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1. Introduction 

Saeed al-Din Farghani is one of the greatest and most obscure 

ecclesiastics of Islamic mysticism who, with his deep understanding, 

wrote a detailed and exuberant interpretation on Taeeyeh, an ode by 

Ibn Farez, the Egyptian poet. Faraghani was a follower of Shahab al-

Din Suhrawardi in practical mysticism. He had a full knowledge of 

theoretical mysticism and of Ibn Arabi, and he was familiar with the 

ancient mystical heritage, especially that of the Sufism of Khorasan, to 

the extent that he managed to write an interpretation called Masharegh 

al-Darari in which, unlike many other commentators who were 

trapped in the in the illusive imagery and language of the work, he 

could open up a new chapter in theoretical mysticism.  In this study, 

the author tried to examine Farghani’s mystical views and his rhetoric 

in two separate parts: ideas regarding love, interpretive view, the 

relation of perfect man with the trio of Islam, faith and kindness, the 

concept of time and its expansion, the issue of mediums and the 

effectiveness of the right; with regard to the question of language and 

rhetorical delicacies, issues such as simile, rhythm, allusion, 

circumlocution, exquisite translations, … were examined. 

 

2. Methodology 

Many of the books and essays on theoretical mysticism and the 

description of Ibn Arabi’s ideas are distant from the theme and 

delicacies of late Sufism, and therefore the writer is trapped in 

complicated jargons and word formations. “Masharegh al-Darari”, 
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however, is different, because, firstly, the writer has used the theme 

and mystical ideas of the past, especially Sufism of Khorasan, while 

expanding his own mystical thoughts; secondly, he has tried to 

distance himself from the pompous and ornate language of his time. 

He has decorated his writings with rhetorical and literary delicacies in 

order to establish a reasonable link between the mystical content and 

the beauty of form in his book. After an introduction to Farghani’s 

mystical ideas and his orientation, this study tries to address the main 

mystical motifs of Masharegh al-Darari. This book, which in the first 

glance is for the expression and interpretation of theoretical mysticism 

in general and the ideas of Ibn Arabi in particular, has much more 

value for presenting contents and remarks about love and mysticism, 

and therefore is worthy of more attention and precise analysis.  

 

3. Discussion 

Saeed al-Din Mohammad ibn-Ahmad Farghani (dead 700 A.H) is 

one of the greatest mystics and interpreters of the 7th century of 

Hegira. He was known for his studies and attention to the problems of 

Islamic Sufism and his vast knowledge in the field of mysticism. He 

was the student of Sadr al-Din Qunavi in theoretical mysticism, who 

believed that even though he had trained many students, Farghani was 

the most successful one. Masharegh al-Darari is Farghani’s famous 

work in the field of Islamic mysticism and discourse which describes 

the poetry of the Egyptian Ibn Farez. This book is not important only 

for showing the development of theoretical mysticism, it also shows 

signs of Khorasan’s Sufism and the principles of ancient mysticism 

passim to the extent that Farghani can be distinguished as a mystic 

who was able to bind the ideas of Ibn Arabi to the Sufism of 

Khorasan, especially the love Sufism of Ahmad Ghazali. It is no 

surprise that many believe this book to be the most pervasive and 

important writing in evolving and developing the teachings of Ibn 

Arabi and divine philosophical ideas. Beside Farghani’s mastery in 

explaining mystical ideas, the Persian language of this book and the 

use of many literary delicacies is another point of significance of this 

book. Indeed, it is surprising that Faraghani chose Persian language to 

write of such a subject and in such a time, which writing in Arabic 

was popular among mystics and writers, and to artistically combine 

the complicated theoretical mysticism with the beauties and delicacies 
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of Persian in order to reduce the complexity of his writing. No doubt, 

the language and delicacies of “Masharegh al-Darari” is different from 

other literary works such as “Noor al-Uloom”, “Tazkirat al-Awliya”, 

“Kimiya-e Saadat”, and the writings of Ayn al-Quzat in many ways. 

The important fact is that the language of Farghani in his book, is 

more delicate and mystical than other literary works of his time and 

the times after him on the subject of theoretical mysticism and Ibn 

Arabi’s ideas. Farghani has had a significant role in enrichment of 

mystical literature. Some writers in this era tried to cover mysticism 

using metaphors and literary complexities, but Farghani tried to 

distance himself from this unnatural and excessive way and revitalize 

the old way of writing. His idea of reducing the harshness of language 

in mystical literature and his mastery in writing is noteworthy. This 

study tries to show the superiority and mastery of Farghani in 

comparison to other writers and philosophers in his era. This article 

analyzes seven features of Farghani’s mystical ideas and six features 

of Masharegh al-Darari’s form. Features such as emphasis on love, 

paradise of a true lover, hermeneutics, attributes of a perfect human 

being, the trio of Islam, faith and benefaction, meaning of time, 

hierarchy of mortality and immortality and its connection to mystics, 

mediator role of tools and knowing the effect of righteousness in the 

field of mystical thoughts. Also features such as, rhythmic words, 

attesting the poems to prove, artistic use of original words and 

phrases, and literary expansion and periphrasis of mystical contents 

are subset of rhetorical delicacies. 

 

4. Conclusion 

Although Saeed al-Din Farghani is known as a mystic, an 

interpreter, and a student of Ibn Arabi’s ideology, 0the beauty of his 

thoughts and mystical ideas have largely been neglected. His 

significant book on theoretical mysticism, “Masharegh al-Darari” is 

an interpretation of the poems of the Egyptian Ibn Farez, which 

originated from Sadr al-Din Qunavi’s notes on these poems. Many 

believe that very few people would be able to bind theoretical 

mysticism and Ibn Arabi’s ideas to the Sufism of Khorasan and 

develop them with such order and precision as Farghani. In this article 

it is tried to analyze this book on two fronts. Firstly, form the 

viewpoint of common mystical contents and ideas such as: “love and 
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its degrees”, “paradise of true lovers”, and “degrees of mortality and 

immortality and their connection to disciples and mystics”. Farghani 

was very successful in explaining these ideas due to some reasons: 

reading and contemplating on the works of his predecessors in 

mysticism, using logical order of contents and mystical concepts, and 

lastly, distancing himself from the unnatural and excessive use of 

theoretical mysticism’s jargons. Secondly, the book is analyzed from 

the viewpoint of literary and rhetorical mastery in using simile and the 

abundance of eloquent similes about love, creating musical texts with 

the help of rhyme and artistic expansions, and finally embellishing 

text with pure and original words and phrases and artistic translations. 

With such literary devices, Farghani was able to reduce much of 

complexity in his text. He was also able to use his writing artistry to 

prove that the ups and downs of Sufism and language are connected to 

each other. 

 

Keywords: Farghani, Masharegh al-Darari, Mystical thoughts, 

Rhetoric. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  9211 پايیز و زمستان، 84، دورة جديد، شمارة 32سال 

 
 «الدراریمشارق»بربا تکیه  «انیغفر»ی بالغی هاظرافتهای عرفانی و اندیشه

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1ی امیرحسین مدندکتر 

 چکیده
 

 ،خـود  فهـ  عمیـ   اسـ  كـب بـا    میعرفان اسال شارحان ترينبزرگ از فرغانی يکی سعیدالدين
در عرفان نظری، شاگرد قونوی بود و  وی .مبسوط نوش  یشرحمصری ابن فارض  «ةتائی» ةقصیدبر

 از كامـ   بـا گگـاهی   . فرغـانی، اسـ  خود را بب سهروردی رسـانده قة نسب  خر ،در سلوک عرفانی
 خراسـان،  تصـو   ويـژه بـب  كهـن،  عرفـانی  میـرا   با گشنايی و بیعرابن و نظری عرفان یهاانديشب
بدون گنکب همچون بسیاری از  ،اين اثر خويش بنويسد و در «الدراریمشارق» شرحی بب نام توانس 

گرفتـار  های زبانی حاصـ  از جـادوی موـاورت    های بیمارگونب و بازی ديگر در دام تخیّ رحانشا
ب ايـن مقالـ   نويسـنده در بگشايد. تازه در عرفان نظری بی با ،منطقیويبی مند و تبروشبیانی با  ،شود

ی را بررسـی  غانفر «ی بالغیهاظراف »و  «های عرفانیانديشب» ،اس  در دو بخش جداگانبكوشیده
نسب   حد و مرز،بیيالت أويلی و پرهیز از تأوديدگاه ت ،عش  و عاشقی :همچون یهايانديشب د؛كن

 اس  كامالً بديع در تصوّ  اسـالمی، كب بحثی مان و احسانايو اسالم  ةگانانسان كام  با دواير سب
سُـبحان   »ح  و طرح سـخن عمیـ     نر دانستثّؤب و مسباواسطگی ا ،نط گبسقبض و زمان و  مفهوم

تركیبـات   ،استشهاد بب اشعاربیب، سوع، تش :غیی بالهاظراف در بخش و « الذّی ال يُوصَ ُ إلیبِ إلّا بِبِ
هـای فرغـانی در سـاح  زبـان و     دهندة خالقی كب نشان هنریبسط و  اطناب های بديع وو ترجمب

                                                 
  32/12/9211تاريخ پذيرش نهايی مقالب :                         93/91/9214تاريخ ارسال مقالب :   * 
   )نويسنده مسئول(. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان -1
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الدراری، توارب روحانی و عاطفی نويسنده بـا جانـج جمـال    مشارقاس  كب در متن اين نکتببیان 
 رد.اين توارب، پیوند بسیار نزديکی دا شناسانة

 

 .ی بالغیها، ظراف های عرفانیانديشب ،الدراریمشارق ،انیغفر  :کلیدیهایواژه

 

 مهمقدّ-1

 بیان مسئله  -1 -1

ان عرفـان  حيکی از بزرگترين عارفان و شـار  (011)م  انیغبن احمد فردمحمّسعیدالدين 

عرفـان  تصـو  و   عضالتدر دق  نظر و تحقی  در م اس  كبدر سدة هفت  هوری میاسال

. اسـ  نظیـر كـ   عارفـان  میـان  در توحید عل  در توضیح و تحقی و وسع  اطاّلع و  میاسال

ـ  كـب  -میجا (9ق:  9214)فرغانی،  زنـدگی و احـوال فرغـانی از     ةدربـار  رحتـرين شـ   مفصّ

معرفـی كـرده   « اصحاب ذوق و وجـدان براكاارباب عرفان و   كمّ» ةرا از جمل وی -اوس  

الـدين  شهاباز شیخ  وی نیزشیرازی و بزغش بن الدين علینویجشیخ از  «ارادتخرقة »كب 

 «و ذكر قبنسب  خر»می البتب جابوده و نیز چنین « تلقین ذكر»سهروردی پوشیده و در نسب  

و  لـی زاغخفیف شـیرازی و احمـد   سهروردی و ابن ی چون:استادان را بعد از ذكر نام یانغفر

