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مالّصدرا یکي از فیلسوفان بزر عصر صفوی است که صوفیان و دانشمندان صـاحبقـدرت
ای روزگار را در قالب آثار مختل ،خود توصی ،،ترسیم و نقـد مـيکنـد .وی ماننـد بسـیاری از
حکما و فالسفة شیعه در ای دوره ،مشربي ذوقي و صوفیانه اتّخاذ مينمایـد و در مقـام دفـاع از
تصوّف و ردّ و انکار تشرّع خشک ظاهری و فقهای منسون به حکومت برمـيآیـد و بـا تلفیـق و
ترکیب متناسبي از براهی عقلي و کش ،و شهودهای عرفاني موجد حکمت صـدرایي و عرفـان
فلسفي و تصوّف شیعي ميگردد که بازتان ای تفکّرات در آثار گوناگون وی دیـده مـيشـود .از
جمله آثار ذوقي مالّصدرا که جلوهگاه اندیشههای نان و متعالي اوست ،مجموعه اشـعار صـوفیانة
وی ميباشد که در عی حال ،آیینة تمامنمایي از روزگار و ابنای زمانة اوست و سرشـار اسـت از
بُ مایههای کلّي تصوّف با رویکردی جدید که عبارتست از ترکیب تعالیم نظری تصوّف با عرفـان
عملي و فلسفه .ای پژوهش با بررسي اشعار صوفیانة او به روش تحلیل محتوا ضم استخراج و
معرّفي ای موتی،های صوفیانه،در صدد پاسخ به ایـ پرسـش اسـت کـه چگونـه مالّصـدرا بـا
بهکارگیری برخي از موتی،ها ،اصلالحات و رمزهای ادبیّات تصوّف چون عشق ،مـي و سـاقي و
خرابات و ...در منظومة تداعيهای عارفانه به توصی ،برخي از گروههـای اجتمـاع عصـر خـویش
ميپردازد و تا اندازهای ،بعضي منشها و کنشهای صوفیان ،عالمان ،فقیهان و متشـرّعان زمانـة
خویش را باز مينمایاند.

متنژپوهی ادبی

چکیده
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م الّصدرا از فیلسوفان بنام عصر صفوی است .در ای دوره (6689ــ )681تصـوّف وضـع پیچیـدهای
ميیابد و با بسیاری از نهادهای قدرت و مذهب پیوند ميیابد یا در چالش قرار ميگیرد .منظومة فکـری
مالّصدرا تلفیقي آشتيجویانه بی فلسفة مشّا و فلسفة اشراق ،عرفان و معارف کتان و سـنّت از مجـاری
عقل و وحي و دل است و در ابعاد نظری و عملي نگاهي جامع به هستي و انسان دارد .حکمت متعالیّة او
در حقیقت ،حکمت متعادلي است که با رهیافتي نوی همة طُرُق معرفـتشناسـانه را همسـو و سـازگار
ميکند و انحصارهای برهاني فیلسوفان ،یافتههای اشراقي عارفان و بـراهی وحیـاني متکلّمـان را نقـض
ميکند و با رویکردی مسالمتجویانـه ،یافتـههـای عرفـاني در سـفرهای روحـاني را بـا تـرازوی برهـان
ميسنجد و سنجش ميکند ،اشراق سهروردی و اب عربي را با برهان فارابي و سینَوی در هم ميآمیزد و
با محصول آن به تبیی رهاورد وحیاني خاتم پیامبران ميپردازد و قاعدۀ مالزمت عقل و دیـ را مبنـای
معرفتشناسي خویش قرار ميدهد (ر.ک؛ ابراهیمي دیناني 87 :6871،و 83؛ نیز ،ر.ک؛ فنایي اشـکوری،
 663 :6836و .)669

یکي از ارکان مهم در اندیشة مالّصدرا جایگاه سیاست و اجتماع است کـه در آثـار گونـاگون
وی به اشکال مختل ،بازتان ميیابد .فلسفه و عرفان او در مقام جداکردن غیب و شهادت ،عقـل
و شهوت ،دنیا و آخرت ،معقول و محسوس ،دی و سیاست نیست ،بلکه او غر از وضـع همـة
شرایع و ایجاد طاعات را آن ميداند کـه «غیـب ،شـهادت را خـدمت کنـد و شـهوات ،عقـول را
خدمت کنند و جزء به کُلّ و دنیا به آخرت برگردد و محسوس معقول شود و از عکس ای امور
منزجر گردد تا آنکه ظلم و وبال الزم نیاید و موجب وخامـت عاقبـت و سـوءِ مـآل نشـود (ر.ک؛
مالّصدرا ،6818 ،ن .)91 :وی به خصو در رسالة سه اصل،خلان به متشرّعان و صوفیان و در
اغلب موارد با ارائة شواهدی از قرآن ،بسیاری از گروههـای مختلـ ،اجتمـاعي را نقـد و صـفات
ناپسندی چون قدرتطلبي ،مالدوستي ،ریاکـاری و نَفْـسپرسـتي را بـا نگـاه کـارکردی آن در
جامعه تقبیح ميکند (ر.ک؛ همان 38 :6833 ،و  .)33نظیـر ایـ اظهـارات بـا همـان معناهـای
پنهان اجتماعي را در اشعار وی نیز ميیابیم .از ای رو ،ای پژوهش با رویکردی اجتماعي به نقد
اشعار صوفیانة او ميپردازد و به ای نتیجه دست ميیابد که مالّصدرا بـا توصـی،هـای شـاعرانه
جهان پیرامون خویش و مناسبات قدرت مبتني بر مذهب و تصوّف یا دیگر نهادهای اجتماعي را
به بوتة نقد ميکشاند و جلوههایي از احوال و افکار برخي از گروههای عصر خود را در الیـههـای
پنهان سخ خویش باز مينمایاند.

متنژپوهی ادبی،

شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

مقدّمه

تتبّع در اشعار مالّصدرا از منظر توصی ،برخي گروههای اجتماعي عصر وی

18

پیشینة پژوهش

در عصر مالّصدرا آموزههای عرفاني و تصوّف سیری نزولي ميیابد و جنبههـای گونـاگون آن
در پس اغرا و اهداف سیاسي و دیگر مظاهر قدرت کمرنگ ميشـود .از ایـ رو ،ایـ جریـان
مخالفان و طرفداراني پیدا ميکند که برای درک هرچه بهترآن و بهویژه برای فهم آرای مالّصدرا
درای بان نظری کوتاه داریم بر سیر تصوّف از قرن هفتم هجری تا ای روزگار.
سالطی صفوی چون شاه اسماعیل با عناویني چون صوفي اعظم یـا مرشـد کامـل خوانـده
ميشوند و مریدان وی که او را جانشی معنوی شیخ صفيالدّی اسحاق اردبیلي ميدانستند ،به
نیروی ارادت معنوی برای او شمشیر ميزدند .بـا ایـ حـال ایـ دوره را یکـي از از ادوار افـول
تصوّف ميدانند .با انقرا خالفت عبّاسي و فتح بغداد توسّـط هوالگـو ،بزرگـان شـیعه فرصـت
اظهار وجود یافتند و با حمایت امرا از صوفیان ،تصوّف شیعي نیز رونق یافـت و از همـی دوران
زمینهها ی پیوند تصوّف و تشیّع پیدا شد و فقهای شیعه توانستند عالیق صوفیانة خود را آشـکار
کنند (ر.ک؛ پازوکي868 :6838 ،ـ.)837
دورۀ شکوفایي تصوّف در دورۀ تیموریان نیز تا پیـدایش صـفویّه اسـتمرار داشـت .حاکمـان
تیموری به مشایخ صوفیّه اعتقاد بسیار داشتند و قرن هشتم و نهم دوران رونـق تصـوّف اسـت و
شاعران و نویسندگان ای دوره در بان آموزههای عرفاني طبعآزمایي کردند و آثاری را آفریدنـد.
از قرن هفتم تا قرن دهم هجری سیر صعودی در پیوند میان تشیّع و تصـوّف همچنـان جریـان
ميیابد .رشد ای پیوند و ارتباط از شیخ نجمالدّی کبری تا شاه نعمتاهلل ولـي بیشـتر مشـاهده
ميشود تا آنجا که سیّد حیدر آملي رسماً و عمالً اتّحاد تصوّف و تشیّع را اعالم ميکند و در آثار
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نگاهی به سیر تصوّف از قرن هفتم تا روزگار مالّصدرا
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تحقیق در بان منظر اجتماعي اندیشة مالّصدرا یکـي از حلقـههـای مفقـوده در موضـوعات
پژوهشي مرتبط با آثار وی است .اگرچه که برخي از رویکردهـای آن را در تبیـی اندیشـههـای
سیاسي او در مقاالت و کتانهایي چون اندیشة سیاسي مالّصدرا تألی ،نج ،لَکزایـي و فلسـفة
سیاسي مالّصدرا ازمحس مهاجر نیا درج در فصلنامة قبسات و  ...مـيتـوان یافـت .امّـا تـاکنون
تحقیقي از منظر معرّفي گروهها ی مختل ،اجتماعي با تحلیل مجموعه اشعار وی انجام نشده که
ای پژوهش بر آن است تا با روش تحلیل محتوا به تبیی و توصـی ،ایـ دیـدگاههـا از خـالل
اشعار وی بپردازد .برای ای کار ،الزم است تا گذری داشته باشیم بر زمینههـای تفکّـر مالّصـدرا
که قرنها قبل از وی در قالب تصوّف شـیعي شـکل گرفـت و در زمـان وی بـه شـکل حکمـت
صدرایي که ترکیبي از فلسفه و عرفان است ،درآمد.
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صفویّه که در اصل سلسلهای در تصوّف و منسون به شیخ صفيالدّی اسحاق اردبیلي بودند،
وقتي به قدرت رسـیدند ،تشـیّع را مـذهب رسـمي ایـران اعـالم کردنـد ،اگرچـه قبـل از آنهـا،
نهضتها ی صوفیّه چون سربداران ،حروفیّه ،نوربخشیّه و مشعشعیان نیز شیعيمذهب بودند ،امّـا
نتوانستند قدرت را به دست گیرند .با نگاهي به تاریخ و آثار تصوّف در ای قـرون عالقـة فـراوان
ایرانیان به آرای صوفیّه آشکار ميشود ،چنانکه در بان تصوّف نزد ایرانیـان در روضـاتالجنـات
مذکور است« :طایفة عجم میل فراوان بـه آن داشـتند تـا بـدانجا کـه در تمایـل بـه آن مبالغـه
ميکردند» (خوانساری6366 ،ق ،.جزء .)66 :1
چنان که پیش از ای ذکر شد ،با اینکه صفویّه خود صوفي بودنـد ،امّـا بـه دالیـل گونـاگوني
تصوّف دچار افول و آسیبهای فراواني گردید که از آن جمله ميتوان به قدرتطلبـي و مفاسـد
رای میان ترکان قزلباش صوفيشعار(ر.ک؛ مالّصدرا )3 :6838 ،و خودسری امـرای آنـان (ر.ک؛
شبیبي )866 :6893 ،کثرت جماعت قلندران و دراویش الاُبالي و بـيشـرع (ر.ک؛ زرّیـ کـون،
 ) 833 :6871و غلبه و نفوذ فقها و علمای ظاهری شیعه در حکومت و رقابت با سران قزلباش بر
سر قدرت اشاره کرد (ر.ک؛ صفا ،6837 ،ج  ،)886 :9چنانکه گفته شده وقتي دَور پادشاهي به
شاه عبّاس رسید ،دیگر از قدرت تصوّف و قزلباشان صوفيشعار چیز چنـداني بـاقي نمانـده بـود
(ر.ک؛ همان.)888 :
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خویش ،علـيالخصـو در مقدّمـة جـامعاألسـرار بـر آن تأکیـد مـيورزد (ر.ک؛ آملـي:6838 ،
33ـ .)38امّا تصوّف دودماني توسّـط شـاه نعمـتاهلل ولـي و طریقـة نعمـتاللهـي در قـرن نهـم
پایهگذاری ميشود (ر.ک؛ نفیسي .)666 :6877 ،البتّه قبل از او برخـي صـوفیان فرقـة کبرویّـه
همچون امیر سیّدعلي همداني شیعه قلمداد شدهاند ،به نحوی که او را نقلة علفـي در گـرایش
کبرویّه به تشیّع ذهبیّه تلقّي کردهاند (ر.ک؛ زرّی کون.)638 :6871 ،

