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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 alDin 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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چکیده
سعیدالدين فرغانی يکی از بزرگترين شارحان عرفان اسالمیاسـ كـب بـا فهـ عمیـ خـود،
برقصیدة «تائیة» ابن فارض مصری شرحی مبسوط نوش  .وی در عرفان نظری ،شاگرد قونوی بود و
در سلوک عرفانی ،نسب خرقة خود را بب سهروردی رسـاندهاسـ  .فرغـانی ،بـا گگـاهی كامـ از
انديشبهای عرفان نظری و ابنعربی و گشنايی با میـرا عرفـانی كهـن ،بـبويـژه تصـو خراسـان،
توانس شرحی بب نام «مشارقالدراری» بنويسد و در اين اثر خويش ،بدون گنکب همچون بسیاری از
شارحان ديگر در دام تخیّ های بیمارگونب و بازیهای زبانی حاصـ از جـادوی موـاورت گرفتـار
شود ،با بیانی روشمند و تبويبی منطقی ،بابی تازه در عرفان نظری بگشايد .نويسـنده در ايـن مقالـب
كوشیدهاس در دو بخش جداگانب« ،انديشبهای عرفانی» و «ظراف های بالغی» فرغانی را بررسـی
كند؛ انديشبهايی همچون :عش و عاشقی ،ديدگاه تأويلی و پرهیز از تأويالت بیحد و مرز ،نسب
انسان كام با دواير سبگانة اسالم و ايمان و احسان كب بحثیاس كامالً بديع در تصوّ اسـالمی،
مفهوم زمان و قبض و بسط گن ،واسطگی اسباب و مؤثّر دانستن ح و طرح سـخن عمیـ «سُـبحان
الذّی ال يُوصَ ُ إلیبِ إلّا بِبِ» و در بخش ظراف های بالغی :تشبیب ،سوع ،استشهاد بب اشعار ،تركیبـات
و ترجمبهای بديع و اطناب و بسط هنری كب نشاندهندة خالقی هـای فرغـانی در سـاح زبـان و
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بیان اين نکتباس كب در متن مشارق الدراری ،توارب روحانی و عاطفی نويسنده بـا جانـج جمـال
شناسانة اين توارب ،پیوند بسیار نزديکی دارد.
واژههایکلیدی :فرغانی ،مشارقالدراری ،انديشبهای عرفانی ،ظراف های بالغی.

-1مقدّمه
 -1 -1بیان مسئله
سعیدالدين محمّدبن احمد فرغانی (م  )011يکی از بزرگترين عارفان و شـارحان عرفـان
اسال می در سدة هفت هوریاس
اسال می و وسع

كب در دق

نظر و تحقی در معضالت تصـو

و عرفـان

اطّالع و تحقی و توضیح در عل توحید در میـان عارفـان كـ نظیـراسـ .

(فرغانی 9214 ،ق )9 :جامی -كـب مفصّـ تـرين شـرح دربـارة زنـدگی و احـوال فرغـانی از
اوس

 -وی را از جملة «كمّ ارباب عرفان و اكابراصحاب ذوق و وجـدان» معرفـی كـرده

كب «خرقة ارادت» از شیخ نویجالدين علیبن بزغش شیرازی و وی نیز از شیخ شهابالـدين
سهروردی پوشیده و در نسب

«تلقین ذكر» نیز چنین بوده و البتب جامی «نسب

خرقب و ذكر»

فرغانی را بعد از ذكر نام استادانی چون :سهروردی و ابنخفیف شـیرازی و احمـد غزالـی و
ابوعثمان مغربی ،بب «جنید» رساندهاس ( .جامی)111 ،114 :9201 ،
نسَج فرغانی بب فرغانب میرسیده و فرغانـب نیـز روسـتايی در خراسـان قـدي و در منطقـة
ماوراءالنهر بوده 9كب زبـان فارسـی در گن جـا رواج داشـتب اسـ  .وی در حکمـ

و عرفـان

نظری ،شاگرد بالواسطة «صدرالدين قونوی» (م  )202بوده و استاد ،عش و عالقة وافری بـب
شاگرد و شارح عالمة خود داشتباس ؛ چنانکب در مقدمبای كب بركتـاب او نوشـتب از تلمیـذ
خود با عناوينی چون« :شیخ عال عار » و «افتخارالمشايخ» (فرغـانی )2 :9214 ،يـاد كـرده
كــب بــا «فهـ منـوّر» و «ذهــن مطهّــر» خــود ،مباحــع عرفــانی و كــالمــی را بــب رشــتة تحريــر
درگوردهاس

(فرغانی .)91 :9242 ،قونوی خود اذعان كردهاس

با وجود اينکـب شـاگردان

و مستمعان بسیاری در درس او حاضر میشدند؛ اما موف ترين ايـن تحريـرهـا از گنِ فرغـانی
بودهاس ( .چیتیک)234 :9248 ،
اثر معرو

و چشمگیر فرغانی در حوزة عرفان و كالم اسالمیكتاب «مشـارقالـدراری»

در شرح تائیـة ابـن فـارض مصـری (م  )223اسـ

و نويسـنده خـود در وجـب تسـمیة كتـاب

پاییز و زمستان 99

مدعیاس
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كب از غیج تشريف لقج «مشارقالدراری الزُّهر فی كشف حقاي نظ الـدررر» را

يافتباس ( .فرغانی )92 ،93 :9214 ،اين اثر ،حاص تقريرات صدرالدين قونوی بر تائیة ابـن
فارضاس

و بب گفتة جا می «هیچ كس مساي عل حقیق

را چنان مضبوط و مربـوط بیـان

نکرده كب وی [فرغانی] در ديباچة شرح قصیدة تائیـب فارضـیب كـردهاسـ ( ».جـامی:9201 ،
 )114مشارقالدراری نبتنها از نظر سیر تحوالت عرفان نظـری ،اهمیـ
رگبهايی از تصو

فراوانـی دارد؛ بلکـب

خراسان و اصول و مبانی عرفـان كهـن نیـز بـب كـرّات در گن بـب چشـ

میخورد تـا بـدانوا كـب مـیتـوان فرغـانی را از عارفـان و محققـانی دانسـ
هوشیاری وافر توانس

«گراء ابنعربی را با تصو

خراسـان  -بخصـو

احمد غزالی -پیوند دهد( ».پورجوادی )311 :9241 ،بیجه

نیسـ

كـب بـا ذوق و
عاشـقانة

تصـو

كـب بـب نظـر بسـیاری،

مشارقالدراری در گسترش و پرورش نظری تعالی ابنعربی و انديشبهـای الهـی و فلسـفی،
نافذترين اثر و حائز بیشترين اهمی

بودهاس ( .چیتیک)231 ،234 :9248 ،

بب جز استادی فرغانی در بیان انديشبهای عرفانی ،نگارش چنین كتابی بب زبان فارسـی و
كاربرد بسیاری از هنرها و ظراف های ادبی ،وجب ديگر اهمی

اين نوشـتباسـ

و طرفـب گن

كب نويسنده در چنان زمانی و برای نگارش چنین موضوعی كب عـربـینويسـی در میـان اهـ
فض و ادب سکّة رايج بودهاس  ،رندانب زبان فارسی را برگزيد و هنرمندانب مباحع ثقیـ و
انتزاعی عرفان نظری را چنان با «قند پارسی» و ظراف ها و ظرفیـ هـای گن درگمیخـ
توانس

تا حدود بسیاری از صعوب

كـب

و سنگینی گن بکاهد.