 (111، 114: 9201. )جامی، اس رسانده «یدنج»بب  ،ابوعثمان مغربی

 منطقـة  و در قـدي   خراسـان  در روسـتايی  نیـز  فرغانـب  رسیده ومی انی بب فرغانبن سَج فرغ

 عرفـان  و حکمـ   در . ویاسـ  داشـتب  رواج گن جـا  در فارسـی  زبـان  كب 9بوده ماوراءالنهر

وافری بـب   ةالقع و عش  اد،است و بوده (202)م « قونوی صدرالدين» بالواسطة شاگرد نظری،

 تلمیـذ نوشـتب از   او كتـاب برای كب ب در مقدمبنانکچ اس ؛خود داشتب ةشاگرد و شارح عالم

 هيـاد كـرد   (2: 9214)فرغـانی،  « مشايخالافتخار»و  «شیخ عال  عار » :خود با عناوينی چون

تحريــر  ةرشــتبــب  را مــیمباحــع عرفــانی و كــال ،خــود« مطهّــرذهــن »و  «نــوّرهــ  مف»كــب بــا 

اينکـب شـاگردان    با وجود اس خود اذعان كرده قونوی (.91: 9242اس  )فرغانی، درگورده

انی غـ فر هـا از گنِ يـر تحرن ايـ  ترينموف اما ؛ شدندمی حاضر درس اوو مستمعان بسیاری در 

 ( 234: 9248. )چیتیک، اس بوده

 «الـدراری مشـارق »كتاب میالعرفان و كالم اس ةانی در حوزرغچشمگیر ف اثر معرو  و

كتـاب   ةخـود در وجـب تسـمی    نويسـنده و  اسـ   (223)م  ابـن فـارض مصـری    تائیـة  رحدر ش
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را  «الـدررر الزُّهر فی كشف حقاي  نظ  الدراریمشارق»كب از غیج تشريف لقج  اس مدعی

ابـن   تائیةبر يرات صدرالدين قونوی قرحاص  ت ،ن اثراي( 92، 93: 9214. )فرغانی، اس يافتب

مربـوط بیـان    ضبوط و  را چنان مقیقمساي  عل  ح هیچ كس» میجا ةاس  و بب گفتفارض

: 9201)جـامی،  .« اسـ  كـرده  فارضـیب تائیـب   ةشرح قصید ةديباچدر  وی ]فرغانی[ کرده كبن

بلکـب   ؛اهمیـ  فراوانـی دارد   ،تنها از نظر سیر تحوالت عرفان نظـری نبالدراری مشارق (114

ات در گن بـب چشـ    نیـز بـب كـرّ    كهـن  خراسان و اصول و مبانی عرفـان  هايی از تصو رگب

دانسـ  كـب بـا ذوق و     یمحققـان عارفـان و  انی را از غـ تـوان فر مـی  خورد تـا بـدانوا كـب   می

 ةعاشـقان تصـو   بخصـو    -خراسـان   و را با تص بیعرابن ءگرا»توانس   افرهوشیاری و

 ،جه  نیسـ  كـب بـب نظـر بسـیاری     بی (311: 9241پورجوادی، « )دهد. پیوند -احمد غزالی

 ،هـای الهـی و فلسـفی   و انديشب بیعرابنالدراری در گسترش و پرورش نظری تعالی  مشارق

 (231، 234: 9248. )چیتیک، اس حائز بیشترين اهمی  بودهو ترين اثر فذنا

بب زبان فارسـی و   بیرش چنین كتانگا ،های عرفانیانی در بیان انديشبغاستادی فر جزب ب

و طرفـب گن  اسـ   اين نوشـتب  ديگر اهمی  جبو ،های ادبیكاربرد بسیاری از هنرها و ظراف 

نويسـی در میـان اهـ     بـی در چنان زمانی و برای نگارش چنین موضوعی كب عـر  كب نويسنده

و  ثقیـ  مندانب مباحع گزيد و هنرررندانب زبان فارسی را ب ،اس بوده سکّة رايج ض  و ادبف

  كـب  گمیخـ هـای گن در ها و ظرفیـ  و ظراف  «قند پارسی»انتزاعی عرفان نظری را چنان با 

 بکاهد.و سنگینی گن  عوب بسیاری از ص تا حدود توانس 

 

 پیشینة پژوهش -2 -1

در چــا   «گشــتیانی الــدينجــالل ســید»اســتاد  ســترگ جــز كــارب بــ ،در عصــر حاضــر

 ویهـای عرفـانی و شـگردهای هنـری     انی و انديشـب غـ فر بـب ب چنـدانی  توج ،الدراریمشارق

ايـن حـوزه   جو در پیشینة تحقی ، تنها ما را با نام سـب مقالـب در  واين همب، جس ؛ با اس نشده

سازگاری عرفان سـعیدالدين فرغـانی بـا    »ای با نام در مقالب« محمد میری»يکی كند: میگشنا 

، بب سازگاری انديشب و سخنان فرغانی با عقايـد  «بن ابیطالجعلیعقايد شیعی در باب امام  

اس  كب فرغانی گذشتب از ارادت خاصی كب بب اه  بیـ  داشـتب،   شیعی اشاره كرده و معتقد

های شیعی در باب امام  اعتقاد داشتب و همسو با شیعیان، امام علـی )ع( را  بب مهمترين مؤلّفب
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« چیتیـک »ای از دوم نوشـتب ( 232: 9212اس . )میری، اكرم ) ( دانستبوار  و وصی نبی 

ايـن مقالـب،   كـب نويسـنده در  « نظرات سعیدالدين فرغانی دربـارة وحـدت و كثـرت   »با عنوان 

هـا و  دوگانگی برقلمداد كرده كب برای چیرگی  بیعرابنفرغانی را صوفی نس ِ سوم مکتج 

: 9248اسـ . )چیتیـک،   ظری بب دس  دادههايی نبب ه  گوردن واقعیات پراكنده، چارچوب

سلوک عملی در پرتو عرفان فلسفی، قرائ  امام خمینـی )ره( از  »ای با نام ( و سوم مقالب232

اسـ .  هـای فرغـانی پرداختـب   كب غیرمستقی  و بسیار اندک بب ديدگاه« منازل سلوكی فرغانی

 ،نیغـا زنـدگی و احـوال فر   ةربـار بعد از ذكر كلیاتی د اس  تااين مقالب كوشیده نگارنده در

 ةينـ گ را دراو  بـی اد -های زبـانی شگردترين عمدههای عرفانی و سپس ابتدا مهمترين انديشب

 و مهوـوری مـی  غبار گمنـا اندكی  دتا بتوان دمعرفی كن -برای نخستین بار  -الدراری مشارق

 زدايد. ب ايرانی استثنايی عرفان و فرهنگ اين شخصی ة را از چهر

 

 ت پژوهشضرورت و اهمیّ -3 -1

نوشـتب   بـی عـر ابـن بسیاری از كتج و شروحی كـب دربـارة عرفـان نظـری و تشـريح گراء      

اسـ  و  های بیانی عرفـان و تصـو  متقـدّم بـب دور     ها و ظراف مايباس ، بب كلی از بنشده

هـای  چیـده و بـازی  درنتیوب نويسنده، گگاه و ناگگـاه، در حصـاری از اصـطالحات فنّـی و پی    

كامالً جداسـ ؛ زيـرا   « الدراریمشارق»اين میان، حساب كتاب اس . در زبانی گرفتار گمده

هـای عرفـان نظـری، نگـاهی نیـز بـب       اوالً نويسنده كوشیده كب در كنار طرح و بسـط انديشـب  

رده تـا  باشـد؛ ثانیـاً تـالش كـ    های عرفانی، بب ويژه تصو  خراسان، داشـتب ها و انديشبمايببن

هـای  حدود زيادی از زبان مغل  و متکلّفانة عصر خود دوری كرده، نثر خويش را با ظرافـ  

ــی بالغــی و اد ــوا و     ب ــانیِ محت ــج عرف ــان جان ــر خــويش، می ــیلب در اث ــدين وس ــا ب ــد ت بیاراي

هـايی از محتـوای عرفـانی و    شناسناسانة فرم، پیوندی متعادل برقرار كنـد. طـرح مؤلّفـب   جمال

اين شارح و انديشمند نسبتاً گمنام را الدراری، ضرورت پژوهش دربارة مشارقنی ساختار بیا

 كند.    میدوچندان 
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 بحث -2

 احوال زندگی و -1 -2

زنـدگی   ةدربار ،ها و مقاالت معاصرانا و در نوشتبقدم رجال و تراج  كتج در سفانبمتأ

ر تـوجهی نیامـده و بـدين لحـا      قابـ  اعتنـا و درخـو    طلجم ،انیغهای فرو احوال و انديشب

 (رخّأم و متـ متقدّ)گويی روزگار و اه  گن  ؛اس بسیار مهوور و مغفول ماندهوی شخصی  

را بـا گن   (019)م  و داود قیصـری ( 011)م حـدود  ی دالـدين جنـ  ؤيدال مثـ سبک نگارش ام

ب انـد.  گفتـ  سخن گنها بیشتر ةپسنديده و دربارمیبهتر  ،گونب بیعرابننگارش و تفکر خا  

صـدرالدين قونـوی   وی استاد  تنها كب انی بايد گف غفر ةبا اذعان بب فقر منبع دربار نابراين،ب

( 934: 9214اسـ . )فرغـانی،   يـاد كـرده  « شیخ عال  سـیّدنا و قـدوتنا  »او با صف  بوده كب از 

ی در اطالعـ  او هـیچ   سـفرها و شـاگردان   ،زندگی وانحس ،تاريخ تولد ،استادان ديگر ةدربار

د و شـاگرد  ريـ را م شـاعر « همـام تبريـزی  »اينکب برخی از تـذكره نويسـان    جز ؛دس  نداري 

 (092: 2/3، ج9221اند. )صفا، غانی دانستبفر

قلمداد كرد كب عالوه  «عارفی»، انی را با قاطعی غتوان فرنمی ،منابع موجودطب  چب اگر

سـلوک و عرفـان عملـی     وادیدر  ،ظـری اصول و مبانی عرفان ن ويجدر تشريح و تبتبحّر  بر

ی در يهـا نشـانب    قـرائن و   ،سـهرورديب  ةبـب سلسـل  او انتسـاب   ؛ امـا بوـز  باشـد  گـام نهـاده   نیز

 كـب مثـ  هـر عـار  ديگـر،      عارفی دانسـ   توان وی رامیكب با تمسّک بب گنها  اس دس 

و الفـا   د و بنـد  خا  خود را داشتب و تنها در قی جید و فتوحاتی و زبانی و مواذهن ةمنظوم

ظهـور و قـدم و كثـرت و    و  خمـس  حضـرات تولّی و تعیّن و حـدو  و  » ی چوناصطالحات

 :عبارتند از ائناين قر برخی ازاس . هگرفتار نبود «وحدت

 ،و اشـتیاق  قشـو  ،عشـ  و محبـ   » :چـون  یكاربرد فراوان اصطالحات و تعبیراتـ  (الف