در ای عصر گروهي از حکما و فالسفة شیعه که مشربي ذوقي و صوفیانه داشـتند ،در مقـام
دفاع از تصوّف و ردّ و انکار تشرّع خشک ظاهری و فقهای منسون به حکومت برآمدند و تألیفات
ایشان در تصوّف حول ای دو محور ميچرخید که از میـان آنهـا مـيتـوان اسـتادان مالّصـدرا،
افرادی چون شیخ بهایي ،میرفندرسکي و خود مالّصدرا را نام برد .چنانکه شیخ بهایي (متـوفّي
 6888ق ،).یکي از استادان مالّصدرا ،که به همراه پدرش از فقهـای بـزر عصـر خـویش بـود،
ملابق با مشرن صوفیان ،علم حقیقي را علـم عاشـقي مـيدانسـت (ر.ک؛ شـیخ بهـایي:6879 ،
 .)693در بان میر فندرسکي نیز گفته شده است که به شیوۀ درویشان زندگي ميکرد و با آنـان
روزگار ميگذرانید و به خاطر همی هم مالمت ميشد (ر.ک؛ مدرّس تبریزی .)893 :6816 ،بـا
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ای حال ،وی در رسالة صناعیّة خود از صوفينمایان ت پرور انتقاد ميکند و آنـان را قلنـدران و
ت آسایاني ميخواند که خود را به تصوّف بر ميبندند (ر.ک؛ میرفندرسکي88 :6867 ،ـ.)88
فیض کاشاني ،شاگرد و داماد مالّصدرا ،در آثار خود از تصوّف حقیقي و سیر و سـلوک دفـاع
ميکند و آن را گوهر موروث انبیا ميداند (ر.ک؛ فیض کاشاني .)36 :6877 ،در عی حال که به
صوفينمایان و عالمان جاهل که به آزار صوفیّه ميپردازند نیز ميتـازد (ر.ک؛ همـان78 :ــ.)98
وی همچنی فقاهت در دی را تحصیل بصیرتي ميداند که مرجع آن عقل نیسـت ،بلکـه قلـب
سلیم اسـت (ر.ک؛ همـان .)83 :6837 ،عبـدالرّزاق الهیجـي ،دیگـر شـاگرد و دامـاد مالّصـدرا،
حقیقت تصوّف را سلوک راه باط و وصال به علمالیقی ميخواند (ر.ک؛ الهیجي.)68 :6813 ،

مهمتری تألیفات او به زبان عربي عبارت است از :اسفار اربعه ،شـواهدالرّبوبیّه ،شـرح اصـول
کافي ،الهدایه ،حاشیة شرح حکمت اإلشراق ،الواردات القلبیّه و کسراألصـنام الجاهلیّـه .بـه نظـر
ميرسد تنها اثر فارسي وی رسالة سه اصل است و عالوه برآن اشعار زیبـایي در قالـب مثنـوی و
رباعي از وی به جا مانده اسـت (ر.ک؛ رکـ زادۀ آدمیّـت ،6886،ج  333 :8ـ .)387عالقـة وافـر
مالّصدرا به عرفان و اصرار وی در بیان حقایق عرفان آن هم به زبان سلیس و ساده موجـب شـد
که جمعي به دشمني با او برخاستند .به همی دلیل ،وی برای آنکه از قیل و قال زمانـه بـه دور
باشد ،بالغ بر هفت سال و یا به قولي پانزده سال از عمر را در قریة کَهَک نزدیک شهر قم به سـر
برده ،به تفکّرات عمیق پرداخته است و بر اثر ریاضت و تهذیب و تکامل نَفْس به قـول خـود بـه
علم حضوری نایل آمد .وی بیتالحرام را به کرّات زیارت کرد و در سفر هفتم هنگام مراجعت به
سال  6898هجری قمری در شهر بصره بدرود حیات گفت و همانجا به خاک سپرده شـد (ر.ک؛
همان و حسیني خامنهای67 :6876 ،ـ.)9
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صدرالدّی محمّد ب ابراهیم شیرازی ملقّب به مالّصدرا یا صـدرالمتألّهی در سـال  676یـا
 638هجری قمری در شیراز متولّد شد و پس از مر پدر به اصفهان آمـد .علـوم نقلـي را نـزد
شیخ بهایي و علوم عقلي را نزد میرداماد تحصیل و تلمّذ کرد .کُتُب و رسایل او حاکي از سـعي و
کوشش در امتزاج فلسفه و عرفان و شرع است .مالّصدرا در میـان فالسـفه و دانشـمندان ،عـالم
صاحبمکتب شناخته شد و اساس مکتب او مبتني بر ای است که طریـق اسـتدالل و کشـ ،و
وحي باألخره به یک حقیقت و یک هدف منتهي ميگردد و عقـل سـلیم مؤیّـد همـان حقـایقي
است که در دی نازل گردیده و در اشراق و شهود بر عارف مکشوف ميگردد.

متنژپوهی ادبی

زندگینامه و برخی رویکردهای اجتماعی مالّصدرا

گرچه صدرالمتألّهی وزیرزاده بود و در خانهای مرفّه و با آسایش بزر شده بود ،امّا در برابر
رن ها ،مشکالت و محنتهای ستمدیدگان و پابرهنگان جامعه ،حسّاس ،و به عنوان یـک حکـیم
آگاه و دردمند ،از نابسامانيهای اجتماعي و اقتصادی مردم به شدّت رنجور بود .او کساني را کـه
روحیّة رفاهطلبي و ثروتاندوزی داشتند و برای تأمی دنیا همواره در کنـار صـاحبان زور و زر و
سالطی قرار دارند ،به شدّت نکوهش کرده است .وی ضم حمایت از مستمندان و تهیدسـتان
به سرزنش کساني پرداخته است که دچار روحیّة تکبّر و خودبزر بینـي شـده ،از همنشـیني و
همجواری در مجالس فقرا و مستمندان دوری ميکنند ،گفته است« :به همی علّـت اسـت کـه
منشأ عداوت تو و همسرانت با فقیران و گوشهنشینان شده است؛ زیرا که تو و ایشان ميخواهید
که از راه شید و ریا و تشبّه به علما کسب جاه و عزّت و تحصیل مال و ثروت کنید و عوام را بـه
زور حیله صید خود سازید» (مالّصدرا.)18 :6833 ،
مالّصدرا در آثار مختل ،خویش وضعیّت نابسامان زمانهاش را آسیبشناسي ميکند وگاه راه
حلهایي برای درمان آسیبهای فرهنگي ،سیاسي و اجتماعي ارائه ميدهد .لَکزایـي در کتـان
اندیشة سیاسي صدرالمتألّهی  ،ضم تأکید بر ای مسأله به بررسي زمینههای تکوی شخصـیّت
سیاسي مالّصدرا و جایگاه دانش سیاسي در حکمت متعالیّه و تبیی مبـادی و مبـاني زنـدگاني
اجتماعي و سیاسي وی ميپردازد .نویسنده در فصل نخست ای اثر ،ضـم بیـان پـن دوره در
زندگي علمي مالّصدرا ،عرصة تفکّر سیاسي و اجتماعي وی را مربوط به دورۀ پـنجم حیـات وی،
یعني سیر از خلق به سوی خلق به همراه حق و بازگشت از کَهَک به شیراز و تـدریس و تـألی،
آثار او ميداند .وی انتقاد مالّصدرا از وضعیّت زمانه را نوعي آسیبشناسي ویژه دانسته است کـه
از اوضاع فرهنگي ،مذهبي ،اجتماعي و سیاسي زمان خود دارد (ر.ک؛ لکزایي 68،31 :6836 ،و
.)...

