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  چکیده

 اختصاص عربیابن مکتب استعارات و اصطالحات مفاهیم، بررسی به که در این مقاله

گرایان بزرگ کوشش شده است تا با تکیه بر آثار شاه داعی شیرازی، یکی از تلفیق ؛دارد

گرایان ادب فارسی، به بازنگری و بررسی ساختارها و عناصر مکاتب عرفانی در آثار تلفیق

دهد که شاه داعی در رسائل و اشعار ها نشان میبررسی. قرن نهم هجری پرداخته شود

استعاری -های معناگرای استداللی جریان صورتگرای عاشقانه و جریانخویش، به دو 

ها با هم تالشی وافر عربی توجه بسیار نشان داده و در جهت همگام کردن آنبعد از ابن

وی عالوه بر شروح وحدِت وجودی خود بر آثار شبستری و حمویه و مولوی، . کرده است

ه؛ همچنین با بیان اصطالحات عرفان نظری، عربی نیز پرداختبه تبیین علمِی افکار ابن

داعی در موارد زیادی . موضوع وحدت وجود را به طریقی استداللی نیز اثبات کرده است

از اشعار دیگران، جهت تبیین معانی خود استمداد طلبیده و استدالل و ذوق را 
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  مقدمه

--٥٦٠(الدین عربی الطائی معروف به محییمحمد بن علی بن احمد بن عبدالله حاتم
ب به شیخ اکبر، عارف مشهور قرن ششم و هفتم هجری است که در جهان ) ق٦۳۸

ّ
ملق

که از او آثار مشهوری برجای مانده . شوداسالم، واضع عرفان نظری شناخته می

تر در تصوف و عرفان دو اثر معروف مکی فتوحاتدر عرفان اسالمی و  الحکم فصوص

عرفان و تصوف استوار  ۀاو با خلق چنین آثاری، بنای فکری مستحکمی را در حوز . اوست

. ]۱۷٦، ص۱۷[های عرفانی قرار گرفته است کرد که همچنان محوریت بیشتر بحث

فصل است؛  ٥٦٠المعارف، مشتمل بر شکل دایرة عربی، بزرگترین اثر او بهابن فتوحات

ای از علوم باطنی اسالم که در این زمینه بر آثار قبل و بعد از خود برتری دارد؛ اما خالصه

رود که بیست و هفت فصل دارد و هریک روحانی او به شمار می ۀ، وصیتنامالحکم فصوص

کند و از بین آثار، بیشتر ها به یکی از عقاید باطنی اساسی اختصاص پیدا میاز آن

به  قرآن مفّسر و شارح توانیم را یعربابن .]۱۱۷- ۱۱٦صص ،۱٥[شود خوانده می

  را قرآن یعرباست؛ ابن یعرفان یبرداشت قرآن، از او حساب آورد، برداشت
ّ
 انسان یتجل

  زین را او و )ص(امبریپ یعنی کامل
ّ
 از یبرخ. ]۱٤۲، ص۳، ج۲[ ندیبیم خدا یتجل

و  یرمز یبرداشت که دهند قرار یکسان ۀدر زمر  را یعربابن که اندکرده یسع محققان

 یبه معنا را لیتأو زین ای عده. اندنهاده لیتأو را برداشت نیا و نام دارند قرآن از كیسمبل

خدا  به امور برگرداندن ،یعربابن نزد لیتأو که معتقدند لذا و انددانسته بازگشت به اّول

 .]۸۹ص ،۱۱[است ) اّول(
عربی که نوعی عرفان نظری است، از قرن هفتم با تکیه بر اصطالحات و عرفان ابن

شارحان و شاعران  ۀگیرد که بعدها در ادبیات فارسی مورد استفاداستعاراتی شکل می

استعارات مرکزی این جریان به اجزای منفرد قابل گسترش عالم تعلق . قرار گرفته است

عربی هایی که از قرن هفتم به بعد سعی کرد خود را به عرفان ابنیکی از جریان. دارد

ایرانی است که تا زمان موالنا به اوج خود رسیده بود و  ۀنزدیک کند، جریان عرفان عاشقان

خوبی با عرفان نظری و یا با عرفان استداللی و فلسفی نداشت؛  ۀپیش از آن، چندان رابط

دین عراقی که هم در مکتب موالنا پرورش یافته بودند اما از قرن هفتم ادیبانی چون فخرال

کنند به اوج رسیده را با عرفان نظری ترکیب می ۀعربی، عرفان عاشقانو هم در مکتب ابن

پیوند و تلفیقی که عناصر عرفان . وی کامأل هویداست لمعات که حاصل این پیوند در

کند؛  عربی یکجا جمع میرات ابنپردازان ایرانی را با اصطالحات و استعا مثنوی ۀعاشقان
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  . دهد های معناگرا و صورتگرا رخ میبه بیانی دیگر، تلفیقی از جریان

از سویی دیگر، شارحانی چون مؤیدالدین بن محمد َجندی، سعیدالدین محمد 

کثیر  ۀالدین شیرازی، امیر سید علی همدانی، خواجه محمد پارسا و عدفرغانی، رکن

عربی هستند و در این فضا نفس یند که متعلق به مکتب ابنآبر سرکار می ،دیگری

نویسند که در شروحی می الحکمفصوصعربی چون ابن ۀاینان بر آثار برجست. اندکشیده

تدریج جریانی پدید به دنبال آن در قرن هشتم هجری، به. جای خود قابل تأمل است

های قبل آن از دوره ۀدی که زمینزند؛ پیونهم پیوند میه ها را بآید که تمامی مکتب می

طور کلی، این  به. رسدایجاد شده و توسط جامی در قرن نهم هجری به اوج خود می

صفوی به  ۀسازد که رنگ و بوی عرفان دارد و در دور ای از فرهنگ ایرانی میتحوالت آمیزه

  .]٤۷ص ،۳[شود احکام سیاسی و اجتماعی نیز کشیده می

زیسته، شاه داعی شیرازی است که هجری می ۹و  ۸که در قرن گرایانی یکی از تلفیق

عربی است و شروحی بر آثار حمویه و شیخ محمود مکتب ابن ۀیافتاز سویی پرورش

ایرانی انتساب  ۀشبستری دارد، و از سوی دیگر، غزلیات و رساالت وی به عرفان عاشقان

گرایی کرده نظامی صورتشاه داعی، همچون  ۀخویش معروف به ِستّ  ۀیافته و در ِست

مایل هروی از نجیب مقاالت بسیار کم است و جز تصحیح شیرازی، داعی  در باب. است

ید شیرازی در ؤمجعفر  ۀمقالهمچنین و  الکنوزجواهرنام ؛ بهشرح او بر رباعیات حمویه

وجوه . شود داعی مورد مهم دیگری یافت نمیشاه حافظ و ، خصوص مثلثات سعدی

داعی که موضوع اصلی تحقیق ما عربی در آثار اصطالحات مکتب ابن و حتیگرایی تلفیق

ت؛ همین امر اس قرار نگرفتهبررسی مورد  هایک از آندر نوشتار حاضر است، نیز در هیچ

های  عنوان یکی از قلهما را بر این داشته که در این مقاله، پس از معرفی شاه داعی به

دنبال اثبات این مطلب باشیم که داعی ه لی آثار وی، بگرایی قرن نهم و ذکر اجما تلفیق

عربی را با مکاتب دیگر پیوند زده و سعی در گسترش آن شیرازی اغلب عناصر مکتب ابن

عربی و مفاهیمی چون وحدت داشته است؛ در پی آن، اصطالحات و استعارات مکتب ابن

  .وجود را در آثار داعی دنبال خواهیم کرد

  

  گراییجریان تلفیق. ۱

گرا در اواخر قرن هشتم شکل گرفت و در کردیم که چگونه جریان تلفیق پیشتر مشاهده

ادیبان و . اوایل قرن نهم تثبیت شد و در اواخر قرن نهم به شکل نهایی و اوج خود رسید

عربی و دیگر پیروان او نظیر عراقی، پرداز، از سویی بر آثار ابنعارفاِن معناگرای صورت
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-اند و حتی آثار عارفان پیش از ابنویه، شروحی به فارسی و عربی نگاشتهشبستری و حم
اند و از جهتی دیگر غزلیات، عربی نظیر موالنا را با رویکرد وحدت وجودِی خود تاویل کرده

