظریه

 است.گیری و پیشنهادات اختصاص داده شدهبندی و نتیجهبه جمع فصل چهارم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 تعاریف و مبانی نظری پژوهش
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الی بر عرفان و تصوّف . مروری اجم2-1

ن اص، یافتهوم خعرفان به معنی شناختن و دانستن بعد از نادانی، و شناخت و معرفت حق تعالی است و به مف

حقایق  ( کشف و شهود، دریافت درونی7:95: 1382قایق اشیاء به طریق کشف و شهود است. )گوهرین، ح

 باطنی و تجارب ی عرفانی در نزد عارفان مسلمان، عبارت است از آن دسته ازاست. طبق این رویکرد، تجربه

دینی و  یجربهتهای یژگیی ودینی به صورت حال یا مقام یا معرفتی بالواسطه در عین حال رازآلود با همه

است.  )سالك( کنندهبخشی فرد تجربهگری و تعالینیز احساس عینیّت در تجارب معرفتی که مستلزم پیرایش

گان نویسند . رویکرد غالبشناسی تکیه داردشناسی و هستیعرفان نظری بر موضوعات اساسی مانند معرفت

ن از ذیری آناوت و تأثیرپهای عرفانی متفامشرب ها وا، زیستگاههبه دورهها در خلق آثار از یك سو، و تعلّق آن

کلّی  به طور وفرهنگ واژگان ، در نگرش را هاییتفاوت از سوی دیگر، شرایط اجتماعی و فرهنگی و مذهبی،

 است.کردهی بیان ایجاد ساختار و نحوه

اده و س، ابتدا ت. این جریان فکریی دوم هجری شکل گرفی دوم سدهتصوّف و عرفان اسالمی از نیمه      

ود. در د عرفا بد تأکیتکلّف بود. موضوعات و مباحثی چون: نماز و روزه، ترک دنیا و زهد و... از مباحث موربی

ین سده افا در ترین عرترین و مهماین سده خبری از عناصری مانند وحدت وجود و عشق الهی نبود، از بزرگ

حسن »ـ  را در عرفان مطرح کرد« عشق»عارف و صوفی مسلك ـ که موضوع  اوّلین زن« رابعه عدویه»از 

 سترش یافت.گی سوم توان نام برد. عرفان وتصوف در سدهرا می« سفیان ثوری»و « ابوهاشم کوفی»، «بصری

لمی عن رنگ های دیگر هم روی آوردند و به تصوّف و عرفادر این زمان بود که صوفیان و عرفا به دانش

بن تمحا»، «بیعبداهلل حارث محاس»، «ذوالنون مصری»توان به ، از بزرگان عرفان در این عصر میبخشیدند

اره کرد، به اش« حسین بن منصور حالج»ترین آنان و شاید مهم« بایزید بسطامی»و « حمدون قصار»، «اصم

 است.زده شدهاز این قرن « وحدت وجود»ی ی اندیشهی بسیاری از محّققان این حوزه، جرقّهگفته

کمت فان با حنی عردر قرن چهارم عرفان اسالمی توسعه و گسترش فراوانی پیدا کرد و چون با اصول و مبا     

ف و صوّت یکباره نفوذ ی بزرگان عرفان انجام شد،سینا و توجیه و تطبیق آن با آیات و روایات به وسیلهابوعلی

، «شبلی»از  تواناز بزرگان عرفان و تصوّف در این سده می عرفان در بین آحاد مردم به شدّت افزایش یافت،

 نام برد.« ابن خفیف شیرازی»و « ابو طالب مکی»، «سراج طوسی»

شد. با ی نفوذ و گسترش آن افزوده میروال قرن چهارم در قرن پنجم نیز ادامه داشت و هر روز به دامنه      

های معتبر عرفان و تصوّف گ ظهور یافتند و اوّلین کتاباین تفاوت که در این سده چند عارف نامی و بزر

از علی هجویری است. از عرفای مهم دیگر در این سده، « المحجوبکشف»ترین آنان نوشته شد که معروف



 

 

اشاره « خواجه عبداهلل انصاری»و « ابوالقاسم قشیری»، «بابا طاهر همدانی»، «ابوالحسن خرقانی»توان به می

 کرد.