مخـت   كـب   «، سالکان و موذوبانبقافنا و  ،اخال  حزن، عش  وحسن و مالح ، حسن و 

   .اس خراسان بوده و تص ةعرفانی و عاشقان ةمنظوم

ی از هـاي سـخنان و حکايـ   نقـ   بـا   كهـن  فـر بـا میـرا  عرفـانی    واگشنايی عمی  و  (ب

كب بـرای   زيد و سمنون مُحج و ابوسعید خراز و جنید و حالج و ابوطالج مکّیبايو  ذوالنّون

 :كنی مینمونب بب چند مورد اشاره 



 154 48شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

ول وی و اسـ   خداونـد و گرفتگـی بـ    درگـاه  مباسط  او بـب  و جمحسمنون حکاي   -

 (992. )ماندن ویبر كذّاب 

)من، نقطة زير بای ]بس  اهلل[ هسـت (   «الّتی ت حْ َ البَاءِ النُقْطَةُا ن أ: »سخن شبلی كب فرمود -

 (982. )و تفسیر و توضیح گن

« أت ذْكُرُ میثـاق  أل سْـ ِ   »رسیدند كب پ ة عهد الس رباركب وقتی از وی د ذوالنونسخن  -

)گـويی  « أنَّبُ اآلن فـی اُذُنـی.  ك » :در جواب گف  گوری(میهد و پیمان الس  را بب ياد )گيا ع

 (912اس ( )گوازش، ه  اكنون در گوش من

. ددانسـتب بـو   «وردی از اوراد»فوت را در اثر  شاينکب غ  و قبض و یدجن حکاي  قبضِ -

(391) 

 جـوع و » :يعنـی  ،سـلوک  ةدر اركـان چهارگانـ  « القلـوب قوت»نق  سخنی از صاحج  - 

 (302« )عزل . و خاموشی و هَرسَ

حکاي  بايزيد و حالج و تشوي  و تحـريض حاضـران بـب كشـتن گنهـا در اثـر گفـتن         -

 (289طح. )ش

بـب  » :گف   «ختیخدا را بب چب شنا»ال كب ؤاين س از كب در پاسخسخنی از ابوسعید خرّ -

 (211« )میان اضداد.جمع 

را  مرشـد بینـا، سـالک   زيرا  ؛در طريق  «پیر و مرشد»  از لزوم تبعیّبرفراوان  تأكید پ(

. )فرغـانی،  كنـد داللـ  مـی   «وبیفنای احکام ح»بب سوی  ،هداي  كرده « عال  حوابی»از 

م در مقـا   و اگـر مقـرّب   اسـ مقرّبـی همین سبج مقام ارشـاد بـاالتر از مقـام    ( بب 280: 9214

 (329: 9214. )فرغانی، اس رسیده «تمکین» ةمرتب ببمرشد حقیقی  ،باشد «تلوين»

 

 های عرفانیاندیشه -2 -2

ايـن بخـش بـا     در ،انیغهای عرفانی فرگرايش احوال و ةمات و كلیاتی درباربعد از مقدّ

ايـن   هـای عرفـانی منـدرج در   ايـب مترين موضـوعات و بـن  عمده، بب «الدراریمشارق»برتکیب 

بـرای تبیـین و تفسـیر     ،كب اگرچب در ظـاهر و نگـاه نخسـ     یمتن وكتاب  ؛پردازي میكتاب 

امـا بـب لحـا  طـرح      ؛اسـ  نوشتب شـده  اً،خصوص بیعرابنو گراء  اًعرفان نظری عموم ةنظري

 اسـ . بیش از پیش توجب و بررسی ةبسیار بااهمی  و شايست ،نکات و مضامین عرفان عاشقانب
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نی در بیـان مطالـج   غـا فر كـب  اسـ  ضـروری بسـیار   ب،نکتـ ن ايـ  يـادگوری  حع،اما پیش از ب

مبـانی  فروع و   و منطقی داشتب و اصول و منظّ كامالً یذهن و بیان ،فلسفی و كالمی ،عرفانی

 رسراسـ  در ای كـب ؛ بب گونبكردهمدوّن و تفکیک و نظ  خاصی  ويجعرفان و فلسفب را با تب

 چشــ  بـب  بیــان، نظمـی در در بــی و گشـفتگی  و مبحــع خلـط  مــورد، يـک  حتــی او، كتـاب 

چینش نظاِم تولیّات در اثر فرغـانی چنـان بـا دقـ ، ظرافـ  و انسـوام مطـرح        »و  خوردنمی

بـدين   (88: 9212)يزدان پناه، « توان مشابب گن را ياف .میاس  كب در گثار قونوی نیز نشده

در قدي  تبعیـ    رحانروش معمول و متعار  شا رح خود ازدر ش وی رسدلحا  بب نظر می

فکر و علـ  و فضـ  خـود را بـب مخاطبـان      تكب قدرت  اين ند برایه اكردمینکرده كب سعی 

خـود را  میيا توهّهای واقعی ها و دانستبداشتب ،كردهمیكتاب را بهانب يک شرح  ،نشان دهند

ند كب مـتن مـورد بحـع را بـرای     ب ااين را نداشت ندان پروایاند و چكشیدهمیهمگان بب رخ 

 (111: 9212. )برای اطالع بیشتر ن.ک: ملکیان، و روشن كنند وارمخاطبان هم

هـای عرفـانی منـدرج در    مايـب ای از مضـامین و بـن  تنهـا گزيـده   ،گيـد گنچب در ذيـ  مـی  

 :اس الدراریمشارق

 عشق و عاشقی -1 -2 -2

 محبّـ   و «عاشـقی  و عشـ  »بـر  بسـیاری  تأكیـد  متقـدّم،  روشندل انعارف همچون فرغانی

 رسـمی و  صـوفیان  از مقابـ ،  در و كـرده  معرفـی  «عاشقان» را خود «اه » كب بدانوا تا داشتب

ايشـان را بـب چیـزی     انتقاد كـرده و  ،اندبوده  معرف  و محبّ  اه  منکر كب زاهدانی خشک

را تــرک  عشــ  و محبــ شــرط اولیــب و اساســی  ( وی921: 9214. )فرغــانی، اســ نگرفتــب

مرادهای اوصا  و كب تا  هو معتقد بود (911: 9214)فرغانی،  عاش  دانستب «ئیو تو یخود»

تنهـا   (939: 9214. )فرغانی، عش  ظاهر نتواند شد نگردد، حک عاش  بب كلی نیس  و نابود 

تـر و  كب گوارنده -« ادمحبّ  و اتح»اس  كب عاش  و محج بب مقام در صورت ترک انانیّ 

ايـن مقـام   ( و در 318: 9214رسد )فرغـانی،  می -اس ترين لذّت و شادمانیبب نهاي  رسیده

اس ، زاي  شـده و كمـال   و ماية اختال « االمتیازمابب»اس  كب میان محج و محبوب، گنچب 

ار برقـر  -اسـ  كب خود مقدمة كمالِ پیدايی و ظهـور كمـاالت اسـمايی محبـوب     –وحدت 

وجـود   «حقیقی جمال مطل ِ»تا جايی كب  هانی معتقد بودغفر( 212: 9214شود. )فرغانی، می

 زيـرا چنـین   ؛نـدارد  جیهیتـو  انچنـد  ،های صورتیو شاهدبازی و عش  عبب فر لتفاتا ،دارد
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: 9214اسـ . )فرغـانی،   نشد قانع« سايب از اص  بب فرع و از گفتاب بب» بارز ةنمون ،یيهاعش 

تـوان از  مـی  ،بب خـود گرفـ    ریس نگرنگ گسمانی و  ،براين وقتی عش  و محب بنا (323

بـودی  نام  سخن گف ؛ زيرا اگر يحبره  تنزّل نکردی، از يحبرونب نب« يحبّونب»بر« يحبره »تقدّم 

 (949: 9214)فرغانی، .« نشاننب و 

 .یـانی و انتهـايی  ابتـدايی و م  :اسـ  سب درجب و مرتبب بـرای عشـ  قائـ     ای،عار  فرغانب

گورد  ش(خـود )عاش  در عاش  را  سر برزند، رویعاش   چون از ذات اس  كب ی گنيابتدا

 ، خـودی كب عاش  اس گن ؛ میانیذات خودش باشدلذات و صفات و  ،نظر عاش طمح متا 

عشـوق يابـد،   بب حضرت م صولبرای گنکب حواب و ش،مرادات حظو  و ةخودش را با جمل

 ،اسـ  كـب عشـ    گن تهـاش و انكنـد  خود را فدای معشوق كب همگی  دشمن گیرد و خواهد

مشغول كند تـا ديگـر    ،اس ین عش عنیز بگرداند و بب خودش كب  عشوقش  را از ماوی عر

ن ( چنـی 19، 11: 9214هیچ التفات نکند. )فرغانی،  اس ،عشوقاز گن جه  كب م ،معشوقبب 

بب كلـی  عاش  و اضطراب خبری نیس   و  ديگر از قل ،كب وقتی بب نهاي  رسید اس عشقی

بنـدی عشـ    تقسـی   ،انی كب جای ديگـر غفر( 13: 9214. )فرغانی، شودمیساكن و گرامیده 

خاطرنشـان   ،گورده «ب و افراطـی ی و میانـ طـ تفري»های عش  ابتدايی و میانی و انتهايی را با نام

ط و افـرا نديده و پسـ  اسـ  مطلـوب  یوسط در همـب چیـز   اقتصاد و مراعاتِ: »كب اس هكرد

)فرغـانی،  « اسـ . شرايط بزرگاز  ودر ا طبلکب افرا ؛و عش  عشوقدر طلج مالّا  ناپسنديده،

9214 :921) 

 حقیقی بهشت عاشقِ -2 -2 -2

ـ  ةبدون شک عاشـقی كـب از همـ    از حتـی  چشـ  پوشـیده و   نفسـانی   هیاتات و مشـت تمنیّ

مـ  او  ه ظـاهری در جنـج   ش به ،توجب كرده «عش »خود  ده و ببگردانی روینیز معشوق 

كمـال اتصـال و حقیقـ     همـ  او،  نظـر و  مطمـح   ؛ چـب اسـ  مراتـج انزل مطالج و  اخسّ»

ی قـا ل بـب نسـب  بـا    سـرا يی بانواس  و مهمـان سرا مهمان يا زلمنزلی نا ،بهش و  اس وصال

ی يعاشـقی كـب در منـزل انتهـا     گـويی  (933: 9214)فرغانی، « ، اخسّ و انزل باشد.خدا ةخان

 عشـ  و محبـ  را دارد، بـب   خود  غدغةو تنها د اس تهیو اضطراب   قل از شودوج ،عش 

و  هـر فعلـی نیکـو    كـب  –االعمـال  جنه»را  یعاشقچنین  .اس رسیده شنودیرضا و خ بهش ِ

خرسند و خشنود  -«شودمیقصری و حوری مصوّر بب صورت درختی و در وی عم  صالح 
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 بهشـ ِ  ؛اسـ  (متناناالهجن)=  معشوق نّو م فض  بلکب خواستار كرام  و محضِكند؛ نمی