قصاید، رباعیات، قطعات، ترجیعات، ترکیبات و حتی متون منثور ادیبانه و مشحون از 

  . اندتحریر درآورده ۀعربی را به رشتاستدالالت و استعارات مکتب ابن

-اند و در برخی از مثنویاین عارفان از دیگر وجه، به رویکردی عاشقانه گرایش یافته
های خود به صورتی تمثیلی و آلیگوریک، مفاهیم عرفان خراسان را با موضوعات مکتب 

رفی نیز با اند و از طپرستی وحدت وجودی سخن گفتهاند و از جمالشیخ اکبر آمیخته

نظامی  ۀدیدگاهی صورتگرایانه به هنرنمایی لفظی و ادبی روی آورده و به استقبال از خمس

رفته و با تقلیدی کامل و جزئی از وی، نوعی صورتگرایی وحدت وجودی و منجمد عرضه 

رسائل خود و گاه در غزلّیات و قصاید خویش از مفاهیم  ۀها گاه در دیباچآن. اندکرده

این . اندنوان مصالح هنرنمایی، بهره برده و به شکل، بیش از معنا توجه کردهنظری به ع

- جریان ۀگرایی و ترکیب همجریان در حال و هوای پیش از عصر صفوی در جهت جمع
های دیگری نظیر فلسفه نیز ادبیات و عرفان پدید آمده و در عرصه ۀهای گذشته در عرص

  .با ظهور مالصدرا پیش رفته است

  

  ی زاه داعی شیراش. ۲

ق .ه ۸۱٠الدین محمود واعظ بن حسن الحسینی مشهور به داعی الی الله، در سیدنظام

ق وفات .ه ۸۷٠زاده شد و در خدمت شاه نعمت الله ولی به سیر و سلوک پرداخت و در 

الله ولی با عنوان حضرت مقدس نوریه یاد کرده است وی در آثارش از شاه نعمت. یافت

نام شاه داعی بیشتر به علت شروحی که بر آثار ادبی از جمله . ]۱٠٥، ۸٠صص، ۷[

شاه . نوشته است، شهرت دارد یمولو یمثنوو  یشبستر راز گلشن، هیحمو اتیرباع

های عاشقانه و بزمی، نویسی، خود شاعر نیز بوده و حتی در زمینهداعی عالوه بر شرح

  . هایی سروده استمنظومه

های فارسی و عربی به هشتاد رساله، کتاب و منظومه به زباناز داعِی واعظ در حدود 

سو تعلق خاطر او را به آرای مشایخ خراسان و از که این آثار از یک ]۸۱، ص۷[ما رسیده 

تاکنون کلیات . دهدعربی نشان میهای علمی و نظری ابندیگرسو گرایش وی را به یافته

آقای دبیرسیاقی در تهران منتشر شده و  کوتاه او به کوشش ۀمنظوم و نیز شانزده رسال

. وی نیز عرضه شده است راز گلشن شرحو  هیحمو اتیرباع شرحو  یمولو یمثنو شرح
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- الحقایق ابنحقیقة ۀای همراه با تصرف از رسالگونهشیخ نیز ترجمه ۀشاه داعی در رسال
  .]همان[عربی ارائه داده است 

  

  گرایی شاه داعیتلفیق .۱. ۲

های مختلف پرداخته و در ی در رسائلش به اشعار شاعران گوناگونی از جریانداعی شیراز

میلیه از سعدی، حافظ، عراقی، سلمان  ۀکه در رسالها سعی کرده است؛ چنانتلفیق آن
ُ
ک

ای، شبستری و حتی قاسم انوار ابیاتی را تضمین کرده و ساوجی، مغربی، اوحدی مراغه

  . ]٤٥-۳۹صص، ٦[ به صورت وحدت وجودی شرح داده است

نظامی،  ۀهای صورتگرایانه است و به پیروی از خمساو از جهتی خود شاعر منظومه

داعی سروده و از جهت دیگر به نگارش و سرایش  ۀای مشهور به ستّ گانههای ششمثنوی

او در این  ۀکه شانزده رسالاستداللی و استعاری پرداخته؛ چنان ۀرسائل و اشعار ادیبان

قبل و بعد (های مختلِف پیشین زمینه به چاپ رسیده است و از سوی دیگر بر کتب جریان

ها داشته است؛ همچنین شروح سازی آنشرح نوشته و سعی در هماهنگ) عربیاز ابن

، حمویه و )عربیپیش از ابن ۀشاخص جریاِن معناگرای عاشقان ۀچهر (وی بر آثار موالنا 

همه با رویکردی  ،)استعاری- ی شاخص جریان معناگرای استداللیهاچهره(شبستری 

گرایی او  در ادامه به برخی از وجوه تلفیق. وحدت وجودی و عاشقانه نوشته شده است

  .کنیمای گذرا میاشاره

  

  گرایی داعیوجوه تلفیق .۱. ۱. ۲

  استعاری- نویسی استداللیشرح. ۱. ۱. ۱. ۲

جودی خود بر آثار شبستری و حمویه و مولوی، در شاه داعی عالوه بر شروح وحدِت و

 وی در رسال. عربی پرداخته استاش نیز به تبیین علمِی افکار ابنگانهرسائل شانزده
ً
 ۀمثال

راه روشن با یکسان دانستن نور و وجود، از سالک خواسته تا به هر دو وجه نورانی و 

روشنی و آن از آفریدگار  نفس را دو جهت باشد، جهت«: ظلمانی نفس خود توجه کند

دارد و جهت تاریکی و آن از خود دارد، روشنی او جهت هستی اوست به سوی هست 

، ٦[» مطلق که نور مطلق است و تاریکی او جهت نیستی اوست به سوی نیست مطلق

  . ]۱۱ص

نیز با اشاره به حضرات خمس و تعلق هر پیامبر به یکی از این  هیباق کلمات ۀرسالاو در 
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محمد و «: حضرات و جامعیت حضرت محمدی، با ذکر اسامی حضرات نوشته است

ملک و ملکوت، جبروت و هر دو الهوت و . خدا با همه است. عالم گویند ۀمحمدی از هم

  . ]۲۲، ص٦[» ناسوت و رحموت و هر دو باطن و ظاهر

دت نیز با بیان اصطالحات عرفان نظری، موضوع وح مطلب چهار ۀرسالشاه داعی در 

که در معنای معّیت حق با عالم نوشته وجود را به طریقی استداللی اثبات کرده؛ چنان

ب و نه «: است
ّ
چون ذات حق نه جسم است و نه جسمانی و نه عرض و نه جوهر و نه مرک

ها نیست، بلکه معّیتی باشد به بسیط مستند، معّیت او با موجودات عالم بر این مقیاس

احدی که اگر وجود ممکنات را فرض زوال افتد، او و غنای او  حسب وجود قدیم واجبی و

وی حتی . ]٦٠، ص٦[» پس اگر موجودات باشند با او باشند و او با موجودات. زایل نشود

نویسی بر بیتی از عطار و تأویل وحدت وجودی آن روی آورده به شرح البحرُدّر  ۀرسالدر 

 در قسمتی از این رساله با کاربر . است
ً
د اصطالحات تعینات، اسماء و صفات، وحدت مثال

  :و کثرت نوشته است

 داریلب دریا همه کفر است و دریا جمله دین«

 »ولیکن گوهر دریا ورای کفر و دین باشد 
 

در نمط اهل توحید توان گفت که لب دریا همه کفر است که مراد، تعّینات وجود است 

داری که مراد، اسماء و صفات وجودند که به صرافت وجودند و دریا جمله دین ۀکه پوشانند

توان شناخت تا قبول احاطت وجود و ظهور وحدت  ایشان، وجه وجود که ظهور اوست می

  .]۷٠، ص٦[» و کثرت توان کرد

الوجود، به بیان نظر طوایف مختلف در تحریر معنی ۀشاه داعی همچنین در رسال

وجیه نظر اهل تقّید و تشبیِه کامل، به تبیین وحدت وجود پرداخته و با رد کردن و حتی ت