بیین دوین و ترات ترن ششم چندین تحّول و تغییر در عرفان و تصوّف به وجود آمد. یکی از این تغییدر ق     

دن ه وجود آماست و دیگری در آمیختن عرفان با شعر و ب« الدین سهروردیشهاب»ی حکمت اشراق به وسیله

د و ر عقایده، تعصّب است. از خصوصیات مهم دیگر این سد« حکیم سنایی غزنوی»ادبیّات عرفانی با ظهور 

، «اییحکیم سن»توان از ترین عرفای این دوران میهای عرفانی است. از شاخصعدم آزادی در اظهار اندیشه

 نام برد.« الدین کبریشیخ نجم»و « شیخ احمد غزالی»، «عبدالقادر گیالنی»

وّل صر تحعیرا در این ترین عصر در سیر تحوّل و تطوّر تصوّف و عرفان است، زقرن هفتم، مهم       

« عربیابنالدینیمحی»چشمگیری در عرفان رخ داد که عرفان بعد از خود را نیز تحت تأثیر قرار داد. ظهور  

آن  وفیق کرد راق تلترین عامل تحوّل در سیر عرفان اسالمی است. این عارف نامدار، عرفان را با حکمت اشمهم

ی هاحوزه ارس ور این قرن تصوّف و عرفان مانند سایر علوم در مدرا به صورت علمی و استداللی درآورد. د

 وجود علمیّه تدریس شد. یکی دیگر از حوادث این سده ظهور چند عارف شیعی مذهب است که باعث به

دی سع»، «لخیبالدین موالنا جالل»، «ابن عربیالدینمحیی»آمدن چندین فرقه در تصوّف شدند. عالوه بر 

ین دوران ااز مشهورترین عالمان و عرفای « خواجه نصیرالدین طوسی»و « الدین کرمانیاوحد»، «شیرازی

 هستند.

ه ب« یرازیشه حافظ خواج»ای که سنایی آن را بنیان نهاد، در قرن هشتم با ظهور عرفان ذوقی و شاعرانه     

-، خانقاهعرفان وبه تصوّف های هشتم و نهم به دلیل توجّه امیران و وزیران اوج خود رسید، همچنین در سده

یگر این دیژگی وهای زیادی ساخته شد و گرایش مردم به عرفان افزایش یافت، ولی از کیفیّت آن کاسته شد. 

، «انیخواجو کرم»ی عرفان و تصوّف، مشاهیر این دو قرن در حوزه از های صوفّیه است.سده، زیاد شدن فرقه

شاه داعی »و « عبدالرحمن جامی»، «شیخ محمود شبستری»، «یاهلل ولشاه نعمت»، «خواجه حافظ شیرازی»

 توان نام برد.را می« شیرازی

 

 ویکرد عرفانیر. دو سّنت یا دو 2-2

ز اآن بخش  یلعم فانمراد از عری. نظر عرفان و یعرفان عمل دوگونه است:بندی کّلی، در یك تقسیم عرفان

فس ن یهیو آداب و رسوم استوار است و موجب تزکعرفان است که بر انجام معامالت خاص شامل عبادات 

واقع  در .پردازدیم ینظر و یاست که تنها به طرح مسائل علم یعرفان اسالم از یاگونه ی،عرفان نظر. شودیم

عرفان  پس. دنیگویم «یعرفان نظر»آن را  یو علم ینظر یصبغه و «یعرفان عمل»عرفان را  یِ عمل یصبغه

که  است یاشهیاند ر وآن تفکّ ینظر یهمراد از قوّی. نظر یهقوّ و یعمل یهقوّ :ه استقوّ بر دو یمبتن یاسالم

 یرفانعاست که از معامالت  ییرویآن ن زین یعمل یهقوّ دهد ویمعرفت حق سوق م یعارف را به سو

تر این دو یین بیش. برای تب(71: 1391فرد، یرباقریاستوار دارد )م وندیپ ینظر یهبا قوّ و ردیگیسرچشمه م

 شناسی پرداخته شود.شناسی و هستیسنّت، الزم است به اختصار به رویکرد معرفت

 



 

 

 شناسی.  معرفت2-2-1

ر ساحت ده شده های ارائابسنده دانستن ادراک عقلی و اعتباربخشی تاّم و تمام به آگاهین« معرفت شناسی»

و  اخت استفتی است. عرفان به معنی معرفت و شنی معرعرفان اسالمی، در حقیقت یك نحلهفراعقل است. 