 -2 -1پیشینة پژوهش
در عصــر حاضــر ،ب ـب جــز كــار ســترگ اســتاد «ســید جــاللالــدين گشــتیانی» در چــا
مشارقالدراری ،توجب چنـدانی بـب فرغـانی و انديشـبهـای عرفـانی و شـگردهای هنـری وی
نشدهاس ؛ با اين همب ،جس وجو در پیشینة تحقی  ،تنها ما را با نام سـب مقالـب درايـن حـوزه
گشنا میكند :يکی «محمد میری» در مقالبای با نام «سازگاری عرفان سـعیدالدين فرغـانی بـا
عقايد شیعی در باب امام

علیبن ابیطالج» ،بب سازگاری انديشب و سخنان فرغانی با عقايـد

شیعی اشاره كرده و معتقد اس

كب فرغانی گذشتب از ارادت خاصی كب بب اه بیـ

بب مهمترين مؤلّفبهای شیعی در باب امام

داشـتب،

اعتقاد داشتب و همسو با شیعیان ،امام علـی (ع) را
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وار و وصی نبی اكرم (
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) دانستباس ( .میری )232 :9212 ،دوم نوشـتبای از «چیتیـک»

با عنوان «نظرات سعیدالدين فرغانی دربـارة وحـدت و كثـرت» كـب نويسـنده درايـن مقالـب،
فرغانی را صوفی نس ِ سوم مکتج ابنعربی قلمداد كرده كب برای چیرگی بر دوگانگیهـا و
بب ه گوردن واقعیات پراكنده ،چارچوبهايی نظری بب دس

دادهاسـ ( .چیتیـک:9248 ،

 )232و سوم مقالبای با نام «سلوک عملی در پرتو عرفان فلسفی ،قرائ

امام خمینـی (ره) از

منازل سلوكی فرغانی» كب غیرمستقی و بسیار اندک بب ديدگاههـای فرغـانی پرداختـباسـ .
نگارنده در اين مقالب كوشیدهاس

تا بعد از ذكر كلیاتی دربـارة زنـدگی و احـوال فرغـانی،

ابتدا مهمترين انديشبهای عرفانی و سپس عمدهترين شگردهای زبـانی -ادبـی او را در گينـة
مشارقالدراری  -برای نخستین بار  -معرفی كند تا بتواند اندكی غبار گمنـامـی و مهوـوری
را از چهرة اين شخصی

استثنايی عرفان و فرهنگ ايرانی بزدايد.

 -3 -1ضرورت و اهمیّت پژوهش
بسیاری از كتج و شروحی كـب دربـارة عرفـان نظـری و تشـريح گراء ابـنعـربـی نوشـتب
شدهاس  ،بب كلی از بنمايبها و ظراف های بیانی عرفـان و تصـو

متقـدّم بـب دور اسـ

و

درنتیوب نويسنده ،گگاه و ناگگـاه ،در حصـاری از اصـطالحات فنّـی و پیچیـده و بـازیهـای
زبانی گرفتار گمدهاس  .در اين میان ،حساب كتاب «مشارقالدراری» كامالً جداسـ ؛ زيـرا
اوالً نويسنده كوشیده كب در كنار طرح و بسـط انديشـبهـای عرفـان نظـری ،نگـاهی نیـز بـب
بنمايبها و انديشبهای عرفانی ،بب ويژه تصو

خراسان ،داشـتبباشـد؛ ثانیـاً تـالش كـرده تـا

حدود زيادی از زبان مغل و متکلّفانة عصر خود دوری كرده ،نثر خويش را با ظرافـ هـای
بالغــی و ادبــی بیارايــد تــا بــدين وســیلب در اثــر خــويش ،میــان جانــج عرفــانیِ محتــوا و
جمال شناسناسانة فرم ،پیوندی متعادل برقرار كنـد .طـرح مؤلّفـبهـايی از محتـوای عرفـانی و
ساختار بیانی مشارق الدراری ،ضرورت پژوهش دربارة اين شارح و انديشمند نسبتاً گمنام را
دوچندان میكند.
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 -2بحث
 -1 -2زندگی و احوال
متأسفانب در كتج تراج و رجال قدما و در نوشتبها و مقاالت معاصران ،دربارة زنـدگی
و احوال و انديشبهای فرغانی ،مطلج قابـ اعتنـا و درخـور تـوجهی نیامـده و بـدين لحـا
شخصی

وی بسیار مهوور و مغفول ماندهاس ؛ گويی روزگار و اه گن (متقدّم و متـأخّر)

سبک نگارش امثـال مؤيدالـدين جنـدی (م حـدود  )011و داود قیصـری (م  )019را بـا گن
نگارش و تفکر خا

ابنعربی گونب ،بهتر میپسنديده و دربارة گنها بیشتر سخن گفتـب انـد.

بنابراين ،با اذعان بب فقر منبع دربارة فرغانی بايد گف
بوده كب از او با صف

كب تنها استاد وی صـدرالدين قونـوی

«شیخ عال سـیّدنا و قـدوتنا» يـاد كـردهاسـ ( .فرغـانی)934 :9214 ،

دربارة ديگر استادان ،تاريخ تولد ،سوانح زندگی ،سـفرها و شـاگردان او هـیچ اطالعـی در
دس

نداري ؛ جز اينکب برخی از تـذكره نويسـان «همـام تبريـزی» شـاعر را مريـد و شـاگرد

فرغانی دانستباند( .صفا ،9221 ،ج)092 :3/2
اگرچب طب منابع موجود ،نمیتوان فرغانی را با قاطعی « ،عارفی» قلمداد كرد كب عالوه
بر تبحّر در تشريح و تبويج اصول و مبانی عرفان نظـری ،در وادی سـلوک و عرفـان عملـی
نیز گـام نهـاده باشـد؛ امـا بوـز انتسـاب او بـب سلسـلة سـهرورديب ،قـرائن و نشـانبهـايی در
دس اس

كب با تمسّک بب گنها میتوان وی را عارفی دانسـ

منظومة ذهنی و زبانی و مواجید و فتوحات خا

كـب مثـ هـر عـار

ديگـر،

خود را داشتب و تنها در قید و بنـد الفـا و

اصطالحاتی چون «تولّی و تعیّن و حـدو و حضـرات خمـس و ظهـور و قـدم و كثـرت و
وحدت» گرفتار نبودهاس  .برخی از اين قرائن عبارتند از:
الف) كاربرد فراوان اصطالحات و تعبیراتـی چـون« :عشـ و محبـ  ،شـوق و اشـتیاق،
حسن و مالح  ،حسن و عش و حزن ،اخال  ،فنا و بقا ،سالکان و موذوبان» كـب مخـت
منظومة عرفانی و عاشقانة تصو

خراسان بودهاس .