گوید آنچه حقیقت هستی اعتقاد داعی آن است که می«: صورتی استداللی نوشته است

مردم را در . است، سزاوار است که بر واجب تعالی اطالق کنند و بر غیر او اطالق نکنند

گویند همه  میکنند و شود که ایشان نظر به مخلوقات میباب سخن طایفه شبهه از آن می

دید، اطالق اوست و حل نظر ایشان از حال مجنون و لیلی باید کرد که مجنون هرچه می

  .]۹۲- ۹٠، صص٦[» کردلیلی بر آن می

به تبیین مفهوم والیت و قطب با بیانی شیعی پرداخته  المراتبکشف ۀرسالداعی در 

را در پیش گرفته و  نیز باز موضوع وحدت وجود انیع انیب ۀرسالو در  ]۱٠۳-۹٦، صص٦[

  .]۱۲٠-۱٠٤، صص٦[ای از او بیرون نیست حق را وجود منبسطی دانسته که هیچ مرتبه



  ١١٥   مفاهیم، اصطالحات و استعارات عرفان تلفیقی در آثار داعی شیرازی 

-محیی ۀپارسی رسال ۀبه ترجم ،»خیش ۀرسال ۀترجم«ای با عنوان وی حتی در رساله
آخر، بیت  ۀو در رسال ]۱۳۳، صص٦[الدین بن عربی خطاب به یکی از دوستانش پرداخته 

  . ]۱٤٠- ۱۳۹، صص٦[دیگری از عطار را به صورتی وحدت وجودی شرح کرده است 

داعی در شروح خود هم با تبیین وحدت وجود نظیر یک شارح، مباحث را با پیچیدگی 

که چینی و استنتاجات منطقی و شهودی بهره برده است؛ چنان بیان داشته و از مقدمه

 در تبیین وحدت وجود با اس
ً
الدینی و تشبیه عالم به بدنی تفاده از اصطالحات محییمثال

  :برای روح حق نوشته است

موّحده که اهل کشف و وجود و ذوق و شهودند، عالم را به صورت هویت  ۀصوفی«

اند، عالم که داخل است به ظاهریت در مراتب هویت حق  از او دیده تعالی دانسته حق

از حیث باطنیت مراتب هویت، خود جان آن بدنی است که حق تعالی  ۀتعالی به منزل

بدن، و مدّبر آن باشد و آن بدن صورت هویت او؛ حق تعالی عندالمشاعر متعّین نگردد و 

تعالی باشد و در این چون این حال مالحظه رود، وجود عالم به وجهی عین وجود حق

ی عین وجود عینّیت مراتب او هم عین وجود حق باشد، چنانچه مراتب بدن انسان به وجه

پس موحدان که نظر در عالم کنند، ایشان را از عالم وجود، حق واحد . انسان است

  .]۸۳-۸۲، صص۷[» مشهود گردد

بینیم وی در جهت اثبات وحدت وجود، عالم را مانند بدنی تدبیرشده در چنانکه می

 روح پنداشته است و از آنجا که روح و بدن پیوستگی دارند و من حیث المجموع یک

بدین ترتیب وی وجود را . آورند، به وحدِت حق و خلق قائل شده استهویت را پدید می

 وجود که بر نام اوست، جامعیت «: امری واحد و دارای نشئات مختلف دانسته است
ّ
و کل

  .]۸٤، ص۷[» اشیا باشد در نشأت او

یاری از گری دست زده و از بسویلأعربی به تمفّسرین مکتب ابن ۀشاه داعی مانند هم

 وی در أاصطالحات رایج دینی و عرفانی، ت
ً
ویل وحدت وجودی ارائه داده است؛ مثال

ُمّ 
ُ
الدینی را جای داده و نوشته  الکتاب، واژگان کلیدی عرفان محییتفسیر اصطالح ا

ُمّ «: است
ُ
علم، یا جبروت یا عقل اّول یا نفس  ۀالکتاب، اشارت است به حضرت ذات، مرتبا

، یا وجود انسان کامل، یا لوح کلّیه که آن را لوح محفوظ گفته
ً
اند، یا وجود انسانی مطلقا

  .]۱٠۳، ص۷[» حروف، یا نفس نقطه

 به تعریف علمی اصطالحات عرفان ابن
ً
- عربی نیز پرداخته؛ چنانشاه داعی مستقیما

اشارت است به قبول «: اعیان ثابته نوشته استکه با تعریفی آموزشی از استعدادات 

اعیان ممکنه، نور آثار وجه باقی را که روی است هریک به قدر استعداد خود در قبول که از 



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ١١٦

  .]۸٤، ص۷[» مقتضیات مراتب امکان است

عربی پذیرفته و نویسی و ارتباط مستقیم او با عرفان ابنگرایی و شرحلذا وجه استدالل

  .بیش از این نیاز به توضیح ندارد اثبات شده است و

  

  استعاری-ادبّیت استداللی .۲. ۱. ۱. ۲

شاه داعی عالوه بر موارد مذکور در اشعارش به صورت واضح، اصطالحی و استعاری، 

 هم. مفهوم وحدت وجود را مطرح کرده است
ً
مظاهر را اسمایی  ۀوی در موضعی صراحتا

 :دانسته که دام هستی شده و با این همه هستی را از اطالق خارج نکرده است
 ها بهر هستی است دامهمه نام«

 

»دام» و از آنجا که هستی است خود نیست 
 

  .]٥۲، ص۱، ج٥[

در مواردی نیز عالوه بر بیان صریح، اصطالحات گوناگون وحدت وجودی نظیر عین، 

  :شودتشبیه و تنزیه در اشعار داعی دیده میمطلق، مقّید، 

 از آن عین مجموع اشیا شد او«
 

پوست که از قید هر شیء معرا شد او 
 

 واز این رو که شد عین عالم تمام
 

 نه دور از مقّید بود بر دوام 
 

 اگر مطلق است او، مقّید هم اوست
 

 اگر اوست معبود، معبد هم اوست 
 

دوستچه تعریف ما و چه توحید 
 

 »که تشبیه ما عین تنزیه اوست 
 

   .]٤۱، ص٥[

بعد  .یافت یشتریب هم رواج کنار تشبیه و تنزیه در بیترک دو ، کاربردیعرب ابن از بعد

ر بس که بعدها افکنده شد تازه یریمس در هیتنز و هیتشب به اعتقاد وی، ۀاز نظری
ّ
 یاریتفک

در این مسیر جدید فکری قرار گرفته و شاه داعی نیز . گرفت قرار آن ریتأث تحت عرفا از

کار برده؛ به این معنی که خداوند در عین پاک و مبّرا بودن از ه این دو کلمه را کنار هم ب

و خدا در . یابدهرگونه صفات و شکل، اما هیچ صفتی نیز بدون وجوِد حق، تحقق نمی

دوری از افراط و  حائز اهمیت، ۀنکت. ای مقّید و محدود استعیِن مطلق بودن به گونه

  .باشداغراق در این اعتقاد و جریان فکری تازه می

در بخش واردات دیوان داعی نیز گاه اصطالحاتی نظیر اّول و آخر و ظاهر و باطن با 

 :بیانی لطیف گنجانده شده است
 

 گاه روی یارام من جلوهدیده«
 

»اّول و آخر، نهان و آشکار 
 

  ].۲۲۸، ص۲، ج٥[
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شواهد قرآنی فراوانی که موجود است، شاعر نیز خدای تعالی را آغاز و پایان عالوه بر 

ها و زمین ظاهر است و از شدت ظهورش از دیدگان داند؛ چون نور در آسمانهرچیز می

 ۀرا نیز در مثنوی چشم اسم و مسّمی ۀشاه داعی اصطالح ویژ . همه پنهان و باطن است

 :اگون حق را اسمی برای مسّمای واحد دانسته استهای گون زندگانی استعمال کرده و نام
 مسّمای حدیث تسع و تسعین«

 

ی کرده است از عین اسما 
ّ
»تجل

 

  ]. ۲۱۱، ص۱، ج٥[

وحدت در عین کثرت  ۀهای تشریح مسئلاصطالح اسم و مسّمی یکی دیگر از تمثیل

 ۀدارد که همهای گوناگونی خدا، معادل ۀهای مختلف، واژدر میان اقوام و زبان. است

اند بین موجودی متعالی از یک سو و عالم هستی و یا انسان از ها مبین نوعی اضافهآن

داند که کثیر است عربی اولی را مربوط به مقام تجلی به اسما و صفات میابن. سوی دیگر

شاه  ].۲۷۱، ص۱٤: رک[داند که واحد است و دومی را مربوط به مقام احدّیت و ذات می

ها و دیوان همچنین در مثنوی .داندز اسامی را مظهری از مسّمای واحد میداعی نی

 او در مثنوی مشاهد، از . داعی، استعارات وحدت وجودی زیادی به کار رفته است
ً
مثال

دایره و نقطه و  ۀوی با کاربرد استعار . اتحاد راه و راهرو و منزل سخن به میان آورده است