ت از گن نیـز  دزيـا بـب  تعبیب شـده و   «نیکوكاران»برای  (32)يونس،  امتنانی كب بب تعبیر قرگنی

اسـ  كـب   «یبهشـ  فضـ  و كرامتـ   » ،نیغات بب تعبیر فردو زيا نیافزواين كبيابند دس  می

 (311: 9214. )فرغانی، اس عش مفرط در  عاشقانمخت ّ 

 دیدگاه تأویلی -3 -2 -2

يات قرگن و گ اين عرصب نب تنهاتوجب فراوان دارند و در 3أوي هايی كب بب تيکی از گروه

سخنان اولیا و مشايخ و عبادات و حرو  و حتی مشاهدات عادی زنـدگی را   بلکب ،احاديع

 او، مکتـج  بـب  منتسـج  شـارحان  و عارفان وبی عرابن میان ناي در و عارفانند ،اندكرده أوي ت

هرج و مـرج  توان گف  نوعی تا بدانوا كب می ؛اندهزددس   أوي بب انواع ت ديگران، از بیش

گن ت أويالايـن تـ   الـج غزيرا  ؛خوردمیبب چش   تباع اوو ا بیعرابن أويالتدر تنظمی بیو 

ز صر  و نحو و لغـ  و  كب ا اس و ضابطببب دور از هرگونب قانون و قاعده و فانب متکلّ قدر

: 9212پیـدا كـرد. )ملکیـان،    توان مین هابرای گناللغب، هیچ محملی فقبمعانی و بیان و بديع و 

تبـاع  و ا بیعرابنفکری  ةاب بب مدرسسانی نیز بب دلی  انترغاين میان اگرچب ف در( 123، 129

رسـد در ديـدگاه   مـی  رنظـ  ، امـا بـب  گوردهاثـر خـويش   متنـوع و مختلفـی را در    أويالتت او،

 أويـ  جانج عق  و اعتـدال را نگـاه داشـتب و ت    -همچون ساير موارد -خود نیز  ةگرايانأوي ت

تـوان  مـی  ذيـ   تأويـ  برای نمونب بب چند  .اس حد و مرز و قوانین و ضوابطی داشتباو برای 

 :اشاره كرد

 ،اسـ  ادهبـب دسـ  د   «ضـر موسـی و خ »لی كـب از عناصـر داسـتان    مفصّ أوي در ت (الف

بحـر را بـب بـاطن روح و     عقـ  ممیّـز،   را بب  يوشع ،را بب روح موردخضر  ،را بب نفس موسی

ديـوار را بـب مـزاج و     ،الم را بب نفس امـاره غ ،ايمانی كشتی را بب اخالق و گدابظاهر نفس، 

ــب كمــاالت و ارتقــاء   ــب گــنج زيــر ديــوار را ب يــ  أوت اخــروی،و لــذات حظــو  درجــات ب

 (211 -111: 9214رغانی، . )فاس كرده

ـ » :در عبـارت  «غیـر »تأويـ    ب( ـ غ  یَوهَ )عشـ  شخصـی ديگــر را در دل   « ق صَـدْتَ  یریْ

 (924: 9214)فرغانی، « نفس.» بب گرفتی(
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هـا و  گسـمان بـر )مـا امانـ  را   « السَّمواتِی ل عَ ةَانَمَأَالْا ن ضْر ا عَنَّإ» ةايدر «امان » أوي ت پ(

« الهیـ .  ات حضـرت ضـاه صـورت جمعیـ  و كمـال م   »بـب   شـتی ( ها عرضـب دا زمین و كوه

 (282: 9214)فرغانی، 

قرگنـی بـب    معـرو   ةيـ گ در)كفشهاي  را از پـا بیـرون كـن(     «إخْل عْ ن عْل یْکَ»  أوي ت ت(

 (221: 9214)فرغانی، .« روحانی و مزاجی احکام یعاز جم دتورّ»

 ایمان و احسانالم واس ةسه گان وایری انسان کامل و دهاخصلت -4 -2 -2

 نـزد  كـب اسـ   «كامـ   انسـان » مفهوم اسالمی، عرفان گستردة مفاهی  وها مايببن ازيکی 

 ،«جامعكون» ،«جامعةكلم» ،«ديبحقیق  محمّ» :ی چونيهانام با - بیعرابن ويژه بب - عارفان

های مختلفی كـب در  هها و ديدگاانديشب .اس بسط و گسترش يافتب ،«عال  صغیر» ، و«اهللظ ّ»

جـامع و   یبب دسـ  دادن تعريفـ   ،مفهوم و مصداق انسان كام  ارائب شده ةطول تاريخ دربار

 ،تــوان گفــ  كــب انســان كامــ مــیايــن همــب  بــااســ ؛ روبــرو كــردهفراگیــر را بــا مشــک  

ـ مت ،ايواد و بقای عال  سبج ،  غايی خلق علّ ،متخلّ  بب اخالق الهی اس یانسان» ب   بـ حقّ

و  يـ  بالمنـازع خداونـد كـب راهنمـای خال     ةخلیفـ  خلـ ، میـان حـ  و    ةواسط اهلل، اس  جامع

 9241:91)مايـ  هـروی،   .« اس  و بب امـراض و گفـات نفسـانی و روحـی گنـان گشـنا      گدمیان

/202) 

گشناسـ ، در اثـر خـود،     بـی عـر ابـن هـای  فرغانی نیز بب عنوان عارفی كب كامالً با انديشب

ايمـان   اسـالم و »اس  و ضمن طرح بحع بديع و تازة دواير اين مفهوم كردهی بباتوجب ويژه

يعنـی مقـام    ،اولداند. دايـرة  میدايره  سب اين در تغرقانسان كام  را همزمان مس ،«و احسان

در اثـر كثـرت حركـات و     شبعد از گنکب حک  وحـدت و طهـارت   میاس  كب گدگن سالما

دوبـاره   ی،يا دعوت رسول بیتقلید پدر و مادر و مر ةبب واسط ،دمحووب مان ،سکنات طبیعی

و از  اسـ ، روی گورد مـدرج از گن گگاهی يابد و بب وحدت و عدالتی كب در احکام شرعی 

اسـما و   اسـ  بـب  مـی گد تعلـ   ايمـان  يعنی مقام ،دوم ةداير .تبعی  كند رع،و زواجر ش اوامر

ـ و ت قوای بـاطنی ح  و بازگش  بب  صفات عـال  و   سـمیع و بصـیر و    خويشـتن بـب اسـ     خلّ

اس  كـب صـورت وحـدت و    مقام احسان گنيعنی  م،سوة داير .اخالق الهی تخلّ  ببخالصب 

اسـ ؛  « لد»گشـکار شـود و نـام گن صـورت      ،پوشیده شده بودنفس عدالتی كب در حواب 

 گنگاه از مقـام و د ح  شود و بب گن اس  متحقّ  شومی از اساسمی مح  تولی ادل، اين پس 
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 بـب  مقدمـب،  عنـوان  بـب  ن بحـع ايـ طرح  از بعد فرغانی .اس احسان ترّقی كرده مقام بب ماناي

از خصـاي  انسـان   كـب  كنـد  مـی  ريحپردازد و تصـ میی انسان كام  هاصل ها و خويژگی

 بـب روح  غیـج و مشاهد حضرت  ،خود بب باطن و سرّ ،در مقام احسان اس  كب اوالًكام  گن

 ،بـب حـواس ظـاهر و بـاطن     ،ايمـان  در مقـام  ثانیـاً  .مطالع حضـرت ارواح باشـد   ،خودو نفس 

 ةبب عبادات بدنی و مالزم  هم او، وایقمزاج و اسالم، در مقام  ثالثاً عبر بود.مشغول گثار و 

  ( 801 -820: 9214. )فرغانی، باشد غرقمست احکام شرعیانواع 

اينکـب   ضـمن  ،ايمـان و احسـان   اسـالم و  ةگانـ سب وايردان كام  و ارتباط گن با بحع انس

 (120)م « فینسـ عزيز »يادگور تعريف  ،سابقب در تصو  اسالمیبیو بديع  كامالً اس یبحث

ای گانـب از گونـب  انسان كام  بب نوعی بب دواير سب وی نیز در تعريفاس  كب از انسان كام 

.« ر شـريع  و طريقـ  و حقیقـ  تمـام باشـد     اسـ  كـب د  انسان كام  گن» :اس قائ  ،ديگر

 (08: 9244)نسفی، 

 آن و قبض و بسط «زمان»مفهوم  -5 -2 -2

گيـد  مـی  شمار بب ماده دنیای یهاويژگی ترين مركزی از زمان عرفانی، شناسیجهان در 

ايـن محـدودي  و    اينکـب انـدكی از   عارفـان بـرای   .اس و نمايانگر بستگی و محدودي  گن

تـا  د ندار یّد بب گنو تق «زمان حال»ای بب مفهوم كید ويژهأت ،اهندکزمان ب حصاردر گرفتاری 

 دچـار « ماضـی و مسـتقب   »های عـال  شـهادت و كثـرت و اخـتال      كمتر بب گفات و گسیج

يکـی   :اسـ  بـرای زمـان قائـ     دو حک  – اين تفکر عرفانی   ازبب تبعیّ -انی نیز غفر .دنشو

 اسـ  و جـامع  زخوحدت و جمعی  حال كب بر»و دوم  « بمستق ماضی و كثرت و اختال ِ»

حکـ    لـوب مغاحکـام اوسـ ،   بب مراتـج و   قیّدتا زمانی كب م میگد« میان ماضی و مستقب .