 «نگررونب»عرفان، پیش از آن که »های عرفانی در خدمت همین هدف اساسی )معرفت( است. تمام آموزه

 وپژوهی روندکاوی، نفس شناسی، ی آن مکاشفه، مراقبه، خوض در نفس، خوداست. شیوه« نگردرون»باشد، 

عاع ، به شاز این روی نیز، هر چه که به فرد، به شخصیّت، به هویّتبررسی حاالت روحی خویشتن است. 

ت. رفان اسعی باشد، مورد عالقهی رفتاری و به میدان تکاپوی حیاتی او بستگی داشتهوجودی، به حوزه

 (.393-394: 1351)صاحب الزّمانی،

ش را ی خوینهی رازگوآگاهها . آندانندعرفا در سنّت اوّل عرفانی، معرفت حقیقی را، معرفت عرفانی می       

 ه خداوندی است کمیانجی فرایندهای ذهنی و عقلی، و نوراند. این معرفت، شناختی است بیمعرفت نام نهاده

 ر فصلی کهد« قدسرسالۀال»تاباند. روزبهان بقلی در بر دل بندگانی که مستعّد پذیرش این انوار هستند، می

 تصاص داده، معرفت را سه قسم دانسته است: اخ« المعرفۀفی بیان»به موضوع 

 ، معرفت است بر اسماء و نعوت و شواهد و افعال.عامقسم  .1

 ، معرفت است بر حاالت و مکاشفات و مقامات.خاصقسم  .2

 ، معرفت است بر حقیقت مشاهده.الخاصخاصقسم  .3

ال ست و افعآیات ا عرفت، درمجال عام در م»است: بندی ارائه شده، چنین ادامه دادهوی بعد از تقسیم       

نور  ق دارد:ر تعلّحق  ـ جّل جالله ـ که آن شاهد وجود اوست، که موجود است از وجود افعالش و آن به سه نو

ات حقایق دفتر آی ند ازعقل و نور دل و نور ایمان. تا به نور عقل جوالن کند در شواهد، و به نور دل استنباط ک

د. آشنا شو به حق علت داند، تای صفات که حق راست بیلش دریابد. ... و همهقدرت، و به نور ایمان صفات فع

-ه میبدان را ویابد پیوسته از قنادیل شواهد انوار شاهد را مقتبس باشد، تا بدان نور سبیل حقیقت و معرفت ب

 (.31-32: 1381)بقلی، « رود تا وی را به نور مشاهدت رساند.

هند. دتشکیل می دو رکن اساسی معرفت را« انسان»و « خداوند»ر این سنّت، چه گفته شد، دبنابر آن       

 اِه قابلر، تنها گذرد. طبق این رویکردشناسی میبه این معنی که مسیر شناخت و معرفت از شاهراهِ خویشتن

ل ت اوّاعتماد و اصیل برای درک و دریافت معارف، روش کشف و شهود و مواجید عرفانی است. طبق سنّ

ی انسان ناکام ی رسیدن به معرفت و شناخت حضوری است. بسیاری از عارفان، دلیلرفانی، خودسازی مقدّمهع

ا مرتبط نوط یدر کسب مدارج معرفت را، در عجز او از شناخت خویشتن دانسته، و حّتی شناخت خداوند را م

 اند:شناسی قلمداد کردهبا خویشتن

 شناسی  خدای  را  هرگز ای شده از شناخت خود عاجز!       کی 

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

 (63: 1377)سنایی                                                                                     



 

 

یر و سمقامات  واحل تبیین مر یکی از اهداف عرفا در سنّت اوّل عرفانی، نگارش آثار متعدّد به منظور        

ز الك باید د که ساانشود. عرفا تأکید کردههایی است که در نهایت به معرفت منتهی میسلوک و نمایاندن راه

ی، ق دنیوهای جسمانی، انجام عبادات، طهارت نفس، دوری از لذائذ حسی و عالئطریق غلبه بر خواسته

انتقال  ضت نفس وت، ریاداری، پرهیز از محرّما؛ سپس با ذکر، شب زندهمقدّمات اتّصال با خداوند را فراهم آورد

 وعرفانی  جربیاتتبسیاری از »از مقامی به مقامی دیگر، بتواند به آخرین مقام)رضا( نایل شود. بنابراین، 

 (35: 1383)رحیمیان،« مقامات اهل معرفت، حاصل تعمیق خصایل مطرح در دین است.