ب) گشنايی عمی و وافـر بـا میـرا عرفـانی كهـن بـا نقـ سـخنان و حکايـ هـايی از
ذوالنّون و بايزيد و سمنون مُحج و ابوسعید خراز و جنید و حالج و ابوطالج مکّی كب بـرای
نمونب بب چند مورد اشاره میكنی :
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 -حکاي

سمنون محج و مباسط

شماره48

او بـب درگـاه خداونـد و گرفتگـی بـول وی و اسـ

كذّاب بر وی ماندن)992( .
 سخن شبلی كب فرمود« :أنا النُقْطَةُ الّتی تحْ َ البَاءِ» (من ،نقطة زير بای [بس اهلل] هسـت )و تفسیر و توضیح گن)982( .
 سخن ذوالنون كب وقتی از وی دربارة عهد الس(گيا عهد و پیمان الس

پرسیدند كب «أتذْكُرُ میثـاق ألسْـ ِ »

را بب ياد میگوری) در جواب گف « :كأنَّبُ اآلن فـی اُذُنـی( ».گـويی

گوازش ،ه اكنون در گوش مناس ) ()912
 -حکاي

قبضِ جنید و اينکب غ و قبضش را در اثر فوت «وردی از اوراد» دانسـتب بـود.

()391
 نق سخنی از صاحج «قوتالقلـوب» در اركـان چهارگانـة سـلوک ،يعنـی« :جـوع وسَهَر و خاموشی و عزل )302( ».
 -حکاي

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

شطح)289( .
 سخنی از ابوسعید خرّاز كب در پاسخ اين سؤال كب «خدا را بب چب شناختی» گف « :بـبجمع میان اضداد)211( ».
پ) تأكید فراوان برلزوم تبعیّ از «پیر و مرشد» در طريق ؛ زيرا مرشـد بینـا ،سـالک را
از «عال حوابی » هداي

كرده ،بب سوی «فنای احکام حوبی» داللـ

 )280 :9214بب همین سبج مقام ارشـاد بـاالتر از مقـام مقرّبـیاسـ

مـیكنـد( .فرغـانی،
و اگـر مقـرّب در مقـام

«تلوين» باشد ،مرشد حقیقی بب مرتبة «تمکین» رسیدهاس ( .فرغانی)329 :9214 ،
 -2 -2اندیشههای عرفانی
بعد از مقدّمات و كلیاتی دربارة احوال و گرايشهای عرفانی فرغانی ،در ايـن بخـش بـا
تکیب بر«مشارقالدراری» ،بب عمدهترين موضـوعات و بـنمايـبهـای عرفـانی منـدرج در ايـن
كتاب میپردازي ؛ كتاب و متنی كب اگرچب در ظـاهر و نگـاه نخسـ  ،بـرای تبیـین و تفسـیر
نظرية عرفان نظری عموماً و گراء ابنعربی خصوصاً ،نوشتب شـدهاسـ ؛ امـا بـب لحـا طـرح
نکات و مضامین عرفان عاشقانب ،بسیار بااهمی

و شايستة توجب و بررسی بیش از پیشاسـ .
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كـب فرغـانی در بیـان مطالـج

عرفانی ،فلسفی و كالمی ،ذهن و بیانی كامالً منظّ و منطقی داشتب و اصول و فروع و مبـانی
عرفان و فلسفب را با تبويج و تفکیک و نظ خاصی مدوّن كرده؛ بب گونبای كـب در سراسـر
كتـاب او ،حتــی يـک مــورد ،خلـط مبحــع و گشـفتگی و بــینظمـی در در بیــان ،بـب چشـ
نمیخورد و « چینش نظا ِم تولیّات در اثر فرغـانی چنـان بـا دقـ  ،ظرافـ و انسـوام مطـرح
شدهاس

كب در گثار قونوی نیز نمیتوان مشابب گن را ياف ( ».يزدان پناه )88: 9212 ،بـدين

لحا بب نظر میرسد وی در شرح خود از روش معمول و متعار

شارحان در قدي تبعیـ

نکرده كب سعی میكرده اند برای اين كب قدرت تفکر و علـ و فضـ خـود را بـب مخاطبـان
نشان دهند ،شرح يک كتاب را بهانب میكرده ،داشتبها و دانستبهای واقعی يا توهّمیخـود را
بب رخ همگان میكشیدهاند و چندان پروای اين را نداشتب اند كب مـتن مـورد بحـع را بـرای
مخاطبان هموار و روشن كنند( .برای اطالع بیشتر ن.ک :ملکیان)111 :9212 ،
گنچب در ذيـ مـیگيـد ،تنهـا گزيـدهای از مضـامین و بـنمايـبهـای عرفـانی منـدرج در
مشارقالدراریاس :
 -1 -2 -2عشق و عاشقی

فرغانی همچون عارفان روشندل متقـدّم ،تأكیـد بسـیاری بـر«عشـ و عاشـقی» و محبّـ
داشتب تا بدانوا كب «اه » خود را «عاشقان» معرفـی كـرده و در مقابـ  ،از صـوفیان رسـمی و
خشک زاهدانی كب منکر اه محبّ

و معرف

بودهاند ،انتقاد كـرده و ايشـان را بـب چیـزی

نگرفتــباس ـ ( .فرغــانی )921 :9214 ،وی شــرط اولیــب و اساســی عش ـ و محب ـ

را تــرک

«خودی و توئی» عاش دانستب (فرغانی )911 :9214 ،و معتقد بوده كب تا اوصا

و مرادهای

عاش بب كلی نیس

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

در صورت ترک انانیّ اس
بب نهاي
اس

كب عاش و محج بب مقام «محبّ

و اتحاد»  -كب گوارندهتـر و

رسیدهترين لذّت و شادمانیاس  -میرسد (فرغـانی )318 :9214 ،و در ايـن مقـام

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

وحدت – كب خود مقدمة كمالِ پیدايی و ظهـور كمـاالت اسـمايی محبـوباسـ  -برقـرار
میشود( .فرغانی )212 :9214 ،فرغانی معتقد بوده تا جايی كب «جمال مطل ِ حقیقی» وجـود
دارد ،التفات بب فرع و شاهدبازی و عش های صورتی ،چنـدان تـوجیهی نـدارد؛ زيـرا چنـین
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عش هايی ،نمونة بارز «از اص بب فرع و از گفتاب بب سايب» قانع شدناسـ ( .فرغـانی:9214 ،
 )323بنابراين وقتی عش و محب  ،رنگ گسمانی و گن سری بب خـود گرفـ  ،مـیتـوان از
تقدّم «يحبره » بر«يحبّونب» سخن گف ؛ زيرا اگر يحبره تنزّل نکردی ،از يحبرونب نب نام بـودی
و نب نشان( ».فرغانی)949 :9214 ،
عار

فرغانبای ،سب درجب و مرتبب بـرای عشـ قائـ اسـ  :ابتـدايی و میـانی و انتهـايی.