بـب صـورت   يافـ ،   یاحکـام خالصـ  و مراتـج  از قید اما چون  ؛اس كثرت و اختال  زمان

د. ابـ يمـی ينـده نوـات   گ گذشـتب و  از تنگنـای حصـار  رسـد و  مـی  «حـال »وحدت و جمعی  

گمـوزه  از يکـی  صـوفی،  بودن «الوق ابن» اينكب  ( شکی نیس 893، 899: 9214)فرغانی، 

رسـد  امـا بـب نظـر مـی     ؛اسـ  كیـد كـرده  أگن تبـر انی نیـز  غـ اس  كب فرتصوّ های محوری 

 :انديشدمی« زمان حال»بب فراتر از  حتی ،«عار »
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ــن  ــوفی ابــ ــال صــ ــد در مثــ ــ  باشــ  الوقــ

 

 اسـ  از وقـ  و حـال   ک صافی فـار  لی

 

 (9832/ 2: 9201)مولوی،   

های ترين ويژگیاز اصلینیز بندی و زمان اس حسخود متعل  بب عال   ،زمان حالزيرا 

و بـب تعبیـر موالنـا دنبـال      جويـد همواره بیـرون شـدی از گن مـی    ،عار اس  كب حسعال  

غاي  قصوای كب عال  غیج  (.9882/ 9: 9201)مولوی، « س بُدكز زمان خالی » اس زمانی

)برای اطالع بیشـتر ن.ک:  ندارد  «زمان»از جملب  ،اين جهانی ای از اوصا بهرهاس ، عار 

 :و باز بب تعبیر موالنا( 981، 988: 9241توكلی، 

ــوين  ــب تلـ ــا جملـ ــاع  خاستز هـ ــ سـ  سـ

 

ــب ازاز رَســـ   ــوين كـ ــاع  ب تلـ  ر ســـ سـ

 

ــون ز  ــاع چـ ــ  ،سـ ــرون شـ ــاعتی بیـ  یوسـ

 

ــون» ــد «چ ــرم  ،نمان ــی»مح ــونب ــ «چ  ویش

 

 (3101، 3108 /2 :9201)مولوی،   

 نکتـة  نايـ بـب   خـود،  عرفـانی  دقیـ   اطالعات و هوشیاری با ه  فرغانی نکبايجالج  نکتة

« قـ  الو»از اصـطالح   «حـال  جمعیـ   و صورت» از فراتر گام يک و كرده توجب نیز ظريف

اينکـب   را پـیش كشـیده و   «زمـان  طو بس ضقب»  سخن گفتب و بحع مه ساعتی(بی)=ساع  

« او. مـن و احـوال  »زمـان را در  نـب   هـا و اثرهاسـ ؛  حکـ  و ا طبسو عار  را در زمان قبض 

قـرگن   هـزار خـت   يکی  :گوردمینمونب سب خود ة برای اثبات گفت ( وی893: 9214)فرغانی، 

در كمتـر از   عـرش بلقـیس   دوم احضـار  ای از سوی برخی از اه  مراتج؛لمحب در كمتر از 

الـدين سـهروردی كـب    شـهاب  و سـوم سـخنی از شـیخ    )همان( عد مساف ای با وجود بُلحظب

 ابب نسـب  بـ   نانکبچ -عالی ت –ح  » :گف  ،پرسیدند «زمانبسط »مفهوم  ةدربار یوقتی از و

زی گردانـد تـا راه يکسـالب را بـب رو    مـی  منقـبض مکان را اند، اصحاب خطوهكب  اولیابعضی 

 كنـد مـی  منبسـط  زمان رااند، كب اصحاب لحظب و لمحبهمچنین بب نسب  بب بعضی  ،روندمی

پـنج و ده سـال    شـان اي با نسب  بب باشد، ساع  يک خل  ديگر، با نسب  بب كب زمانی تا عین

 (198: 9214)فرغانی، .« شودمیظاهر 
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 مجذوبانو مراتب فنا و بقا و ارتباطش با سالکان  -1 -2 -2

 اخـتال   نايـ منشـأ   كب اندكرده ارائب متنوعی و مختلف تعاريف فنا، توصیف در رفانعا

 در .فه  و ادراک عارفان و حـاالت و خصوصـیات روحـی گنهـا باشـد     در تواند اختال  می

 قـا را و ب( 911: 9214)فرغـانی،  عشـ    در معشوق واستهالک عاش   را نی فناغافر ،اين میان

بـرای هـر دو   وی،  اسـ . هكرد( تعريف 811: 9214)فرغانی،  «  جمعيّاحد»بب مقام  وصول

عـوارض و تعلقـات و    ، فنـای اوصـا  و  فنـا  ةمرتبـ  اولـین  .اسـ  قائ تبی مراح  و مرا ،مقام

هالک صـفات  اسـت  )فنـای نفـس(. دوم،   اسـ  شدهعارض  کوجود سال بركب  اس اتیقیّدت

خـودش و اضــاف ِ همگـی افعــال و    اصـلی ســالک و نفـی نســب  دادن افعـال و اوصــا  از   

الفنـا(.  )فنـای فـی   شـدن در بحـر نیسـتی    بسوم غرق اوصا  بب حضرت معشوق )فنای روح(.

يکـی   :مرتبـب دارد  سـب  نیـز بقـا   ،اين مراتج سب گانـب  بب موازات (919، 911: 9214)فرغانی، 

. دوم بقـايی كـب   دكننـ مـی  عبیرت «مقام جمع»اس  كب از گن بب جنای نفس مترتّف برايی كب قب

  تحقّسوم كنند و میياد  «غیجحضرت »بب اس  كب از گن موقو و اروح و صفات  فنایبر

خواننـد. )فرغـانی،   « ومـع الحضرت جمـع »گن را    كب  و انسانیّبب حقیق  حضرت برزخیّ

9214 :942) 

دی بنـ بـا تقسـی   كـب   یپیونـد و بـب دلیـ  ارتبـاط     گانـة گن، سـب فنا و بقـا و مراتـج    حعب

 نی از جملـب غـا شـود و فر مـی ر اهمی  تپررنگ تر و با، دارد «ناسالکان و موذوب» ةچهارگان

پیرامـون گن   ،ده و در اثـر خـويش  ربـ پـی  ارتبـاط   اين بببی كب بب خو اس یعارفانو استادان 

ک غیـر  موـذوب و موـذوب سـالک و سـال     کسـال » ةبب چهـار دسـت  وی  اس .هكردبحع 

جذبـب يـا   بـر  كـب سـلوكش    اسـ  اولـی، كسـی   اسـ . قائ « موذوب و موذوب غیر سالک

سـوم،   اسـ . قسـ   ، مقـدّم «فنابربقا »سلوک يا بر جذبب دومی، در باشد. مقدّم ،«بقا برفنايش »

كـب در   اس ، كسیسرانوام چهارمیو  هرسیدن بب جذببمانده باشد و  اس  كب در سلوکگن

( 211: 9214)فرغـانی،   .از گن نپرداختـب باشـد   ب سـلوک بعـد  مغلـوب مانـده و بـ    ،ببمقام جذ

بـب   اسـ . ی دانسـتب مقتـداي شیخی و  ةرا شايست - بب ويژه قس  دوم - انی تنها دو قس  اولغفر

 سـهروردی  ،با اندكی تفاوت از مراد معنوی خـود  ش،اين اعتقاد در كلیاتوی رسد نظر می

 کسـال » ةبـب مراتـج چهارگانـ    «المعـار  عـوار  »او نیـز در  زيرا  ؛ اسر بودهثّأمت (223)م 

اس  و البتب مقـام شـیخی   قائ  «تدارکم ذوبتدارک و مومسالک مورد، موذوب  ،مورد
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ــقو م ــا مخــت ّدت ــدارکم ذوبموــ» ايی را تنه  (22: 9242اســ . )ســهروردی، بدانســت «ت

يی را قتـدا م شـیخی و م مقـا  - انیهمچـون فرغـ  درسـ    - (021)م  محمود كاشانی عزالدين

الک ابتـر و  سـ »از جملـب   ،دانسـتب و ديگـران   «سالک موـذوب و موـذوب سـالک   » ةشايست

 (01: 9241)كاشانی،  2.اس   معرفی كردهیخوخاز مقام شرا دور « موذوب ابتر

 دانستن حق مؤثّراسباب و  واسطگی -7 -2 -2

ثر و ؤامـا مـ   ؛هسـتند  قاصـد ی برای حصول بـب م يهاتنها واسطباسباب،  ،از ديدگاه عارفان

هرجـا مشـیّ     ؛اسباب و وسـايط نیسـ    قیّد و موقو  ببمح ، كار  اس .«ح »عل  اصلی 

 نـزد  ايـن رو  از .كنـد خـود را اجـرا مـی    سنّ  و مشـیّ  كند و می تصر  اوس ، در اسباب

 اسـباب در و  طرسـد و وسـاي  می از مسبّجدر واقع  ،اس در عال  ی كبخیر و شرّهر  ،عار 

 سـبّج، را از وجـود م  مـی دارد و گدمـی اس  كب خاطر را بب خود مشـغول  تنها خیالی ،اين راه

ايـن   رنیز ب فرغانی (142 -104، 9، ج9222. )برای اطالع بیشتر ن.ک: سرّنی، نمايدمیغاف  

را بـرای حصـول بـب     سـباب بـا صـراح  ا   ،كیـد كـرده  أبسـیار ت  عارفانـب،  تفکر محوریِ ةنکت

. اسـ  معرفـی كـرده   «حـ   وجـود »ر حقیقـی را  ثّؤعل  و مـ  ،دانستبنای بیش طبواس ،دقاصم

ـ  حـ   كـار دهد اينکب نشان  برای و خود ةبرای اثبات گفت یو (291: 9214)فرغانی،  ف متوقّ

و  أكولسی سال تمام از م كند كبمینق   حکاي  زنی را در روزگار خود اسباب نیس ،بر 

( 293: 9214كـرد. )فرغـانی،   مـی صحیح زنـدگانی  عقلی و  نیت اما با ؛خوردههیچ نمشروب 

ة زيرموموعـ  وصـول بـب حقیقـ ِ توحیـد،    سلوک و ادای فرايض و نواف  را بـرای   حتی وی

 بیمباشرت اسبا بدون سلوک و ذوبان،گورد كب بعضی از مومی لی كرده و د اسباب معرّفی

نـد كـب   اهبـود  بسـیار نیـز  بـالعکس  د و انـ ید رسیدهحتو بب حقیق ِ ،ادای فرايض و نواف چون 

اسـباب  ايـن   هرچنـد مباشـرت  بود؛ ضعیف  عظی استعدادشان  و سخ  كثیفشان ايحوج »

 (292، 293: 9214)فرغانی، « ند.نرسید هیچبب  د،كردن

اين عقیدة عار  فرغانب، بب اعتقاد عمی  ديگری منور شده كب بب كرّات از گن ياد كرده 

اسـ  خداونـدی كـب    )پـاک « سُبْحان  ال ّذی ل ا يُوصَ ُ إلیْـبِ إالّ بِـبِ.  »اس :  اين و گن سخن مه 

( 224، 333، 922، 981: 9214بدو ممکن نیس ؛ مگر بب كمک خودِ او( )فرغـانی،  بی دستیا

اسـ  )فرغـانی،   دانسـتب « اولیـا  بـر اصلی بزرگ و تسبیح اكا»اين سخن را فرغانی ضمن گنکب 

( منوط 224: 9214)فرغانی، « قطع ام  و دفع حی »اين حقیق  را بب ن بب(، رسید333: 9214
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كب دو نـوع سـبج محسـوب     –ها انديشیاين قطع و دفع گرزوها و چارهاينکب كرده و جالج

ای ديده» میتا گد اس .دقیقاً بب معنای رفض اسباب و مؤثّر دانستن ح  در هستی –شوند می

سـباب  در نتیوـب ا  ؛كندن بربوها را از بیخحواب سباب وتواند انمی ،یابدن 8«كنسبج سوراخ

  .نمايدتر میثر را هر لحظب ك  رنگؤو م سبّجشود كب نقش ممی ایو پردهاديدگان بر

 

  و بیانی ی بالغیهاظرافت - 2-3

 بب صوفیب داشتب، پوينده و خالّق سیر ،«زبان» كب زمانی تا كب بپذيري  را اين حقیق  اگر 