متنژپوهی ادبی،
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حکمت متعالیّه ،اندیشههای صوفیانه و نگاه اجتماعی صدرالمتألّهین
در حکمت متعالیّة مالّصدرا ،منشأ اجتماع هم ذاتي وهـم روانـي اسـت و نیازهـای متفـاوت
آدمي بدون اجتماع برآورده نميشود و اجتماع نیازمند قانون اسـت و مشـروعیّت قـانون نیـز از
خداوند و از طریق وحي است که در اختیار بشر قرار ميگیرد .اهـداف قـانون شـرع عبارتنـد از:
تنظیم معیشت انسانها در دنیا ،ارائة طریق وصول به جوار خدا ،یادآوری معاد ،هدایت مردم بـه
صراط مستقیم .غایت اصلي حکومت هـم بـه سـعادت رسـاندن مـردم اسـت .مالّصـدرا وظـای،
حکومت اسالمي را امور زیر ميداند« :تنظیم امور معیشتي مردم ،تنظیم امور معنـوی ،یـادآوری
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امور آخرت ،هدایت مردم به صـراط مسـتقیم ،مجـازات مجرمـان و تـأمی امنیّـت» (مالّصـدرا،
 ،6818ال.)318 :،
وی در برخي آثار خود به روشني به نقش کارکردهای اجتماعي عبادات ميپردازد و حکمت
را عبارت از آن ميداند .چنانکه در بان عمل صالح و علم نافع ميآورد« :ای متشرّع عادل و ای
دقیقهشناس عاقل! اگر لحظهای تأمّل نمایي در ای آیه که «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِـی َ
لَهُ الدِّی َ حُنَفَاء وَیُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُؤْتُوا الزَّرَاةَ وَذَلِکَ دِی ُ الْقَیِّمَةِ» معلومت شود که بـه ایـ اعمـال

زرّی کون در مورد ای عصر مينویسد که جنبههای ذوقي و عرفاني تعالیم صوفیّه ،ترکیـب
حکمت مشّائي و اشراقي و کالم و تصوّف توسّط افرادی چون مالّصدرا ،مکتـب جدیـدی بـه نـام
حکمت را به وجود آورد که اشـتغال بـه ریاضـت و تزکیـة َنفْـس را از لـوازم و شـرایط حکمـت
ميدانستند (ر.ک؛ زرّی کون.)839 :6871 ،

اوج ای حرکت را مالّصدرا با تأسیس «حکمت متعالیّه» و تألی ،کتـانهـایي چـون اسـفار
اربعه انجام داد و بعد از وی ،فلسفة صدرایي وجه غالب فلسفة اسالمي ،بهویـژه فلسـفة شـیعي و
ایراني شد .نزدیکي فلسفه و کالم و تصوّف میـان فقهـا و عرفـا پیونـدی تـدریجي میـان فلسـفة
اسالمي و تصوّف پدید آورد (ر.ک؛ نصر618 :6838 ،ـ  .)698به اعتقاد نصر ،پس از سدۀ هشـتم
تقریباً همة فیلسوفان اسالمي یا خود صوفیان عامل بودند یا الاقل بـه جهـانبینـي کـه تصـوّف
عرضه ميکرد ،بسیار عالقه داشتند و ای جریان سرانجام به ترکیـب تعـالیم نظـری تصـوّف یـا
عرفان و فلسفه در اندیشههای مالّصدرا منتهي شد (ر.ک؛ همان .)33 :6833 ،وی همچنی آثار
مالّصدرا را ترکیبي متالئم و متناسب از براهی عقلي ،کش ،و شهودهای عرفاني ،آیات قرآنـي و
روایات نبوی ميداند (ر.ک؛ همان.)376 :6838 ،
لویزن در ای بان ميآورد« :مسیر ارزشمندی که در دوران صفوی منجر به شکوفایي تعالیم
صوفیّه شد ،شرح و بسط ماهرانه و چشمگیر سنّت عرفان فلسفي بود که کـالم ،فلسـفة مشّـاء و

 ،شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

همچنی در اغلب آثار مالّصدرا ،تمایالت آشکاری به آمـوزههـای صـوفیانه و مشـایخ بـزر
صوفیّه دیده ميشود که در برخي از آنها به نقد صوفیان روزگار خویش و کنشهـای مـرتبط بـا
ایشان ميپردازد و حکمت وی در حقیقت ،ترکیبي از همـی جنبـههـا و دیگـر لـوازم حکمـت
مشّائي و اشراقي ميباشد.

متنژپوهی ادبی

بدني و نماز ارکاني و روزۀ دهاني و علوم ظاهری و زکات ناني و ح ّ زبـاني ،بـيتصـفیة بـاط از
غشّ اعتقادات ردیئه و بدع و اهوا و تنویر قلب از ریا و از اغرا فاسدۀ دنیا و دواعي نَفْس و هوا،
راه به منزل سالمت و نجات آخرت نميتوان برد» (مالّصدرا.)668 :6871 ،
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فلسفة اشراق و حکمت اب عربي را به هم تلفیق کرد .چهرۀ برجسـته در ایـ تـالش ،مالّصـدرا
بودکه به تبعیّت از نوشتههای حیدر آملي اندیشههـای ابـ عربـي را بـه طـرز مـؤثّری در بافـت
جهانبیني شیعي ایراني گنجانید» (لویزن.)93 :6833 ،

با تأمّل در مجموعة اشعار مالّصدرا ،ميتـوان دریافـت کـه ایـ فیلسـوف و حکـیم عالیقـدر
بسیاری از اندیشهها ی متعالي خویش در بان هستي ،انسان و اجتماع را در لوني دیگر به تصویر
کشیده است و برخي از سخنان خود را که در قالب آثاری چون رسالة سه اصل پدیـد آمـده ،در
عرصة شعر به نمایش گذاشته است و گاه نیز به بیان معاني بلند عرفاني و فلسفي پرداخته است
و به نظر ميرسد که به هیچ وجه در صدد پرداخت به صنایع شعری ،کنایات و اشـارات ادبـي و
 ...نبوده است .در بان معنا ،از شاخصههای آشکار اشعار مالّصدرا دریافت نگـاه تیزبینانـة وی بـه
اجتماع و آسیبهای آن از رهگذر نقد گروههای مختل ،جامعه است ،امّا در کسوتي ادیبانه و بـا
استفاده از بُ مایههای ادبیّات صوفیانه که پیش از وی در اشعار علّـار و موالنـا و حـافظ بـه اوج
رسیده بود و ای بار مالّصدرا با استعمال ای موتی ،و رمزهـای خـا در صـدد بیـان و القـای
آموزهها ی خویش و نقد اقشار گوناگون اجتماع است که هر کـدام در ایجـاد فسـاد و تبـاهي در
ارکان حکومت و تعالیم دیني و  ...و به تبع آن ،معیشت مردم و امنیّت و سـالمت جامعـه نقـش
بسزایي ایفا ميکنند .بُ مایهها ،رمزها و موضوعهایي که در اشعار مالّصدرا با رویکـرد اجتمـاعي،
محوریّت دارد عبارتند از:

متنژپوهی ادبی،
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اشعار مالّصدرا

الف) عشق و ارباب تقلید و اصحاب تجرید

مالّصدرا عشق به حق را عی ذات الهي ميداند؛ زیرا اگر عشق را غیر از وجود بـدانیم ،عـدم
یا نظیر مفهوم و ماهیّت اعتباری و عدمي است و در ذات حق عدم راه نـدارد و او وجـود مللـق
است .پس عشق که در او موجود است ،عی وجود و در نتیجه ،عی ذات اوست (ر.ک؛ مالّصدرا،
بيتا .)698 :در اشعار صوفیانة مالّصدرا ،عشق با بسیاری از بُ مایههای کالسیک ادبیّات فارسـي
پیوندی عمیق یافته است و برای فیلسوفي چون وی دستمایهای شـده تـا بـه وسـیلة آن مـردم
زمانة خویش را نقد کند .در بان واژۀ عشق از ابتدای جریان تصوّف ،افرادی چـون هجـویری در
کش،المحجون با خواندن و استعمال چنی اشعاری مخالفت صریح خود را ابـراز کردنـد (ر.ک؛
هجویری.)966 :6833 ،
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تقریباً از اواخر قرن دوم هجری ،سخ از محبّت و معرفت صوفیانه آغاز ميشود و در آخری
منازل آن ،جانشی خوف زاهدانه و شوق بهشت ميشود .ای محبّـت شـدید بعـدها عشـق نـام
ميگیرد که برای گروه صوفیان اهل ذوق و کش ،و شهود مبتني است بـر تجربـههـای روحـاني
شخصي که شهود زیبایي و جلوههای جمال حق در ضم آن تجربـههـا ،انگیـزۀ پدیـد آمـدن و
متمکّ شدن آن در روح و جان آنان است (ر.ک؛ پورنامداریان86 :6873 ،ـ.)68