 :دانستن کفر و دین در عالم وحدت سروده استآینه و چهره و نیز با یکسان 
 راه یکی، رهرو و منزل یکی است«

 

 خانه، یکی، دوست، یکی، دل یکی است 

 

دایره و نقطه یکی در وجود  
 

 آینه و چهره یکی در شهود 
 

 کعبه و بتخانه یکی در نیاز
 

 مسجد و میخانه یکی در نماز 
 

هر جهتی قبله برای همه  
 

 »سوی خدای همه روی همه 
 

  ].۳۱، ص٥[ 

که وی اصل  عربی آن را بنیان کرده است؛ چرانقطه از استعاراتی است که خود ابن

ها ظواهر متعدد نقطه شکل ۀدر واقع، هم. دانداشکال هندسی را نقطه می ۀهم

. کلی به امر وحدت در عین کثرت دارد ۀاشار  ،این استعاره. باشد؛ اما نقطه واحد است می

رسد که شروع شده است ای به پایان می هایی تشکیل شده و در نقطهدایره نیز از نقطه

ترین اجزا آغاز شده؛ یعنی  بدین ترتیب شروع فیضان عالم از الیتجزی ].۲٥٥، ص۲[

ور نمایی این ذات به ص پذیر نیست و کثرت، حاصل جلوه جایی  از ذات که آن بخش

 عربی همچنین برای نمایاندن تفاوت حقیقت و مجاز شاه داعی به تبع ابن. مختلف است

 ۀهای چهر موجودات را آینه ۀاو هم ؛در جایی از استعارات آینه و چهره استفاده کرده است



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ١١٨

وجود «. داند؛ صورتی مجازی و خیالی از وجه حق که هم اویند و هم غیر اوحق تعالی می

ولی از نظر اسما و صفات در اعیان ثابته  ،و اطالق یکی بیش نیست حقیقی از نظر ذات

ی می
ّ
ای واحد که در همچون چهره. آن ظهور اشیای خارجی است ۀکند؛ که نتیجتجل

، ٥[ » شودهای گوناگون و متنوع نمایان میهای گوناگون و متنوع به صورتآینه

  ].۱۳٦ص

 در موضعی خلق را در برابر هایش بآب و نور نیز در مثنوی ۀوی از استعار 
ً
هره برده؛ مثال

 :ای از دریا یا پرتویی از نور مانند کرده و سروده استحق به قطره
 چه بود نیز نباشد بسیآن«

 

 احوال چه داند کسی ۀجمل 

 

 ای از بحر محیطی بودقطره
 

 »ای از نور بسیطی بودلمعه 
 

  ].۱۷- ۱٦، صص٥[

همه از .. مطلق خدا استفاده کرده که بحر و موج و شاعر تمثیل آب را برای وجود 

بخش  اش، حیات آب خود بر مبنای قرآنی. گردنداقسام آن است و در نهایت به آن برمی

بخشی و نیز  همه چیز است و شاعران وحدت وجودی با تکیه بر این اصل زندگی

ر باِب نور، همچنین د. اند وحدت آفریده ۀپذیری از آن عنصری نمادین برای عرض شکل

ها در پرتو او ظهور پیدا داند که دیگر پدیدهداعی، آشکار بودن نور را از ذات خویش می

  .کنند و وجودشان چیزی سوای آن نور نیستمی

ای  کند که جز در مظروف خود نمایش متکثرانه در حقیت بساطت نور و آب حکم می

الدینی نیز جز در قالب نمایش  محییبدین ترتیب بسیط الحقیقه در عرفان . نیابند

داعی در بخش صادراِت دیوان خود نیز به بسیاری از این . تجلیات، تکثری ندارد

  :ای عدمی خوانده استکه حق را آفتاب و اعیان را سایهاستعارات اشاره کرده؛ چنان

شاه داعی حق را آفتابی  .]۷۱٦، ص۲، ج٥[» تویی که عین وجود آمدی، عدم سایه«

کند و اگرچه این داند که پرتوهای گوناگون آن، وجود غیر حق را آشکار میتاب میمعال

وجود خداست اما یکی دانستن این دو خطاست، چه وجود حقیقی از آِن  ۀعالم سای

  .ای خیالی و عدمی بیش نیستخداست و جهان سایه

جود را وی در شروح خود، با استفاده از استعاراتی نظیر اعداد، حقیقت وحدت و

تبیین کرده و حتی در خالل آن، به اشعاری از خود و دیگران نیز استناد کرده است؛ 

ی با متجال که «: که در توضیح سریان واحد در اعداد نگاشتهچنان
ّ
و نسبت حضرت متجل

نسبت واحد است با اعداد، که هر فردی از افراد به حقیقت همان واحد است که در مراتب 

  .]۱٠٤ص، ۷[» ست ز من بر من و باقی همه اوستمعدود است؛ نامی ا



  ١١٩   مفاهیم، اصطالحات و استعارات عرفان تلفیقی در آثار داعی شیرازی 

شاه داعی در موارد زیادی از اشعار دیگران جهت تبیین معانی خود استمداد طلبیده 

گرایی عصر خود پیروی کرده  و استدالل و ذوق را تلفیق ساخته و از اصول کلی تلفیق

  :است

 :وصال، رفع وهم مغایرت است و من چون به آن فایز شدم گفتم«
 دانستمزت بستودم و نمیرو

 

 دانستمشب با تو غنودم و نمی 

 

 ظن برده ُبدم به من که من، من بودم
 

 دانستممن جمله تو بودم و نمی 
 

حضرت الهی و  ۀوصال عبارت باشد از غیبت از تصور خودی و استهالک در مشاهد

 :وجود حقیقی، چنانچه شیخ عطار گوید
 تو مباش اصال، کمال این است و بس

 

 تو ز تو گم شو، وصال این است و بس 

 

 :و صاحب گلشن گوید
 ستوصال حق ز خلقّیت جدایی

 

 »ز خود بیگانه گشتن آشناییست 

 

  ].۹۳، ص۷[

عربی، تعریفی متفاوت از وصال قائل است؛ و معنی آن را این داعی نیز همچون ابن

که با این فرض، ما  یابد؛ چراها از خود وجودی نداریم که روزی زوال داند که ما انسانمی

در واقع، در حالت وصال، آدمی چنان . ایم که این شرک استبرای خود هستی قائل شده

    .بیندشنود و با او میشود که گویی با او میدر خدا غرق می

مطالب خویش  ۀشود، وی از تلفیق نظم و نثر در جهت ارائهمانطور که مشاهده می

ز شاه داعی همین معانی را از دیگران اخذ کرده و در لباس شعر گاه نی. بهره برده است

  :عربی درآورده و با استمداد از شعر عراقی نوشته استخاص مکتب ابن ۀعاشقانه و عارفان

 :وجه باقی ۀعالم حجاب اعظم است ما را نسبت با مشاهد«
 یاریست مرا ورای پرده«

 

 انوار رخش سزای پرده 

 

 مصور ۀعالم همه پرد
 

 های پردهاشیا همه نقش 
 

 این پرده مرا ز تو جدا کرد
 

 »این است خود اقتضای پرده 
 

  ]۸۸، ص۷[ 

ات حروفی و ویل استعار أگیری از مباحث رمزی به تشاه داعی همانند حمویه با بهره

خود قرار داده است؛  ۀای از اندیشوی جایگاه حروف را در گوشههندسی نیز روی آورده، 

 .پذیردگویی معتقد بوده که ارتباط با خدا و شناخت حق از راه الفاظ و حروف صورت می

 در مسئل
ً
به نقطه مثالی از برای ذات ساذج و وجود «: حضرات خمس نگاشته است ۀمثال
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ال تعّین که  ۀمطلق و گنج مخفی خواسته که مراد از همه حقیقتی است مطلقه، در مرتب

