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ی اجتماعی ها گروهتتبّع در اشعار مالّصدرا از منظر توصیف برخی 

 عصر وی

 فریده داودی مقدّم
 استادیار دانشگاه شاهد

 جنان ایزدی
 استادیار دانشگاه اصفهان

 (86/81/6868ب: ؛ تاریخ تصوی88/88/6868)تاریخ دریافت: 

 چکیده

قـدرت   مالّصدرا یکي از فیلسوفان بزر  عصر صفوی است که صوفیان و دانشمندان صـاحب 
. وی ماننـد بسـیاری از   کنـد  مـي ای  روزگار را در قالب آثار مختل، خود توصی،، ترسیم و نقـد  

م دفـاع از  و در مقـا  دیـ نما ميشیعه در ای  دوره، مشربي ذوقي و صوفیانه اتّخاذ  فالسفةحکما و 
و بـا تلفیـق و    دیـ آ برمـي تصوّف و ردّ و انکار تشرّع خشک ظاهری و فقهای منسون به حکومت 

ترکیب متناسبي از براهی  عقلي و کش، و شهودهای عرفاني موجد حکمت صـدرایي و عرفـان   
. از شـود  مـي که بازتان ای  تفکّرات در آثار گوناگون وی دیـده   گردد ميفلسفي و تصوّف شیعي 

 انةیصـوف ی نان و متعالي اوست، مجموعه اشـعار  ها شهیاندگاه  آثار ذوقي مالّصدرا که جلوه جمله
اوست و سرشـار اسـت از    زمانةنمایي از روزگار و ابنای  که در عی  حال، آیینة تمام باشد ميوی 
 های کلّي تصوّف با رویکردی جدید که عبارتست از ترکیب تعالیم نظری تصوّف با عرفـان  هیما  بُ

 و استخراج ضم  محتوا لیتحل روش به او انةیصوف اشعار يبررس با پژوهش  یاعملي و فلسفه. 
 پرسـش اسـت کـه چگونـه مالّصـدرا بـا        یـ ا،در صدد پاسخ به انهیصوف یها ،یموت  یا معرّفي

 و يسـاق  و يمـ عشق،  چون تصوّف ادبیّات یرمزها و اصلالحات ،ها موتی،از  يبرخ یریکارگ به
ی اجتمـاع عصـر خـویش    هـا  گروهی عارفانه به توصی، برخي از ها يتداع منظومة در و... خرابات

 زمانـة متشـرّعان   و هانیفق عالمان، ،انیصوف یها کنش و ها منشی، بعضي ا اندازهو تا  پردازد مي

 .اندینما مي باز را شیخو

 ی اجتماعي.ها گروهاشعار مالّصدرا، تصوّف، عصر صفوی،  واژگان کلیدی:

                                                           

 E-mail: fdavoudy@gmail.com )نویسندۀ مسئول(    


 E-mail: dr.izadi2010@yahoo.com 

mailto:fdavoudy@gmail.com
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 مقدّمه

ی ا دهیـ چیپ( تصـوّف وضـع   681ــ 6689الّصدرا از فیلسوفان بنام عصر صفوی است. در ای  دوره )م

 یمنظومة فکـر . ردیگ ميیا در چالش قرار  ابدی ميی قدرت و مذهب پیوند نهادهاو با بسیاری از  ابدی مي

 یت از مجـار نّعرفان و معارف کتان و سـ  و فلسفة اشراق، افلسفة مشّ  یب انهیجو يآشت يقیمالّصدرا تلف

او  ةیّو انسان دارد. حکمت متعال يجامع به هست ينگاه يعمل و یو دل است و در ابعاد نظر يعقل و وح

 شناسـانه را همسـو و سـازگار    ق معرفـت رُهمة طُ  ینو يافتیاست که با ره يمتعادل ، حکمتقتیدر حق

  مـان را نقـض  متکلّ يانیـ وح  یاهعارفان و بـر  ياشراق یها افتهی، لسوفانیف يبرهان هایو انحصار کند مي

برهـان   یرا بـا تـرازو   يروحـان  یدر سـفرها ي عرفـان  یهـا  افتـه ی ،انـه یجو مسالمت یکردیو با رو کند مي

و  زدیآم در هم مي یونَیو س يرا با برهان فاراب يعرب و اب ی ، اشراق سهروردکند و سنجش مي سنجد مي

 یرا مبنـا   یـ عقل و دت و قاعدۀ مالزم پردازد مي انامبریخاتم پ يانیورد وحاره  ییبه تب آن محصول با

؛ نیز، ر.ک؛ فنایي اشـکوری،  83و  87: 6871)ر.ک؛ ابراهیمي دیناني، دهد قرار مي شیخو يشناس معرفت

 (.669و  663: 6836

مالّصدرا جایگاه سیاست و اجتماع است کـه در آثـار گونـاگون     شةیاندیکي از ارکان مهم در 

و شهادت، عقـل   بیفلسفه و عرفان او در مقام جداکردن غ .ابدی ميزتان وی به اشکال مختل، با

بلکه او غر  از وضـع همـة    ،ستین استیو س  یمعقول و محسوس، د و آخرت، ایو شهوت، دن

و شـهوات، عقـول را    ، شـهادت را خـدمت کنـد   بیـ غ»کـه   داند طاعات را آن مي جادیو ا عیشرا

 امور  یت برگردد و محسوس معقول شود و از عکس ابه آخر ایو دن لّو جزء به کُ خدمت کنند

نشـود )ر.ک؛   مـآل  و موجب وخامـت عاقبـت و سـوءِ    دیایمنزجر گردد تا آنکه ظلم و وبال الزم ن

سه اصل،خلان به متشرّعان و صوفیان و در  رسالةدر  به خصو (. وی 91، ن: 6818مالّصدرا، 

ی مختلـ، اجتمـاعي را نقـد و صـفات     هـا  روهگ، بسیاری از قرآنشواهدی از  ارائةاغلب موارد با 

پرسـتي را بـا نگـاه کـارکردی آن در      دوستي، ریاکـاری و نَفْـس   طلبي، مال ناپسندی چون قدرت

(. نظیـر ایـ  اظهـارات بـا همـان معناهـای       33و  38: 6833)ر.ک؛ همان،  کند ميجامعه تقبیح 

ژوهش با رویکردی اجتماعي به نقد . از ای  رو، ای  پمیابی ميپنهان اجتماعي را در اشعار وی نیز 

شـاعرانه   هـای  که مالّصدرا بـا توصـی،   ابدی ميو به ای  نتیجه دست  پردازد مياو  انةیصوفاشعار 

ی اجتماعي را نهادهاجهان پیرامون خویش و مناسبات قدرت مبتني بر مذهب و تصوّف یا دیگر 

ی هـا  هیـ الی عصر خود را در ها گروهز یي از احوال و افکار برخي اها جلوهو  کشاند مينقد  بوتةبه 

 .اندینما ميپنهان سخ  خویش باز 



 18 ی اجتماعي عصر ویها گروهتتبّع در اشعار مالّصدرا از منظر توصی، برخي 

 

متن  
هی  ژپو

بی اد
رۀ 
ما
 ش
،

96
ال
 س
،

63
ار 
 به
 ،

68
68

 

 پژوهش نةیشیپ

ی مفقـوده در موضـوعات   هـا  حلقـه مالّصدرا یکـي از   شةیاندتحقیق در بان منظر اجتماعي 

ی هـا  شـه یاندپژوهشي مرتبط با آثار وی است. اگرچه که برخي از رویکردهـای آن را در تبیـی    

فلسـفة  زایـي و   ا تألی، نج، لَکسیاسي مالّصدر اندیشةهایي چون  کتان سیاسي او در مقاالت و
یافـت. امّـا تـاکنون     تـوان  مـي و ...  قبسات فصلنامة درازمحس  مهاجر نیا درج  سیاسي مالّصدرا

ی مختل، اجتماعي با تحلیل مجموعه اشعار وی انجام نشده که ها گروهتحقیقي از منظر معرّفي 

از خـالل   هـا  دگاهیـ دبا روش تحلیل محتوا به تبیی  و توصـی، ایـ    ای  پژوهش بر آن است تا 

ی تفکّـر مالّصـدرا   هـا  نهیزماشعار وی بپردازد. برای ای  کار، الزم است تا گذری داشته باشیم بر 

قبل از وی در قالب تصوّف شـیعي شـکل گرفـت و در زمـان وی بـه شـکل حکمـت         ها قرنکه 

 ت، درآمد.صدرایي که ترکیبي از فلسفه و عرفان اس

 نگاهی به سیر تصوّف از قرن هفتم تا روزگار مالّصدرا

هـای گونـاگون آن    و جنبه ابدی ميی عرفاني و تصوّف سیری نزولي ها آموزهدر عصر مالّصدرا 

. از ایـ  رو، ایـ  جریـان    شـود  مي کمرنگدر پس اغرا  و اهداف سیاسي و دیگر مظاهر قدرت 

ویژه برای فهم آرای مالّصدرا  برای درک هرچه بهترآن و بهکه  کند ميمخالفان و طرفداراني پیدا 

 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     

، به دانستند مياسحاق اردبیلي الدّی   و مریدان وی که او را جانشی  معنوی شیخ صفي شوند مي

. بـا ایـ  حـال ایـ  دوره را یکـي از از ادوار افـول       زدند مينیروی ارادت معنوی برای او شمشیر 

. با انقرا  خالفت عبّاسي و فتح بغداد توسّـط هوالگـو، بزرگـان شـیعه فرصـت      دانند ميتصوّف 

رونق یافـت و از همـی  دوران   اظهار وجود یافتند و با حمایت امرا از صوفیان، تصوّف شیعي نیز 

خود را آشـکار   انةیصوفی پیوند تصوّف و تشیّع پیدا شد و فقهای شیعه توانستند عالیق ها نهیزم

 (.837ـ868: 6838کنند )ر.ک؛ پازوکي، 

دورۀ شکوفایي تصوّف در دورۀ تیموریان نیز تا پیـدایش صـفویّه اسـتمرار داشـت. حاکمـان      

بسیار داشتند و قرن هشتم و نهم دوران رونـق تصـوّف اسـت و    تیموری به مشایخ صوفیّه اعتقاد 

آزمایي کردند و آثاری را آفریدنـد.   ی عرفاني طبعها آموزهشاعران و نویسندگان ای  دوره در بان 

از قرن هفتم تا قرن دهم هجری سیر صعودی در پیوند میان تشیّع و تصـوّف همچنـان جریـان    

اهلل ولـي بیشـتر مشـاهده     الدّی  کبری تا شاه نعمت شیخ نجم. رشد ای  پیوند و ارتباط از ابدی مي