به عقیدۀ او آنچه که ميتواند در نهایت سالک را به خدا برساند ،عشق است و همـی عامـل
سبب دوری گزیدن از حر دنیا و منفعتطلبيهای عقالني آن ميشود .چنانکه در رسالة سه
اصل ميآورد« :عقل نیز تا به نور عشق منوّر نگردد ،راه به مللـون خـویش نمـيبـرد» (همـان،
 .)83 :6871به نظر وی ،عشق در طبیعت همة موجودات جای داده شده است ،بدی علّـت کـه
طلب و حرکت آنان را به سوی مقصود تأمی کند تا دنیـای هسـتي انتظـام گیـرد و کوشـش و
طلب حقّ معبود دوام پذیرد و هر چیزی خواه کامل یا نـاقص ،بـااراده و بـياراده ،دارای عشـقي
جبلّي و شوقي غریزی و حرکتي ذاتي به طلب حق است» (همان663 :6838،ـ.)668
پس بنا بر نظر مالّصدرا ،عشق در ذات و طبع همة آدمیان موجود است ،امّا آنچه انسانها را
از سرشت عاشقانة آنها دور ميسازد ،حجانهای ناشي از قدرتطلبي و ریا و فرو رفـت در کـام
آفتهای دنیاست .وی در مقدّمهای منثور در بخشي از مثنویهـای خـود مـيآورد« :مبـدأ هـر
سلوکي و محرّک هر روندهای عشق و شوق مخصو اسـت و منشـأ سـلوک رونـدگان راه خـدا
عشق حقّ است و دیگران را نَفْس است و هوا ،آنجا که اختالف مـذاهب باشـد» (همـان:6868 ،
 .)68سپس بالفاصله ابیاتي را در وص ،افرادی ميآورد که عشق غیر خدا را برگزیدهاند:
«هــر کســي را هســت معبــودی دگــر

در دل او هســـت مقصـــودی دگـــر
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«آنکه جان صَرفِ سر و دسـتار کـرد،
مبدأ هر جنبشي عشق اسـت و شـوق

کــي ببــرّد زیــ ســرای الجــورد؟!
ميدوانـد عشـق عاشـق را بـه فـوق»
(مالّصدرا.)68 : 6868 ،

متنژپوهی ادبی

در سیر ای تحوّل ،عارفان و شاعران بزرگي چون سنایي ،علّار ،موالنا ،حافظ و  ...واژۀ عشق
را در معنای عشـق الهـي و ملکـوتي اسـتفاده کردنـد و کـاربرد ایـ کلمـه تبـدیل بـه یکـي از
موتی،های رای در ادبیّات تصوّف شد .مالّصدرا با استعمال ای واژه در مجموعه اشـعار خـویش
ضم صحّه گذاشت بر ای سنّت صوفیّه ،آن را به گونـهای در کـالم خـود مـيگنجانـد کـه در
همنشیني با دیگر واژگان و بافت کالم ،کامالً معنای عشـق الهـي و قدسـي را بـه ذهـ متبـادر
ميکند .نمونهای از مثنوی او در بان عشق:
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سپس در فصلي دیگر با مقدّمهای با عنوان «در مذمّت مسلک اربان تقلید و منقبت مشـرن
اربان توحید و اصحان تجرید» به ساقي و جام آگاهيبخـش وی پنـاه مـيآورد و آفـت مقلّـدان
ظاهرپرست را تهي بودن از عشق و سوز آن ميداند:
«ای بــه تقلیــدی شــده قــانع زِ دیــ
ســاقیا یــک ره میــي در جــام ریــز
جان بي عشق و سـری بـي سـوز غـم،
آتــــش اجــــرام ظلمــــاني بُــــوَد
چــون منــوّر شــد دل از ســرّ اَحَــد،

متنژپوهی ادبی،
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مقصــد هــر یــک بُــوَد نــوعي جــدا
جملــه را معبــود نــه غیــر از هــوا
عــی مــذهب را عبــادت کــرده اســت
ایــ ســلوک ســالکان بهــرِ رَبَســت
تو به خود مغروری ای شـیلان پنـاه!

زی سبب افتـاده هـر یـک جابـهجـا
لحظـــهای نـــاکرده طـــي راه خـــدا
مســتي و تقلیــد عــادت کــرده اســت
نــي بــه راه شــهرت انــدر مذهبســت
یـــک نَفْـــس نـــابوده در یـــاد الـــه»
(همان).

تا به کـي باشـي چنـی زار و حـزی ؟!
کـــای ســـتیزندهفلـــک دارد ســـتیز
آن بُ ـوَد بــادی و ای ـ خــاکي بــه هــم
آتـــش عشـــق آتـــش جـــاني بُـــوَد
پــس ببینــد بــاط هــر نیــک و بــد»
(همان.)63: 6868 ،

وی هماننــد بســیاری از عارفــان ،عشــق را عامــل رهــایي از بنــد نــام و ننــگ و هــر گونــه
مصلحتجویي ميداند:
«بشــنو ایــ معنــي زِ شــعر مولــوی
عاشــق آن باشــد کــه او ســرکش بُ ـوَد
لحظــهای نــه کــافری دانــد نــه دیــ

کــو چــه نیکــو گفتــه انــدر مثنــوی
گــرمرو ســوزنده چــون آتــش بُــوَد
ســاعتي نــه شــک شناســد نــه یقــی »
(همان.)88 :

چنانکه علّار نیشابوری ميگوید:
«مـ آن روزی کــه نــام عشــق بــردم،
نمــيگــویم کــه فاســق نیســتم مــ
زِ زهـــــد و نیکنـــــامي عـــــار دارم

زِ بنــد نــام و ننــگِ خــویش رَســتم
هر آن چیـزی کـه مـيگوینـد هسـتم
مــ آن علّــار دُردیخــوارِ مســتم»
(علّار نیشابوری.)868 :6873 ،

تتبّع در اشعار مالّصدرا از منظر توصی ،برخي گروههای اجتماعي عصر وی
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از دیگر بُ مایههای ادبیّات عرفاني ،ناتواني عقل مآلاندیش و حسابگر در مقابل عشق بيپروا
و شورانگیز است که استفاده از ای بُ مایه در اشعار فیلسـوفي چـون مالّصـدرا جالـب توجّـه و
تأمّلبرانگیز است .وی عقل را پایبند پرواز ميداند و ميگوید:
«دل گرفت از صحبت هر شیخ و شان
ســاقیا زیــ مــي بــده بــال و پــرم

بــو کــه بگریــزم از ایــ دَیــرِ خــوان
پایبنــــد عقــــل بــــردار از ســــرم»
(مالّصدرا.)81 :6868 ،

در ادامه نیز واصالن را مهوشان بیهوش ميخواند که از پای تا سر دل هستند؛ آنهایي کـه از
زیرکيهای عافیتطلبانة دنیای مادّی به جهان سُکر و مستي ميگریزند:

«خیز و بگریز از جهان عقـل و هـوش
ابلهــي بــي آفــت و عقــل آفــت اســت
غــلّ عقــل از گــردن مــ دور کــ

بــر نــوای چنــگ و نــي انــداز گــوش
عقـــل بنـــد پـــا و دام کلفَـــت اســـت
آن گران را زیـ سـبک کـمزور کـ »
(همان37 :ـ.)31

در ادامه نیز در تقابل عقل و عشق ميآورد:
«عقل بنشست آنگهي که عشق خاست
عقل رفت و عشق بـر جـایش نشسـت

عقل را بـا عشـق وصـلت از کجاسـت؟!
وارث عقل اسـت عشـقي خودپرسـت»
(همان).

سپس ابیاتي ميآورد که کامالً نشاندهندۀ ای است که تلقّي وی از عقل همچـون عارفـان،
عقل مصلحتاندیش دنیاست:
«مصــلحت را بــا دل م ـ کــار نیســت

انــدری ویرانــه کــس را بــار نیســت»
(همان).