هوّیت است و از آنکه نقطه الف شد، مثال ظهور آن حقیقت مطلقه در سه مرتب اراده غیب 

اّول  ۀمرتب. لف شود، الف باشدؤاند که چون خطی راست از سه نقطه مکرده؛ زیرا گفته

دو تعّین دیگر است و آن را حقیقت محمدیه خوانند و  أتعّین اّول است، وحدتی که منش

ثالثه حضرت  ۀناشیه از این وحدت، به حکم سلب صفات و مرتب ۀثانیه احدیت صرف ۀمرتب

در واقع، جایگاه سمبولیک حروف وقتی  .]۸٥، ص۷[» واحدیت به اعتبار اثبات اوصاف

اولین  »الف«که  شود که ارزش عددی آن نیز مورد توجه قرار بگیرد و از آنجاتر میروشن

د نماد وحدت ذات در مقام را دارد؛ خو) ۱(حرف در حساب ابجد، ارزش عددی یک 

   .احدیت است

ی و حقیقت  ،عالوه بر این اصطالحات و استعارات وحدت وجودی
ّ
مفاهیمی چون تجل

برای مثال، وی در بخش وارداِت دیوان از . محمدیه نیز در اشعار داعی بازتاب یافته است

ی گنج پنهان در نهاِد آدمی یاد کرده و سروده است
ّ
  :فیض اقدس و تجل

  .]۲۲۸، ص۲، ج٥[» پنهان در درون ما نهادگنج «

  آن خدا در که است یاجلوه یهست جهان ،یعربابن ۀشیاند طبق
ِ
 را شیخو جمال

  از یناش ایدن نیا در را ذره هر وجود شاه داعی نیز. کندمی نظاره
ّ
 یبخشضیف و یتجل

 د وجودیتوح یسو به یراه یذراِت هست تمام این از حال نیع که در. داندخداوند می

  تا انسان. نهفته است نیا در یواقع دارد و معرفت
ّ
 صفات و اسماء کامل یکامل، که تجل

  .است مراتب آن را طی کند یخداوند

های مثنوی ۀدر بخش نعت پیامبِر همدیه از دیگر مفاهیمی است که حقیقت محم

 در . داعی بدان اشارتی رفته است
ً
اّولیت نور محمدی  ۀدربار  یزندگان ۀچشم یمثنومثال

  :سروده است

ی کرد اّول حضرت تو«
ّ
 تجل

 

 بزد یک موج بحر رحمت تو 

 

 برون انداخت یک گوهر که نامش
 

 محمد گشت و عالم شد غالمش 
 

  ].۱۸٥، ص۱، ج٥[ 

نبی،  شود؛ طور کامل در انسان کامل ظاهر می حقیقت محمدیه به ،ه اعتقاد عرفاب

لی هستند و کاملرسول و ولّی، مظاهر این حقیقت 
ْ
ترین مظهر آن در این عالم  در عالم ِسف

که دیدیم شاه داعی چنان]. دانشنامه، ذیل حرف ح: ک.ر[ است) ص(پیامبر اسالم 

الدینی را در نگارش ادبی نیز دستی داشته و برخی مطالب عرفان محیی ۀشیرازی در زمین

  .تزبان رمز و استعاره و ادبیات وحدت وجودی ارائه کرده اس
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  گرایی وحدت وجودیعشق. ۳. ۱. ۱. ۲

گرا های مقدماتی جریان تلفیقگفته شد که شرح شاه داعی بر مثنوی مولوی از تالش

عربی و گرایی پیش از ابنعربی و جمع میان عشقبرای تفسیر مثنوی بر مذاق مکتب ابن

الدینی و تأویل مفاهیم مثنوی با استفاده از اصطالحات عرفان محیی. پس از آن است

. شودگرا دیده میهایی است که در آثار جریان تلفیقجمع میان این دو جریان، از ویژگی

خود به تقلید از مثنوی مولوی پرداخته و از  ۀنامعالوه بر این، شاه داعی در مثنوی عشق

وی در این مثنوی، ذیل عناوینی که همگی مشتمل بر . وزن رمل نیز استفاده کرده است

سخن گفته و ... عشق، حقیقت و مجاز عشق و  ۀعشق است از عین عشق، بلندی پای ۀواژ

  :با نشاندن عشق به جای وجود از وحدت عشق و عاشق و معشوق یاد کرده است

 نور عشق است از کنار و از میان«
 

 عاشق و معشوق هر دو پرده دان 

 

 در میان ما و از ما برکنار
 

 »یک حقیقت صد هزاران اعتبار 
 

  ].۲٤۷، ص٥[ 

شاه داعی در این مثنوی با وضوح به تقلید از موالنا اذعان کرده و حتی بیتی از موالنا 

  :را تضمین کرده است

 العاشقينالحق، اماماز جالل«
 

 كنم تضمين گواهي مستبينمي 

 

 من چو لب گويم، لبِ دريا بود
 

 »من چو ال گويم، مراد الّا بود 
 

  ].۲٤۳، ص٥[

عربی کرده و با شاه داعی نیز سعی در تأویل اشعار موالنا ذیل تفکرات ابنبنابراین 

. العاشقین نامیده است رو این جریان و امامگرایی خود، موالنا را پیش اشاره به وجه عشق

شاه داعی در رساالتش نیز گاه به اشعار موالنا استناد کرده و تعبیراتی وحدت وجودی از 

با اشاره به قوس نزولی و  سرانجام و نظام ۀرسالکه در چنان ها استنباط کرده است؛آن

معرفت به نبات نباشد و تا به  ۀپس سرانجام جماد از برای فاید«: صعودی نوشته است

شود، او را هنجاری بود، آن هنجار سرانجام بازگردد و در قبول آن آثار که به آن نبات می

  :نظام اوست تا سرانجام او

 نامی شدم از جمادی مردم و
 

 وز نما مردم به حیوان سرزدم 

 

 مردم از حیوانی و آدم شدم
 

 »پس چه ترسم، کی ز مردن کم شدم 
 

  ].۲۹، ص٥[

های  همچنین در این مثنوی و نیز در مثنوی گنِج روان، از حکایات و تمثیل داعی

تالش وی برای تلفیق  ۀفراوانی نظیر مثنوی مولوی بهره برده و این ویژگی نیز نشان
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  . ]٦٦، ۲٥۹، صص۱، ج٥: برای مثال، رک[آلیگوری و استعاره است 

گردد؛ برای گرایی احساس میدر برخی غزلیات شاه داعی نیز رنگ و بوی عشق

مثال، وی در مصراعی به اتحاد عشق و عاشق و معشوق در وجود انسان اشاره کرده و 

  :سروده است

  .]٤٥٦، ص۲، ج٥[» قین انسانی استعشق و معشوقه و عاشق به ی«

در رسائلش حتی به برخی از ابیات سعدی نیز استناد کرده و به نوعی توجه خود  شاعر

 سرانجام و نظام ۀرسالکه در را به مضامین معناگرایی عاشقانه نیز نشان داده است؛ چنان

شاه . ]۳۱ص، ٥: رک[را گنجانده است ...) تن آدمی شریف است (تمام غزل سعدی 

گرایی ها، گواهی بر عشقداعی در شروح خود نیز، اشعاری را سروده که برخی از آن

 وی در شرح یکی از رباعیات سعدالدین حمویه با استناد به بیتی از شیخ 
ً
اوست؛ مثال

و با اشاره به بیتی از خودش ) عربیر از ابنأثگرای متهای جریان عشقاز چهره(اوحدی 

ام اقتضای آن کند که باز میان آید و به ارشاد و والیت و کرامت و این مق«: نوشته است

 :شیخ اوحدی فرماید. مشهور گردد
 دوست گیرد نهان و فاش کند

 

 مخلصان را در این خطر دارد 

 

  :داعی گوید شاه و

 ما گرچه گرفتیم در ایام کناری
 

 »آخر بکشد عشق تو ما را به میانه 

 

  ].۹۸، ص۷[

واِر گفتیم؛ استناد به اشعار شاعران وحدت وجودی و یا تأویِل ابن عربیگونه که و همان

های ادیبان جریان اشعار شاعران غیر وحدت وجودی در میان آثار خود، از ویژگی

  . گراست تلفیق

عالوه بر این، شاه داعی در آثارش به تأویل و تفسیر اصطالحات بزمی و عاشقانه به 

 در معنای استعار ه؛ چنانسیاقی وحدت وجودی نیز پرداخت
ً
با » الی دو زلفین« ۀکه مثال

 ۀاشاره بود به هر دو صفت متقابل از مرتب» زلفین«: گرایانه نوشته استتعبیراتی حروف

 نبوت و والیت باشد در نفس » ال«امکان و صورت 
ّ
مبّین نیستی امکانی است؛ یا مراد حظ

» میم«و . ن در قیام؛ یا دو وزیر قطبمیزا ۀدو کف ۀفقر ذاتی؛ یا دو شخص قائم به منزل

  .]۸٥، ص۷[» مراتب خود ۀامر الهی است متنّزل به هم ۀدهان اشاره به مرتب

در تفسیر زلف و عارض نیز مشابه شبستری به وجوه جمالی و جاللی این  شاعر

  : استعارات توجه کرده و با انتساب زلف به کفر و عارض به ایمان نوشته است

امکانی و عارض اشاره به  ۀبه حجاب کیانی و مراتب جزئیه و کلیزلف اشارت است «
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اگر به دهر و زمان یا به طبیعت یا سریان در اکوان ... ظهور وجه باقی در عالم فانی