و در آثار  کند ميتا آنجا که سیّد حیدر آملي رسماً و عمالً اتّحاد تصوّف و تشیّع را اعالم  شود مي
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: 6838)ر.ک؛ آملـي،   ورزد مـي بـر آن تأکیـد    األسـرار  جـامع  مـة مقدّالخصـو  در   خویش، علـي 

ـ 38ـ33 اللهـي در قـرن نهـم     نعمـت  قـة یطراهلل ولـي و   ط شـاه نعمـت  (. امّا تصوّف دودماني توسّ

کبرویّـه   فرقـة (. البتّه قبل از او برخـي صـوفیان   666: 6877)ر.ک؛ نفیسي،  شود ميگذاری  پایه

علفـي در گـرایش    نقلة، به نحوی که او را اند شدههمچون امیر سیّدعلي همداني شیعه قلمداد 

 (.638: 6871کون،  )ر.ک؛ زرّی  دان کردهکبرویّه به تشیّع ذهبیّه تلقّي 

الدّی  اسحاق اردبیلي بودند،  ای در تصوّف و منسون به شیخ صفي صفویّه که در اصل سلسله

، آنهـا وقتي به قدرت رسـیدند، تشـّیع را مـذهب رسـمي ایـران اعـالم کردنـد، اگرچـه قبـل از          

مذهب بودند، امّـا   یعيی صوفیّه چون سربداران، حروفیّه، نوربخشیّه و مشعشعیان نیز شها نهضت

فـراوان   عالقـة نتوانستند قدرت را به دست گیرند. با نگاهي به تاریخ و آثار تصوّف در ای  قـرون  

 الجنـات  روضـات که در بان تصوّف نزد ایرانیـان در   ، چنانشود ميایرانیان به آرای صوفیّه آشکار 

در تمایـل بـه آن مبالغـه    عجم میل فراوان بـه آن داشـتند تـا بـدانجا کـه       فةیطا»مذکور است: 

 (.66: 1ق.، جزء 6366)خوانساری، « کردند مي

که پیش از ای  ذکر شد، با اینکه صفویّه خود صوفي بودنـد، امّـا بـه دالیـل گونـاگوني       چنان

طلبـي و مفاسـد    به قدرت توان ميی فراواني گردید که از آن جمله ها بیآستصوّف دچار افول و 

( و خودسری امـرای آنـان )ر.ک؛   3: 6838شعار)ر.ک؛ مالّصدرا،  رای  میان ترکان قزلباش صوفي

کـون،   شـرع )ر.ک؛ زرّیـ    ( کثرت جماعت قلندران و دراویش الاُبالي و بـي 866: 6893شبیبي، 

( و غلبه و نفوذ فقها و علمای ظاهری شیعه در حکومت و رقابت با سران قزلباش بر 833: 6871

که گفته شده وقتي دَور پادشاهي به  (، چنان886: 9ج ، 6837سر قدرت اشاره کرد )ر.ک؛ صفا، 

شعار چیز چنـداني بـاقي نمانـده بـود      شاه عبّاس رسید، دیگر از قدرت تصوّف و قزلباشان صوفي

 (.888)ر.ک؛ همان: 

شیعه که مشربي ذوقي و صوفیانه داشـتند، در مقـام    فالسفةدر ای  عصر گروهي از حکما و 

تشرّع خشک ظاهری و فقهای منسون به حکومت برآمدند و تألیفات  دفاع از تصوّف و ردّ و انکار

اسـتادان مالّصـدرا،    تـوان  مـي که از میـان آنهـا    دیچرخ ميایشان در تصوّف حول ای  دو محور 

که شیخ بهایي )متـوفّي   افرادی چون شیخ بهایي، میرفندرسکي و خود مالّصدرا را نام برد. چنان

درا، که به همراه پدرش از فقهـای بـزر  عصـر خـویش بـود،      ق.(، یکي از استادان مالّص 6888

: 6879)ر.ک؛ شـیخ بهـایي،    دانسـت  مـي ملابق با مشرن صوفیان، علم حقیقي را علـم عاشـقي   

و با آنـان   کرد ميدرویشان زندگي  وۀیش(. در بان میر فندرسکي نیز گفته شده است که به 693

(. بـا  893: 6816)ر.ک؛ مدرّس تبریزی،  شد ميهمی  هم مالمت  به خاطرو  دیگذران ميروزگار 
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و آنـان را قلنـدران و    کند ميپرور انتقاد  ت  انینما يصوفخود از  صناعیّة رسالةای  حال، وی در 

 (.88ـ88: 6867)ر.ک؛ میرفندرسکي،  بندند ميکه خود را به تصوّف بر  خواند ميآسایاني  ت 

ود از تصوّف حقیقي و سیر و سـلوک دفـاع   فیض کاشاني، شاگرد و داماد مالّصدرا، در آثار خ

(. در عی  حال که به 36: 6877)ر.ک؛ فیض کاشاني،  داند ميو آن را گوهر موروث انبیا  کند مي

(. 98ــ 78)ر.ک؛ همـان:   تـازد  مينیز  پردازند مينمایان و عالمان جاهل که به آزار صوفیّه  صوفي

که مرجع آن عقل نیسـت، بلکـه قلـب     داند ميوی همچنی  فقاهت در دی  را تحصیل بصیرتي 

(. عبـدالرّزاق الهیجـي، دیگـر شـاگرد و دامـاد مالّصـدرا،       83: 6837سلیم اسـت )ر.ک؛ همـان،   

 (.68: 6813)ر.ک؛ الهیجي،  خواند ميالیقی   حقیقت تصوّف را سلوک راه باط  و وصال به علم

 مالّصدرا ه و برخی رویکردهای اجتماعیزندگینام

 ایـ  676سـال  در صـدرالمتألّهی    ایب به مالّصدرا ملقّ یرازیش میابراه د ب محمّ  یصدرالدّ

را نـزد   يد شد و پس از مر  پدر به اصفهان آمـد. علـوم نقلـ   متولّ رازیدر ش ی قمریهجر 638

و  ياز سـع  ياو حاک لیب و رساتُکُ ذ کرد.و تلمّ لیتحص ردامادیرا نزد م يو علوم عقل یيبها خیش

عـالم   ،فالسـفه و دانشـمندان   انیـ عرفان و شرع است. مالّصدرا در م کوشش در امتزاج فلسفه و

اسـتدالل و کشـ، و    قیـ است که طر  یبر ا يمبتن او مکتب شناخته شد و اساس مکتب صاحب

ـ مؤ میو عقـل سـل   گردد مي يهدف منته کیو  قتیحق کیخره به باأل يوح  يقیهمـان حقـا   دیّ

 .گردد بر عارف مکشوف ميو در اشراق و شهود  دهینازل گرد  یاست که در د

شـرح اصـول   ، هیّبوبشـواهدالرّ ، اسفار اربعه عبارت است از: ياو به زبان عرب فاتیتأل  یتر مهم
ـ صـنام الجاهل کسراألو  هیّالواردات القلب، شراقشرح حکمت اإل یةحاش، هیالهدا، يکاف بـه نظـر   . هیّ

ر زیبـایي در قالـب مثنـوی و    است و عالوه برآن اشعا سه اصل رسالةتنها اثر فارسي وی  رسد مي

وافـر   ةعالقـ (. 387ـ  333: 8، ج 6886زادۀ آدمیّـت،  رباعي از وی به جا مانده اسـت )ر.ک؛ رکـ   

و ساده موجـب شـد    سیعرفان آن هم به زبان سل قیحقا انیدر ب یمالّصدرا به عرفان و اصرار و

و قال زمانـه بـه دور    لیآنکه از ق یبرا. به همی  دلیل، وی برخاستند ي با اوبه دشمن يکه جمع

شهر قم به سـر   کیک نزدهَکَ یةپانزده سال از عمر را در قر يقوله ب ایباشد، بالغ بر هفت سال و 

و تکامل نَفْس به قـول خـود بـه     بیو تهذ اضتیپرداخته است و بر اثر ر قیبه تفکّرات عم ،برده

 بهسفر هفتم هنگام مراجعت کرد و در  ارتیات زالحرام را به کرّ تیب وی آمد. لینا یعلم حضور

)ر.ک؛  گفت و همانجا به خاک سپرده شـد  اتیدر شهر بصره بدرود ح ی قمریهجر 6898سال 

 (.9ـ67: 6876ی، ا خامنههمان و حسیني 
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ا در برابر بزر  شده بود، امّ شیآسا با مرفّه و یا بود و در خانه رزادهیگرچه صدرالمتألّهی  وز

 میحکـ  کیـ و پابرهنگان جامعه، حسّاس، و به عنوان  دگانیمدست یها ها، مشکالت و محنت رن 

را کـه   يمردم به شدّت رنجور بود. او کسان یو اقتصاد ياجتماع یها يآگاه و دردمند، از نابسامان

همواره در کنـار صـاحبان زور و زر و    ایدن  یتأم یداشتند و برا یاندوز و ثروت يطلب رفاه یّةروح

دسـتان  یاز مستمندان و ته تیضم  حمای ت نکوهش کرده است. وبه شدّ ،قرار دارند  یسالط

و  ينیاز همنشـ  ،شـده  ينـ یب تکبّر و خودبزر  یّةپرداخته است که دچار روح يبه سرزنش کسان

علّـت اسـت کـه      یبه هم»گفته است: ، کنند مي یدر مجالس فقرا و مستمندان دور یهمجوار

 دیخواه مي شانیکه تو و ا رایز ؛شده است نانینش و گوشه رانیمنشأ عداوت تو و همسرانت با فق

و عوام را بـه   دیمال و ثروت کن لیو تشبّه به علما کسب جاه و عزّت و تحص ایو ر دیش که از راه

 (.18: 6833)مالّصدرا،  «دیخود ساز دیص لهیزور ح

راه وگاه  کند ميشناسي  را آسیب اش زمانهمالّصدرا در آثار مختل، خویش وضعیّت نابسامان 

زایـي در کتـان    . لَکدهد ميی فرهنگي، سیاسي و اجتماعي ارائه ها بیآسیي برای درمان ها حل

ی تکوی  شخصـیّت  ها نهیزم، ضم  تأکید بر ای  مسأله به بررسي اندیشة سیاسي صدرالمتألّهی 

سیاسي مالّصدرا و جایگاه دانش سیاسي در حکمت متعالیّه و تبیی  مبـادی و مبـاني زنـدگاني    

. نویسنده در فصل نخست ای  اثر، ضـم  بیـان پـن  دوره در    پردازد مياعي و سیاسي وی اجتم

پـنجم حیـات وی،    دورۀتفکّر سیاسي و اجتماعي وی را مربوط به  عرصةزندگي علمي مالّصدرا، 

یعني سیر از خلق به سوی خلق به همراه حق و بازگشت از کَهَک به شیراز و تـدریس و تـألی،   

شناسي ویژه دانسته است کـه   وی انتقاد مالّصدرا از وضعیّت زمانه را نوعي آسیب .داند ميآثار او 

و  68،31: 6836زایي،  از اوضاع فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و سیاسي زمان خود دارد )ر.ک؛ لک

.)... 