با توجّه به ملالبي که در بان عصر صفوی آورده شد ،در دورهای که برخي علما و فالسفه با
تأکید بر اصالت عقل بنا بر مصلحت خویش به تخلئة عرفان ميپرداختند و صوفیان شعاری نیز
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در جایي دیگر از ساقي ميخواهد که با جام آتشی خود خوان را از چشمان وی و جانش را
از جهان عاقالن دور کند ،نوای چنگ و ني را به مدد ميگیرد تا از بار گران عقل رهایي یابد:

متنژپوهی ادبی

«جملگــي مســتند و الیعقــل همــه

از شــر و شــور جهــان غافــل همــه»
(همان).
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مالّصدرا در رسالة سه اصل ضم نمایاندن گوشههایي از وضیّعت صوفیان و دانشـمندان پُـر
شرّ و فساد که نفي درویشان را شعار خود ميکردند (ر.ک؛ همان ،)9 :اصل دوم مـذکور در ایـ
رساله را حُبّ جاه و مال و میل به شهوات و لذّات معرّفـي مـيکنـد و مـردم و اجتمـاع روزگـار
خویش را در پرتو آن مينمایاند (ر.ک؛ همـان .)68 :نمونـهای از اشـعار او درد دل و شـکایت از
مردم دنیای پیرامون خود است:
«کار مـ بـيکاریسـت ای مـرد دیـ
دیــ و دنیــا هــر دو آوردی بــه کــ،
م ـ ســالمت دی ـدهام در تَــرکِ عقــل

متنژپوهی ادبی،
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از موقعیّت و مقام خویش برای فریب اذهان و تقرّن به دستگاه حکومت و  ...استفاده ميکردنـد،
مالّصدرا با آوردن اشعاری در مذمّت عقـل مصـلحتانـدیش و تقابـل میـان ایـ عقـل و عشـق
رهایيبخش از قید خویشت به گوشههایي از اوضاع و احوال اجتماعي روزگارخود اشاره ميکند؛
روزگاری که زاهدان دی مدار قشریمذهب و خرقهپوشان صوفينما از لبـاس و جایگـاه خـویش
برای فریب مردم سود ميجسته اند و برخي از فقیهان در پي انکار صوفیان بودند و به قول خـود
مالّصدرا انکار اهل حقیقت و عرفان ميکردند (ر.ک؛ همان.)38 :6833 ،

تــو بــرو تــدبیر خــود کـ بعــد از ایـ
م ـ نــه دی ـ دارم نــه دنی ـایي خَلَــ،
عاقالن گـر مـيکننـد از عقـل ،نقـل»
(همان.)37 :6868 ،

استفاده از ادبیّات قلندری و مغانه در معانی طنز و تعـری

بـه احـوال روزگـار

خویش

مالّصدرا در مجموعه اشعار خویش به فراواني از واژۀ ساقي استفاده ميکند ،بـهگونـهای کـه
ميتوان مثنوی او را یک ساقینامه نامید؛ زیرا از نظر ساختار و معنـا شـباهت بسـیاری بـه ژانـر
ساقینامهها دارد .وی از ساقي به طور مکرّر درخواسـت مـي و شـران مـيکنـد ،سـپس متوجّـه
ملرن ميشود و از او نیز سـرودی مـيخواهـد تـا بـه واسـلة آن از حصـار تـ آزاد شـود ،بـر
دانشمندان فاسد و عالمان دنیاپرست بتـازد و نـرخ خرقـة پیـران ظاهرپرسـت را در بـازار فلـک
بشکند .نمونهای از ای اشعار:
«ســاقیا از سَــر بِنِــه ایــ خــوان را
جـــام میـــرا آن آتـــشبـــار کـــ
ملربــا یــک دم بــه کــ ،نِــه بربلــي
از دف و نـــي زهـــره را در رقـــص آر
بشــک انــدر کـــ ،علــارد را قلـــم

آن دِه ایـــــ ســـــینة پرتـــــان را
از صـــراحي دیـ ـدۀ خـــونبـــار کـ ـ
زورق تــــ را بــــیفک در شــــلي
وَز نـــوای چنـــگ و بـــربط اشـــکبار
وَز نـــي نـــاخ بـــزن چنگـــي رقـــم

تتبّع در اشعار مالّصدرا از منظر توصی ،برخي گروههای اجتماعي عصر وی
مشـــتری را طیلســـان از ســـر بکـ ـ
سُــبحه و ســجّادهاش را مــيســتان
تیــغِ مــرِیخ از کَفَــش بیــرون فکــ
خرقـــة پیـــر فلـــک را کُـــ بـــرون
نـــرخ بـــازار فلـــک در هـــم شـــک
ملربـــا چنـــگ و چَغانـــه ســـاز زده
خیز و بگریـز از جهـان عقـل و هـوش
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وانگهــــي در آتــــش ســــاغر فکـــ
مــيکَشــانش تــا بَ ـرِ ای ـ مــيکَشــان
نِشـــتر مـــاه نـــو انـــدر خـــون فکــ
ســوی قــوّال افکــ ایــ دام فســون
مشــتری را زِ احتســابت عــزل کــ
زادگـــــــــان زهـــــــــره را آواز ده
بــر نــوای چنــگ و نــي انــداز گــوش»
(همان.)31 :

«ســاقیا از روح مــي جــانیم بخــش
ســـاقیا در دِه عصـــایي زیــ شـــران
ملربــــا یــــک ره بــــه پــــرواز آورم
کـي بُـوَد کـز نغمـههـای جـانسـتان،
یــک قَ ـدَح خــواهم بــه قــدر آســمان

از شـــعاع نـــورش ایمـــانیم بخـــش
تــا ازیــ ظلمــتســرا گیــرم شــتان
از نــــــــوای دف بــــــــه آواز آورم
جـــان بیفشـــانیم بـــر یـــاد بتـــان؟
قلــرههــا در وی چــو مــاه و اختــران»
( همان.)81 :

متنژپوهی ادبی

از ای نوع معاني در مجموعه اشعار صدرا فراوان است .در جـایي دیگـر ،نیـز از سـاقي میـي
چون سلسبیل ميخواهد ،سپس از نوای دفِ ملرن به آواز و پرواز ميآید و در ادامه ،در وصـ،
قدح و مي ابیاتي زیبا ميسراید و به شرح اوصاف مستان و یاران میکده و رقّاصان و دَفزنان اَبَـد
ميپردازد ،از غوغای خَسان و سماع گفتگوی ناکسان به فریاد مـيآیـد و آرزوی صـفای دل را از
دغل ،حیله و نیرنگ دارد:
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ساقینامهها را با توجّه به مضامی غالب آنها ميتوان در شمار ادبیّات انتقـادی زبـان فارسـي
دانست .درای باره استاد صفا مينویسد« :بایـد سـاخت ایـ سـاقینامههـا را بـه منزلـة کفّـارۀ
ستایشگریهای قصیدهگویان و بيپروایي غزلسرایان دانست و در آنها جلوۀ اندیشـة گوینـدگان
را با ساز و ساماني نو تماشا کرد و شـاعران را بـه واقـع از ملـاوی بیـتهـای ایـ منظومـههـا
شناخت» (صفا .)161 :6837 ،در حقیقت ،ساقینامهها امکان خوبي به شاعر ميداده تا به بهانـة
مي و میخانه و مستي ،فارغ از محدودیّتها و ممنوعیّتها ،ناگفتنيهای روزگار خود را در قالـب
نکوهش روزگار و اهل آن بر زبان آورد و ای بسا یادکرد او از مي و میخانه وساقي بهانـهای بـوده
برای اعترا و انتقاد از آنچه او نميخواهد و ناروا ميپنـدارد .از ایـ منظـر ،سـاقینامه شـعری
اجتماعي ،آرمانخواهانه و شورشگرانه است (ر.ک؛ جوکار.)66 :6839 ،
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ابیات متعدّدی از اشعار مالّصدرا در توصی ،شران ،جام ،باده و قَـدَح مـيباشـد کـه سُـکر و
مستي عارفانه در کنار آنان به ذه خواننده متبادر ميشود .لفظ «شـران» بـا معنـای عرفـاني،
هرچند که لفظي اساسي در زبان صوفیانه است و در واقع ،محور یـک سلسـله الفـا اسـتعاری
دیگر مانند جام و خرابات و میخانه و ميفروش و غیره است (ر.ک؛ پورجوادی )666 :6837 ،که
مالّصدرا آنها را در منظومة تفکّرات عرفاني و الهي نان خویش به کار ميگیرد.

«هســت دنیــا زیــ صــداهای دَوان
بــس فضــیلت بــر جَ ـرَس دارد حبــان
دل بســـان آهـــ انـــدر ســـینههـــا

چون جرس از صوت بي معنـي خـران
زآنکه هست آن بیدل و ای دل خـران
چــون جــرس بــي معنــي و پُرادّعــا»
( همان.)83 :

نفی شهرت و نام و ریا در عبادت حق و سلوک مسیر حقیقت
مالّصدرا همانند بسیاری از عارفان واصل ،راه نجات در مسیر شریعت ،طریقـت و حقیقـت را
دوری از نام جست و پرهیز از ریاکاری ميداند و با آوردن ای معـاني در اشـعار خـود ،اینگونـه
افراد را به بوتة نقد ميگذارد و در اوصاف آنان اینگونه سخ ميگوید:
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با تأمّل در کلّیّت اشعار مالّصدرا در حوزۀ کاربرد ای رموز به نظر ميرسد که هدف مالّصدرا
نقد مردم زمانة خویش ،اعمّ از دانشمندان و متکلّمان و صـوفیان و  ...اسـت کـه از راه صـوان و
حقیقت جدا افتادهاند و در عی حال ،پُرادّعا هستند و هر یک خود را مُحِق ميدانند:

«بهــر حــق نــابرده روزی را بــه شــب
نانهــــاده گــــام جــــز در راه کــــام
از بــــرای شــــهرت و نــــام و ریــــا

بــي ریــا نــاورده ذکــری ســوی لــب
نــام حــق نــابرده جــز از بهــر نــام
مــيگــذارد ذکــر و تســبیح و دعــا»
( همان.)68 :