ايشـان تکـراری و    امـا از زمـانی كـب زبـان در گثـار      ؛انـد های نـو پرداختـب  توربب ارائة و خل 

)برای اطّـالع  اس  نیز بب صورت تکراری و مبتذل درگمده فیبهای صوتورببق شده، خالّغیر

خـواهی  پـذيرف  كـب اوج و     ،خود بب خود( 312 -381: 9213كدكنی، بیشتر ن.ک: شفیعی

از  دو پـاره  اس كافی اس .همراه ثرهای صوفیانبدر ن «زبان» دفروز و رافبا   تصوحضیض 

سادگی و  ةفاصلكب را در كنار يکديگر بگذاري  و ببینی    هفت  تصوقرن زبان قرن سوم و 

تـوان  نمـی اسـ  كـب   چندان ،ديگراز سوی گستردگی و پیچیدگی از يک سو و محدودي  

كـدكنی،  . )شـفیعی گنها صادر كرد ةمشترک دربارکمی و حس  مقولب داناين دو را از يک 

9213 :34) 

در  «الـدراری مشـارق »مثـ    یهای زبانی در متنـ ظراف  و شگردها و نثر زبان شکبدون 

االولیـا و كیمیـای سـعادت و گثـار عـین       هتذکر و علومنورال» :همچون یو متون نثرهامقايسب با 

 ،الـدراری مشـارق در  فرغـانی  نثـر اسـ  كـب    اينمه   ةتنکاما  1؛اس بسیار متفاوت «القضات

عرفـان   و توضـیح و تبويـج   حخود كـب همگـی بـب شـر     ینو سپسعصر ه نسب  بب نثر كتج 

 شکار معنی در برهـوتِ » مصداق واقعی گاه البتب پرداختب اند و بیعرابنهای انديشب نظری و

و اساساً وی از جملب عارفانی بوده كـب   اس ترانیعرفتر و هنری ،ترباز مالي  اند؛« يیمعنابی

پـور و سـعیدی مهـر،    )حسـین « اسـ . در غنی كردن زبان اه  عرفان، سـه  بسـزايی داشـتب   »

جمـالت و عبـاراتی از    بـب  مرتـج  أخّرتر،های متدورهالبتب دوره و  ايننثر اگر در  (84: 9212

فیض قدسی بب مقـام فـیض   ن اول از مقام یّتع» يا «ارهّقی ذات احديّ  در مقام اس  تولّ: »نوع

هـای افراطـی و   هارعاسـت اند با نـوعی  اين گثار سعی كرده اينکب مؤلّفان خوري  ومیبر «اقدس

هـای بیمارگونـب    تخیّ تح  ،انديشب و معنی را ،های زبانی حاص  از جادوی مواورتبازی
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بیمارگونـب   ةاين شیو هی اززان قاب  توجّخود كوشیده بب می رحانی در شغاما فر ؛پنهان سازند

بدين لحا  هنـر   .را احیا كند نثر كهنها و شگردهای شود و تا حدودی شیوهدور و افراطی 

مباحـع عرفـان    ها و ثقیـ  بـودن  خشکی  برای كاستن از  ة اوانی در نويسندگی و دغدغغفر

 :كنی میبخشی از گنها اشاره بب   يذاس  كب در  ن توجباشاي ،نظری

 تشبیه -1 -3 -2

كـب بیشـتر گنـان     - ظاهراً بب دلی  رعاي  مقتضـای حـال مخاطبـان    -صوفیانب  نثرهای در»

 در .اسـ  استفاده شـده  فراوان بیباز تش ،خیال ه صوراز میان وجو اند،مردمان متوسط و عوام

از  ،نـی و موـرد  توضیح و تبیین مسائ  ذهبلکب  ؛صور خیال ندارد ةتنها جنب بیب،تش تون،اين م

كـاربرد   (890: 9244)غالمرضـايی،  « اسـ . هـد  نويسـنده   ،طري  ملموس كردن گنها نیـز 

اسـ  و  الدراری فـراوان و قابـ  توجـب   مشارقدر  - 2گن ةو فشرد بلیغبب ويژه از نوع  - بیبتش

مـتن خـود نـزد     كـردن بـب ملمـوس و محسـوس     ،ت فـراوان بیهااس  با تشـ نويسنده كوشیده

بیشتر امـور ذهنـی    -متقدّم  همچون ساير متون عرفانی - تناين م ها دربشبيد. مبیفزامخاطج 

 ،طريقـ   ،شريع  ، عق ،محب  ،جمال ،عش  :مانند ؛اس ت معرو لحاصطمو مورد و از 

 بـر  اس  و بناها عمدتاً حسیببمشبب .وحدت و كثرت ،یتولّ ،باطن ،ظاهر ،حکم  ،حقیق 

 ،دريـا  ه،شـاهرا  ،شمشـیر  ،گفتاب ،گتش ،شراب :اس متفاوت موضوع و نگرش نويسنده نوع

بـب شـرح    تنمـ  بیهیهـای تشـ  بیشـترين اضـافب   ،از لحـا  بسـامد   .«و سلطان ردُ ،درخ  ،يبدبا

 :اس  يذ

(، 40گتش عشـ  )  (، 41(، میکدة مستیِ عش  )43) شراب عش مورد(:  93) عش  (الف

 شـريع  عشـ   (، 991شراب عشـ  )  (،994(، راه عش  )991(، درد عش  )10سلطان عش  )

 و بادِ (922) غیرت عش  صمصامِ (،913) بقا و عش  حلیة (،921) روشن عش  ةجاد(، 921)

 (.333) عش  حقیق ِ

 عــروة وثقــای (،311شــريع  ) و طريقــ  شــاهراه مــورد(: 8طريقــ  ) و ريع شــ ب(

 (.220) شريع  و طريق  (، بحر211) شريع  و طريق  میزانِ (،399) شريع 

روشـنايی   (،204) حقیقـ   گفتـابِ  (،281) حقیقـ   ةخانـ خلوت مورد(: 8) حقیق  پ(

 (.222) قاب قوسین حقیق  (،834حقیق  ) صبح

 (.231) گفتاب جمال (،41) جمال مطل  ةنیيگ(، 43) جمال ةيینگ مورد(: 2) جمال ت(
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ـ تـوان اشـاره كـرد كـب بیـانگر خال     مـی  نکـاتی  بب فوق، تشبیب چند دربا تأمّ     و هنـر  قیّ

 :اس غانینويسندگی فر

متـون  ن وهمچـ  راالدراری مشارق یمدرسعلیمی و متن ت ،«عش »فراوانی تشبیب بلیغ  :اول

سـوم تـا   و  قـرون  تصـ كتج کب در ناي اس  و جالجاب كردهو جذّ، هنری عرفانی متذوّقانة

ديگـری   تشـابب لحـا   ين بـد اسـ  و  «عش  و محبـ  » از گنِ بیب،تش امدبیشترين بس ،شش  نیز

 .شودمیكالسیک   و متون تصومتن مشارق میان 

حکايـ  از   اسـ ؛ تکرارتر از تشبیهات پربسامد ديگـر پر بربراسب  عش  بیبنکب تشايدوم: 

دريای مصـطلحات و مفـاهی     خود درب ن كند كب صرفاًمی انیغذوق لطیف و طبع ظريف فر

 ینـوع  دچـار  خواننـده را نـب  اسـ  و  ق شـده غـر  ،های جدولی عرفان نظریاستعارهانتزاعی و

 .اس مالل  و سرگردانی كرده

بـا   –أكیـد  تو  بـرای توضـیح بیشـتر    - هـا بـب ببای از مشـ پـاره  ،بـب لحـا  سـاختاری    سوم:

عـروة   ،غیـرت عشـ    صمصـام  ،روشـن عشـ    ةجـاد  ؛ مث :شده اند الیب يا صفتی مقیّدمضا 

معنـادار و  ) معطـوفی  هـا، ببخـی از مشـ  گـاه نیـز بر   .روشنايی صـبح حقیقـ    ،شريع وثقای 

شـريع  و   بحـر  ،میـزان شـريع  و طريقـ     ،بقا و عش  ةلیح :همراه خود دارند بب (هدفمند

الـدراری  مشـارق در  (موـاز و كنايـب   ،استعاره)كاربرد ديگر صور خیال  . بوز تشبیب،طريق 

 .اس بسیار نادر و گاه در حد صفر

 )سجع( نثر موزون -2 -3 -2

 ثـر در ن وعبا وارد كردن س «المعالیعنصر» ندزبان مان خی از نويسندگان فارسیبراگرچب 

علـی  ،امـا از اواخـر قـرن پـنو      ؛دانسـتند مخالف بودند و زبان فارسی را با گن ناسازگار مـی 

 متـداول مـدتها  و  شـد  اين سبک در نثر فارسی معمول،الخصو  از اواسط قرن شش  بب بعد

 نبـرد  كـار نثـر بـب   هـای هنـری كـردن    نیز يکی از راه بمیان صوفیدر  (21: 9202بود. )صفا، 

 بحـع گنوـا كـب   » .اسـ  يکسـان نبـوده   فیبگثـار صـو   ةدر همـ  وعالبتب كاربرد س ؛بود «سوع»

اما گنوا كب رنـگ روايـ  و حکايـ      ؛نیس  مسوّع معموالً سخن، اس استداللیتعلیمی و 

 (319: 9244)غالمرضـايی،  « رود.میار سوع بب ك معموالً ،شودمیعاطفی  گیرد يا سخنمی

نويسـی  سنّ  نثرع بَو بب ت  گگاهانباما  ؛اس گموزشی نوشتب علیمی وتبیاينکب كتا انی نیز بافرغ
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الدراری مشارقوع در در انواع س تأمّ  .اس هنر غاف  نبودهاين از  خويشدر متن  ،صوفیانب

 :رساندمیما را بب نتايج ذي  

 شـود: مـی  ديـده  متن در «مطرّ  و متوازن متوازی،»سوع  نوع سب هربی اد ظرن از الف(

ــ  » ــح همّ ــرح مطم ــ  و مط ــخنان» (،910« )نعم ــر    س ــاوی مزخ ــزوّق ودع  و (982« )م

 (.981« )های مزوّق و تقريرهای نامحقّ .سخن»

 نــیء وهــای هنعمــ » :نزديــک بــب يکديگرنــدوع هــای ســقرينــب ،در اكثــر مــوارد ب(

 (.991.« )نیسَ هایدول 

و  طمـح همّـ   م» :تیخل يعنی دو وعاشکال و انواع س وع،های ساز نظر تعداد قرينب پ(

« بـب اوصـا  و تحقّـ  بـب اسـما       صـا تّ  بب اخالق و اتخلّ»سب لختی:  (،910« )مطرح نعم 

بـب كـار    (922« )بـع نقّـاد  و ط قّـاد   شـام  و ذهـن و  ضـ عق  كام  و ف»ختی: چهار ل ( و933)

 .اس رفتب

هنـر   بـر گیرنـد كـب   مـی  خـود  بـب  عروضی وزن سوع، یهاقرينب موارد، از برخی در ت(