 ی صوفیانه و نگاه اجتماعی صدرالمتألّهینها شهیاندحکمت متعالیّه، 

أ اجتماع هم ذاتي وهـم روانـي اسـت و نیازهـای متفـاوت      مالّصدرا، منش ةیّمتعالدر حکمت 

و اجتماع نیازمند قانون اسـت و مشـروعیّت قـانون نیـز از      شود نميآدمي بدون اجتماع برآورده 

. اهـداف قـانون شـرع عبارتنـد از:     ردیگ ميخداوند و از طریق وحي است که در اختیار بشر قرار 

وصول به جوار خدا، یادآوری معاد، هدایت مردم بـه   طریق ارائةدر دنیا،  ها انسانتنظیم معیشت 

صراط مستقیم. غایت اصلي حکومت هـم بـه سـعادت رسـاندن مـردم اسـت. ماّلصـدرا وظـای،         

تنظیم امور معیشتي مردم، تنظیم امور معنـوی، یـادآوری   : »داند ميحکومت اسالمي را امور زیر 



 17 ی اجتماعي عصر ویها گروهتتبّع در اشعار مالّصدرا از منظر توصی، برخي 

 

متن  
هی  ژپو

بی اد
رۀ 
ما
 ش
،

96
ال
 س
،

63
ار 
 به
 ،

68
68

 

)مالّصـدرا،  « و تـأمی  امنیّـت   امور آخرت، هدایت مردم به صـراط مسـتقیم، مجـازات مجرمـان    

 (.318، ال،: 6818

و حکمت  پردازد ميي به نقش کارکردهای اجتماعي عبادات به روشنوی در برخي آثار خود 

ای متشرّع عادل و ای : »آورد ميکه در بان عمل صالح و علم نافع  . چنانداند ميرا عبارت از آن 

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِـی َ   »ای  آیه که ی تأمّل نمایي در ا لحظهشناس عاقل! اگر  دقیقه

معلومت شود که بـه ایـ  اعمـال    « الْقَیِّمَةِوَذَلِکَ دِی ُ  الزَّرَاةَوَیُؤْتُوا  الصَّلَاةَلَهُ الدِّی َ حُنَفَاء وَیُقِیمُوا 

بـاط  از   ةیتصـف  اني، بـي بدني و نماز ارکاني و روزۀ دهاني و علوم ظاهری و زکات ناني و ح ّ زبـ 

غشّ اعتقادات ردیئه و بدع و اهوا و تنویر قلب از ریا و از اغرا  فاسدۀ دنیا و دواعي نَفْس و هوا، 

 (.668: 6871)مالّصدرا، « برد توان نميراه به منزل سالمت و نجات آخرت 

بـزر    ی صـوفیانه و مشـایخ  هـا  آمـوزه همچنی  در اغلب آثار مالّصدرا، تمایالت آشکاری به 

هـای مـرتبط بـا     که در برخي از آنها به نقد صوفیان روزگار خویش و کنش شود ميصوفیّه دیده 

و دیگـر لـوازم حکمـت     هـا  جنبـه و حکمت وی در حقیقت، ترکیبي از همـی    پردازد ميایشان 

 .باشد ميمشّائي و اشراقي 

یم صوفیّه، ترکیـب  ی ذوقي و عرفاني تعالها جنبهکه  سدینو ميکون در مورد ای  عصر  زرّی 

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         

 (.839: 6871کون،  )ر.ک؛ زرّی  دانستند مي

اسـفار  یي چـون  هـا  کتـان و تألی، « ت متعالیّهحکم»اوج ای  حرکت را مالّصدرا با تأسیس  
شـیعي و   فلسـفة ویـژه   اسالمي، به فلسفةصدرایي وجه غالب  فلسفةانجام داد و بعد از وی،  اربعه

 فلسـفة ایراني شد. نزدیکي فلسفه و کالم و تصوّف میـان فقهـا و عرفـا پیونـدی تـدریجي میـان       

هشـتم   سدۀ(. به اعتقاد نصر، پس از 698ـ 618: 6838اسالمي و تصوّف پدید آورد )ر.ک؛ نصر، 

ي کـه تصـوّف   نـ یب تقریباً همة فیلسوفان اسالمي یا خود صوفیان عامل بودند یا الاقل بـه جهـان  

، بسیار عالقه داشتند و ای  جریان سرانجام به ترکیـب تعـالیم نظـری تصـوّف یـا      کرد ميعرضه 

(. وی همچنی  آثار 33: 6833، ی مالّصدرا منتهي شد )ر.ک؛ همانها شهیاندعرفان و فلسفه در 

مالّصدرا را ترکیبي متالئم و متناسب از براهی  عقلي، کش، و شهودهای عرفاني، آیات قرآنـي و  

 (.376: 6838)ر.ک؛ همان،  داند ميروایات نبوی 

مسیر ارزشمندی که در دوران صفوی منجر به شکوفایي تعالیم : »آورد ميلویزن در ای  بان 

مشّـاء و   فلسـفة بسط ماهرانه و چشمگیر سنّت عرفان فلسفي بود که کـالم،  صوفیّه شد، شرح و 
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برجسـته در ایـ  تـالش، مالّصـدرا      چهرۀعربي را به هم تلفیق کرد.  فلسفة اشراق و حکمت اب 

عربـي را بـه طـرز مـؤثّری در بافـت       ی ابـ  هـا  شهیاندی حیدر آملي ها نوشتهبودکه به تبعیّت از 

 (.93: 6833)لویزن، « انیدبیني شیعي ایراني گنج جهان

 اشعار مالّصدرا

دریافـت کـه ایـ  فیلسـوف و حکـیم عالیقـدر        تـوان  ميبا تأمّل در مجموعة اشعار مالّصدرا، 

ی متعالي خویش در بان هستي، انسان و اجتماع را در لوني دیگر به تصویر ها شهیاندبسیاری از 

پدیـد آمـده، در    سه اصل رسالةون کشیده است و برخي از سخنان خود را که در قالب آثاری چ

شعر به نمایش گذاشته است و گاه نیز به بیان معاني بلند عرفاني و فلسفي پرداخته است  عرصة

که به هیچ وجه در صدد پرداخت  به صنایع شعری، کنایات و اشـارات ادبـي و    رسد ميو به نظر 

وی بـه   نانـة یبدرا دریافت نگـاه تیز ی آشکار اشعار مالّصها شاخصه... نبوده است. در بان معنا، از 

ی مختل، جامعه است، امّا در کسوتي ادیبانه و بـا  ها گروههای آن از رهگذر نقد  اجتماع و آسیب

های ادبیّات صوفیانه که پیش از وی در اشعار علّـار و موالنـا و حـافظ بـه اوج      هیما  بُاستفاده از 

تی، و رمزهـای خـا  در صـدد بیـان و القـای      رسیده بود و ای  بار مالّصدرا با استعمال ای  مو

ی خویش و نقد اقشار گوناگون اجتماع است که هر کـدام در ایجـاد فسـاد و تبـاهي در     ها آموزه

ارکان حکومت و تعالیم دیني و ... و به تبع آن، معیشت مردم و امنیّت و سـالمت جامعـه نقـش    

ه در اشعار مالّصدرا با رویکـرد اجتمـاعي،   ک هایي ها، رمزها و موضوع هیما  بُ. کنند ميبسزایي ایفا 

 محوریّت دارد عبارتند از:

 الف( عشق و ارباب تقلید و اصحاب تجرید

؛ زیرا اگر عشق را غیر از وجود بـدانیم، عـدم   داند ميمالّصدرا عشق به حق را عی  ذات الهي 

و وجـود مللـق   یا نظیر مفهوم و ماهیّت اعتباری و عدمي است و در ذات حق عدم راه نـدارد و ا 

است. پس عشق که در او موجود است، عی  وجود و در نتیجه، عی  ذات اوست )ر.ک؛ مالّصدرا، 

های کالسیک ادبیّات فارسـي   مایه بُ مالّصدرا، عشق با بسیاری از  انةیصوف(. در اشعار 698تا:  بي

آن مـردم   لةیوسـ ای شـده تـا بـه     پیوندی عمیق یافته است و برای فیلسوفي چون وی دستمایه

عشق از ابتدای جریان تصوّف، افرادی چـون هجـویری در    واژۀخویش را نقد کند. در بان  زمانة

با خواندن و استعمال چنی  اشعاری مخالفت صریح خود را ابـراز کردنـد )ر.ک؛    المحجون کش،

 (.966: 6833هجویری، 
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و در آخری   شود مي تقریباً از اواخر قرن دوم هجری، سخ  از محبّت و معرفت صوفیانه آغاز

. ای  محبّـت شـدید بعـدها عشـق نـام      شود ميمنازل آن، جانشی  خوف زاهدانه و شوق بهشت 

ی روحـاني  هـا  تجربـه که برای گروه صوفیان اهل ذوق و کش، و شهود مبتني است بـر   ردیگ مي

، انگیـزۀ پدیـد آمـدن و    هـا  تجربـه ی جمال حق در ضم  آن ها جلوهشخصي که شهود زیبایي و 

 (.68ـ86: 6873کّ  شدن آن در روح و جان آنان است )ر.ک؛ پورنامداریان، متم

عشق  واژۀدر سیر ای  تحوّل، عارفان و شاعران بزرگي چون سنایي، علّار، موالنا، حافظ و ... 