ب ریق تهذیك از طشود. سالشناسی از دو راه: سلوک، یا جذبه، حاصل میرفانی، معرفتطبق سنّت اوّل ع      

، قِ محبّتز طریاو معرفت نفس، مراقبه و جمعّیت درونی، ذکر، فکر، نفی خواطر، تخلّی و پیرایش درون، یا 

و  نامبتنی بر میز آید. در این رویکرد، نوع و میزان معرفت،عشق و...، به احوال و مقامات عرفانی نایل می

 ی قلبیِ عارف با خداوند است.چگونگی رابطه

 

 شناسی. هستی2-2-2

یادین و شکل بن ی هفتم هجری، بهبود، در سدهتغییر و تحوّلی که از قرن ششم در مبانی عرفانی شروع شده

ترین یو اساس ترینعربی  مهمگیری مکتب ابنعمیق، مبانی عرفانی را دستخوش تغییر و دگرگونی کرد. شکل

نظراِن از صاحب ر برخیرود. هرچند که میان سنّت اوّل و دوم عرفانی، یا به تعبیعامل این تحوّالت به شمار می

-کرد هستیا رویتوان خطّ و مرزبندی مشخّصی را معیّن کرد؛ امّمعاصر، میان دو رویکرد عملی و نظری، نمی

این  داشت که ظر دوروز و ظهور پیدا کرد. البتّه نباید از نی هفتم برشناسانه، به صورت جدّ و عینی در سده

 (. 356: 1392است. )مختاری، تغییر یك دفعه و در یك مقطع خاّص زمانی صورت نگرفته

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

عرفت راین ماست. بنابداوند با معرفت انسان و هستی پیوند خوردهدهند، و معرفت خمعرفت را تشکیل می

ساس این ا پذیر است. بری معرفت انسان، و معرفت انسان از طریق معرفت هستی امکانخداوند به واسطه

صوفیّه  شود.می از طریق تقویت قلمرو درونی او محّقق« انسان کامل»ی کمال وجودی انسان و نیل به مرتبه

ست. اجاد شدهی تجلّیات شهودی ـ وجودِی حق )فیض مقدّس( ایاند که جهان هستی در نتیجهعقیدهبر این 

جود رفانی، ودوم ع ی عالم، مظاهرِ تجلّیّاِت اسما و صفات حق است. طبق رویکرد عرفا در سنّتبنابراین همه

-هر مرتبهد، مظمرتبه از وجویکی بیش نیست و آن، وجود خداوند است. این وجود، مراتب و درجاتی دارد. هر 

ا هم بت هستی شود؛ بدین ترتیب مراتب و درجای فروتر متجلّی میی باالتر از خود است و خود بر مرتبه

 پیوند دارند و الزم و ملزوم هم هستند. )همان(.

ی مرتبهترین طبق مباحثی که گذشت، سیرِ فیِض اقدِس الهی تا عالم تجربی یا عالم شهود ـ که پایین       

کند؛ امّا جایگاه انسان در نظام هستی، واالتر از سایر مخلوقات است، زیرا انسان هستی است ـ ادامه پیدا می

ی فیض ی اسماء و صفات خداوند است. بنابراین، انسان کامل واسطه( به تنهایی مظهر همهعالم صغیر)

در شکل کامل خود، در انسان کامل متجلّی  فیضِ وجود بخشِی خداوند تعالی به عالم هستی است.رسانیِ حق

ی مراتب عالی حضور دارد و تمام سلسله را انسان کامل، به عنوان موجودی که در یك آن، در همه»است. شده



 

 

عربی قابل مشاهده است. امّا او به عنوان شناسیِ ابنگیرد، وحدت قلمروهای متحرّک و ثابت جهاندر بر می

پیوندد. او )انسان گردد، مبدأ و منتهی را به هم میآمده و سپس به سوی خالق بر میوجود فرد انسانی که به

ی مراتب صعود که پرتو شود و در همهکامل( در تمام مراتب نزول به همان طریقی که اشعه از نور جدا می

الهی می پیوندد. او  کند، آگاهانه حضور یافته و عقل انسان، دوباره به معرفتدوباره رد پای آثارش را پیدا می

طور که او هم جزء و هم کل، هم کثرت و هم وحدت، هم صغیر و هم کبیر و هر چیزی و همه است، همان