مستفعلن فعولن  «: بنقاب هی فعد / رفع حواب حیرت» :افزايدمیمتن  زونیی و موايموسیقی

 (. چهار بارفاعالتن )«: بع نقّادو ط قّاد  شام  و ذهن وضعق  كام  و ف»و / مستفعلن فعولن 

 یید سخنأبه اشعار برای ت شهاداست-3 -3 -2

هــا و اشــعار گوينــدگان راعاستشــهاد بــب مصــ، هــای متــون نثــر عرفــانیويژگــی ازيکــی 

بـب   ،داشـتب  عـ  صـوفیب رواج  هـا و موـالس و  قـاه در ابتدا در خان كب  اين سنّ اس .مختلف

ان نـ اي و البتـب شـعر بـرای    (982: 9200كوب، )زرين فان متصوفب شدلّؤمعمول م ةتدريج شیو

گمـده و  كب در نثر ی ييید معناأبلکب برای تقوي  و ت ،فروشی نداشتبض تزيین و ف ةجنب صرفاً

 ،انتقال عواطف و حـاالت نويسـنده بـب خواننـده    يا برانگیختن احساسات و عواطف مخاطج 

اشـعار از   بباستشهاد  انی درغهنر فر ،اين میان در (222: 9244. )غالمرضايی، اس ثر بودهؤم

ع بـرای اثبـات و   بردن اشعاری بـا مضـامین متنـوّ   بب كار نفسيکی  :اس جه  قاب  توجبدو 

بیشـتر از اشـعار فارسـی نسـب  بـب اشـعار        ةفاداسـت دوم  ه  در متنی تعلیمی؛گن  ؛يید سخنأت

اين  در 0پهلوی و يک بی  ازبی بی  فارسی، سیزده بی  عرو دوبیس ای كب بب گونب عربی،

شـود  وقتی گشکارتر مـی  ،انی در كاربرد بیشتر اشعار فارسیغ  فرهمّ . هنر واس متن گمده
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جـز   المحووبكشفدر يا  اس عربی ها ببی ب ةقشیريب هم ةرسال ةكب بدانی  مثالً در ترجم

 .اس ديگر ابیات همب بب عربی ،شده ابوسعید نق  زبان كب ازفارسی يک بی  

اسـ ؛ از  استشهاد كـرده خنان و مضامین متنوعّ بب اشعاربب هر حال، فرغانی برای اثبات س

ايـن مضـامین عبارتنـد از:    ها. مهمتـرين  عش  گرفتب تا اثبات وحدت وجود و كثرت صورت

(، شـکاي  و گلـب از معشـوق    10نفس )بر(، غلبة عش  13، 19اثبات عش ِ وسطی و انتهايی )

(، غیـرت معشـوق   938نِ معشـوق ) (، حاك  مطل  بـود 939(، اهمیّ  رضاي  معشوق )998)

ح   حسن و جمال مطل (، 339)قات تعلّ(، قطع 918) اتحاد عش  و عاش  و معشوق (،941)

 برخـی  اند؛مختلف نیز اشعار (. گويندگان119) و وحدت وجود (234) سرور(، عید و 238)

بـا  م و بـدون ذكـر نـا    ایعـده  (.332، 339) و عطـار  (818) شـبلی  :مث  اند: گوران تصونام

انـد و  گمـده  (932) متـرج  فارسـی  (، گن 921)گن بـزرگ   (،238) گانبي دموحّ چون: بیالقا

شخ  ابیات، ن گ رسد شاعرگمده كب بب نظر می نام و لقبیهیچ چند بیتی نیز بدون سرانوام 

 :اس گورده «اتحاد عش  و عاش  و معشوق»در موضوع مث  دو بیتی كب  ؛انی باشدغفر

 یار نبوداغوجود نقش  لوحبر كون گثار نبود دو رز هاول كب 

 نبود يّارخلوتی كب د ةدر گوش بودي میما بب ه  و معشوقب و عش  

(918) 

  واژگان سره و کهنترکیبات و  -4 -3 -2

زبـان   ةو سـر  عانتخاب واژگـان و تركیبـات بـدي    ی،انغيکی ديگر از شگردهای زبانی فر

بـب   ومـتن كاسـتب    بـی آمـ بیگرايی و عرفاز تکلّنب تنها یبات اين ترك اس  كب كاربردارسیپ

قـرون   رسـ  از مـتن را بـب نثـر شـیرين و م     هايیاس ؛ بلکب پاره  و شیوايی گن افزودهجذابیّ

عشـ    كهـن: و اصـی   ای از واژگـان و تركیبـات   نمونـب  .اسـ  پنو  نزديک كـرده و چهارم 

سـخن مسـتقی     (،994) اعات و سـوگندخواری مر(، 992) نفسی دردمندانب(، 918)عوج بوال

 (،311) مرشدو دلی  ( ناگريزیِ)=روايی (، ناگ923( )عاشقان)= جانبازان (،914( )درس )=

عـیش    و خـوش عّمتـن  (،103یش )عـ خـوش و برخـوردار   (،334( )فرمـانروا )=فرمـای  فرمان

بـب كـار    یدر متنـ  ،اين واژگـان و تركیبـات   بايد توجب داش (. 232نُک )تُ کیحواب(، 103)

 ؛ ثانیـاً نوشـتب شـده   ،اسـتعمال واژگـان و عبـارات عربـی     ةدور   وهفـت كـب اوالً در قـرن   رفتب 



 118 48شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

ــةت ،نويســنده ــ  ائی ــارض را ش ــن ف ــة كــرده  رحاب ــار كــب الزم ــد بســیاری از ش  ،انحگن از دي

 .اس گرايی بودهبیو عر نويسیدشوار

 ه و هنرمندانههای سرترجمه -5 -3 -2

خـويش،  بـرای فهـ  بهتـر مخاطبـان      ،ور عرفـانی ثـ ی منهـا ندگان كتـاب اری از نويسـ بسی

يـات و احاديـع گرفتـب تـا اشـعار و سـخن       گ زا اثر خويش را ا بیعبارات عر اند كبكوشیده

قتـی  و – انیغـ از جملـب فر  - اين گـروه از نويسـندگان   هنر  .ارسی ترجمب كنندپبب  ،بزرگان

 ای ازسـايب  ،اسـ  كب بب زبان فارسی نوشتب شـده  یثارشود كب بدانی  برخی از گمی گشکارتر

حـاك  بـوده تـا گنوـا كـب در برخـی از        ذهنی  مؤلف/مؤلفانبری نويسگرايی و دشواربیعر

 بـی عبارات عر يک از هیچ ةترجمبب می ؤلف، اهتماماصوالً  ب(،الهدايمصباح)همچون موارد 

بــرای خــود مــی ایافتخــار و بــرگ برنــدهرا متکلّفانــب انديشــیدن و دشوارنويســی نــدارد و 

ات سـرد و  نّعفـات و تصـ  لّکتاز تنهـا  نـب الـدراری  مشـارق  ثر  نكلیّ ،میان اين در اس .بدانست

را بـب   بـی اس  تا حدودی واژگـان و عبـارات عـر   نويسنده كوشیده اس ، بلکبمعنی خالیبی

بـب  « عنـوان » ةترجم(، 48« )چشمخانب»بب « حَدَق »ترجمة  :برای نمونب .ترجمب كند سره ارسیپ

بـــب  «داعـــوّ» ةترجمـــ (،914« )غريبســـتان» بـــب« غربـــ دار» ةترجمـــ(، 914« )نامـــبعشـــ »

بـب   «سـامع » ةو ترجمـ  (180« )باشـنده خـاموش »بب « نص مُ» ةترجم (،991« )رسندگانبیمارپُ»

 (. 180« )ههندنگوش»

 مضامین عرفانیبی اد ططناب و بسا -1 -3 -2

ــب كمــک شــرح ســخن و  ، بســطصــوفیانب هــای بالغــی نثرهــایديگــر از شــیوهيکــی  ب

شـود كـب   مـی  سـبج  شـیوه،  اين اس . ها و تضادهاد ترا ها،جتناس ،ای از تکرارهاموموعب

از  ،جايگیرتر شـده  الذهن،لیبب ويژه مخاطج خا ،مطالج و مضامین عرفانی در ذهن شنونده

بـا  كـب   اسـ  یورسـخن نیـز   یانغـ فر .كاستب شـود  تا حد زيادی ،مطالج غموضپیچیدگی و 

فلسفی را با گاه عرفانی و  ةمطالج پیچید ،نثر صوفیانب بیاد -گگاهی كام  از میرا  عرفانی 

و از فهـ  و ادراک   ایتنها مخاطج را بب درجبنب  ،و روشنايی بخشیده وضوح ،هنری اطناب

بسـط   اس .مضاعف بخشیده یی  و بالغتخويش نیز جذاب ةنوشتنثر و بلکب بب  ،رساندهاقناع 

 الدراری حداق  دو كاركرد اصلی دارد:  مشارقهنری در 



 161 ... با «یفرغان» یبالغ یهاو ظرافت یعرفان یهاشهیاند                     99 پاییز و زمستان

و عشـ   شکوه و سـلطن    بركید أت چونرايج هم یو مضمون وتیفم بركید أيکی برای ت

ت وّو قـ  ورتسـ صـدم  و  سـلطن  و   چـون از اثـر   و »... بیچارگی عاش  عوز و ،در مقاب 

 بجسـ ب شدند و شراب عش  بـ  كاربیو  مغلوبو نزار  ضعیف واجی مزاج و قوای مز ،عش 

 (11.« )كرد ثرا شاناي تمام در گن ضعف

  اهـ  طريـ  را در حـ  مـن تـوهّ     » :هنری بب جه  رفع سوء ظـن و بـدگمانی   طدوم بس

 ،ايشـان ام. بعد از گنکب بب نزد شدهتمییز بیلوب و محووب و مطرود و مساس  كب من افتاده

 (920« )م.حضرت مشهور و معرو  بودو قرب  علوم و معامالت و معار  و مکاشفات بب

ای از موموعــب ،الــدراریمشــارق درهنــری  طبســ ةتــرين شــیوپربســامدترين و معمــول 

و اوصـا    حُسـن خـود را بـب كمـال     ،چون در اول» :برای نمونب .اس  «و تضادها هاتراد »

و  ی،گردانید عاش  و شیفتبو فريفتب كمال خود پرجمال  و مرا بب یمن عرضب كرد بركمال 

دل و جـان و   بـر احکام بیگانگی   برای ازال ،و بال حن بارهای مو  گتش شوق در من زدی

 بـر اين همـب بالهـا را   كردی ومتحلّی بال  لیةحب ب اين جه  مرا پس از ،هادینمن  تن و روان

 (931« )من گماشتی.