را در معنای عشـق الهـي و ملکـوتي اسـتفاده کردنـد و کـاربرد ایـ  کلمـه تبـدیل بـه یکـي از            

تصوّف شد. مالّصدرا با استعمال ای  واژه در مجموعه اشـعار خـویش    های رای  در ادبیّات موتی،

کـه در   گنجانـد  مـي ی در کـالم خـود   ا گونـه ضم  صحّه گذاشت  بر ای  سنّت صوفیّه، آن را به 

همنشیني با دیگر واژگان و بافت کالم، کامالً معنای عشـق الهـي و قدسـي را بـه ذهـ  متبـادر       

 بان عشق:ی از مثنوی او در ا نمونه. کند مي

 آنکه جان صَرفِ سر و دسـتار کـرد،  »

 مبدأ هر جنبشي عشق اسـت و شـوق  

 

ــورد؟!     ــرای الج ــ  س ــرّد زی ــي بب  ک

 «عشـق عاشـق را بـه فـوق     دوانـد  مي

 (.68:  6868)مالّصدرا،                         

در نهایت سالک را به خدا برساند، عشق است و همـی  عامـل    تواند مياو آنچه که  دۀیعقبه 

سه  رسالةکه در  . چنانشود ميی عقالني آن ها يطلب ی گزیدن از حر  دنیا و منفعتسبب دور
)همـان،  « بـرد  نمـي عقل نیز تا به نور عشق منوّر نگردد، راه به مللـون خـویش   : »آورد مي اصل

موجودات جای داده شده است، بدی  علّـت کـه    همة(. به نظر وی، عشق در طبیعت 83: 6871

ه سوی مقصود تأمی  کند تا دنیـای هسـتي انتظـام گیـرد و کوشـش و      طلب و حرکت آنان را ب

اراده، دارای عشـقي   طلب حقّ معبود دوام پذیرد و هر چیزی خواه کامل یا نـاقص، بـااراده و بـي   

 (.668ـ663: 6838)همان،« جبلّي و شوقي غریزی و حرکتي ذاتي به طلب حق است

را  ها انسانآدمیان موجود است، امّا آنچه  همةپس بنا بر نظر مالّصدرا، عشق در ذات و طبع 

طلبي و ریا و فرو رفـت  در کـام    ی ناشي از قدرتها حجان، سازد ميدور  آنها عاشقانةاز سرشت 

مبـدأ هـر   : »آورد مـي ی خـود  هـا  یمثنوی منثور در بخشي از ا مهمقدّی دنیاست. وی در ها آفت

شـأ سـلوک رونـدگان راه خـدا     ی عشق و شوق مخصو  اسـت و من ا روندهسلوکي و محرّک هر 

: 6868)همـان،  « عشق حقّ است و دیگران را نَفْس است و هوا، آنجا که اختالف مـذاهب باشـد  

 :اند دهیبرگزکه عشق غیر خدا را  آورد مي(. سپس بالفاصله ابیاتي را در وص، افرادی 68

ــر    هــر کســي را هســت معبــودی دگــر» ــودی دگـ ــت مقصـ  در دل او هسـ
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ــدا    ــوعي ج ــوَد ن ــک بُ ــر ی ــد ه  مقص

 یــر از هــوا جملــه را معبــود نــه غ  

 عــی  مــذهب را عبــادت کــرده اســت

ــت    ــرِ رَبَس ــالکان به ــلوک س ــ  س  ای

 ی شـیلان پنـاه!  ا ی مغرورتو به خود 

 

 جـا  زی  سبب افتـاده هـر یـک جابـه    

ــه ــدا ا لحظـ ــي راه خـ ــاکرده طـ  ی نـ

 مســتي و تقلیــد عــادت کــرده اســت 

ــدر مذهبســت  ــه راه شــهرت ان ــي ب  ن

 «الـــهیـــک نَفْـــس نـــابوده در یـــاد 

 )همان(.                                                   

در مذمّت مسلک اربان تقلید و منقبت مشـرن  »ی با عنوان ا مهمقدّسپس در فصلي دیگر با 

و آفـت مقلّـدان    آورد مـي بخـش وی پنـاه    به ساقي و جام آگاهي« اربان توحید و اصحان تجرید

 :داند ميظاهرپرست را تهي بودن از عشق و سوز آن 

ــ  » ــانع زِ دی ــدی شــده ق ــه تقلی  ای ب

ــي در جــام ریــز     ــاقیا یــک ره می  س

 جان بي عشق و سـری بـي سـوز غـم،    

 آتــــش اجــــرام ظلمــــاني بُــــوَد   

ــد،    ــرّ اَحَ ــد دل از س ــوّر ش ــون من  چ

 

 تا به کـي باشـي چنـی  زار و حـزی ؟!     

ــتیزنده ــای  سـ ــتیز کـ ــک دارد سـ  فلـ

ــه هــم  ــادی و ایــ  خــاکي ب ــوَد ب  آن بُ

ــوَد   ــاني بُـ ــش جـ ــق آتـ ــش عشـ  آتـ

ــس  ــد پ ــک و ب ــر نی ــاط  ه ــد ب  «ببین

 (.63: 6868)همان،                                

ــام و ننــگ و هــر گونــه    وی هماننــد بســیاری از عارفــان، عشــق را عامــل رهــایي از بنــد ن

 :داند ميجویي  مصلحت

ــوی  » ــعر مول ــي زِ ش ــ  معن ــنو ای  بش

ــوَد  عاشــق آن باشــد کــه او ســرکش بُ

ــ  ا لحظــه ــه دی ــد ن ــافری دان ــه ک  ی ن

 

ــ   ــه نیک ــو چ ــدر  ک ــه ان ــویو گفت  مثن

 رو ســوزنده چــون آتــش بُــوَد    گــرم

 «ســاعتي نــه شــک شناســد نــه یقــی 

 (.88)همان:                                              

 :دیگو ميچنانکه علّار نیشابوری 

 مــ  آن روزی کــه نــام عشــق بــردم،»

ــي ــو نم ــ   میگ ــتم م ــق نیس ــه فاس  ک

ــار دارم  ــامي عـــ ــد و نیکنـــ  زِ زهـــ

 

ــویش رَ     ــگِ خ ــام و نن ــد ن ــتمزِ بن  س

 هسـتم  نـد یگو مـي هر آن چیـزی کـه   

ــار دُردی  ــ  آن علّ ــوارِ مســتم  م  «خ

 (.868: 6873)علّار نیشابوری،              
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پروا  اندیش و حسابگر در مقابل عشق بي ی ادبیّات عرفاني، ناتواني عقل مآلها مایه بُ از دیگر 

صـدرا جالـب توجّـه و    در اشعار فیلسـوفي چـون مالّ   مایه بُ و شورانگیز است که استفاده از ای  

 گوید: و مي داند ميبرانگیز است. وی عقل را پایبند پرواز  تأمّل

 دل گرفت از صحبت هر شیخ و شان»

ــرم     ــال و پ ــده ب ــي ب ــ  م ــاقیا زی  س

 

ــوان    ــرِ خ ــ  دَی ــزم از ای ــه بگری ــو ک  ب

ــرم  ــردار از ســ ــل بــ ــد عقــ  «پایبنــ

 (.81: 6868)مالّصدرا،                            

یي کـه از  آنهاکه از پای تا سر دل هستند؛  خواند مين را مهوشان بیهوش در ادامه نیز واصال

 :زندیگر ميدنیای مادّی به جهان سُکر و مستي  طلبانة ی عافیتها يرکیز

 جملگــي مســتند و الیعقــل همــه   »

 

ــه     ــل هم ــان غاف ــور جه ــر و ش  «از ش

 )همان(.                                                    

که با جام آتشی  خود خوان را از چشمان وی و جانش را  خواهد ميدر جایي دیگر از ساقي 

 تا از بار گران عقل رهایي یابد: ردیگ مياز جهان عاقالن دور کند، نوای چنگ و ني را به مدد 

 خیز و بگریز از جهان عقـل و هـوش  »

ــي آفــت و عقــل آفــت اســت   ابلهــي ب

ــ      ــ  دور ک ــردن م ــل از گ ــلّ عق  غ

 

ــوش    ــداز گ ــي ان ــگ و ن ــوای چن ــر ن  ب

 عقـــل بنـــد پـــا و دام کلفَـــت اســـت

 «زور کـ   آن گران را زیـ  سـبک کـم   

 (.31ـ37)همان:                                       

 :آورد ميدر ادامه نیز در تقابل عقل و عشق 

 عقل بنشست آنگهي که عشق خاست»

 عقل رفت و عشق بـر جـایش نشسـت   

 

 عقل را بـا عشـق وصـلت از کجاسـت؟!     

 «ي خودپرسـت عشـق وارث عقل اسـت  

 )همان(.                                                    

ای  است که تلقّي وی از عقل همچـون عارفـان،    دهندۀ که کامالً نشان آورد ميسپس ابیاتي 

 اندیش دنیاست: عقل مصلحت

 مصــلحت را بــا دل مــ  کــار نیســت»

 

ــار نیســت   ــه کــس را ب ــدری  ویران  «ان

 )همان(.                                                    

ی که برخي علما و فالسفه با ا دورهن عصر صفوی آورده شد، در بابا توجّه به ملالبي که در 

و صوفیان شعاری نیز  پرداختند ميعرفان  تخلئةتأکید بر اصالت عقل بنا بر مصلحت خویش به 
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، کردنـد  مياز موقعیّت و مقام خویش برای فریب اذهان و تقرّن به دستگاه حکومت و ... استفاده 

انـدیش و تقابـل میـان ایـ  عقـل و عشـق        مالّصدرا با آوردن اشعاری در مذمّت عقـل مصـلحت  

؛ کند ميیي از اوضاع و احوال اجتماعي روزگارخود اشاره ها گوشهبخش از قید خویشت  به  رهایي

نما از لبـاس و جایگـاه خـویش     پوشان صوفي مذهب و خرقه مدار قشری روزگاری که زاهدان دی 

اند و برخي از فقیهان در پي انکار صوفیان بودند و به قول خـود   جسته ميدم سود برای فریب مر

 (.38: 6833)ر.ک؛ همان،  کردند ميمالّصدرا انکار اهل حقیقت و عرفان 

یي از وضیّعت صوفیان و دانشـمندان پُـر   ها گوشهضم  نمایاندن  سه اصل رسالةمالّصدرا در 

(، اصل دوم مـذکور در ایـ    9)ر.ک؛ همان:  کردند ميد شرّ و فساد که نفي درویشان را شعار خو

و مـردم و اجتمـاع روزگـار     کنـد  مـي رساله را حُبّ جاه و مال و میل به شهوات و لذّات معرّفـي  

ی از اشـعار او درد دل و شـکایت از   ا نمونـه (. 68)ر.ک؛ همـان:   اندینما ميخویش را در پرتو آن 

 مردم دنیای پیرامون خود است:

 کاریسـت ای مـرد دیـ     کار مـ  بـي  »

ــ،  ــه ک ــر دو آوردی ب ــا ه ــ  و دنی  دی

ــدمــ  ســالمت  ــرکِ عقــل ام دهی  در تَ

 

 تــو بــرو تــدبیر خــود کــ  بعــد از ایــ  

ــ،ایــدنمــ  نــه دیــ  دارم نــه   یي خَلَ

 «از عقـل، نقـل   کننـد  مـي عاقالن گـر  

 (.37: 6868)همان،                                

طنز و تعـری  بـه احـوال روزگـار      استفاده از ادبیّات قلندری و مغانه در معانی

 خویش

کـه   ای گونـه  ، بـه کند ميساقي استفاده  واژۀمالّصدرا در مجموعه اشعار خویش به فراواني از 

مثنوی او را یک ساقینامه نامید؛ زیرا از نظر ساختار و معنـا شـباهت بسـیاری بـه ژانـر       توان مي

، سـپس متوجّـه   کنـد  مـي و شـران   دارد. وی از ساقي به طور مکرّر درخواسـت مـي   ها نامهساقی

آن از حصـار تـ  آزاد شـود، بـر      واسـلة تـا بـه    خواهـد  مـي و از او نیز سـرودی   شود ميملرن 

پیـران ظاهرپرسـت را در بـازار فلـک      خرقـة دانشمندان فاسد و عالمان دنیاپرست بتـازد و نـرخ   

 ی از ای  اشعار:ا نمونهبشکند. 