الله ثر از ورای صور اعیان اثبات نکند، کافر باشد از ممّر زلف و اگر نورؤمحجوب شود و م

ده کرده است و تصدیق وجود و ظهور صانع مشاهده کند که ظهور مطلق در مراتب مقیّ 

؛ ۱٠٠-۹۹ ، صص۷(» کند، مؤمن باشد به سبب عارض که مستعار است از بهر ظهور کفر

 :همان: برای آگاهی از تفسیرهای دیگر از استعارات اعضای بدن معشوق نیز رک

طور جامع و در عین حال ه دارد، زلف را ب راز گلشنهمچنین در شرحی که بر  ).۱٠٤ص

مراد از زلف، وجود اعتباری است که وجه وجود حقیقی را «کند که طور معنا میموجز، این

ممکنات است از عقل اول تا جوهر انسان و  ۀپوشد یا مراد سلسلبر اهل وهم و خیال می

در  ].۳۱۸، ص۹[» وجه شبه ستر این مراتب کثیره باشد وجود واحد را چنانچه زلف روی را

ت خود، وجوه تناسبات زلف با عالم تعینات و کثرات را مورد نظر قرار واقع شاعر در اشارا

  .داده است

 
  صورتگرایی وحدت وجودی. ٤. ۱. ۱. ۲

برخی از رسائل  ۀاو و هم در مقدم ۀکه پیشتر گذشت، صورتگرایی شاه داعی، در ستّ چنان

. پیداست گرایی وی نیز از خالل همین آثاراو آشکار و مشخص است و عالوه بر آن، عشق

 
ً
م ۀرسال ۀداعی در دیباچشاه مثال

ُ
  :نگاشته است هیثان ۀیلیک

 جالله و عّم حد و ثنای بیحمد بی«
ّ
عد حضرت احد قدیم و خداوند کریم راست، جل

 ۀکامالن انسان است و تنزیه و تقدیس او پیرای ۀنواله که تحمید و تمجید او سرمای

  .]۳۹ص، ٦[» ...فریشتگان و قدسیان 

  :چهار مطلب او بدین شکل است ۀآغاز رسالو نیز 

ذات و بینش، آفریدگار آفرینش و درود آن حضرت بر محمد مصطفی  ۀبه نام بخشایند«

  .]٥٤، ص٦[» اهل اختیار و گزینش ۀو آل زبد

 نوعی صورتگرایی تقلیدی، منجمد، پر از تجنیس
ً
های البته شروع رساالت داعی غالبا

  .توان آن را در حد ادبی ممتازی در نظر گرفتو نمیتکراری و خالی از ابتکار است 

هایش به سراغ تقلیدی از نظامی رفته و در این راه از سوی دیگر شاه داعی در مثنوی

نظامی  ۀهای او منطبق بر خمسعناوین و اوزان مثنوی. تر از رساالتش بوده استموفق

 چهل چمن، چهار ان،رو  گنج المشاهد، :وی در این آثار که به ترتیب. گنجوی است

نام دارد، ضمن صورتگرایی هنری، مفاهیم مکتب  نامهعشق و یزندگان ۀچشم صباح،

که بر وزن  المشاهدشاه داعی در مثنوی . ای بدیع عرضه کرده استعربی را با شیوهابن



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ١٢٤

نظامی سروده شده، ذیل عناوین المشهد، موضوعاتی عرفانی نظیر طلب،  االسرارمخزن

فیض اقدس و مقّدس و  ۀبرای مثال وی دربار . تجرید، کشف و معرفت را مطرح کرده است

  :وار سروده استظهور آدم با اسلوبی نظامی

 ای ز تو در فتنه و غوغا جهان«
 

 گشته از امواج تو دریا جهان 

 

 برداشت بند گنج تو از خویش چو
 

 این همه آشوب به عالم فکند 
 

 لشکر اسماِء تو بر هم زدند
 

ه به سلطانی آدم زدند 
ّ
 »سک

 

  ].۱۷، ص۱، ج٥[

آید که شاه داعی با اشاره به حدیث کنز مخفی، اسماِء حق را به لشکر میچنین بر

 « ۀتشبیه کرده و خلقت آدم را با کنای
ّ
توصیف کرده و بدین ترتیب با » سلطانی زدن ۀسک

جالب دیگری که در هر  ۀنکت. صورتگرایی قدم نهاده است ۀاستفاده از صور بیانی، به حوز 

هاست؛ بدین معنا که در هر مشهد، پس آید، سبک ادبی تلفیق قالبمشهد به چشم می

هد در زبانی بندی مفاهیم مشاز مثنوی، یک غزل در انتهای بخش آمده که نوعی جمع

گانه در موضوع شاه داعی در مثنوی دوم به نام گنج روان نیز مقاالتی ده. عاشقانه است

سما و افعال حق و احوال و مقامات انسان نگاشته که آراسته به امعرفت ذات، 

  .]۸۳-٤٠، صص٥: رک[پردازانه است هایی صورت آلیگوری

- ترین منظومهپردازانهشاه داعی، شاید صورت چمن چهار و صباح چهلهای مثنوی
که بر وزن  صباح چهلشاه داعی در مثنوی . های وحدت وجودی در ادب فارسی باشد

التوبه، صباح، نظیر صباح ۀگان نظامی سروده شده، ذیل عناوین چهل مجنون و یلیل

الموت،  الترک، صباحالهّمه، صباحالمراقبه، صباحالطلب، صباحالتوجه، صباحصباح

ها با این صباح ۀهم. عربی را تشریح کرده است، مفاهیم مکتب ابن...التمکین و صباح

ها با لحنی صورتگرایانه و شبیه به نظامی، گردد و در آنآغاز می» ...رو کرد صباح «عبارت 

. شودمفهوم وحدت وجود و سرشتن ِگل انسان در چهل صبح به دست خداوند تبیین می

  :د در آغاز این مثنوی سروده استشاه داعی خو

 آن کس که سرشت ما ز گل کرد«
 

 گل را به چهل صباح دل کرد پوست 
 

 ظهور خود ساخت ۀدل، آین
 

 دل مظهر پاک نور خود ساخت 
 

 فّیاض لطایف نهانی
 

 معانی خزاین فّتاح 
 

ده نیستی دمادمهستی
 

 »در صورت صدهزار عالم 
 

  ].۸٤، ص٥[



  ١٢٥   مفاهیم، اصطالحات و استعارات عرفان تلفیقی در آثار داعی شیرازی 

 اساس . گرددنیز توجه به شکل در کالم شاه داعی حس میدر همین ابیات 
ً
مثال

خزاین و - فتاح، لطایف-سرایش بیت سوم، محور موسیقایی موازنه است تا واژگان فیاض

  .معانی، با یگدیگر تسجیع برقرار سازند-نهانی

. شودنیز شکل بدیعی از صورتگرایی وحدت وجودی دیده می چمن چهاردر مثنوی 

نظامی سروده، از سفر شوق به چهار  کریپهفتشاه داعی در این مثنوی که آن را بر وزن 

در چمن . هنر نظامی است ۀکنندهای آن تداعیبخشیچمن یاد کرده که تصویرها و جان

های منظور، خیری، زیبا، ارغوان، سوسن و رعنا دیدار کرده و از هرکدام اّول، شوق با گل

 ارغوان گشته است و همه به عجز خود در این راه اعتراف کرده جویای سّر وجود
ً
اند؛ مثال

  :باره به شوق گفته استدر این

 ارغوان گفت ای خجسته وصال«
 

 و خیال 
ّ
من که هستم اسیر ظل

 

 در حقیقت چه باشدم تمییز
 

 »وان گهی در حقیقِت حق نیز 
 

  ].۱٤٠-۱۳۹، صص٥[

نظر، های دیگری چون مشکین، خوشگلو به همین شکل شوق در هر چمن با 

اند دیدار کرده و همه از عجز خود برای وی سخن گفته... افروز، شقایق، بنفشه و بوستان

ای از این راز را بر وی آشکار ساخته و اندکی شوق را تسکین داده تا در نهایت بلبل، شّمه

  :است

 هیچ باقی نماند، باقی اوست«
 

اوستنفس من می است و ساقی  
 

 شوق از او چون جواب خود بشنید
 

 »باطنش از قلق بیارامید 
 

  ].۱۸۲، ص٥[ 

ها و گیاهان نیز شاه داعی به انواع گل ۀنگاه صورتگرایان ۀاین منظومه به خوبی نشان

 ۀدر مثنوی چشم .آیدشناسی سنتی به حساب میهست و منبع خوبی جهت گیاه

ها بیان شده و در زندگانی هم موضوع وحدت در رشحات چندگانه و با اسلوب تلفیق قالب

- ۱۸٤، صص٥[بندها و قصایدی وحدت وجودی گنجانده شده است دل مثنوی، ترجیع

۲٤۳[ .  