( بر این اساس، 90: 1390)چیتیك، « چرخد.)انسان( به دور خدا می گردد، جهان به دور او )انسان( می

-شود، و به معرفت حقایق اشیاء نایل میر میتر طی کند، چشم دل او بیناتهرچه انسان مراتب کمال را بیش

گوید؛ در حقیقت، نیل به درجات باالتر از کمال و می« األشیاءَ کما هیاللهمَّ ارنا»رو، وقتی عارف، شود. از این

شود. این جمله که بخشی از حدیث نبوی است، از طرف بسیاری از علم حقایق اشیاء را خواستار می

است. عرفا با استناد به این نی عاشقانه در سنّت دوم عرفانی، مورد استفاده قرار   گرفتهنویسندگان نثرهای عرفا

حدیث و احادیث دیگر، بر این نکته تأکید دارند که درک یا معرفت با خدا آغاز می شود و در قالب نوامیس 

ام اجزای هستی دید. توان خدای را در تمشناسانه، با چشم دل میالهی ادامه می یابد. طبق رویکرد هستی

 (.357)مختاری، پیشین: 

هر شی ء از روی صورت هالک است و از روی معنی باقی، چه از وجه معنی آن وجه ظهور حق »

رِنا است که: و یَبقی َوجهُ ربِّک، ای دوست چون دانستی که معنی و حقیقت اشیاء وجه اوست، أ

 األشیاءَ کما هی، می گوی تا عیان بینی که:

 «شی ءٍ  لَهُ  آیۀ           تدلُّ  علی  انّه  واحــدٌ ففی  کلّ

 (116 :1384)عراقی،                                                                     

ی ای یافت و آثاری با دایرهی گستردهدر سنّت دوم عرفانی قلمرو موضوعات عرفانی وسعت و دامنه       

-ی واژگانی مؤلّف، مخاطب را به تشخیص طریقهشد. توجّه در همین اصطالحات و دایرهواژگانی وسیعی خلق 

کند. این موضوعات و مباحث مانند: خلق، امر، مُلك، ملکوت، مَلَك، ولی، نبی، ی عرفانیِ آن متن راهنمایی می

ند فلسفه و کالم بود، شرک، توحید، مبدأ و معاد، نبوت، والیت و ...، که برگرفته از دیگر علوم اسالمی، مان

منجر به تخلیط فلسفه و عرفان شد. به این ترتیب، در آثاری که بعد از قرن ششم و هفتم تألیف یا تصنیف 

اند، برخالف آثار متقدّم، کشف و شهود تنها ابزار کسب معرفت نیست، عرفا معتقدند، معرفتی که با کشف شده

های دیگر مانند روش عقلی و استداللی و روش نقلی نیز وشآید، با رو شهود و مواجید عرفانی به دست می

ن مَ»خورد. به موجب یم وندیپ یمعرفت انسان به معرفت هست یدر سنت دوم عرفان قابل تأیید و تبیین است.

شود و چون معرفت یبه خود حاصل م ی، معرفت خداوند بعد از معرفت آدم«هربَّ هُرفَد عَقَفسه و فَنَ فَرَعَ

 یهست شناخت خورد.یم وندیپ یپس معرفت خداوند با معرفت هست ست،یممکن ن یون معرفت هستانسان بد

جهت در  نیشود. بدیبه مراتب کمال حاصل م دنیشناخت با رس نیبلکه ا ست؛ین یشناخت نظر كی صرفاً 

. از شودمی نییو تب نییتع «یکما ه ایشارنا األ اللهمَّ » ثیحد یکمال و مراتب آن بر مبنا یت عرفانسنّ نیا

-یسه مرتبه بر م ایاش یها برادارد. آن یستگب ءایمعرفت هر عارف به اش زانینظر مراتب انسان کامل به م نیا

ر. ) کند. دایمعرفت پ ایاش قیدرجه کمال آن است که انسان به حقا نی. باالترقیخواص و حقا ع،یشمارند: طبا



 

 

ی ابن عربی تأثیر و بازتاب ر سنّت دوم عرفانی، اندیشهجا که د. از آن(71 -68: 1391فرد،ی رباقریمک. 