ــوان را   » ــ  خ ــه ای ــر بِنِ ــاقیا از سَ  س

ــام  ــمجـ ــش رایـ ــ   آن آتـ ــار کـ  بـ

ــه بربلــي   ــه کــ، نِ ــک دم ب ــا ی  ملرب

ــص آر  ــره را در رقـ ــي زهـ  از دف و نـ

 بشــک  انــدر کـــ، علــارد را قلـــم   

ــان را   ــینة پرتـــ ــ  ســـ  آن دِه ایـــ

ــداز صـــراحي  ــار کـــ  خـــون دۀیـ  بـ

ــلي   ــیفک  در شــ ــ  را بــ  زورق تــ

ــکبار   ــربط اشـ ــگ و بـ ــوای چنـ  وَز نـ

 وَز نـــي نـــاخ  بـــزن چنگـــي رقـــم 
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 مشـــتری را طیلســـان از ســـر بکـــ 

 ســتان  را مــي اش ادهســجّ سُــبحه و 

ــ     ــرون فک ــش بی ــرِیخ از کَفَ ــغِ م  تی

ــرون  ــ  بـ ــک را کُـ ــر فلـ ــة پیـ  خرقـ

ــک   ــم شـ ــک در هـ ــازار فلـ ــرخ بـ  نـ

ــاز ز  ــه سـ ــگ و چَغانـ ــا چنـ  دهملربـ

 خیز و بگریـز از جهـان عقـل و هـوش    

 

 وانگهــــي در آتــــش ســــاغر فکــــ 

ــ  مــي  مــي ــرِ ای ــا بَ  کَشــان کَشــانش ت

 نِشـــتر مـــاه نـــو انـــدر خـــون فکـــ 

ــ    ــوّال افک ــوی ق ــون س ــ  دام فس  ای

 مشــتری را زِ احتســابت عــزل کــ    

ــره را آواز ده ــان زهـــــــ  زادگـــــــ

ــر نــوای چنــگ و نــي انــداز گــوش   «ب

 (.31)همان:                                              

در شمار ادبیّات انتقـادی زبـان فارسـي     توان مي آنهارا با توجّه به مضامی  غالب  ها نامهساقی

ـ  منزلـة را بـه   هـا  نامهبایـد سـاخت  ایـ  سـاقی    : »سدینو مياستاد صفا  بارهدانست. درای    ارۀکفّ

گوینـدگان   شـة یاند جلوۀ آنهاسرایان دانست و در  پروایي غزل گویان و بي ی قصیدهها یشگریستا

 هـا  منظومـه ی ایـ   هـا  تیـ برا با ساز و ساماني نو تماشا کرد و شـاعران را بـه واقـع از ملـاوی     

 بهانـة تا به  داده ميامکان خوبي به شاعر  ها نامهاقی(. در حقیقت، س161: 6837)صفا، « شناخت

ی روزگار خود را در قالـب  ها يناگفتن، ها تیّممنوعو  ها تیّمحدودمي و میخانه و مستي، فارغ از 

ی بـوده  ا بهانـه نکوهش روزگار و اهل آن بر زبان آورد و ای بسا یادکرد او از مي و میخانه وساقي 

. از ایـ  منظـر، سـاقینامه شـعری     پنـدارد  ميو ناروا  خواهد نمياو  برای اعترا  و انتقاد از آنچه

 (.66: 6839اجتماعي، آرمانخواهانه و شورشگرانه است )ر.ک؛ جوکار، 

از ای  نوع معاني در مجموعه اشعار صدرا فراوان است. در جـایي دیگـر، نیـز از سـاقي میـي      

و در ادامه، در وصـ،   دیآ ميواز ، سپس از نوای دفِ ملرن به آواز و پرخواهد ميچون سلسبیل 

زنان اَبَـد   و به شرح اوصاف مستان و یاران میکده و رقّاصان و دَف دیسرا ميقدح و مي ابیاتي زیبا 

و آرزوی صـفای دل را از   دیـ آ مـي ، از غوغای خَسان و سماع گفتگوی ناکسان به فریاد پردازد مي

 دغل، حیله و نیرنگ دارد:

 شســاقیا از روح مــي جــانیم بخــ   »

 ســـاقیا در دِه عصـــایي زیـــ  شـــران

 ملربــــا یــــک ره بــــه پــــرواز آورم

 سـتان،  ی جـان هـا  نغمـه کـي بُـوَد کـز    

ــدر آســمان   ــه ق ــدَح خــواهم ب ــک قَ  ی

 

ــش    ــانیم بخـ ــورش ایمـ ــعاع نـ  از شـ

ــت  ــ  ظلم ــا ازی ــتان  ت ــرم ش ــرا گی  س

ــه آواز آورم  ــوای دف بــــــ  از نــــــ

ــان؟   ــاد بتـ ــر یـ ــانیم بـ ــان بیفشـ  جـ

 «در وی چــو مــاه و اختــران هــا قلــره

 (.81) همان:                                           
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کـه سُـکر و    باشـد  مـي ابیات متعدّدی از اشعار مالّصدرا در توصی، شران، جام، باده و قَـدَح  

 ،يعرفـان ی معنـا  بـا  «شـران » لفظ. شود ميمستي عارفانه در کنار آنان به ذه  خواننده متبادر 

ی اسـتعار  الفـا   سلسـله  کیـ  محور ،واقع در و است انهیصوف زبان دري اساسي لفظ که هرچند

( که 666: 6837)ر.ک؛ پورجوادی،  است رهیغ و فروش مي و خانهیم و خرابات و جام مانند گرید

 .ردیگ ميتفکّرات عرفاني و الهي نان خویش به کار  منظومةرا در  آنهامالّصدرا 

هدف مالّصدرا  که سدر ميکاربرد ای  رموز به نظر  حوزۀبا تأمّل در کلّیّت اشعار مالّصدرا در 

خویش، اعمّ از دانشمندان و متکلّمان و صـوفیان و ... اسـت کـه از راه صـوان و      زمانةنقد مردم 

 :دانند ميو در عی  حال، پُرادّعا هستند و هر یک خود را مُحِق  اند افتادهحقیقت جدا 

ــداهای دَوان   » ــ  ص ــا زی ــت دنی  هس

ــرَس دارد حبــان  بــس فضــیلت بــر جَ

ــد  ــ  انـ ــان آهـ ــر دل بسـ ــا نهیسـ  هـ

 

 چون جرس از صوت بي معنـي خـران   

 زآنکه هست آن بیدل و ای  دل خـران 

ــا   ــي و پُرادّع ــي معن ــرس ب ــون ج  «چ

 (.83) همان:                                             

 نفی شهرت و نام و ریا در عبادت حق و سلوک مسیر حقیقت

ت، طریقـت و حقیقـت را   مالّصدرا همانند بسیاری از عارفان واصل، راه نجات در مسیر شریع

و با آوردن ای  معـاني در اشـعار خـود، اینگونـه      داند ميدوری از نام جست  و پرهیز از ریاکاری 

 :دیگو ميو در اوصاف آنان اینگونه سخ   ردگذا مينقد  بوتةافراد را به 

ــه شــب » ــابرده روزی را ب ــر حــق ن  به

ــام  ــز در راه کــ ــام جــ ــاده گــ  نانهــ

ــا  ــام و ریــ ــهرت و نــ ــرای شــ  از بــ

 

ــب     ــوی ل ــری س ــاورده ذک ــا ن ــي ری  ب

 نــام حــق نــابرده جــز از بهــر نــام     

ــي ــذارد م ــا   گ ــبیح و دع ــر و تس  «ذک

 (.68) همان:                                             

طلبـي در   مالّصدرا در همی  بخش از اشعار خود، دوستي مال و مقام و از طرف دیگر، عـزّت 

 رسـالة و  کسراألصـنام الجاهلیّـه  که در  . نظیر آنچهکشد مينزد مردم از طریق دی  را به چالش 
و اکثر اهل تلبـیس و   دانند ميلیک  چه فایده که اکثر جاهالن خود را کامل : »آورد مي سه اصل

شـمارند و بسـیاری از بیمـاران َنفْـس و هـوا خـود را صـحیح         غرور خود را مُحِقّ و مصـیب مـي  

مال و عـزّت؟ ایـ  را چگونـه انکـار      . امّا چه گویي در بان مر  حُبّ جاه و ریاست وپندارند مي

ي که در جمع اسبان و نیب نميخواهي کرد و به چه حیلت و غرور خود را معذور خواهي داشت؟ 

ی و در خدمت اهـل ثـروت و منصـب چـه عمـر      آور ميتحصیل مستلذّات چگونه سعي به جای 

و بـه فنـون    یسـاز  مـي ي و در عبودیّت حکّام و سالطی  چگونه اوقات را مسـتغرق  کن ميضایع 
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الدّوام در فکر زیـب و زینـت خـود و     ي و عليکوش ميحِیَل دیگر چگونه در توسیع اسبان عیش 

 (.16: 6833)همان، « ي؟کن ميپیوستگان جان و ایمان صرف 

ي و تملّـق آنـان   چاپلوسو  کند مي هکوِشِی دربار انینما و عالم انینماي روحاناز  کرّاتوی به 

ـ القلبالواردات  کتاني را در تینارضااظهار   یهم. دینما مي هشنکو، سخت ایدن به خاطررا  او  ةیّ
بـه    یـ دو آنـان را   کنـد  مـي جـور را نقـد     یسـالط  شگریستای علمامالّصدرا  که مینیب مينیز 

نوعـاً   کـه ي دارد ماتمقـدّ از دربار،  ایعلاگرفت  مرسوم پول و  که دیگو ميداند و  ميفروشان ایدن

يّ و خفـ  شـرک امـر را وقـوع در     یای وي است. کوچکبه حقارت و  مي و التزافروشموجب خود

 کـه ی بـار  اسـ،  تیّوضعداند و از  مياز امور خالف شرع و مستهج   ی مال و ثروت رابرااحترام 

ي بـه دربـار سـللان هـر چـه از حـالل و حـرام        کینزدبا  که یطور هب آمده است، شیپی علما برا

النّاس را با اعمال خود، فاسد و آنـان را در   عوام دیعقاو  کند مي هکوِشِخورند،  ميدست آوردند،  به