 به  نامهعشقو در مثنوی آخر؛ یعنی 
ً
که پیشتر از آن سخن گفتیم شاه داعی اساسا

که مفهوم چنان. ع تساوی عشق و وجود توجه کرده استاستقبال مولوی رفته و به موضو 

  :چنین ترسیم شده است عشق مجازی و حقیقی در این مثنوی ۀعشق و رابط

 بازی سرسری نیستحدیث عشق«
 

بری نیستها میگمانی کز سخن 
 



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ١٢٦

 ها که ُدّر عشق سفتندبه حق آن
 

 مجازی را در این ره وانگفتند 
 

 مجازی نیست جز صورت پرستی
 

 حقیقت بگذر از صورت که رستی 
 

رو گشتکسی کاندر مجازی پاک
 

م کرد و بگذشت 
ّ
 حقیقت را مسل

 

نگویم با تو زین پس از چه و چون
  

مجنون و لیلی ۀقّص  در ببین 
  

نه طبع من به دعوی این سخن گفت
  

»نظامی در کتاب خویشتن گفت 
  

  ].۷٤، ص۸: ؛ نیز رک۲٥۹-۲٤۷، صص٥: رک[

رسد، زیرا  بینیم لحن شاه داعی از لحاظ هنری فروتر از نظامی به نظر میمیکه چنان

 از جهت صورتگرایی هنری به پای 
ً
د مطلق نظامی انگاشته و یقینا

ّ
وی از جهتی خود را مقل

معناگرایی عرفانی در آثار شاه داعی، توجه به  ۀوی نرسیده و از جهت دیگر نیز به دلیل غلب

. دوم قرار گرفته است ۀوی در درج ۀهای عاشقاندر مثنوی پردازی هنری، حتیصورت

گرایی و جمع میان  بنابراین شاه داعی شیرازی با نوشتن آثار مذکور، برای گسترش تلفیق

  .الدینی تالش شایانی کرده استهای پیشین با محوریت عرفان محییجریان

 
  شروح شاه داعی. ۳

  یشبستر ازر  گلشنتأمالتی در شرح شاه داعی بر . ۱. ۳

عربی را بسط داده مفاهیم کلیدی مکتب ابن راز گلشنداعی شیرازی در شرح خود بر 

معنی وصال در نظرگاه شبستری، چیزی جز تصحیح خیال و پرده برداشتن از . است

این الفاظ در حقیقت از روی ناگزیری و جهت تشبیه انتخاب شده و . دیدگان فرد نیست

  :وصال و اتحادی در کار باشداال غیری در عالم نیست که 

 وصال این جایگه رفع خیال است«
 

چو غیر از پیش برخیزد وصال است 
 

 خیال از پیش برخیزد به یکبار
 

 »نماند غیر حق در دار دّیار 
 

  ].۱٠٠، ص٥[

ارکان هستی است و  ۀبنابراین فنا از نظر شیخ محمود، رویت وجوِد مطلق در هم

تفسیر کالم شیخ محمود نوشته است، باید اذعان داشت که گونه که شاه داعی در  همان

اشارت است به قطع نظر از مغایرتی که میان واجب و «این اصطالح در سخنان شبستری، 

ره وجودی از نظر توحیدبین موحد
ّ
، ۸[ »ممکن از روی اعتبار هست و رفع تعّینات متکث

بینان، باطِن آن را عالم چون تعّیناتی اعتباری است که تنها حقیقت ۀ؛ یعنی هم]۱۹۱ص

 ممکنی وجود ندارد و هرچه هست، واجب. کنندمشاهده می
ً
-باطنی که در آن اساسا

  . الوجود است



  ١٢٧   مفاهیم، اصطالحات و استعارات عرفان تلفیقی در آثار داعی شیرازی 

های زلف را با مشخصات کثرات تطبیق داده است؛ همچنین شبستری برخی ویژگی

ت در تمامی وجوه تعینات مانند ملک و ملکوت، از نظر وی، دو تا بودن زلف اشاره به زوجی

ها مرگ و خروج آن(و بریدن و چیدن سر زلف نشانه از کاستن کثرات ... غیب و شهادت و 

  :باره سرودهوی در این. است) از عالم تعینات

 اگر ببریده شد زلفش چه غم بود«
 

که گر شب کم شد اندر روز افزود 
 

 شد چنبر اوچو دام فتنه می
 

 »به شوخی باز کرد از تن سر او 
 

  ].٥۸۱، ص۱٠[

جان بودن زلف نیز از نگاه شیخ محمود، حاکی از مجازی و سایه بودن تعینات بی

طور موجز چنین از این ویژگی زلف به راز گلشنشاه داعی شیرازی در شرح خود بر . است

حقیقی را بر اهل مراد از زلف، وجود اعتباری است که وجه وجود «: رمزگشایی کرده است

، ۸[» ممکنات است از عقل اول تا جوهر انسان ۀپوشد یا مراد سلسلوهم و خیال می

های اصطالحات عرفانی، از زلف نامهدر کتب مختلف متصوفه و تعریف. ]۳۱۸ص

-عربی از این واژه، به نظر میتفسیرهای گوناگونی شده که گاه نزدیک به کاربردهای ابن
  .رسد

اند و مر و نواهی الهی  یا غیب هویت یا مراتب صفات قهریه تعبیر نمودهزلف را به اوا

بدین ترتیب، منظور از . اندهمچنین پیچ زلف را به اصول حقایق و معارف تفسیر کرده

حس و  ۀمراتب از حضرت الهّیت گرفته تا مرتب ۀآن است، هم ۀتعّینات که زلف، نمایند

یار همچون کمندی است که در تمامی مراتب در واقع زلف . گرددشهادت را شامل می

گرفتاری فطری کثرات در دام ذات احدّیت، موجب شده این اسارت . افکنده شده است

  . دلتنگی که موجب قرار و خشنودی آن کثرات باشد ۀنه مای

توان به سه بخش کلی که طور کلی، مفاهیم تشریح شده در معنی لفظ زلف را میبه

 .۲ ؛کثرات و تعینات .۱: هستند، تقسیم کرد) کثرات(ی اصلی معنا ۀهمه زیر مجموع

که چنان. هاها و جانطرق و منازل سلوک و کمند دل .۳ ؛تجلی و تعین جمال و جالل

و با توجه به  این استعاره را به خوبی تبیین کرده راز گلشندیدیم شیخ محمود و شارحان 

این طرز کاربرد استعاری و . اندیه نمودهاش را توجهای اساسی آن، معانی کاربردیویژگی

 منطبق بر آثار شیخ اکبر است و از تعمیم صفات بارز یک پدیده به اسم آن 
ً
رمزی کامال

اما  ؛، از اصطالح اعیان ثابته استفاده نکرده استگلشنحکایت دارد؛ شبستری خود در 

اند و روی آورده این اصطالح در اثر شبستری ۀالهیجی و دیگر شارحان به تفسیر گسترد

گیری تعبیرهای مترادفی از اعیان ثابته، به تبیین این اصطالح  هریک از ایشان با به کار
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 صاین پرداخته
ً
، ۱: رک[بهره برده » عدم مضاف«الدین ترکه در این راستا از تعبیر اند؛ مثال