 شود.ی این عارف نامی قرن هفتم پرداخته میی بحث به اندیشهاست در ادامهچشمگیری بر آثار عرفانی داشته
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سیه به دنیا ق در مره. 560الدین عربی، معروف به ابن عربی صاحب مصنفات در تصوّف، در سال شیخ محیی

« رینیعابو جعفر »انند: کند. وی بسیاری از بزرگان و مشایخی مجا کنیه خود را ابو عبداهلل ذکر میآمد، او همه

مرحوم (. 9:1391اند. )سجادی،است. ابن عربی را شیخ اکبر لقب دادهگرفتهبهره« ابو یعقوب قیسی»و 

و  یکشف قیو حقا کرد نیتمام تدو قیف را به تحقاصول عرفان و تصوّ» :دگوییم عربیابن یفروزانفر درباره

سم ا لباس رال رو ذوق و ح دیم نمود. معارف خانقاه را به ساحت مدرسه کشانأتو یرا با روش استدالل یشهود

 وحث بوده ورد بمها و صفات و منازل و منازالت سال اذات اسم یو تجلّ  دیدر توح یو روش وح دیو قال پوشان

ر، فروزانف)« اندها نوشتهها رانده و کتابموافق و مخالف در اثبات و رد آن اوقاف صرف کرده و سخن

فتوحات » تصوّف: ها درترین آناند که معروف. آثار ابن عربی را تا چهارصد کتاب و رساله نوشته(71:1316

 ص( است.هفت فو)بیست« الحکمفصوص»باب( و دیگری  560)در شش فصل و « مکیّه

ی ادیز نمفسّرا و موافقان وحدت وجود است که مخالفان و یهینظر یمهم ابن عرب یهاهیاز نظر یکی        

قت یز در حقیچنیست. همه ی تعالحق ی، جز ظّل وجودی، عالم خارجیعربابن یهینظر یبر مبنا است.داشته

 لقَ ن خَان مَسبح»کند: یعبارت خالصه م نیخود را در ا دگاهید یابن عربشود. یحق، مستغرق و مستهلك م

، همچنین یوا است. هآن عینکه او  ی، درحالدی: منزّه است آنکه اشیاء را آفریعنی). «هَینُاألشیاء و هو عَ

« امعتخلقه ج خالق األشیاء فی نفسه أنت لما ای» است:به نظم در آورده لیمذکور را در بیت ذ یهینظر

 .(65:1366ی،)ابن عرب« ی.هست ینیآفریگیرنده آنچه میاء در خود، تو در براش ینندهیآفر یا»: یعنی

غ تلف تبلینحاء مخاهای متمادی از سوی معتقداِن به این اندیشه به ی وحدت وجود در طول سالاندیشه       

 ترین پیروان و مبلّغان این نظریه به قرار زیر است:و تدریس شد. مهم

ابن  الحکماگردان با استعداد ابن عربی بود. صدرالدین شرحی بر فصوص، از ش«صدرالدین قونوی» .1

و   « فصوص» دارد. وی به غیر از این کتاب آثار دیگری نیز دارد مانند:« الفکوک»عربی به نام 

« الهّیه نفحات»و « ی حمدتفسیر سوره»که از کتب درسی عرفانی است، همچنین « الغیبمفتاح»

 (.138،1391)سجادی،

شعار ه بر ا، شاعر عارف قرن هفتم واز شاگردان صدرالدین قونوی است که عالو«رالدین عراقیفخ» .2

ر آن بی را دی ابن عری لمعات را به فارسی در مراتب عشق نوشت و بخشی از اندیشهعرفانی رساله

 است.تشریح کرده

و ار مهم از آثا کرد.، عارف مشهوری است که در اواخر قرن هفتم زندگی می«مؤیدالدین جندی»  .3

 است.« توحالفالروح و تحفۀنفحۀ»ابن عربی و کتاب « النجومشرح مواقع»و « الحکمشرح فصوص»



 

 

مبلغان  .ق(یکی دیگر از شاگردان صدرالدین قونوی و ازه 690)متوفی « الدین تلمسانیعفیف» .4

ری بداهلل انصااجه عخو« السائرینمنازل»، «الحکمشرح فصوص»ی ابن عربی است که عالوه بر اندیشه

 است.را هم شرح کرده

ز راه ا نه ا، عارف شاعر قرن هفتم که به وحدت وجود نیز قائل بود، ام«موالنا جالالدین بلخی» .5

ه. از آثار ه به گیادیل داناهلل و بقاءباهلل، مانند نیست شدن قطره در دریا و تبحلول، بلکه از راه فنا فی