ابتدايی گن اس

كب چون از ذات عاش سر برزند ،روی عاش را در عاش (خـودش) گورد
كب عاش  ،خـودی

تا مطمح نظر عاش  ،ذات و صفات و لذات خودش باشد؛ میانی گناس

خودش را با جملة حظو و مراداتش ،برای گنکب حواب وصول بب حضرت معشـوق يابـد،
دشمن گیرد و خواهد كب همگی خود را فدای معشوق كنـد و انتهـاش گناسـ

كـب عشـ ،

روی عاش را از معشوق نیز بگرداند و بب خودش كب عین عش اس  ،مشغول كند تـا ديگـر
بب معشوق ،از گن جه
عشقیاس

كب معشوقاس  ،هیچ التفات نکند( .فرغانی )19 ،11 :9214 ،چنـین

كب وقتی بب نهاي

رسید ،ديگر از قل و اضطراب خبری نیس

و عاش بب كلـی

ساكن و گرامیده میشود( .فرغانی )13 :9214 ،فرغانی كب جای ديگـر ،تقسـی بنـدی عشـ
ابتدايی و میانی و انتهايی را با نامهای عش «تفريطـی و میانـب و افراطـی» گورده ،خاطرنشـان
كردهاس

كب« :اقتصاد و مراعاتِ وسط در همـب چیـزی مطلـوباسـ

و پسـنديده و افـراط

ناپسنديده ،الّا در طلج معشوق و عش ؛ بلکب افراط در او از شرايط بزرگاسـ ( ».فرغـانی،
)921 :9214
 -2 -2 -2بهشت عاشقِ حقیقی

بدون شک عاشـقی كـب از همـة تمنیّـات و مشـتهیات نفسـانی چشـ پوشـیده و حتـی از
معشوق نیز روی گردانیده و بب خود «عش » توجب كرده ،بهش

ظـاهری در جنـج همـ

«اخسّ مطالج و انزل مراتـجاسـ ؛ چـب مطمـح نظـر و همـ

او ،كمـال اتصـال و حقیقـ

وصالاس

و بهش  ،منزلی نازل يا مهمان سرايی بانواس

و مهمـانسـرا بـب نسـب

او

بـا لقـای

خانة خدا ،اخسّ و انزل باشد( ».فرغانی )933 :9214 ،گـويی عاشـقی كـب در منـزل انتهـايی
عش  ،وجودش از قل و اضطراب تهیاس

و تنها دغدغة خود عشـ و محبـ

را دارد ،بـب

بهش ِ رضا و خشنودی رسیدهاس  .چنین عاشقی را «جنهاالعمـال – كـب هـر فعلـی نیکـو و
عم صالح در وی بب صورت درختی و قصری و حوری مصوّر میشود» -خرسند و خشنود
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نمیكند؛ بلکب خواستار كرام

و محضِ فض و منّ

معشوق (=جنهاالمتنان)اسـ ؛ بهشـ ِ

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

میيابند كباين افزونی و زيادت بب تعبیر فرغانی« ،بهشـ فضـ و كرامتـی»اسـ

مخت

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

كـب

 -3 -2 -2دیدگاه تأویلی

يکی از گروههايی كب بب تأوي

3

توجب فراوان دارند و دراين عرصب نب تنها گيات قرگن و

احاديع ،بلکب سخنان اولیا و مشايخ و عبادات و حرو

و حتی مشاهدات عادی زنـدگی را

تأوي كردهاند ،عارفانند و در اين میان ابنعربی و عارفان و شـارحان منتسـج بـب مکتـج او،
بیش از ديگران ،بب انواع تأوي دس زدهاند؛ تا بدانوا كب میتوان گف

نوعی هرج و مـرج

و بینظمی در تأويالت ابنعربی و اتباع او بب چش میخورد؛ زيرا غالـج ايـن تـأويالت گن
قدر متکلّفانب و بب دور از هرگونب قانون و قاعده و ضابطباس

كب از صر

و نحو و لغـ

و

معانی و بیان و بديع و فقباللغب ،هیچ محملی برای گنها نمیتوان پیـدا كـرد( .ملکیـان:9212 ،
 )123 ،129در اين میان اگرچب فرغانی نیز بب دلی انتساب بب مدرسة فکری ابنعربی و اتبـاع
او ،تأويالت متنـوع و مختلفـی را در اثـر خـويش گورده ،امـا بـب نظـر مـیرسـد در ديـدگاه
تأوي گرايانة خود نیز  -همچون ساير موارد -جانج عق و اعتـدال را نگـاه داشـتب و تأويـ
برای او حد و مرز و قوانین و ضوابطی داشتباس  .برای نمونب بب چند تأويـ ذيـ مـیتـوان
اشاره كرد:
الف) در تأوي مفصّلی كـب از عناصـر داسـتان «موسـی و خضـر» بـب دسـ

دادهاسـ ،

موسی را بب نفس ،خضر را بب روح مورد ،يوشع را بب عقـ ممیّـز ،بحـر را بـب بـاطن روح و
ظاهر نفس ،كشتی را بب اخالق و گداب ايمانی ،غالم را بب نفس امـاره ،ديـوار را بـب مـزاج و
گــنج زيــر ديــوار را بــب كمــاالت و ارتقــاء بــب درجــات حظــو و لــذات اخــروی ،تأوي ـ
كردهاس ( .فرغانی)211 -111 :9214 ،
ب) تأويـ «غیـر» در عبـارت« :هَـویَ غیْـری قصَـدْتَ» (عشـ شخصـی ديگــر را در دل
گرفتی) بب «نفس( ».فرغانی)924 :9214 ،
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پ) تأوي «امان » دراية «إنَّا عَرضْنا الْأَمَانَةَ عَلی السَّمواتِ» (مـا امانـ را بـرگسـمانهـا و
زمین و كوهها عرضـب داشـتی ) بـب «صـورت جمعیـ

و كمـال مضـاهات حضـرت الهیـ ».