مالّصدرا در همی بخش از اشعار خود ،دوستي مال و مقام و از طرف دیگر ،عـزّتطلبـي در
نزد مردم از طریق دی را به چالش ميکشد .نظیر آنچه که در کسراألصـنام الجاهلیّـه و رسـالة
سه اصل ميآورد« :لیک چه فایده که اکثر جاهالن خود را کامل ميدانند و اکثر اهل تلبـیس و
غرور خود را مُحِقّ و مصـیب مـي شـمارند و بسـیاری از بیمـاران َنفْـس و هـوا خـود را صـحیح
ميپندارند .امّا چه گویي در بان مر حُبّ جاه و ریاست و مال و عـزّت؟ ایـ را چگونـه انکـار
خواهي کرد و به چه حیلت و غرور خود را معذور خواهي داشت؟ نميبیني که در جمع اسبان و
تحصیل مستلذّات چگونه سعي به جای ميآوری و در خدمت اهـل ثـروت و منصـب چـه عمـر
ضایع ميکني و در عبودیّت حکّام و سالطی چگونه اوقات را مسـتغرق مـيسـازی و بـه فنـون
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حِیَل دیگر چگونه در توسیع اسبان عیش ميکوشي و عليالدّوام در فکر زیـب و زینـت خـود و
پیوستگان جان و ایمان صرف ميکني؟» (همان.)16 :6833 ،

«هســت معبــود یکــي مــال و منــال
ویـ دگـر از زهـد و تقـوی مسـتیش
آن یکي بر قرن سـللان متّکـي اسـت

هســت مقصــود یکــي جــاه و جــالل
آن یکــي از درس و فتــوی هســتیش
اعتمــادش بــر علــای کرمکـي اســت»
(مالّصدرا.)33 :6871 ،

برای درک بحران تفکّر دورۀ صفویّه که اینگونه در آثار مالّصدرا منعکس شـده اسـت ،کـافي
است تألیفات دیگر مشایخ صوفیّه و عارفان و حکیمـان ایـ دوره را ،از میرفندرسـکي تـا فـیض
کاشاني ،بخوانیم و ببینیم که چگونـه از نـوعي قشـری بـودن و ظاهرپرسـتي دینـي کـه طبعـاً
عوامفریبي و تکفیر و تفسیق اهل معرفت را نیز به دنبال دارد ،رن ميبرند .نشانههای ای رن و
درد در آثاری با موضوعهای مختل ،از رسالة صناعیّه میرفندرسکي تا رسالة سه اصـل مالّصـدرا
آشکار است.
فیض کاشاني ( 6866ـ  6887ق ).در ای دوره بیش از دیگران در آثار خـویش بـه بهتـری
وجه وضعیّت روزگار خود را مـينمایانـد و بـیش از دیگـر آثـار خـود ،مقدّمـه محجّذةالبیضـاء و
رسالههای المحاکمه ،شرح صدر ،اإلعتذار و اإلنصاف حاکي از ای واقعیّت است .از جمله سخنان
مالّ محس فیض کاشاني که در مقدّمه کتان محجّةالبیضاء آورده اسـت و در آنجـا از عمومیّـت
یافت جهالت در آن روزگار سخ ميگوید ،ای است که «وضعیّت زمانـة مـا ،هماننـد وضـعیّت
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عی همی معاني را در اشعار وی ميبینیم ،از قبیل ابیات زیر:
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وی به کرّات از روحاني نمایان و عالمنمایان درباری شِکوِه ميکند و چاپلوسي و تملّـق آنـان
را به خاطر دنیا ،سخت نکوهش مينماید .همی اظهار نارضایتي را در کتان الواردات القلبیّـة او
نیز ميبینیم که مالّصدرا علمای ستایشگر سـالطی جـور را نقـد مـيکنـد و آنـان را دیـ بـه
دنیافروشان ميداند و ميگوید که گرفت مرسوم پول و علایا از دربار ،مقـدّماتي دارد کـه نوعـاً
موجب خودفروشي و التزام به حقارت و کوچکي است .وی ای امـر را وقـوع در شـرک خفـيّ و
احترام برای مال و ثروت را از امور خالف شرع و مستهج ميداند و از وضعیّت اسـ،بـاری کـه
برای علما پیش آمده است ،بهطوریکه با نزدیک ي بـه دربـار سـللان هـر چـه از حـالل و حـرام
بهدست آوردند ،ميخورند ،شِکوِه ميکند و عقاید عوامالنّاس را با اعمال خود ،فاسد و آنـان را در
ارتکان معاصي جری ميکنند و ای همه را ناشي از غرور و کوری عار شده بر آنان مـيدانـد
(ر.ک؛ مالّصدرا 33 :6818 ،و ر.ک؛ تقوی :6868 ،سایت تبیان).
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زمان محمّد غزّالي است که معتقد بود دانشي که خالصاً لوجهاللّه باشد کیمیاست و بیشتر علمـا
فریب شیلان را خورده ،منکر معروف شده و معروف منکر و منار هدایت در اقلار عالم منلمس
گشته است» (فیض کاشاني ،بيتا.)88 :
فیض مينویسد« :دقیقاً به سبب همی مسائلي کـه ابوحامـد غزّالـي بـرای نگاشـت کتـان

احیاءالعلوم ذکر ميکند ،م هم احیاء علوم الدّی را احیای دیگری ميکنم و لذا محجّذةالبیضـاء
مالّصدرا همچنی شرایط سخت پیرامون خود را در اشعاری دیگر حکایت کرده است و زبان
به گالیه از روزگار ميگشاید و در عی اینکه از جور زمان شکایت ميکند ،نشـان مـيدهـد کـه
نسبت به شرایط عصر خود بسیار تیزبی و دقیق بـوده اسـت و محنـت و رنـ او وقتـي افـزون
ميشود که حتّي گوشي برای شنیدن و مرهمي برای دردهایش پیدا نميکند و چنی است کـه
دلي پُرخون و خیالي آشفته از روزگارش دارد:
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را مينگارم» (همان).

«داد از ای ـ حــقناشناس ـيهــا بس ـي
دیدۀ حـقبـی  ،درونـي صـاف نیسـت
وَز ســالمت جــز مالمــت از کجاســت
شـــرم بنشســـته ،جفـــا بـــر خاســـته

داد از ایــ کاســد قماشــيهــا بســي
در دل کـــس ذرّهای انصـــاف نیســـت
از مســلماني بجــز نــامي کــه راســت
از رخ مـــــردم حیـــ ـا برخاســـــته»
(مالّصدرا696 :6871 ،ـ.)697

بیان اختالف مذاهب به سبب شهوت و جاه و مقام

وی بر ای نکته تأکید ميورزد که تنها منشأ سلوک روندگان راه خدا عشق است و دیگـران
را نَفْس است و هوا را سبب اختالف مذاهب ميداند ،سپس به نقد افراد مختل ،بـا انگیـزههـای
گوناگون در ای مسیر ميپردازد که از نظر جامعهشناسي خود پژوهشي باارزش است:
«مختلـــ ،معبودهـــا دیـــدم بســـي
آن یکــي شــهوتپرســتي مــيکنــد
آن یکـــي از درس و فتـــوی گـــامزن
آن یکــي بــر قُــرن ســللان معتمــد
ویــ دگــر از مــذهبش الف و گــزاف
گــر تــرا بــویي ز حــق در جــان بــدی

بهــر هــر یــک گــامزن دیــدم کســي
وان دگــر از جــاه مســتي مــيکنــد
وی ـ دگــر در زهــد و تقــوی ممــتح
حفــظ ای ـ منصــب کنــد از روی جِــد
جــز تعصّــب نَبــوَدَش هــیچ اعتــراف
کــي چنــی مغــرور و ســرگردان بــدی

تتبّع در اشعار مالّصدرا از منظر توصی ،برخي گروههای اجتماعي عصر وی
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حـــقشناســـان را نکـــو پنداشـــتي»
(همان.)93 :

چنانکه از ابیات باال برميآید ،مالّصدرا شهوتپرستان ،جاهطلبـان ،دانشـمندان اهـل درس،
زاهدان سختگیر و صوفیاني که تقرّن به حکومت را ميجویند ،منصبپرستان ،الفوگزافگویـان
در بان مذهب ،متعصّبان و جزماندیشان و عاقبت متکبّران و مغرورانـي کـه گمراهـي و انحـراف
خویش را باور ندارند و حقشناسان را انکار ميکنند ،به نقد مـيکشـاند و آیینـة تمـامنمـایي از
احوال روزگار خویش ميشود که گوشههایي از واقعیّت تاریخي ای احوال از آثـار مکتـون ایـ
دوران در ابتدای پژوهش آورده شد.

«مدرســه چِبــوَد؟ ربــاطي کانــدر آن،
ســــالکان آینــــد بهــــر توشــــهای
مدرســـه چِبـ ـوَد؟ مقـــامي در رهـــي

ســــالکان آینــــد بهــــر آن و نــــان
یــک دو روزی منــزوی در گوشـــهای
کانــدر او گــاهي رســد شــيءاللّهي»
( همان.)88 :

نسبت میان عالمان واقعي و توشهاندوزان دنیاطلب سـاک در مدرسـه را نسـبت بـی آدم و
ابلیس ميخواند که یکي علم مياندوزد و دیگری مغلله ميکند:
«همچنـــانکـــه آدم و ابلـــیس بـــود
آن یکـــي را بـــود بـــا حـــق رابلـــه

از یکــي علــم ،از دگــر تلبــیس بــود
ویــ دگــر بــودی ســراپا مغللــه»
(همان).