دانـد   مـي ی عار  شده بر آنان کوري از غرور و ناشرا  همه  یاو  کنند مي یجري معاص ارتکان

 : سایت تبیان(.6868و ر.ک؛ تقوی،  33: 6818)ر.ک؛ مالّصدرا، 

 ر:، از قبیل ابیات زیمینیب ميعی  همی  معاني را در اشعار وی 

ــود ی » ــت معب ــهس ــال ک ــال و من  ي م

 شیمسـت تقـوی   دگـر از زهـد و    یـ و

 ي اسـت کـ متّي بر قرن سـللان  کآن ی

 

ــود ی   ــت مقص ــهس ــالل ک ــاه و ج  ي ج

ــآن ی ــوی  ي از درس وک ــتفت  شیهس

 «ي اســتکرمکــاعتمــادش بــر علــای 

 (.33: 6871)مالّصدرا،                            

 يکـاف آثار مالّصدرا منعکس شـده اسـت،    که اینگونه در دورۀ صفویّه درک بحران تفکّر یبرا

 ضیتـا فـ   يرفندرسـک یاز مرا، دوره   یـ ا مـان یصوفیّه و عارفان و حک خیمشا تألیفات دیگر است

کـه طبعـاً    ينـ ید يبـودن و ظاهرپرسـت  ی قشـر  يکه چگونـه از نـوع   مینیو بب میبخوان ي،کاشان

رن  و   یا یها برند. نشانه   ميرن ،دنبال دارد به زیاهل معرفت را ن قیو تفس ریو تکف يبیفر عوام

مالّصـدرا   اصـل  سه رسالةتا  يرفندرسکیم هیّصناع ةرسالمختل، از  یها با موضوع یدرد در آثار

 آشکار است.

  یبهتـر  بـه  شیخـو  آثار در گرانید از شیب دوره  یا در( ق. 6887 ـ 6866) يکاشان ضیف

ـ  و انـد ینما مـي  را خود روزگار تیّوضع وجه  و ضـاء یالبمحجّذة مقدّمـه  ار خـود، آثـ  گـر ید از شیب

سخنان  از جمله است. تیّواقع  یاز ا يحاک اإلنصاف و اإلعتذار ،صدر شرح ،المحاکمه یها رساله

ـ عمومآورده اسـت و در آنجـا از    ضاءیالبمحجّة کتاندر مقدّمه  کهي کاشان ضیفمالّ محس    تیّ

 تیّوضـع مـا، هماننـد    زمانـة  تیّوضع» که، ای  است دیگو ميجهالت در آن روزگار سخ   افت ی
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علمـا   شتریبو  استیمیکاللّه باشد  خالصاً لوجه کهي دانشمعتقد بود  کهي است الغزّزمان محمّد 

در اقلار عالم منلمس  تیهدامنار  و منکرمعروف شده و معروف  منکررا خورده،  لانیش بیفر

 (.88: تا يب)فیض کاشاني، « گشته است

ـ غزّابوحامـد   کـه ي مسائل  یهمبب به س قاًیدق: »سدینو مي ضیف  کتـان ی نگاشـت   بـرا ي ال

 ضـاء یالبمحجّذةو لذا  کنم ميی گریدی ایاحرا   یالدّعلوم  اءیاح، م  هم کند مي ذکر العلوم اءیاح

 )همان(.« نگارم ميرا 

است و زبان  کرده تیحکا گریدی اشعارسخت پیرامون خود را در  طیشرامالّصدرا همچنی  

 کـه دهـد   مـي ، نشـان  کند مي تیشکااز جور زمان  نکهیا  یعو در  دیگشا مير از روزگا هیگالبه 

ي افـزون  وقتـ بـوده اسـت و محنـت و رنـ  او      قیدقو   یزبیت اریبسعصر خود  طیشرانسبت به 

 کـه است   یچنو  کند نمي دایپ شیدردهای براي مرهمو  دنیشنی براي گوشي حتّ کهشود  مي

 ارش دارد:ي آشفته از روزگالیخو  ي پُرخوندل

 يبســ هــا يناشناســ حــق  یــداد از ا»

 سـت یصـاف ن  ي، درونـ  یبـ  حـق  دۀید

 کجاســت ز ســالمت جــز مالمــت ازوَ

 شـــرم بنشســـته، جفـــا بـــر خاســـته

 

ــداد از ا  ــد  ی ــ کاس ــا يقماش ــ ه  يبس

 ســـتیانصـــاف ن یا هدر دل کـــس ذرّ

ــلمان ــام ي از مس ــز ن ــه يبج ــت ک  راس

 «برخاســـــته ایـــــاز رخ مـــــردم ح

 (.697ـ696: 6871)مالّصدرا،               

 بیان اختالف مذاهب به سبب شهوت و جاه و مقام

که تنها منشأ سلوک روندگان راه خدا عشق است و دیگـران   ورزد ميوی بر ای  نکته تأکید 

ی هـا  زهیـ انگ، سپس به نقد افراد مختل، بـا  داند ميرا نَفْس است و هوا را سبب اختالف مذاهب 

 شناسي خود پژوهشي باارزش است: ز نظر جامعهکه ا پردازد ميگوناگون در ای  مسیر 

ــي » ــدم بسـ ــا دیـ ــ، معبودهـ  مختلـ

ــهوت  ــي ش ــتي  آن یک ــيپرس ــد م  کن

ــام  ــوی گـ ــي از درس و فتـ  زن آن یکـ

ــد   ــللان معتم ــرن س ــر قُ ــي ب  آن یک

ــزاف  ــذهبش الف و گ ــر از م ــ  دگ  وی

ــرا بــویي ز حــق در جــان بــدی   گــر ت

ــام   ــک گ ــر ی ــر ه ــي به ــدم کس  زن دی

ــتي   و ــاه مس ــر از ج ــيان دگ  کنــد م

 ویــ  دگــر در زهــد و تقــوی ممــتح 

ــد  حفــظ ایــ  منصــب کنــد از روی جِ

ــراف    ــیچ اعت ــوَدَش ه ــب نَب ــز تعصّ  ج

 کــي چنــی  مغــرور و ســرگردان بــدی



 77 ی اجتماعي عصر ویها گروهتتبّع در اشعار مالّصدرا از منظر توصی، برخي 

 

متن  
هی  ژپو

بی اد
رۀ 
ما
 ش
،

96
ال
 س
،

63
ار 
 به
 ،

68
68

 

ــتي   ــو باورداشـ ــر تـ ــان گـ  ذوق عرفـ

 

ــق ــتي  حـ ــو پنداشـ ــان را نکـ  «شناسـ

 (.93)همان:                                              

طلبـان، دانشـمندان اهـل درس،     پرستان، جاه آید، مالّصدرا شهوت که از ابیات باال برمي چنان

گویـان   گزاف و پرستان، الف ، منصبندیجو ميزاهدان سختگیر و صوفیاني که تقرّن به حکومت را 

اندیشان و عاقبت متکبّران و مغرورانـي کـه گمراهـي و انحـراف      در بان مذهب، متعصّبان و جزم

نمـایي از   تمـام  نـة ییآو  کشـاند  مـي به نقد ، کنند ميشناسان را انکار  خویش را باور ندارند و حق

یي از واقعیّت تاریخي ای  احوال از آثـار مکتـون ایـ     ها گوشهکه  شود مياحوال روزگار خویش 

 دوران در ابتدای پژوهش آورده شد.

 نشینان انتقاد از مدرسه و مدرّس و مدرسه

هـای   ز دیگر موتی،عمل ا اعترا  به قیل و قال مدرسه و مکتب و مدرّسان و دانشمندان بي

ی بسیاری دارد و در عی  حـال،  ها نمونهادبیّات تصوّف است که در اشعار حافظ، موالنا و سعدی 

ی ای  علم قابل تحلیل و بررسي است. مالّصـدرا در  ها هیّنظراز منظر علم روانشناسي اجتماعي و 

. کنـد  مـي ، توصی، ورندآ ميابیاتي مدرسه را از منظر کساني که به خاطر زاد و توشه به آن روی 

و در انتها، از خسان و ناکسـان   دینما مينشیني و مدرّس را بیان  سپس حقیقت مدرسه و مدرسه

که او را از اهل خال  و عارف توحید  خواهد ميو از ساقي  دیجو ميساک  در ای  جایگاه تبرّی 

 خا  کند:

ــدر آن، » ــاطي کان ــوَد؟ رب ــه چِب  مدرس

ــر   ــد بهــ ــالکان آینــ ــهســ  یا توشــ

 رســـه چِبـــوَد؟ مقـــامي در رهـــيمد

 

 ســــالکان آینــــد بهــــر آن و نــــان 

 یا گوشـــهیــک دو روزی منــزوی در   

 «کانــدر او گــاهي رســد شــيءاللّهي   

 (.88) همان:                                             

اندوزان دنیاطلب سـاک  در مدرسـه را نسـبت بـی  آدم و      نسبت میان عالمان واقعي و توشه

 :کند ميو دیگری مغلله  اندوزد ميم که یکي عل خواند ميابلیس 

ــود همچنـــان» ــیس بـ ــه آدم و ابلـ  کـ

ــه  ــق رابلـ ــا حـ ــود بـ ــي را بـ  آن یکـ

 

ــود     ــیس ب ــر تلب ــم، از دگ ــي عل  از یک

 «ویــ  دگــر بــودی ســراپا مغللــه    

 )همان(.                                                    

 پیشه کند: در کن  محنت انزوا دهد ميشاعر چنان از اهل مدرسه دلتنگ است که ترجیح 
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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    

 دشَـــکُ مـــيخسّـــت ابنـــای جنســـم 

ــوی   ــیس دنیــ ــان خســ ــا رفیقــ  بــ

 «زِ حیـوان بـس کمنـد   لیک در معني 

 (.88ـ 83) همان:                                    

آورد:  ، شکایت از اهـل علـم ظـاهری کـرده اسـت و مـي      سه اصل رسالةمالّصدرا در جایي از 

شـمارند و روی از جانـب قُـدس و طلـب یقـی        که خود را از علما مي آنهاهمچنی  است حال »

و تَرکِ اخـال  و توکّـل کـرده، طلـب روزی و      اند شدهگردانیده، متوجّه محران ابوان سالطی  

. حقّا که اگر کسي به حیات حقیقي زنده گشته باشد و نـور علـم و   ندینما ميتوقّع آن از دیگران 

یقی  در دلش از جانب شرق ملکوت تابیده باشد، چنان از صحبت مردمان متـوحّش گـردد کـه    

 (.66ـ88: 6833)همان، « کسي از صحبت مردگان نفرت کند

 الدّین محمّد در انتقاد از دنیاطلبان تأثیر از موالنا جالل

وی اعتنای ویژه  مثنویاصوالً در قرن نهم در شیراز بزرگان بسیاری از اهل تشیّع به موالنا و 

مندان، مولوی شیخ بهاءالدّی  عاملي، مشهور به شیخ بهـایي )م.   عالقه  یبزرگترداشتند. یکي از 

دو آفـاق اسـت.    شـهرۀ دان مسلّم مالّصدرا اسـت. عالقـة وی بـه موالنـا     ق.(، یکي از استا 6888

صـورت و معنـا     یـ ا چنـان از ح نان و حلـو معروف به  فر الحجازالسّ  سوانحو  نامه يطوط یمثنو

گیری اشاره  خود بر کلّیّات شیخ به ای  الهام مةمقدّي در سینف دیموالناست که سع یمثنو هیشب

 دارم کسي توانسته باشـد تـاکنون بـدی  خـوبي ازآن سـبک خـا       گمان ن: »آورد ميو  کند مي

 شناسـد  مي یمعنو يتیّبزر  و شخص ياو موالنا را عارف (.76: 6879)شیخ بهایي، « کند یرویپ

 زیـ ن یيبهـا  خیگردان ششا ..که توانسته نَفْس و وساوس آن را بهتر از هرکس به بشر نشان دهد.