(فرغانی)282 :9214 ،
ت) تأوي « إخْلعْ نعْلیْکَ» (كفشهاي

را از پـا بیـرون كـن) در گيـة معـرو

قرگنـی بـب

«تورّد از جمیع احکام روحانی و مزاجی( ».فرغانی)221 :9214 ،
 -4 -2 -2خصلتهای انسان کامل و دوایر سه گانة اسالم وایمان و احسان

يکی از بن مايبها و مفاهی گستردة عرفان اسالمی ،مفهوم «انسـان كامـ » اسـ
عارفان  -بب ويژه ابنعر بی  -با نامهايی چون« :حقیق

كـب نـزد

محمّديب»« ،كلمةجامع»« ،كونجامع»،

«ظ ّاهلل» ،و «عال صغیر» ،بسط و گسترش يافتباس  .انديشبها و ديدگاههای مختلفی كـب در
طول تاريخ دربارة مفهوم و مصداق انسان كام ارائب شده ،بب دسـ

دادن تعريفـی جـامع و

فراگیــر را بــا مشــک روبــرو كــردهاسـ ؛ بــا ايــن همــب مــیتــوان گفـ
«انسانیاس

متخلّ بب اخالق الهی ،علّ

كــب انســان كامـ ،

غايی خلق  ،سبج ايواد و بقای عال  ،متحقّـ بـب

اس جامع اهلل ،واسطة میـان حـ و خلـ  ،خلیفـة بالمنـازع خداونـد كـب راهنمـای خاليـ و
گدمیاناس

و بب امـراض و گفـات نفسـانی و روحـی گنـان گشـنا( ».مايـ هـروی91:9241 ،

)202/
فرغانی نیز بب عنوان عارفی كب كامالً با انديشبهـای ابـنعـربـی گشناسـ  ،در اثـر خـود،
توجب ويژهای بباين مفهوم كردهاس

و ضمن طرح بحع بديع و تازة دواير «اسـالم و ايمـان

و احسان» ،انسان كام را همزمان مستغرق در اين سب دايره میداند .دايـرة اول ،يعنـی مقـام
اسالم گناس

كب گدمی بعد از گنکب حک وحـدت و طهـارتش در اثـر كثـرت حركـات و

سکنات طبیعی ،محووب ماند ،بب واسطة تقلید پدر و مادر و مربی يا دعوت رسولی ،دوبـاره
از گن گگاهی يابد و بب وحدت و عدالتی كب در احکام شرعی مـدرجاسـ  ،روی گورد و از
اوامر و زواجر شرع ،تبعی
صفات ح و بازگش

كند .دايرة دوم ،يعنی مقام ايمـان تعلـ گدمـیاسـ

بـب اسـما و

بب قوای بـاطنی و تخلّـ خويشـتن بـب اسـ سـمیع و بصـیر و عـال و

خالصب تخلّ بب اخالق الهی .دايرة سوم ،يعنی مقام احسان گناس

كـب صـورت وحـدت و

عدالتی كب در حواب نفس پوشیده شده بود ،گشـکار شـود و نـام گن صـورت «دل» اسـ ؛
پس اين دل ،مح تولی اسمی از اسامی ح شود و بب گن اس متحقّ شود و گنگاه از مقـام
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ايمان بب مقام احسان ترّقی كردهاس  .فرغانی بعد از طرح ايـن بحـع بـب عنـوان مقدمـب ،بـب
ويژگیها و خصل های انسان كام میپردازد و تصـريح مـیكنـد كـب از خصـاي
كام گناس

انسـان

كب اوالً در مقام احسان ،بب باطن و سرّ خود ،مشاهد حضرت غیـج و بـب روح

و نفس خود ،مطالع حضـرت ارواح باشـد .ثانیـاً در مقـام ايمـان ،بـب حـواس ظـاهر و بـاطن،
مشغول گثار و عبر بود .ثالثاً در مقام اسالم ،مزاج و قوای او ،بب عبادات بدنی و مالزم

همة

انواع احکام شرعی مستغرق باشد( .فرغانی)801 -820 :9214 ،
بحع انسان كام و ارتباط گن با دواير سبگانـة اسـالم و ايمـان و احسـان ،ضـمن اينکـب
بحثیاس

كامالً بديع و بیسابقب در تصو

از انسان كام اس

اسالمی ،يادگور تعريف «عزيز نسـفی» (م )120

كب وی نیز در تعريف انسان كام بب نوعی بب دواير سبگانـب از گونـبای

ديگر ،قائ اس « :انسان كام گناسـ

كـب در شـريع

و طريقـ

و حقیقـ تمـام باشـد».

(نسفی)08 :9244 ،
 -5 -2 -2مفهوم «زمان» و قبض و بسط آن

در جهانشناسی عرفانی ،زمان از مركزی ترين ويژگیهای دنیای ماده بب شمار مـیگيـد
و نمايانگر بستگی و محدودي

گناس  .عارفـان بـرای اينکـب انـدكی از ايـن محـدودي

و

گرفتاری در حصار زمان بکاهند ،تأكید ويژهای بب مفهوم «زمان حال» و تقیّد بب گن دارند تـا
كمتر بب گفات و گسیجهای عـال شـهادت و كثـرت و اخـتال
شوند .فرغانی نیز  -بب تبعیّ

«ماضـی و مسـتقب » دچـار

از اين تفکر عرفانی – دو حک بـرای زمـان قائـ اسـ  :يکـی

«كثرت و اختال ِ ماضی و مستقب » و دوم «وحدت و جمعی

حال كب برزخ و جـامعاسـ

میان ماضی و مستقب  ».گدمی تا زمانی كب مقیّد بب مراتـج و احکـام اوسـ  ،مغلـوب حکـ
كثرت و اختال

زماناس ؛ اما چون از قید مراتـج و احکـام خالصـی يافـ  ،بـب صـورت

وحدت و جمعی

«حـال» مـیرسـد و از تنگنـای حصـار گذشـتب و گينـده نوـات مـیيابـد.

(فرغانی )893 ،899 :9214 ،شکی نیس كب اين «ابنالوق » بودن صـوفی ،يکـی از گمـوزه
های محوری تصوّ اس

كب فرغـانی نیـز بـرگن تأكیـد كـردهاسـ ؛ امـا بـب نظـر مـیرسـد

«عار » ،حتی بب فراتر از «زمان حال» میانديشد:
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صــــوفی ابــــنالوقــــ

باشــــد در مثــــال
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لیک صافی فـار اسـ

از وقـ

و حـال

(مولوی)9832 /2 :9201 ،
زيرا زمان حال ،خود متعل بب عال حساس
عال حساس
زمانیاس

و زمانبندی نیز از اصلیترين ويژگیهای

كب عار  ،همواره بیـرون شـدی از گن مـیجويـد و بـب تعبیـر موالنـا دنبـال

«كز زمان خالی بُدس » (مولوی .)9882 /9 :9201 ،عال غیج كب غاي

عار اس  ،بهرهای از اوصا

قصوای

اين جهانی ،از جملب «زمان» ندارد (برای اطالع بیشـتر ن.ک:

توكلی )981 ،988 :9241 ،و باز بب تعبیر موالنا:
جملـــب تلـــوينهـــا ز ســـاع خاستســـ

رَسـ ـ از تلـــوين كـــب از ســـاع

برسـ ـ

چـــون ز ســـاع  ،ســـاعتی بیـــرون شـــوی «چــون» نمانــد ،محــرم «بــیچــون» شــوی
(مولوی)3101 ،3108 /2 :9201 ،
نکتة جالج اينکب فرغانی ه با هوشیاری و اطالعات دقیـ عرفـانی خـود ،بـب ايـن نکتـة
ظريف نیز توجب كرده و يک گام فراتر از «صورت و جمعیـ
(=ساع
عار

حـال» از اصـطالح «الوقـ »

بیساعتی) سخن گفتب و بحع مه «قبض و بسط زمـان» را پـیش كشـیده و اينکـب
را در زمان قبض و بسط او حکـ هـا و اثرهاسـ ؛ نـب زمـان را در «مـن و احـوال او».