شاعر چنان از اهل مدرسه دلتنگ است که ترجیح ميدهد در کن محنت انزوا پیشه کند:
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اعترا به قیل و قال مدرسه و مکتب و مدرّسان و دانشمندان بيعمل از دیگر موتی،هـای
ادبیّات تصوّف است که در اشعار حافظ ،موالنا و سعدی نمونههای بسیاری دارد و در عی حـال،
از منظر علم روانشناسي اجتماعي و نظریّههای ای علم قابل تحلیل و بررسي است .مالّصـدرا در
ابیاتي مدرسه را از منظر کساني که به خاطر زاد و توشه به آن روی ميآورند ،توصی ،مـيکنـد.
سپس حقیقت مدرسه و مدرسهنشیني و مدرّس را بیان مينماید و در انتها ،از خسان و ناکسـان
ساک در ای جایگاه تبرّی ميجوید و از ساقي ميخواهد که او را از اهل خال و عارف توحید
خا کند:

متنژپوهی ادبی

انتقاد از مدرسه و مدرّس و مدرسهنشینان
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مالّصدرا در جایي از رسالة سه اصل ،شکایت از اهـل علـم ظـاهری کـرده اسـت و مـيآورد:
«همچنی است حال آنها که خود را از علما ميشـمارند و روی از جانـب قُـدس و طلـب یقـی
گردانیده ،متوجّه محران ابوان سالطی شدهاند و تَرکِ اخـال و توکّـل کـرده ،طلـب روزی و
توقّع آن از دیگران مينمایند .حقّا که اگر کسي به حیات حقیقي زنده گشته باشد و نـور علـم و
یقی در دلش از جانب شرق ملکوت تابیده باشد ،چنان از صحبت مردمان متـوحّش گـردد کـه
کسي از صحبت مردگان نفرت کند» (همان88 :6833 ،ـ.)66

تأثیر از موالنا جاللالدّین محمّد در انتقاد از دنیاطلبان
اصوالً در قرن نهم در شیراز بزرگان بسیاری از اهل تشیّع به موالنا و مثنوی وی اعتنای ویژه
داشتند .یکي از بزرگتری عالقهمندان ،مولوی شیخ بهاءالدّی عاملي ،مشهور به شیخ بهـایي (م.
 6888ق ،).یکي از استادان مسلّم مالّصدرا اسـت .عالقـة وی بـه موالنـا شـهرۀ آفـاق اسـت .دو
مثنوی طوطينامه و سوانح السّفر الحجاز معروف به نان و حلـوا چنـان از حیـ صـورت و معنـا
شبیه مثنوی موالناست که سعید نفیسي در مقدّمة خود بر کلّیّات شیخ به ای الهامگیری اشاره
ميکند و ميآورد« :گمان ندارم کسي توانسته باشـد تـاکنون بـدی خـوبي ازآن سـبک خـا
پیروی کند» (شیخ بهایي .)76 :6879 ،او موالنا را عارفي بزر و شخصیّتي معنوی ميشناسـد
که توانسته نَفْس و وساوس آن را بهتر از هرکس به بشر نشان دهد ...شاگردان شیخ بهـایي نیـز
پس از وی در میان حکما و عرفای شیعه طریق وی را ادامه دادند .از بزرگتری آنان ميتوان بـه
صدرالمتألّهی شیرازی و فیض کاشـاني اشـاره کـرد .مالّصـدرا (م 6898 .ق ).بـا آنکـه در حـلّ
مباح حِکمي بیشتر متوجّه عرفان نظری اب عربي و تابعان وی بـود ،از دواویـ اشـعار عرفـای
پارسيگویي چون موالنا غفلت نداشت و تصـریحاً و تلویحـاً بـدان اشـارت داشـت .در مجموعـة
جُنگمانندی که به دستخطّ وی موجود است ،او گزیدۀ بسیار جالبي از مثنـوی موالنـا فـراهم
آورده که نشانگر توجّه ویژۀ او بدی عارف ربّاني است .جالب ای است که وی در ایـ مجموعـه
تنها به مثنوی موالنا نظر ندارد و دیگر اشعار وی از جمله برخي رباعیّات وی را نیز نقل ميکند.
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«ســاقیا اهــل خالصــم کــ دمــي
باشم انـدر کـن محنـت تـا بـه کـي؟
صـــحبت عرفـــان کجـــا و دیـــو و دَد
تا بـه کـي باشـم بـه کنجـي منـزوی؟
گرچـــه در صـــورت شـــبیه آدمنـــد،

عــارف توحیــد خاصــم کــ همــي
وارهــان زیــ ظلمــتم از نــورِ مــي
خسّـــت ابنـــای جنســـم مـــيکُشَـ ـد
بــــا رفیقــــان خســــیس دنیــــوی
لیک در معني زِ حیـوان بـس کمنـد»
( همان83 :ـ .)88
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صدرالمتألّهی در آثار خود از موالنا با عناویني چون «محقّق» و «عارف قیّومي» یاد مـيکنـد و
اشعاری را از وی ضم مباح فلسفي و عرفاني خود نقل مينماید .حتّي قالـب مثنـوی و بحـر
رمل مسدّس محذوف در اشعار صوفیانة او شباهت تـام بـا سـاختار مثنـوی موالنـا دارد .وی در
مواردی صراحتا ًابیاتي از مثنوی را در اشعار خود ميگنجاند که نمونهای از آنها پیش از ایـ در
موضوع عشق ذکر شد.
از جمله معاني دیگری که از موالنا و دیگر عارفان معروف أخذ مـيکنـد ،عبارتسـت از :دنیـا
سج مؤم است که در تعالیم اکثر صوفیان ،ای روایت نبوی دسـتمایهای اسـت بـرای اثبـات
آموزههای متعالي و مالّصدرا نیز به خوبي از آن همچون دیگر عارفان بهره ميگیرد:

«مکرهــا در کســب دنیــا بــارد اســت
ایــ جهــان زنــدان و مــا زنــدانیان

مکرهـــا در تَـــرکِ دنیـــا وارد اســـت
حفره کـ زنـدان و خـود را وارهـان»
(مولوی ،6811 ،د  631 :6ـ .)639

مالّصدرا در بیان آنکه اهل کش ،و شهود را در لباس ای وجود مستعار به سوی حـقتعـالي
حشر واقع گشته و به مقتضای« :مُوتُوا قَبـلَ أَن تَمُوتُـوا» طـيّ حجـان ایـ جهـاني نمـودهانـد،
ميآورد:
حشر ناگشـته بـه حـق جـان را سـپرد
«آنکــه انــدر زنــدگي خــویش مُــرد،
هـــر زمـــانش زادنـــي باشـــد زِ نـــو
جــان کــه نَبــوَد در حیــات تــ گــرو
زادنـــي باشـــد در آن عـــالم عیـــان»
آنکه نـامش گشـت مـردن در جهـان،
(مالّصدرا.)16 :6868 ،
نفي طواف ظاهری ح بدون درک و دریافت دروني:
«هجـــرت از دار جســـد الزم شـــناس
هجــرت ظــاهر طــواف حــ شــناس

از طریـــق جاهلیّـــت کـــ هـــراس
سـاعتي نــه شــک شناســد نــه یقــی »
(همان.)13 :
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مولوی هم در مثنوی ميآورد:

متنژپوهی ادبی

«صــورت دنیــا بُــوَد همچــو ســران
بهـــر صـــید آدمـــي دامـــي نهـــاد
گفــت پیغمبــر کــه دنیــا در نهــاد،

تشــنگان را مــيکشــد تــا خــورد آن
آدم بیچـــــاره در دامـــــش فتـــــاد
ســج مــؤم  ،جنّــت کــافر فتــاد»
(همان.)71 :

فریده داوودی مقدّم و جنان ایزدی
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چنانکه از ابیات فوق دریافت ميشود ،شاعر با استفاده از مضامی مثنوی به شیوۀ خود بـه
توصی ،فضای حاکم بر گفتمانهای دیني ،مذهبي و عرفاني روزگار خویش برميآید.

قرآن؛ غذای حقیقت آدمی نه لفظ و حرف

«تــو زِ قــرآن مــينجــویي غیــر حــرف
ت سوی ت ميرود جان سـوی جـان
صــورت قــرآن چــو شــخص آدمیســت
تـــو زِ قـــرآن غیـــر ظـــاهر نشـــنوی
اینکــه قــرآن فــایق آمــد بــر کُتُــب
هست قـرآن چـون طعـامي کـز سـما

جان دهي بهـر لغـت یـا نحـو و صـرف
تــو همـــی تــ پـــروری ای نـــاتوان
که نقوشش ظـاهر و روحـش غنیسـت
حنبلـــي محـــض گشـــتي ای غَـــوی
نـــه زِ روی لفـــظ آمـــد ای عجـــب
گشــــته نــــازل از بــــرای اغتــــذا»
(همان.)68 :

وی در ادامة ای ظاهرگرایان را صراحتاً دَوابي ميداند که تنها سوی لفظ و قشر قرآن و دی
ميروند و بر ظاهر دنیا فریفته گشتهاند و از باط هستي غافل ماندهاند .آنان همواره بـر حـواس
جهان چسبیدهاند و در لحاف آرزوهای مجازی خوابیدهاند (همان.)61 :

متنژپوهی ادبی،
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مالّصدرا در ای اشعار در وص ،عالمان ،زاهدان و فرقههـایي کـه تنهـا از قـرآن بـه ظـاهر و
تحلیل مسائل صرف و نحوی آن بسنده کردهاند ،ميتازد و ای نوع مواجهه با قـرآن را از طـرف
ای گونه افراد عجیب ميداند:

شوق طبیعت و اشیاء در سیر به سوی اهلل و نقد نامحرمان این راه

مالّصدرا در بیاني زیبا و شورانگیز به سنّت عارفان از سیر و شوق هستي و مظاهر طبیعـت و
حتّي اشیاء به سوی اهلل سخ ميگوید:
«اصــلکاک بــاد هــم از یــاد اوســت
ســرعت افــالک و ســنگیني خــاک،
هســت اشــیا جملــه در تســبیح حــق