بـه   توان آنان مي  یرا ادامه دادند. از بزرگتر یو قیرط عهیش یحکما و عرفا انیدر م یپس از و

 ( بـا آنکـه در حـلّ   .ق 6898 .اشـاره کـرد. مالّصـدرا )م    يکاشـان  ضیو ف یرازیصدرالمتألّهی  ش

 یاشـعار عرفـا    یـ بـود، از دواو  یو تابعان و يعرب اب  یمتوجّه عرفان نظر شتریب يمباح  حِکم

بـدان اشـارت داشـت. در مجموعـة      حـاً یو تلو حاًیچون موالنا غفلت نداشت و تصـر  یيگو يپارس

 فـراهم  موالنـا  یمثنـو از  يجالب اریبس دۀیموجود است، او گز یو خطّ که به دست یمانند جُنگ

 مجموعـه   یـ ا در یو که است  یا جالب .است يانربّ عارف  یبد او ژۀیو توجّه نشانگر که آورده

. کند نقل مي زیرا ن یو اتیّرباع ياز جمله برخ یاشعار و گریموالنا نظر ندارد و د یمثنوتنها به 
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 و کنـد  مـي  ادی «يومیّق عارف» و «قمحقّ»چون  ينیصدرالمتألّهی  در آثار خود از موالنا با عناو

حتّي قالـب مثنـوی و بحـر     .دینما مي نقل خود يعرفان و يفلسف مباح  ضم  یو از را یاشعار

موالنـا دارد. وی در   مثنـوی ام بـا سـاختار   او شباهت تـ  انةیصوفرمل مسدّس محذوف در اشعار 

پیش از ایـ  در   آنهای از ا نمونهکه  گنجاند ميرا در اشعار خود  مثنویمواردی صراحتا ًابیاتي از 

 موضوع عشق ذکر شد.

، عبارتسـت از: دنیـا   کنـد  مـي از جمله معاني دیگری که از موالنا و دیگر عارفان معروف أخذ 

ای اسـت بـرای اثبـات     کثر صوفیان، ای  روایت نبوی دسـتمایه سج  مؤم  است که در تعالیم ا

 :ردیگ ميي از آن همچون دیگر عارفان بهره به خوبی متعالي و مالّصدرا نیز ها آموزه

ــران   » ــو س ــوَد همچ ــا بُ ــورت دنی  ص

ــاد    ــي نهـ ــي دامـ ــید آدمـ ــر صـ  بهـ

 گفــت پیغمبــر کــه دنیــا در نهــاد،    

 

ــنگان  ــيرا  تش ــد م ــورد آن  کش ــا خ  ت

ــ ــاره در دامـــ ــادآدم بیچـــ  ش فتـــ

ــاد    ــافر فت ــت ک ــؤم ، جنّ ــج  م  «س

 (.71)همان:                                              

 :آورد مي مثنویمولوی هم در 

ــت  » ــارد اس ــا ب ــا در کســب دنی  مکره

ــدانیان     ــا زن ــدان و م ــان زن ــ  جه  ای

 

ــت   ــا وارد اسـ ــرکِ دنیـ ــا در تَـ  مکرهـ

 «حفره کـ  زنـدان و خـود را وارهـان    

 (.639ـ  631: 6، د 6811)مولوی،       

تعـالي   مالّصدرا در بیان آنکه اهل کش، و شهود را در لباس ای  وجود مستعار به سوی حـق 

، انـد  نمـوده طـيّ حجـان ایـ  جهـاني     « تَمُوتُـوا  نأَ بـلَ قَمُوتُوا »حشر واقع گشته و به مقتضای: 

 :آورد مي

ــرد،   » ــویش مُ ــدگي خ ــدر زن ــه ان  آنک

ــرو  ــ  گ ــات ت ــوَد در حی ــه نَب  جــان ک

 در جهـان، آنکه نـامش گشـت مـردن    

 

 حشر ناگشـته بـه حـق جـان را سـپرد      

ــو   ــد زِ نـ ــي باشـ ــانش زادنـ ــر زمـ  هـ

ــان  ــالم عیـ ــد در آن عـ ــي باشـ  «زادنـ

 (.16: 6868)مالّصدرا،                            

 نفي طواف ظاهری ح  بدون درک و دریافت دروني:

 هجـــرت از دار جســـد الزم شـــناس»

ــناس   ــ  ش ــواف ح ــاهر ط ــرت ظ  هج

 

ــراس    ــ  هـ ــت کـ ــق جاهلیّـ  از طریـ

 «اعتي نــه شــک شناســد نــه یقــی ســ

 (.13)همان:                                              
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به شیوۀ خود بـه   مثنوی، شاعر با استفاده از مضامی  شود ميکه از ابیات فوق دریافت  چنان

 آید. ی دیني، مذهبي و عرفاني روزگار خویش برميها گفتمانتوصی، فضای حاکم بر 

 و حرف؛ غذای حقیقت آدمی نه لفظ قرآن

بـه ظـاهر و    قـرآن یي کـه تنهـا از   هـا  فرقهمالّصدرا در ای  اشعار در وص، عالمان، زاهدان و 

را از طـرف   قـرآن و ای  نوع مواجهه با  تازد مي، اند کردهتحلیل مسائل صرف و نحوی آن بسنده 

 :داند ميای  گونه افراد عجیب 

 نجــویي غیــر حــرف مــي قــرآنتــو زِ »

 جـان جان سـوی   رود ميت  سوی ت  

 چــو شــخص آدمیســت قــرآنصــورت 

 غیـــر ظـــاهر نشـــنوی قـــرآنتـــو زِ 

ــه  ــرآناینک ــب   ق ــر کُتُ ــد ب ــایق آم  ف

 چـون طعـامي کـز سـما     قـرآن هست 

 

 جان دهي بهـر لغـت یـا نحـو و صـرف      

 پـــروری ای نـــاتوان تــو همـــی  تــ   

 که نقوشش ظـاهر و روحـش غنیسـت   

ــویا  يگشـــتحنبلـــي محـــض   ی غَـ

ــب   ــد ای عجـ ــظ آمـ ــه زِ روی لفـ  نـ

ــازل از  ــته نــ ــذاگشــ ــرای اغتــ  «بــ

 (.68)همان:                                              

و دی   قرآنکه تنها سوی لفظ و قشر  داند ميوی در ادامة ای  ظاهرگرایان را صراحتاً دَوابي 

. آنان همواره بـر حـواس   اند ماندهو از باط  هستي غافل  ندا و بر ظاهر دنیا فریفته گشته روند مي

 (.61)همان:  اند دهیخواباف آرزوهای مجازی و در لح اند دهیچسبجهان 

 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  

 :دیگو ميحتّي اشیاء به سوی اهلل سخ  

ــت   » ــاد اوس ــم از ی ــاد ه ــلکاک ب  اص

 ک و ســنگیني خــاک، ســرعت افــال 

ــه در تســبیح حــق   هســت اشــیا جمل

 

ــت    ــم از داد اوســ ــبان آن هــ  انضــ

ــي ــاک جملگــي از شــوق آن ب  چــونِ پ

ــي  ــا ب ــا در ســخ  ی ــواه گوی ــق خ  «نُلَ

 (.66)همان:                                              

کشـان ایـ  راه را    محنـت  نالـة کـه سـوز    پـردازد  مـي وی در ای  میان بـه نقـد نامحرمـاني    

. جالب توجّه اینکه پیکي که قرار است پیام پنهان مالّصدرا را در ای  ابیات بـه بُتـان   ندابی نميدر

 محرم مي میکده برساند، چون پیک حافظ، باد صباست:
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ــان،  » ــوی بُت ــذری س ــر بگ ــبا گ  ای ص

ــو را،     ــد ت ــذر افت ــه گ ــه میخان ــر ب  گ

 دلـــي، از وطـــ  تـــا دور گشـــته بـــي

ــان   ــان دارد از نامحرمــ ــه پنهــ  نالــ

ــال  ــگ مخـ ــم آهنـ ــي، دایـ ــد مـ  زنـ

ــارگي  ــوز دل یکبــ ــوختم از ســ  ســ

ــرد   ــگ ک ــم آهن ــر دل ــم ب ــت و غ  محن

 

 رســان یــک از مــا ســالمي مــي بــه یــک 

ــي  ــه م ــا عرض ــدمت م ــا  خ ــ  جابج  ک

ــي   ــي در منزلـ ــش آرام نـ ــک دمـ  یـ

 آه نتوانـــد کشــــیدن یــــک زمــــان 

 زیـــ  نـــوا عشّـــاق را دل بشـــکند   

 چــــاره نَبــــوَد انــــدری  بیچــــارگي

 «از همه سـو کـار بـر مـ  تنـگ کـرد      

 (.68)همان:                                          

کـه   دیـ گو مـي مالّصدرا در ابیات باال در کالمي شاعرانه از تنهایي و غمناکي افـرادی سـخ    

و البتّه در جهـاني کـه شـوق و     پردازند ميهمنوا با عناصر طبیعت به عبادت عاشقانه و خالصانه 

. ماننـد  مـي ، تنها و غریب شود ميی گوناگوني از تزویر و ریا تفسیر ها ،یطمیل به سوی حق در 

کـه   نـد یآ مـي و آنچنان از ابنای روزگار و سالوسي آنان بـه تنـگ    شود مياشک چشمانشان دریا 

 ناموس و تقوی را به سنگ بشکنند: شةیش خواهند مي

 یي شـده ایـ درزَ اشک چشـمم دیـده   »

ــگ   ــه تن ــد ب ــارگي آم ــس بیچ  دل زِ ب

 

ــده    ــوایي ش ــه رس ــارم ب ــ  ک ــد ازی  بع

 «و تقـوی زد بـه سـنگ   ناموس  شةیش

 (.68)همان:                                              

اوست. آنجـا   اللّیر منلقشگفت  منظومةگر سخنان شیخ صنعان در  ابیات أخیر کامالً تداعي

: 6838)ر.ک؛ علّار نیشـابوری،   زدیگر ميکه پس از عاشق شدن بر دختر ترسا از هر نام و ننگي 

عصـر خـویش    اکارانةیرگفت تعریضي پنهان و آشکار بر سنّت زاهدانه و  توان مي( که 831ـ888

 است.