(فرغانی )893 :9214 ،وی برای اثبات گفتة خود سب نمونب میگورد :يکی هـزار خـت قـرگن
در كمتر از لمحب ای از سوی برخی از اه مراتج؛ دوم احضـار عـرش بلقـیس در كمتـر از
لحظبای با وجود بُعد مساف

(همان) و سـوم سـخنی از شـیخ شـهابالـدين سـهروردی كـب

وقتی از وی دربارة مفهوم «بسط زمان» پرسیدند ،گف « :ح – تعالی  -چنانکب بب نسـب

بـا

بعضی اولیا كب اصحاب خطوهاند ،مکان را منقـبض مـیگردانـد تـا راه يکسـالب را بـب روزی
میروند ،همچنین بب نسب
تا عین زمانی كب بب نسب

بب بعضی كب اصحاب لحظب و لمحباند ،زمان را منبسـط مـیكنـد
با خل ديگر ،يک ساع

ظاهر میشود( ».فرغانی)198 :9214 ،

باشد ،بب نسب

با ايشـان پـنج و ده سـال
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 -1 -2 -2مراتب فنا و بقا و ارتباطش با سالکان و مجذوبان

عارفان در توصیف فنا ،تعاريف مختلف و متنوعی ارائب كرده اند كب منشـأ ايـن اخـتال
میتواند اختال

در فه و ادراک عارفان و حـاالت و خصوصـیات روحـی گنهـا باشـد .در

اين میان ،فرغانی فنا را استهالک عاش و معشوق در عشـ (فرغـانی )911 :9214 ،و بقـا را
وصول بب مقام «احديّ

جمع» (فرغانی )811 :9214 ،تعريف كردهاسـ  .وی ،بـرای هـر دو

مقام ،مراح و مراتبی قائ اسـ  .اولـین مرتبـة فنـا ،فنـای اوصـا

و عـوارض و تعلقـات و

تقیّداتیاس كب بر وجود سالک عارض شدهاسـ

(فنـای نفـس) .دوم ،اسـتهالک صـفات

دادن افعـال و اوصــا

از خـودش و اضــاف ِ همگـی افعــال و

اصـلی ســالک و نفـی نســب
اوصا

بب حضرت معشوق (فنای روح) .سوم غرقب شـدن در بحـر نیسـتی (فنـای فـیالفنـا).

(فرغانی )919 ،911 :9214 ،بب موازات اين مراتج سب گانـب ،بقـا نیـز سـب مرتبـب دارد :يکـی
بقايی كب بر فنای نفس مترتّجاس

كب از گن بب «مقام جمع» تعبیر مـیكننـد .دوم بقـايی كـب

برفنای روح و صفات او موقو اس
بب حقیق

حضرت برزخیّ

و انسانیّ

كب از گن بب «حضرت غیج» ياد میكنند و سوم تحقّ
كب گن را «حضرت جمـعالومـع» خواننـد( .فرغـانی،

)942 :9214
بحع فنا و بقـا و مراتـج سـبگانـة گن ،بـب دلیـ ارتبـاط و پیونـدی كـب بـا تقسـی بنـدی
چهارگانة «سالکان و موذوبان» دارد ،پررنگ تر و بااهمی
استادان و عارفانیاس

تر مـیشـود و فرغـانی از جملـب

كب بب خوبی بب اين ارتبـاط پـی بـرده و در اثـر خـويش ،پیرامـون گن

بحع كردهاس  .وی بب چهـار دسـتة «سـالک موـذوب و موـذوب سـالک و سـالک غیـر
موذوب و موذوب غیر سالک» قائ اسـ  .اولـی ،كسـیاسـ

كـب سـلوكش بـر جذبـب يـا

«فنايش بر بقا» ،مقدّم باشد .در دومی ،جذبب برسلوک يا «بقا برفنا» ،مقـدّماسـ  .قسـ سـوم،
گناس

كب در سلوک مانده باشد و بب جذبب نرسیده و سرانوام چهارمی ،كسیاس

كـب در

مقام جذبب ،مغلـوب مانـده و بـب سـلوک بعـد از گن نپرداختـب باشـد( .فرغـانی)211 :9214 ،
فرغانی تنها دو قس اول  -بب ويژه قس دوم  -را شايستة شیخی و مقتـدايی دانسـتباسـ  .بـب
نظر میرسد وی در كلیات اين اعتقادش ،با اندكی تفاوت از مراد معنوی خـود ،سـهروردی
(م  )223متأثّر بودهاس ؛ زيرا او نیـز در «عـوار المعـار » بـب مراتـج چهارگانـة «سـالک
مورد ،موذوب مورد ،سالک متدارک و موذوب متدارک» قائ اس

و البتب مقـام شـیخی
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و مقت ـدايی را تنهــا مخــت
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ّ «موــذوب متــدارک» دانســتباســ ( .ســهروردی)22 :9242 ،

عزالدين محمود كاشانی (م  - )021درسـ

همچـون فرغـانی  -مقـام شـیخی و مقتـدايی را

شايستة «سالک موـذوب و موـذوب سـالک» دانسـتب و ديگـران ،از جملـب «سـالک ابتـر و
معرفی كردهاس ( 2.كاشانی)01 :9241 ،

موذوب ابتر» را دور از مقام شیخوخ

 -7 -2 -2واسطگی اسباب و مؤثّر دانستن حق

از ديدگاه عارفان ،اسباب ،تنها واسطبهايی برای حصول بـب مقاصـد هسـتند؛ امـا مـؤثر و
عل

اصلی «ح »اس  .كار ح  ،مقیّد و موقو

اوس  ،در اسباب تصر

میكند و سنّ

و مشـیّ

بب اسباب و وسـايط نیسـ ؛ هرجـا مشـیّ
خـود را اجـرا مـیكنـد .از ايـن رو نـزد

عار  ،هر خیر و شرّی كب در عال اس  ،در واقع از مسبّج میرسـد و وسـايط و اسـباب در
اين راه ،تنها خیالیاس كب خاطر را بب خود مشـغول مـیدارد و گدمـی را از وجـود مسـبّج،
غاف مینمايد( .برای اطالع بیشتر ن.ک :سرّنی ،9222 ،ج )142 -104 ،9فرغانی نیز بر ايـن
نکتة محوریِ تفکر عارفانـب ،بسـیار تأكیـد كـرده ،بـا صـراح
مقاصد ،واسطبای بیش ندانستب ،عل

اسـباب را بـرای حصـول بـب

و مـؤثّر حقیقـی را «وجـود حـ » معرفـی كـردهاسـ .