انضــــبان آن هــــم از داد اوســــت
جملگــي از شــوق آن بــيچــونِ پــاک
خــواه گویــا در ســخ یــا بــينُلَــق»
(همان.)66 :

وی در ای میان بـه نقـد نامحرمـاني مـيپـردازد کـه سـوز نالـة محنـتکشـان ایـ راه را
درنميیابند .جالب توجّه اینکه پیکي که قرار است پیام پنهان مالّصدرا را در ای ابیات بـه بُتـان
محرم مي میکده برساند ،چون پیک حافظ ،باد صباست:

تتبّع در اشعار مالّصدرا از منظر توصی ،برخي گروههای اجتماعي عصر وی
«ای صــبا گــر بگــذری ســوی بُتــان،
گــر بــه میخانــه گــذر افتــد تــو را،
از وطــ تـــا دور گشـــته بـــيدلـــي،
نالــــه پنهــــان دارد از نامحرمــــان
دایـــم آهنـــگ مخـــال ،مـــيزنـــد
ســــوختم از ســــوز دل یکبــــارگي
محنــت و غــم بــر دلــم آهنــگ کــرد
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یــکبــهیــک از مــا ســالمي مــيرســان
خــدمت مــا عرضــه مــيکــ جابجــا
یـــک دمـــش آرام نـــي در منزلـــي
آه نتوانـــد کشــــیدن یــــک زمــــان
زیـــ نـــوا عشّـــاق را دل بشـــکند
چــــاره نَبـــوَد انــــدری بیچــــارگي
از همه سـو کـار بـر مـ تنـگ کـرد»
(همان.)68 :

ابیات أخیر کامالً تداعيگر سخنان شیخ صنعان در منظومة شگفت منلقاللّیر اوست .آنجـا
که پس از عاشق شدن بر دختر ترسا از هر نام و ننگي ميگریزد (ر.ک؛ علّار نیشـابوری:6838 ،
888ـ )831که ميتوان گفت تعریضي پنهان و آشکار بر سنّت زاهدانه و ریاکارانة عصـر خـویش
است.

نتیجهگیری
با تحلیل اشعار مالّصدرا که سرشـار از مضـامی  ،تعـالیم و آمـوزههـای نـان عرفـاني اسـت،
ميتوان به شاخصهای ارزشمند و گوناگوني در توصی ،گروههای مختلـ ،از مـردم روزگـار وی
پي برد .مالّصدرا با بهکارگیری برخي از موتی،ها ،اصلالحات و رمزهـای ادبیّـات تصـوّف چـون
عشق و تقابل آن با عقل مصلحت اندیش و حسابگر ،نفي اختالفـات ظـاهری در دیـ و مـذهب،
استعمال واژگان مي ،ساقي ،جام ،خرابات و  ...در منظومة تداعيهای عارفانه ،اعترا به قیـل و
قال مدرسه و عالمان بيعمل ،نقد بر زهد زاهدان ظاهری و متشرّعان جویـای مقـام و منصـب و
صوفیان فرصتطلب ،احوال و افکار ،بینشها ،منشها و کنشهای صوفیان ،عالمان و متشـرّعان
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«زَ اشک چشـمم دیـده دریـایي شـده
دل زِ بــس بیچــارگي آمــد بــه تنــگ

بعــد ازیــ کــارم بــه رســوایي شــده
شیشة ناموس و تقـوی زد بـه سـنگ»
(همان.)68 :

 ،شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

مالّصدرا در ابیات باال در کالمي شاعرانه از تنهایي و غمناکي افـرادی سـخ مـيگویـد کـه
همنوا با عناصر طبیعت به عبادت عاشقانه و خالصانه ميپردازند و البتّه در جهـاني کـه شـوق و
میل به سوی حق در طی،های گوناگوني از تزویر و ریا تفسیر ميشود ،تنها و غریب مـيماننـد.
اشک چشمانشان دریا ميشود و آنچنان از ابنای روزگار و سالوسي آنان بـه تنـگ مـيآینـد کـه
ميخواهند شیشة ناموس و تقوی را به سنگ بشکنند:
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زمانة خویش را باز مينمایاند .وی با توصی،های شـاعرانه ،جهـان پیرامـون خـویش و مناسـبت
قدرت مبتني بر مذهب و تصوّف یا دیگر نهادهای اجتماعي را به بوتة نقد ميکشاند و بسیاری از
عادات و کلیشههای مردم عصـر خـود را در الیـههـای پنهـان سـخ خـویش بـاز مـينمایانـد،
بهطوریکه ميتوان اشعار او را از ای حی تحلیل کرد و برخي از گفتمانهای مسلّط در روزگار
وی را از خالل ای اشعار دریافت.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــ  .)6838( .منطقالطّیر .مقدّمه ،تصحیح و تعلیقـات محمّدرضـا
صفا ،ذبیحاهلل .)6837( .تاریخ ادبیّات در ایران .چاپ چهارم .تهران :انتشارات فردوس.

فنایي اشکوری ،محمّد« .)6836( .عرفان متعالي؛ دیدگاه و جایگاه عرفاني مالّصدرا» .خردنامـة
صدرا .شمارۀ  .18صص 687ـ.668
فیض کاشاني ،مالّمحس ب مرتضي .)6813( .شرح صدر .مندرج در دَه رسالة فـیض کاشـاني.
به تصحیح رسول جعفریان .اصفهان :بينا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .)6837( .الحقّ المبین .الطبعةالثّانیة .قم :مرکز اطّالعات و
مدارک اسالمي.
ةالثّانیذة .قـم :دفتـر انتشـارات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ (.بيتا) .محجّة البیضاء .الطبع 
اسالمي.
الهیجي ،عبدالرّزاق ب علي .)6813( .گزیدۀ گوهر مـراد .بـه تصـحیح صـمد موحّـد .تهـران:
انتشارات میراث مکتون.
لَکزایي ،نج .)6836( .،اندیشة سیاسی صدرالمتألّهین .چاپ اوّل .قم :بوستان کتان.
لویزن ،لئونـارد .)6833( .مرور اجمالی؛ اسالم ایرانی و تصوّف ایرانیوار ،میـرا صـوفیّه.
ویراستة لئونارد لویزن .ترجمة دکتر مجدالدّی کیواني .چاپ اوّل .تهران :نشر مرکز.
صدرا شیرازی ،محمّد ب ابراهیم .)6838( .کسر األصنام الجاهلیّـه .بـه تصـحیح محمّـدتقي
دانشپژوه .چاپ اوّل .تهران :انتشارات جامعة طهران.
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شفیعي کدکني .چاپ اوّل .تهران :انتشارات سخ .

متنژپوهی ادبی

علّار نیشابوری ،فریدالدّی محمّد .)6873( .دیوان عطّار .به اهتمـام و تصـحیح تقـي تفضّـلي.
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ــــــــــــــــــــــــــــــ  .)6833( .رسالة سه اصل .به تصحیح محمّد خواجـوی .چـاپ
سوم .تهران :انتشارات مولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ  .)6868( .مجموعه اشعار .به تصحیح محمّـد خواجـوی .چـاپ
دوم .تهران :انتشارات مولي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ  .)6818( .ال .،مبدأ و معاد .ترجمة احمد بـ محمّـد الحسـني
اردکاني .به کوشش عبداهلل نوراني .چاپ دوم .تهران :مرکز نشر دانشگاهي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ  .)6818( .ن .رسائل فلسفی .تعلیق و تصـحیح و مقدّمـة سـیّد
ــــــــــــــــــــــــــــ  .)6871( .مثنوی مالّصدرا .بـه کوشـش مصـلفي خمینـي (ره).
چاپ اوّل .قم :کتابخانة آیةاهلل مرعشي نجفي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ (.بيتا) .أسفار أربعه .بيجا.
مدرّس تبریزی ،میرزا محمّدعلي .)6816( .ریحانة األدب .چاپ سوم .تهران :نشر خیّام.
مولوی ،جاللالدّی محمّد .)6811( .مثنوی معنوی .تصحیح نیکلسون .چاپ دهم .تهران :امیـر
کبیر.
مهاجر ،محس « .)6873( .فلسفة سیاسي مالّصدرا» .فصلنامة قبسات .سال سوم .شمارۀ  68و
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جاللالدّی آشتیاني .چاپ دوم .قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمي.
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میرفندرسکي ،میرزا ابوالقاسم .)6867( .رسالة صناعیّه .به تصحیح علـياکبـر شـهابي .مشـهد:
چاپ سنگي.

میهني ،محمّد ب منّـور .)6897( .اسرار التّوحید فی مقامات شیخ أبی سـعید .بـه اهتمـام
ذبیحاهلل صفا .چاپ هفتم .تهران :طهوری.
نصر ،سیّد حسی  .)6838( .آموزههای صوفیان .ترجمة حسی حیدری و محمّدهادی امینـي.
چاپ اوّل .تهران :قصیدهسرا.
ــــــــــــــــ  .)6833( .شهور و تحوّل تصوّف ایرانی؛ میرا تصـوّف .ویراسـتة لئونـارد
لویزن .ترجمة مجدالدّی کیواني .چاپ اوّل .تهران :نشر مرکز.
نفیسي ،سعید .)6877( .سرچشمة تصوّف در ایران .چاپ نهم .تهران :انتشارات فروغي.
هجویری ،ابوالحس علي ب عثمان .)6833( .کشفالمحجـوب .مقدّمـه ،تصـحیح و تعلیقـات
محمود عابدی .چاپ دوم .تهران :سروش.