 «.مجالس سبعه»و « مکاتیب»، «فیهفیه ما »، «مثنوی معنوی»اوست: 

ی رساله»ق( از مبلّغان عرفان ابن عربی است. 836)متوفای « الدین علی ترکهصاین» .6

ر حی است که باست. کتاب دیگر او شربه تحریر در آورده« الحکمفصوص»را در شرح « تمهیدالقواعد

 است. گلشن راز شیخ محمود شبستری نوشته

بن هللاالدین نعمتاست. سید نور« اهلل ولیشاه نعمت»ی ابن عربی، اندیشه ترین مبّلغانیکی از مهم .7

جری است که به ه 9و 8از عارفان مشهور قرن « ولی»بن محمّد کوه بنانی کرمانی، مشهور به عبداهلل

ر اثر در تاریخ پاز دنیا رفت. وی از مؤّلفان پر کار و  834به دنیا آمد و در سال  731یا  730سال

یادی ارفانه زنه و عف و عرفان است. او در این عمر طبیعی و طوالنی با عقاید و افکار بلند صوفیاتصوّ

داخت. آشنا شد و پس از طی سیر و سلوک عرفانی و کسب طریقت به تربیت و ارشاد مریدان پر

  الدین عربی است.تعالیم و افکار صوفیانه وی متأثر از عقاید عرفانی محیی

ه ردند و بکظهور  ی پیشروان بزرگ تصوّف در میان معتقدان به تشیّع بود که در این عهدلهسید از جم      

و « د نوربخشد محمّسی»زودی مورد توجّه متشیّعان یا متمایالن به تشیّع قرار گرفتند. به همین دلیل مانند 

 ایان عهدپهرچه به  ه شود کهاللهیای از صوفیان به نام نعمۀتوانست مؤسس سلسله« الدین اردبیلیصفی»اوالد 

   ترشان را بیی پیروان آن سلسله و نفوذ و قدرتششویم، شمارهتر میتیموری و آغاز دوران صفوی نزدیك

 (.230، ص 4، جلد1386یابیم. )ر. ک. صفا، می

ی داع ای «یشاه داع»معروف به  «یالحسنمحمود بن حسن نیالدنظام دیاهلل، سیال یالداع» .8

 ریالصغیبن حسن معروف به داععقاب قاسمااز  و رازیش یسادات علو از( رازیق در ش.ه 810)متولد

 نیالدمرشد خیش تیتحت ترب. رسدیم نیالساجددیس ،یبن علدیبه ز یرازیش ینسبت داع. بود

شاه  كیاستاد به نزد نیبه اصرار هم یشاه داع تصوف پرداخت، سلوک و و ریبه س یابوالسحق بحران

 را گرفت و یو یجا نیالدعد از مرگ مرشد. بمند شدبهره زین یاز وجود و رفت و ی ولاهللنعمت

در  وانشیگذاشت، د ادگاریاز خود به  یادیثار زآ یاعد شد. رازیدر ش هیهاللنعمت یفرقه یشوایپ

 ، واردات،اتیقدس :شد که مشتمل بر یجمع آور 865با کمك پسرش درسال خود و اتیزمان ح

 :زعبارتند ا یگانه وشش اتیمثنواست. گانه شش اتیمثنو د ومجدّ ضیخن تازه، فصادرات، س

 یاشعار داع یهمه. نامهعشق ،یگاندزن یچشمه چمن،چهار صباح،چهل گنج روان، مشاهد،

: دارد یفارس و یهم به زبان عرب یرساالت ،وانیعالوه بر د او .است یاخالق و یمتضمن مسائل عرفان

، )شرح گلشن راز( «سحاراألنسائم»، «الکنوزجواهر» ،«المشتاقۀتحف انیع انیب» ،«الکسوهاسوة»

در حد  یهنر یاز جنبه یاشعار داع از جمله آنان است. «المراتبکشف» و« یمعنو یشرح مثنو»



 

 

سجّادی، ) مورد توجه است. جالب و انیوفشرح مقامات ص و یعرفان یاما از لحاظ معان ،طمتوسّ

 .(209پیشین: 
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س تن بر اسای معهی ادبی، یکی از ابزارهای مهم و اساسی در تحلیل متون ادبی است. مطالاستفاده از نظریه

یش نگرد و به آثار ببدهد تا از افقی خاص مند و منسجم در اختیار پژوهشگر قرار میی ادبی، روشی نظامنظریه