(فرغانی )291 :9214 ،وی برای اثبات گفتة خود و برای اينکب نشان دهد كـار حـ متوقّـف
بر اسباب نیس  ،حکاي

زنی را در روزگار خود نق میكند كب سی سال تمام از مأكول و

مشروب هیچ نخورده؛ اما با تنی و عقلی صحیح زنـدگانی مـیكـرد( .فرغـانی)293 :9214 ،
وی حتی سلوک و ادای فرايض و نواف را بـرای وصـول بـب حقیقـ ِ توحیـد ،زيرموموعـة
اسباب معرّفی كرده و دلی میگورد كب بعضی از موذوبان ،بدون سلوک و مباشرت اسبابی
چون ادای فرايض و نواف  ،بب حقیق ِ توحید رسیدهانـد و بـالعکس بسـیار نیـز بـودهانـد كـب
«حوج ايشان سخ كثیف و استعدادشان عظی ضعیف بود؛ هرچنـد مباشـرت ايـن اسـباب
كردند ،بب هیچ نرسیدند( ».فرغانی)292 ،293 :9214 ،
اين عقیدة عار

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

و گن سخن مه اين اس « :سُبْحان الّذی لا يُوصَ ُ إلیْـبِ إالّ بِـبِ( ».پـاکاسـ خداونـدی كـب
دستیابی بدو ممکن نیس ؛ مگر بب كمک خودِ او) (فرغـانی)224 ،333 ،922 ،981 :9214 ،
فرغانی ضمن گنکب اين سخن را «اصلی بزرگ و تسبیح اكابـر اولیـا» دانسـتباسـ
 ،)333 :9214رسیدن بباين حقیق

(فرغـانی،

را بب «قطع ام و دفع حی » (فرغانی )224 :9214 ،منوط
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كرده و جالج اينکب اين قطع و دفع گرزوها و چارهانديشیها – كب دو نـوع سـبج محسـوب
میشوند – دقیقاً بب معنای رفض اسباب و مؤثّر دانستن ح در هستیاس  .تا گدمی «ديدهای
سبج سوراخكن» 8نیابد ،نمیتواند اسباب و حوابها را از بیخوبن بركند؛ در نتیوـب اسـباب
برديدگان او پردهای میشود كب نقش مسبّج و مؤثر را هر لحظب ك رنگتر مینمايد.
 - 3-2ظرافتهای بالغی و بیانی
اگر اين حقیق را بپذيري كب تا زمانی كب «زبان» ،سیر خالّق و پوينده داشتب ،صوفیب بب
خل و ارائة تورببهای نـو پرداختـبانـد؛ امـا از زمـانی كـب زبـان در گثـار ايشـان تکـراری و
(برای اطّـالع

غیرخالّق شده ،تورببهای صوفیب نیز بب صورت تکراری و مبتذل درگمدهاس
بیشتر ن.ک :شفیعیكدكنی )312 -381 :9213 ،خود بب خود ،خـواهی پـذيرف

كـب اوج و

با فراز و فرود «زبان» در نثرهای صوفیانب همراهاس  .كافیاس

دو پـاره از

حضیض تصو

زبان قرن سوم و قرن هفت تصو

را در كنار يکديگر بگذاري و ببینی كب فاصلة سادگی و

پیچیدگی از يک سو و محدودي

كـب نمـیتـوان

اين دو را از يک مقولب دانس

و گستردگی از سوی ديگر ،چنداناسـ

و حکمی مشترک دربارة گنها صادر كرد( .شـفیعیكـدكنی،

)34 :9213
بدون شک زبان نثر و شگردها و ظراف های زبانی در متنـی مثـ «مشـارقالـدراری» در
مقايسب با نثرها و متونی همچون« :نورالعلوم و تذکره االولیـا و كیمیـای سـعادت و گثـار عـین
القضات» بسیار متفاوتاس ؛ 1اما نکتة مه اين اسـ
نسب

كـب نثـر فرغـانی در مشـارقالـدراری،

بب نثر كتج ه عصر و سپسین خود كـب همگـی بـب شـرح و توضـیح و تبويـج عرفـان

نظری و انديشبهای ابنعربی پرداختب اند و البتب گاه مصداق واقعی «شکار معنی در برهـوتِ
بیمعنايی» اند؛ باز مالي تر ،هنریتر و عرفانیتراس

و اساساً وی از جملب عارفانی بوده كـب

«در غنی كردن زبان اه عرفان ،سـه بسـزايی داشـتباسـ ( ».حسـینپـور و سـعیدی مهـر،
 )84 :9212اگر در نثر اين دوره و البتب دورههای متأخّرتر ،مرتـج بـب جمـالت و عبـاراتی از
نوع« :تولّی ذات احديّ

در مقام اس قهّار» يا «تعیّن اول از مقام فیض قدسی بب مقـام فـیض

اقدس» برمیخوري و اينکب مؤلّفان اين گثار سعی كردهاند با نـوعی اسـتعارههـای افراطـی و
بازیهای زبانی حاص از جادوی مواورت ،انديشب و معنی را ،تح تخیّ هـای بیمارگونـب
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پنهان سازند؛ اما فرغانی در شرح خود كوشیده بب میزان قاب توجّهی از اين شیوة بیمارگونـب
و افراطی دور شود و تا حدودی شیوهها و شگردهای نثر كهن را احیا كند .بدين لحا هنـر
فرغانی در نويسندگی و دغدغة او برای كاستن از خشکیها و ثقیـ بـودن مباحـع عرفـان
نظری ،شايان توجب اس

كب در ذي بب بخشی از گنها اشاره میكنی :

 -1 -3 -2تشبیه

«در نثرهای صوفیانب  -ظاهراً بب دلی رعاي

مقتضـای حـال مخاطبـان  -كـب بیشـتر گنـان

مردمان متوسط و عواماند ،از میان وجوه صور خیال ،از تشبیب فراوان استفاده شـدهاسـ  .در
اين متون ،تشبیب ،تنها جنبة صور خیال ندارد؛ بلکب توضیح و تبیین مسائ ذهنـی و موـرد ،از
طري ملموس كردن گنها نیـز ،هـد

نويسـندهاسـ ( ».غالمرضـايی )890 :9244 ،كـاربرد

تشبیب  -بب ويژه از نوع بلیغ و فشردة گن - 2در مشارقالدراری فـراوان و قابـ توجـباسـ
نويسنده كوشیدهاس

و

با تشـبیهات فـراوان ،بـب ملمـوس و محسـوس كـردن مـتن خـود نـزد

مخاطج بیفزايد .مشببها در اين متن  -همچون ساير متون عرفانی متقدّم  -بیشتر امـور ذهنـی
و مورد و از مصطلحات معرو اس ؛ مانند :عش  ،جمال ،محب  ،عق  ،شريع  ،طريقـ ،
حقیق  ،حکم  ،ظاهر ،باطن ،تولّی ،وحدت و كثرت .مشببببها عمدتاً حسیاس

و بنا بـر

نوع موضوع و نگرش نويسنده متفاوتاس  :شراب ،گتش ،گفتاب ،شمشـیر ،شـاهراه ،دريـا،
باديب ،درخ  ،دُر و سلطان ».از لحـا بسـامد ،بیشـترين اضـافبهـای تشـبیهی مـتن بـب شـرح
ذي اس :
الف) عش ( 93مورد) :شراب عش ( ،)43میکدة مستیِ عش ( ،)41گتش عشـ (،)40
سلطان عش ( ،)10درد عش ( ،)991راه عش ( ،)994شراب عشـ ( ،)991شـريع