 نیز» ماهیت«و شاه داعی عالوه بر آن از اصطالح  ]۱۹٠، ۱۷٦، ۱٥٦، ۱٤۹، ۱٤٥صص

ها این ۀو الهیجی عالوه بر هم ]۳٥۱، ۲۳۹، ۳۱٤، ۲۳۷، صص۸[ استفاده کرده

-۳٦۳، ۲۲٥، ۱۳٠، ۱۲۷، صص۱۲ :رک[کار برده است  را هم به» اعیان ثابته«اصطالح 

ترین طور کلی در میان شروح، شرح الهیجی مفصلبه. ]٥٤٥، ٤۳۹، ٤۱۸، ۳٦۷

اعیان ثابته را دربردارد و در شرح شاه داعی کمترین توجه به این بحث  ۀتوضیحات دربار 

  .شده است

 
  تأمالتی در شرح شاه داعی بر رباعیات حمویه. ۲. ۳

رباعیات سعدالدین حمویه نیز کوشیده  ۀشاه داعی در تأویل برخی استعارات عاشقان

گرا فان جریان عشقسعدالدین در موضوعات عاشقانه، رنگ و بوی عر  ۀکالم رمزگون. است

- را از آن زدوده و تفاسیر و تأویالت شارحان نیز رموز اثر او را به خوبی بر میزان افکار ابن
برای مثال، به این رباعی حمویه و شرح شاه داعی بر آن توجه . عربی عرضه کرده است

  :کنید

 زددل دوش همه  شب در جانان می«
 

زددانی که چه بود؟ نقطه بر جان می 
 

 با او همه شب سواد حرف از طرفی
 

 »زدرکن ابدی بر رخ ارکان می 
 

 ۀزد؛ مشاهد دل دوش همه شب در جانان می«: و شاه داعی در تفسیر آن نوشته است

زد؛ از منشأ نقطه استنباط دانی که چه بود نقطه بر جان می. خواست علمی احاطی می

فی؛ صور حروف بسیط از جهت با او همه شب سواد حرف از طر . کردبسایط حروف می

زد؛ و به آن تقاضا رکن ابدی بر رخ ارکان می. کردندحصول معانی تقاضای ترکیب می

یافتند به وصفی خاص تا اند با اسماء که بّینات و ُزبرند نسبت میمسّمیات که ارکان ابدی

  .]۹٠، ص۷[» شدمقصود حاصل می

 ۀحمویه به حرف الف منتهی نشده، بلکه سعدالدین به هم ۀاستعارات رمزاندیشان

 وی در تحلیل چگونگی پیوند . های خود توجه داشته استحروف در رمزاندیشی
ً
مثال

آمد تا بانی  ءپس الف به با«: و ظهور خلقت از اطالق به تعّین نوشته است» ءبا«به » الف«

البّته این استعارات، . ]٥۹، ص۷[» دپدید آی ءدر بنا پیدا شود و عرض ارض الف در فرِض با

بوی وحدت وجود و تبیین قوس نزول و صعود دارد، اما به حدی رمزی است که توضیح 

  :روشن آن دشوار است

 چون شکل به غایت برسد، الم شود«
 

نفس که الهام شود ۀچون وسوس 
 



  ١٢٩   مفاهیم، اصطالحات و استعارات عرفان تلفیقی در آثار داعی شیرازی 

 هر خاص که خاص ماست گمنام شود
 

 »گهی عام شودچون آیت گشت، آن 
 

  ].٤۲ص، ۷[

خواص در آن به آیتی عام تبدیل  ۀبنابراین، دنیای وحدت، جهان گمنامی است و هم

شود؛ تعّین مینفس چون الهام رّبانی، پاک و بی ۀرنگی، وسوس در این عالِم بی. گردندمی

ای صاحب وحدت یا همان الم رسند، به دایره مانند خطوط و اشکال که چون به انتها می

همین رباعی شاه داعی شیرازی تفسیری ارائه داده که رمزهای  ۀدربار . گردندمبّدل می

مشکل : الجمله رمزی گفته شودفی«: که نوشته استآن را تا حدی آشکار ساخته؛ چنان

تا به غایت خود نرسیده که حرف آخر او حاصل شود، شک است و چون حرف آخر شکل 

جزوی از علم است بلکه » الم«و زایل شد » الم«است حاصل شد، شک به حصول » الم«که 

 علم است
ّ
پس فرموده باشد که چون علم حاصل شد، . به اعتبار اطالق جزو وارده به کل

  . ]۹۷، ص۷[» شک زایل گشت

تأویلی آن،  ۀالبته این مفهوم با تفسیر شاه داعی، دال بر وحدت وجود نیست، اما شیو

شیخ سعدالدین حتی به . ود استعربی با حروف، جهت اثبات مّدعای خیادآور بازی ابن

بدان که فتحه «: که نوشته استزاندیشانه داشته؛ چنانمهای زبان نیز نگاهی رمصّوت

ُمّ 
ُ
  .]٥۸، ص٤[» الکتاباشارت است به الله و کسره به اله و ضمه به ا

حمویه، عارف همواره در توحید مستغرق است و در نگاه او موجودی  ۀدر بیان شاعران

  :ر جهان وجود نداردغیر از حق د

 در هرچه نظر کنم تو را بینم من«
 

من تویی که را بینم من ۀدر دید 
 

 جز از تو که باشد و که را بینم من
 

 »کی باشد و گر بود چرا بینم من 
 

عربی نوشته شاه داعی شیرازی در بازگشایی رموز این رباعی بر مذاق عرفان ابن

دهد در مراتب وجودی و وجود مطلق خبر میدر این رباعی از بسط ظهور «: است

شهودی، تا وهم آن نشود که مگر مظاهر نه عین اویند؛ یا اگر غیرند، وجود حقیقی دارند 

اند و بر فرض محال که غیر وجودی حقیقی بودی، عاشق را سزاوار نیست که یا داشته

  .]۸٦، ص۷[» او به وجود غیر معشوق منتهی گردد ۀدید

 اسرار  ۀسعی کرده است حمویه را شیعه معرفی کند و حوالنورالله شوشتری 
ّ
حل

داعی . ]٤۲ص، ۱٦: رک[الزمان نموده است های حمویه به حضرت صاحبکتاب

 به این رباعی و . شیرازی نیز از برخی رباعیات حمویه تفسیر شیعی ارائه داده است
ً
مثال

  :تفسیر شاه داعی بر آن توجه کنید



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ١٣٠

 ستان آیدوقت است که یار ما به ب«
 

سلطان جمال او به میدان آید 
 

 پیدا و نهان در دل و در جان آید
 

 »کفر همه کافران به ایمان آید 
 

در این رباعی اشارت است به ظهور ختم والیت که مهدی است و در آن هنگام عالم 

  .]۹٤، ص۷[» بستان باشد و جمال او را سلطان گفته است

ندارد و شارحان شیعی او سعی در تفسیر  حمویه، تصریحی به شیعی بودن خود

شیخ داعی . اندتفکر شیعه کرده ۀعربی مثل والیت در دایر موضوعات کلیدی مکتب ابن

شیرازی نیز در شرح بر رباعیات حمویه، موارد مبهم در خصوص خاتم والیت را شیعی 

 به امام مع. تفسیر کرده
ً
) ع(صوم وی اشارات استعاری حمویه در این زمینه را غالبا

اعتقادات حمویه بیش از این سخن نگفته و در  ۀالبته او نیز از دامن. برگردانده است

) ع(یا حضرت علی ) ع(تحلیل این که منظور سعدالدین از خاتم والیت، حضرت مهدی 

  .]۸۱، ص۷[است، در برخی موارد، سکوت پیشه کرده است 

 
  گیرینتیجه

او . گرایی عرفانی در قرن نهم هجری بوده استدهندگان تلفیقشاه داعی شیرازی از اوج

نظامی و در  ۀهای صورتگرایانه است که به پیروی از خمساز جهتی خود شاعر منظومه

داعی سروده و از جهت دیگر به نگارش و  ۀای مشهور به ستّ گانههای ششقالب مثنوی

 ۀکه شانزده رسالاناستداللی و استعاری پرداخته است؛ چن ۀسرایش رسائل و اشعار ادیبان

قبل و (های مختلِف پیشین او در این زمینه نگارش یافته و از سوی دیگر بر کتب جریان

که ها داشته است؛ چنانسازی آن شرح نوشته و سعی در هماهنگ) عربیبعد از ابن

، )عربیپیش از ابن ۀشاخص جریان معناگرای عاشقان ۀچهر (شروح وی بر آثار موالنا 

همه با ) استعاری-های شاخص جریان معناگرای استداللیچهره(ستری حمویه و شب

  .رویکردی وحدت وجودی و عاشقانه نوشته شده است
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