ا به ربه آثار  صداییك، نگاه تهای ادبی امروزهای متن آشنا شود. برخی نظریهدها و قابلیّتاز پیش با استعدا

ی حدودهان در مهای انجام شده، بیانگر این حقیقت است که مؤلّفاند، مطالعه در غالب پژوهشچالش کشیده

ر داند و هی ماندع ادبی باقها و ذکر برخی صنایهای آثار و توضیح در مورد واژهشرح و توضیح برخی از بخش

ر نوع دثاری که آخصوصاً ماند. تغییر در نوع نگاه و خوانش آثار، تر موارد به آثار، هویّتی مستقل قایل شدهبیش

ها بیش از مّّیت آنار و اهاند؛ ما را با جایگاه واقعی آن آثی شروع یا اوج یك نوع ادبی بودهخود آغازگر و نقطه

ه درستی بها را نآآورد و در نهایت، هویّت واقعی صدایی درمیاین آثار را از حالت تك کند وپیش آشنا می

 نمایاند.می

ست. ایان آثار می بینامتنیّت ها در عصر حاضر، بررسی رابطهی متنهای مهم مطالعهیکی از شیوه       

ا  رآن « هاتنی ممنطقِ مکالمهی نظریه»با مطرح کردنِ « باختین»اصطالحی است که ابتدا  «بینامتنیّت»

ان و    ات و زبی ادبیّی بینامتنیّت، از آن برای مطالعهکریستوا عالوه بر وضع واژه»ریزی کرد، سپس پی

میکائیل »، «نیژلوران »، «روالن بارت»( سپس125: 1385)آلن، « پردازی در این زمینه استفاده کرد.نظریه

  ه را گسترش دادند.مفهوم مکالم« ژرار ژنت»و « ریفاتر

  

 ی آن. بینامتنیّت و پیشینه2-4-1

صر متون ی عناهی رابطای در زمینههای بزرگ قرن بیستم است که نگاه و دید تازهبینامتنیت از جمله کشف

نیت بر این (. بینامت10 :1390پردازد )نامور مطلق، متنی میی میاندهد و به ارتباط، تعامل و  جاذبهارائه می

ه بنا ای گذشتهی متنها همواره بر پایهل اساسی تأکید دارد که هیچ متنی بدون پیش متن نیست و متناص

(. به بیان 27مان: اند )هشود. بنابراین تمامی آثار دارای سابقهشوند و  هیچ متنی بدون گذشته خلق نمیمی

ر  ردازد و دپرند، میآثار قبل از خود دامتون و ارتباطاتی که متون با ها، پیشفرضدیگر، بینامتنیت به پیش

توان یمن نظریه د به ایآید. با استناهای ارتباطی متون با همدیگر و تأثیر و تأثّر آنان بر میپی یافتن شبکه

ز نظرگاه ها اآن اد و بهدها با دیگر متون سابق بر خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار ی ارتباط آنمتون را بر پایه

ارد. دتن وجود شود که بین دو یا چند مای را شامل مینگریست؛ چراکه اصطالح بینامتنی آن رابطهدیگری 

ر خود دیگر را مؤثر است. درون متن، متنی است که متون د« درون متن»این رابطه در روندِ درک و دریافت 

ی ادبی، هافرینشآی درباره کند. از دیرباز اظهار نظرها را  در خود منعکس میدهد، و یا حضور آنجای می

 اند.هل بودشامل ارجاعاتی به دیگر متون بوده است که غالبًا با متن مورد نظر در تشابه یا در تقاب
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Abstract 

Masnavi "Chahar Chaman" is the forth epopee of …. Shah Dai Shirazi. It is the only 

work which is totally dedicated to the dialects of birds and flowers. In this inquiry, the 

impressions of former poets like Khagani and Attar are considered in his work. From 

the views of method, narration, observing arrangement, sequence, base and characters, 

the focus is on the time of morning, garden, grassland, theosophical concepts and 

common purports like the unity of existence, valleys, derivations of moving (departure) 

and demeanor,  the necessity of being disciple and having mentor, and the place of the 

yellow flower and its relationship with the description of the holy Prophet, the poet is 

affected from the works of Khagani and Attar. In spite of structurally, artifice, and 

literary impression, it is an innovatively independent work. He has melted the formers 

defused thoughts in his poetry and created an eternal work. 
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