 گیری نتیجه

ی نـان عرفـاني اسـت،    هـا  آمـوزه با تحلیل اشعار مالّصدرا که سرشـار از مضـامی ، تعـالیم و    

ی مختلـ، از مـردم روزگـار وی    ها گروهی ارزشمند و گوناگوني در توصی، ها شاخصبه  توان مي

ها، اصلالحات و رمزهـای ادبیّـات تصـوّف چـون      کارگیری برخي از موتی، با بهپي برد. مالّصدرا 

اندیش و حسابگر، نفي اختالفـات ظـاهری در دیـ  و مـذهب،      عشق و تقابل آن با عقل مصلحت

ی عارفانه، اعترا  به قیـل و  ها يتداع منظومةاستعمال واژگان مي، ساقي، جام، خرابات و ... در 

عمل، نقد بر زهد زاهدان ظاهری و متشرّعان جویـای مقـام و منصـب و     قال مدرسه و عالمان بي

ی صوفیان، عالمان و متشـرّعان  ها کنشو  ها منش، ها نشیبطلب، احوال و افکار،  صوفیان فرصت
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ی شـاعرانه، جهـان پیرامـون خـویش و مناسـبت      ها . وی با توصی،اندینما ميخویش را باز  زمانة

و بسیاری از  کشاند مينقد  بوتةی اجتماعي را به نهادهادیگر قدرت مبتني بر مذهب و تصوّف یا 

، انـد ینما مـي ی پنهـان سـخ  خـویش بـاز     هـا  هیـ الی مردم عصـر خـود را در   ها شهیکلعادات و 

ی مسلّط در روزگار ها گفتماناشعار او را از ای  حی  تحلیل کرد و برخي از  توان ميکه  طوری به

 وی را از خالل ای  اشعار دریافت.

 نابع و مآخذم

. به تصحیح هانری کرب  و عثمان اسـماعیل یحیـي.   األسرار جامع(. 6838آملي، سیّد حیدر. )

 چاپ سوم. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

خردنامـة  «. صـدرا در آیینـة احادیـ     ةیّمتعالحکمت (. »6871ي، غالمحسی . )نانید ميیابراه

 .87ـ36. صص71. زمستان 68شمارۀ  صدرا.

تصوّف علوی؛ گفتاری در بان ارتباط سالسل صوفیّه به حضرت علـي  (. »6838، شهرام. )پازوکي

ــ  868. تهـران. صـص  )مجموعه مقاالت( عرفان ایران گردآوری مصلفي آزمـایش. «. )ع(

837. 

. چـاپ  عشق )پژوهشی در معنای باده در شعر فارسـی(  بادۀ(. 6837پورجوادی، نصراهلل. )

 اوّل. تهران: نشر کارنامه.

. تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـاني و ملالعـات      دیدار بـا سـیمر   (. 6873ورنامداریان، تقي. )پ

 فرهنگي.

سـایت تبیـان   « زدایي از زوال اندیشـة سیاسـي و مالّصـدرا    نسبت» (.6868. )تقوی، محمّدناصر

(www.tebyan.net). 

ونـة گذشـته و   مالحظاتي در سـاختار سـاقینامه بـا تأکیـد بـر دو نم     (. »6839جوکار، منوچهر. )

 .66ـ688. صص68و  68سوم. شمارۀ  . سالی ادبیها پژوهش«. معاصر

خردنامـة  «. زندگي، شخصـیّت و مکتـب صـدرالمتألّهی    (. »6876ای، محمّد. ) حسیني خامنه
 .9ـ67. صص86. شمارۀ صدرا

. جـزء  روضات الجنّات فی أحوال العلماء و السّاداتق.(. 6366خوانساری، میرزا محمّدباقر. )

 . بیروت: انتشارات دار اإلسالمیّه. 1

جلـد. تهـران:    9. سرایان فارس دانشمندان و سخن(. 6886زادۀ آدمیّت، محمّدحسی . ) رک 

 انتشارات خیّام.
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. چـاپ ششـم. تهـران:    دنبالة جسـتجو در تصـوّف ایـران   (. 6871کون، عبدالحسی . ) زرّی 

 امیرکبیر.

اکبر  . ترجمه و تلخیص دکتر عليو تصوّفهمبستگی میان تشیّع (. 6893شبیبي، مصلفي. )

 شهابي. چاپ اوّل. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

. بـه  کلّیّات اشعار و آثـار فارسـی شـیخ بهـایی    (. 6879بهایي عاملي، محمّد ب  حسـی . ) 

 تصحیح سعید نفیسي. چاپ دوم. تهران: انتشارات چکامه.

. به تصحیح سعید نفیسي. چاپ سـوم. تهـران:   عارکلّیّات اش(. 6818عراقي، فخرالدّی  ابراهیم. )

 انتشارات جاویدان.

. به اهتمـام و تصـحیح تقـي تفضّـلي.     دیوان عطّار(. 6873علّار نیشابوری، فریدالدّی  محمّد. )

 چاپ پنجم. تهران: علمي و فرهنگي.

محمّدرضـا  . مقدّمه، تصحیح و تعلیقـات  الطّیر منطق(. 6838ـــــــــــــــــــــــــــــــ . )

 شفیعي کدکني. چاپ اوّل. تهران: انتشارات سخ .

 . چاپ چهارم. تهران: انتشارات فردوس.تاریخ ادبیّات در ایران(. 6837اهلل. ) صفا، ذبیح

خردنامـة  «. عرفان متعالي؛ دیدگاه و جایگاه عرفاني مالّصدرا(. »6836فنایي اشکوری، محمّد. )

 .668ـ687. صص 18شمارۀ  .صدرا

مندرج در دَه رسالة فـیض کاشـاني.    شرح صدر.(. 6813اني، مالّمحس  ب  مرتضي. )فیض کاش

 نا. به تصحیح رسول جعفریان. اصفهان: بي

. قم: مرکز اطّالعات و یةانالثّةالطبع. الحقّ المبین(. 6837ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )

 مدارک اسالمي.

. قـم: دفتـر انتشـارات    یذةانالثّةالطبع .ضاءیالب محجّةتا(.  ـ .)بيــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسالمي.

. بـه تصـحیح صـمد موحّـد. تهـران:      گزیدۀ گوهر مـراد (. 6813الهیجي، عبدالرّزاق ب  علي. )

 انتشارات میراث مکتون.

 . چاپ اوّل. قم: بوستان کتان.اندیشة سیاسی صدرالمتألّهین(. 6836زایي، نج،. ) لَک

. وار، میـرا  صـوفیّه   مرور اجمالی؛ اسالم ایرانی و تصوّف ایرانی(. 6833لئونـارد. )  لویزن،

 ویراستة لئونارد لویزن. ترجمة دکتر مجدالدّی  کیواني. چاپ اوّل. تهران: نشر مرکز.

. بـه تصـحیح محمّـدتقي    کسر األصنام الجاهلیّـه (. 6838صدرا شیرازی، محمّد ب  ابراهیم. )

 . تهران: انتشارات جامعة طهران.پژوه. چاپ اوّل دانش
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. به تصحیح محمّد خواجـوی. چـاپ   سه اصل رسالة(. 6833ــــــــــــــــــــــــــــــ . )

 سوم. تهران: انتشارات مولي.

. به تصحیح محمّـد خواجـوی. چـاپ    مجموعه اشعار(. 6868ــــــــــــــــــــــــــــــ . )

 دوم. تهران: انتشارات مولي.

. ترجمة احمد بـ  محمّـد الحسـني    مبدأ و معاد(. ال،. 6818ــــــــــــــــــــــ . )ـــــــ

 اردکاني. به کوشش عبداهلل نوراني. چاپ دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهي.

. تعلیق و تصـحیح و مقدّمـة سـیّد    رسائل فلسفی(. ن. 6818ـــــــــــــــــــــــــــــ . )

 وم. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمي.آشتیاني. چاپ د الدّی  جالل

. بـه کوشـش مصـلفي خمینـي )ره(.     مالّصدرا  یمثنو(. 6871ــــــــــــــــــــــــــــ . )

 اهلل مرعشي نجفي.آیةچاپ اوّل. قم: کتابخانة 

 جا. . بيأسفار أربعهتا(.  ـــــــــــــــــــــــــــــ .)بي

 . چاپ سوم. تهران: نشر خیّام.األدب ریحانة(. 6816مدرّس تبریزی، میرزا محمّدعلي. )

. تصحیح نیکلسون. چاپ دهم. تهران: امیـر  مثنوی معنوی(. 6811الدّی  محمّد. ) مولوی، جالل

 کبیر.

و  68. سال سوم. شمارۀ فصلنامة قبسات«. فلسفة سیاسي مالّصدرا(. »6873مهاجر، محس . )

 .38ـ63. صص 66

اکبـر شـهابي. مشـهد:     . به تصحیح علـي رسالة صناعیّه(. 6867. )میرفندرسکي، میرزا ابوالقاسم

 چاپ سنگي.

. بـه اهتمـام   اسرار التّوحید فی مقامات شیخ أبی سـعید (. 6897میهني، محمّد ب  منّـور. ) 

 اهلل صفا. چاپ هفتم. تهران: طهوری. ذبیح

امینـي.  . ترجمة حسی  حیدری و محمّدهادی ی صوفیانها آموزه(. 6838نصر، سیّد حسی . )

 سرا. چاپ اوّل. تهران: قصیده

. ویراسـتة لئونـارد   شهور و تحوّل تصوّف ایرانی؛ میرا  تصـوّف (. 6833ــــــــــــــــ . ) 

 لویزن. ترجمة مجدالدّی  کیواني. چاپ اوّل. تهران: نشر مرکز.

 . چاپ نهم. تهران: انتشارات فروغي.تصوّف در ایران سرچشمة(. 6877نفیسي، سعید. )

. مقدّمـه، تصـحیح و تعلیقـات    المحجـوب  کشف(. 6833ی، ابوالحس  علي ب  عثمان. )هجویر

 محمود عابدی. چاپ دوم. تهران: سروش.