 

 گیرینتیجه -3

اس  كب اگرچب عمدتاً بب عنوان يکـی از شـارحان و   الدين فرغانی يکی از بزرگانیعیدس

شناسـانة  اسـ ؛ امـا جانـج عرفـانی و جمـال     شـناختب شـده   بـی عرابنشاگردان مکتج فکری 

ــده    ــول مان ــیار مغف ــری او بس ــة فک ــری     منظوم ــان نظ ــانی در عرف ــ  فرغ ــاب مه ــ . كت اس

فارض مصـری و البتـب بیشـتر، حاصـ      تائیة ابنبراس  ینام گرفتب كب شرح« الدراریمشارق»

چنـان  »اس  و بب گمان بسیاری، كمتر كسی چون فرغانی تائیببرتقريرات صدرالدين قونوی 

اســ  عرفــان نظــری و ايــن چنــین برگمــده و توانســتباز عهــدة شــرحی « مضــبوط و مربــوط

 ي اين نوشتب كوشـید  درو گسترش دهد. را با تصو  خراسان درگمیزد  بیعرابنهای انديشب

هـا و مضـامین   يکـی بـب لحـا  انديشـب      :مطالعب و تحلی  كنـی  ،را از دو جه  اين كتاب كب

و  بقـا  و فنـا مراتـج  » ،«بهشـ  عاشـقان راسـتین   »، «و مراتـج گن  عش » :رايوی چون عرفانی

بب دلی  گشنايی و  ، اوالًالجاين مط نويسنده در بیان «.موذوبانو با سالکان  اين مراتجنسب  

و نظـ  منطقـی مطالـج و     ويـج كمک تب بب ، ثانیاًمو گثار و احوال عارفان متقدّ تونمغور در 
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 ةكاربرد افراطـی و بیمارگونـ   درعصر ان حپرهیز از روش معمول شار با اًثالث ،مفاهی  عرفانی

بسیار  ،خوديا توهّمی های واقعی دانستب    كشیدن بب رخ اصطالحات عرفان نظری بب منظور 

 یمتعـارف  بـی های بالغی و هنرهـای اد شگرد لحا  ن شرح بباي. دوم، مطالعة اس موف  بوده

بـب   یيیاموسیقنثر موزون و گاه  ،عش  و فراوانی تشبیهات بلیغ با موضوع محوریِ بیبتشمث : 

صـی  و  او  هواژگـان و تركیبـات سـر   بـب  هنری و سرانوام گراستن مـتن   سوع و بسطكمک 

 اسـ  تـا حـدود   بتوانسـت  بالغـی، هـ    –بـی اين وجوه اد انی با كاربردغفر .های هنریترجمب

ثابـ    خـويش،  خود بکاهد و ه  با هنر نويسندگی متن تکلّفزيادی از مالل  و سنگینی و 

كـب  التّبع متنـی  ب .مستقی  دارد یارتباط، «زبان»اوج و حضیض تصوّ  با فراز و فرود كند كب 

 «گتش شـوق »معشوق معرفی كرده كب  «كمالپرجمال حُسن و »عاش  را در برمعشوق  یتولّ

ــب او را هــد و نمــی «دل و جــان و تــن و روان عاشــ »در  ــی «حلیــة بــال»ب  ،گردانــدمــی متحلّ

« تولّـی ذات احـديّ  در مقـام اسـ  قهّـار     »ای كـب از  تفکر و نوشـتب با ها فاصلب دارد فرسنگ

 گويد.میسخن 

 

 هااشتیادد

اس . «اخشیکع». در كتج جغرافیا گمده كب فرغانب، بب دستور انوشیروان بنا شد و نام فارسی گن، 9

 ( 881: 9148اس . )حِمیری، اين شهر تا سمرقند، پنواه و سب فرسخ بودهمساف  

 اند كبجمالت فراوانی گمده ،در قرگن و احاديع: »توان گف می أوي در تعريفی ساده از ت. 3

ات انسانی سازگار نیس  و برای سازگار كردن مفاد گن جمالت با دعاوی ظاهرشان با مدعیّ

 ،از ظاهر بب باطن عدولاقدام بب  .كرد دولظاهر بب باطن عاز بايد ظاهر گنها را رها كرد و  ،عرفانی

ع از همچنین جه  اطال ؛129: 9212)ملکیان، .« شودمیتعبیر  أوي اس  كب از گن بب تهمان چیزی

 (1: 9، ج9811، ن. ک:گلوسی، در تعريف خويشاو  رويکرد عرفانی و أوي از ت «گلوسی»تعريف 

را  «ذوبمو کسال»تنها  یو .نظر ديگری دارد ،اين بارهدر «سالکینالقاصدم» ةصاحج رسال. 2

ی یخاقتدا و ش اس ،همراهی و ياری ةبا گنکب شايست «موذوب سالک»اما  ؛ی دانستبيتدامق ةشايست

 (882: 9242را نشايد. )ماي  هروی، 

8    . 

 از بیخ و بن را بركندحُوُج تا  كن سبج سوراخبايد ای ديده

 هرزه داند جهد و اسباب و دكان ج بیند اندر المکانتا مسبّ
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 (9112، 9113/ 1 :9201)مولوی، 

اما  ؛گموزشی دارند یمی وتعل ةبیشتر جنب ،«الدراریمشارق»نوع ی از يشکی نیس  كب نثرها. 1

عارفان  جیدو فتوحات و موا اذواقگزارشی از  ،سوم و چهارم عرفانی قرونبسیاری از متون 

 هیچ روی در متونبب  ؛شودمیياف  متونی كب در چنین  ایجاذبب و لطف همین سبج بب ؛اس بوده

 (924: 9201كوب، . )زرينوجود ندارد درسی،م تعلیمی

 ؛شودمی  كمتر ديده مفصّ بیبو در میان گنها تش اس «بلیغ»متون صوفیب از نوع بیهات بیشتر تش. 2

 (210، 212: 9241ادات تشبیب. )فوالدی، مگر برای گزارش كردن مفاهی  خا  از راه 

 :اس چنین ،گمده – خود كب در مضمون عش  باختن معشوق با -پهلوی  ی ب. 0

 هانب سانشانیگِ  هر دو گوُ اج خودش دخُّودی جهنامب واجار

  ی  از عطار:فارسی ب ةو سپس ترجم

 اس ره بهانبخیال گب و گ  در  بازد از خود عش  با خودمیبب خود 

 ( 322: 9214)فرغانی،  

 

 هرست منابعف

 فارسیمنابع 

 .مركز نشر دانشگاهی :تهران .اشراق و عرفان (.9241. )نصراهلل ،پورجوادی .9

 .مرواريدانتشارات  :تهران .های دریااز اشارت .(9241) .حمیدرضا ،توكلی .3

 ،محمـود عابـدی   :تصـحیح و تعلیقـات   ،مقدمـب  .نفحات االنس   .(9201) .عبدالرحمن ،جامی .2

 .چا  سوم، اطالعات :تهران

در كتاب میرا   .«انی درباره وحدت و كثرتغفر الديننظرات سعید» .(9248) .ماويلی ،چیتیک .8

 : تهران. نشر مركز، 288 -232، 9ج  ،مودالدين كیوانی ةترجم يزن،ول لئونارد ةويراست ،تصو 

سـلوک عملـی در پرتـو عرفـان فلسـفی،      ». (9212) .مهـر، محمـد  مرضا؛ سـعیدی پور، غالحسین .1

، 13، شـمارة  92، دورة مولة اديـان و عرفـان   .«قرائ  امام خمینی )ره( از منازل سلوكی فرغانی

 .19 -22ص  

چـا    ،امیركبیـر  : انتشـارات تهـران  .ارزش میراث صوفیه .(9200) .عبدالحسین ،كوبينزرّ .2

 .هشت 

 .المللی الهدیانتشارات بین :تهران .ایرانادبی ةاز گذشت .(9201) .عبدالحسین ،كوبينزرّ .0

 .چا  دوم ،علمی انتشارات :تهران .سرّ نی .(9222). عبدالحسین ،كوبينزرّ .4
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چـا    ،ت فردوسـی انتشارا :تهران، 2/3ج  .ایران ات درتاریخ ادبیّ .(9221) .ذبیح اهلل ،صفا .91

 .شش 

انتشـارات   :تهـران  .ل نظم و نثر پارسیمختصری در تاریخ تحوّ .(9202) .ذبیح اهلل ،صفا .99

 .چا  چهارده  ،ققنوس

اسـتدراكات:  تصحیحات وبا  .هقشیریّ ةرسال ةترجم .(9208) .بن احمدابوعلی حسن ،عثمانی .93

 .هارمچا  چ ،فرهنگی لمی وع : انتشاراتتهران ،الزمان فروزانفربديع

انتشـارات دانشـگاه    :تهـران  .صسوفیانه  سبک شناسی نثرهای .(9244) .دمحمّ ،غالمرضايی .92

 .شهید بهشتی

با مقدمب و  .(ابن فارض ةشرح تائی) الدراریمشارق .ق(9214) .سعید سعیدالدين ،انیغفر .98

 .انتشارات انومن فلسفب و عرفان اسالمی :تهران ،الدين گشتیانیجالل دسیّ :تصحیحات

 .چا  سوم ،انتشارات سخن :تهران .زبان عرفان .(9241) .علیرضا ،فوالدی .91

عفـ    :و توضـیحات  حیحتصـ  ،مقدمـب  .ةمصباح الهدال باا .(9241) .محمـود  عزالدين ،كاشانی .92

 .چا  چهارمتهران: انتشارات زوّار،  ،لقیمحمدرضا برزگر خاو كرباسی 

 .چا  دوم ،نینشر :تهران .ی پیرهابرگاین  .(9242) .نویج ،ماي  هروی .90

، زيـر نظـر كـاظ     المعار  بزرگ اسالمیدايرهدر  .«انسان كام » .(9241) .نویج ،ماي  هروی .94

 ان. المعار  بزرگ اسالمی، تهر، مركز دايره249 -202موسوی بونوردی، ج ده ، 

 ةنامـ ارج ،«قشـو  ةبا قافلـ »در  .«بیعرابند و نقد سن كار موحّدر حُ» .(9212) .مصطفی ،ملکیان .91

 : تبريز.انتشارات ستوده، 120 -110 ،بب اهتمام محمد طاهری خسروشاهی ،دمحمدعلی موحّ

عبـدالکري    :بـب تصـحیح و پیشـگفتار   . مثنسوی معنسوی   .(9201) .الدين محمدجالل ،مولوی .31
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 . 289 -232، سال پنواه ، شمارة دوم، ص  مولة اديان و عرفان .«بن ابیطالج )ع(علی

 :تهـران  ،مولـب  مـاريژان  :بـا تصـحیح و مقدمـب    .کامسل النسسان  اال .(9244) .عزيزالدين ،فینس .33

 .چا  نه  ،انتشارات طهوری

 :و تعلیقـات  ، تصـحیح مقدمب .المحجوب کشف.(9241) .ابوالحسن علی بن عثمان ،هوويری .32

 .چا  پنو  ،انتشارات سروش :تهران، محمود عابدی



 111 ... با «یفرغان» یبالغ یهاو ظرافت یعرفان یهاشهیاند                     99 پاییز و زمستان
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 ی، چا  پنو .پژوهشی امام خمین
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