عشـ

( ،)921جادة روشن عش ( ،)921حلیة بقا و عش ( ،)913صمصامِ غیرت عش ( )922و بادِ
حقیق ِ عش (.)333
ب) ش ـريع
شريع

و طريق ـ

( ،)399میزانِ شريع

پ) حقیق
صبح حقیق

( 8مــورد) :شــاهراه طريق ـ
و طريق

( ،)211بحر شريع

( 8مورد) :خلوتخانـة حقیقـ
( ،)834قاب قوسین حقیق

و شــريع

( ،)311عــروة وثقــای

و طريق

( ،)281گفتـابِ حقیقـ

(.)220
( ،)204روشـنايی

(.)222

ت) جمال ( 2مورد) :گيینة جمال ( ،)43گيینة جمال مطل ( ،)41گفتاب جمال (.)231
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با تأمّ در چند تشبیب فوق ،بب نکـاتی مـیتـوان اشـاره كـرد كـب بیـانگر خالقیّـ

و هنـر

نويسندگی فرغانیاس :
اول :فراوانی تشبیب بلیغ «عش » ،متن تعلیمی و مدرسی مشارقالدراری را همچـون متـون
متذوّقانة عرفانی ،هنری و جذّاب كردهاس

و جالج اينکب در كتج تصـو

شش نیز ،بیشترين بسامد تشبیب ،از گنِ «عش و محبـ »اسـ
میان متن مشارق و متون تصو

قـرون سـوم تـا

و بـدين لحـا تشـابب ديگـری

كالسیک میشود.

دوم :اينکب تشبیب عش سب برابر پرتکرارتر از تشبیهات پربسامد ديگـراسـ ؛ حکايـ

از

ذوق لطیف و طبع ظريف فرغانی میكند كب صرفاً نب خود در دريای مصـطلحات و مفـاهی
انتزاعی واستعارههای جدولی عرفان نظری ،غـرق شـدهاسـ
مالل

و نـب خواننـده را دچـار نـوعی

و سرگردانی كردهاس .
سوم :بـب لحـا سـاختاری ،پـارهای از مشـبببـبهـا  -بـرای توضـیح بیشـتر و تأكیـد – بـا

مضا الیب يا صفتی مقیّد شده اند؛ مث  :جـادة روشـن عشـ  ،صمصـام غیـرت عشـ  ،عـروة
وثقای شريع  ،روشنايی صـبح حقیقـ  .گـاه نیـز برخـی از مشـببهـا ،معطـوفی (معنـادار و
هدفمند) بب همراه خود دارند :حلیة بقا و عش  ،میـزان شـريع

و طريقـ  ،بحـر شـريع

و

طريق  .بوز تشبیب ،كاربرد ديگر صور خیال (استعاره ،موـاز و كنايـب) در مشـارقالـدراری
بسیار نادر و گاه در حد صفراس .
 -2 -3 -2نثر موزون (سجع)

اگرچب برخی از نويسندگان فارسی زبان مانند «عنصرالمعالی» با وارد كردن سوع در نثـر
مخالف بودند و زبان فارسی را با گن ناسازگار مـیدانسـتند؛ امـا از اواخـر قـرن پـنو  ،علـی
الخصو

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

بود( .صفا )21 :9202 ،در میان صوفیب نیز يکی از راههـای هنـری كـردن نثـر بـب كـار بـردن
«سوع» بود؛ البتب كاربرد سوع در همـة گثـار صـوفیب يکسـان نبـودهاسـ « .گنوـا كـب بحـع
تعلیمی و استداللیاس  ،معموالً سخن مسوّع نیس ؛ اما گنوا كب رنـگ روايـ

و حکايـ

میگیرد يا سخن عاطفی میشود ،معموالً سوع بب كار میرود( ».غالمرضـايی)319 :9244 ،
فرغانی نیز با اينکب كتابیتعلیمی و گموزشی نوشتباس ؛ اما گگاهانب و بب تبَع سنّ

نثرنويسـی
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صوفیانب ،در متن خويش از اين هنر غاف نبودهاس  .تأمّ در انواع سوع در مشارقالدراری
ما را بب نتايج ذي میرساند:
الف) از نظر اد بی هر سب نوع سوع «متوازی ،متوازن و مطرّ » در متن ديـده مـیشـود:
«مطمــح همّــ

و مطــرح نعمــ » (« ،)910ســخنان مــزوّق ودعــاوی مزخــر » ( )982و

«سخنهای مزوّق و تقريرهای نامحقّ .)981( ».
ب) در اكثــر مــوارد ،قرينــبهــای س ـوع نزديــک بــب يکديگرنــد« :نعم ـ هــای هنــیء و
دول های سَنی.)991( ».
پ) از نظر تعداد قرينبهای سوع ،اشکال و انواع سوع يعنی دو لختی« :مطمـح همّـ
مطرح نعم » ( ،)910سب لختی« :تخلّ بب اخالق و اتّصـا

بـب اوصـا

و

و تحقّـ بـب اسـما»

( )933و چهار لختی« :عق كام و فضـ شـام و ذهـن وقّـاد و طبـع نقّـاد» ( )922بـب كـار
رفتباس .
ت) در برخی از موارد ،قرينبهای سوع ،وزن عروضی بـب خـود مـیگیرنـد كـب بـر هنـر
موسیقیايی و موزونی متن میافزايد« :رفع حواب حیرت  /دفع نقاب هیب » :مستفعلن فعولن
 /مستفعلن فعولن و «عق كام و فض شام و ذهن وقّاد و طبع نقّاد» :فاعالتن (چهار بار).
-3 -3 -2استشهاد به اشعار برای تأیید سخن

يکــی از ويژگــیهــای متــون نثــر عرفــانی ،استشــهاد بــب مصـراعهــا و اشــعار گوينــدگان
مختلفاس  .اين سنّ

كب در ابتدا در خانقـاههـا و موـالس وعـ صـوفیب رواج داشـتب ،بـب

تدريج شیوة معمول مؤلّفان متصوفب شد (زرينكوب )982 :9200 ،و البتـب شـعر بـرای اينـان
صرفاً جنبة تزيین و فض فروشی نداشتب ،بلکب برای تقوي

و تأيید معنايی كب در نثر گمـده و

برانگیختن احساسات و عواطف مخاطج يا انتقال عواطف و حـاالت نويسـنده بـب خواننـده،
مؤثر بودهاس ( .غالمرضايی )222 :9244 ،در اين میان ،هنر فرغانی در استشهاد بب اشـعار از
دو جه

قاب توجباس  :يکی نفس بب كاربردن اشعاری بـا مضـامین متنـوّع بـرای اثبـات و

تأيید سخن؛ گن ه در متنی تعلیمی؛ دوم اسـتفادة بیشـتر از اشـعار فارسـی نسـب
عربی ،بب گونبای كب بیس و دوبی
متن گمدهاس  .هنر و همّ

فارسی ،سیزده بی

عربی و يک بی

بـب اشـعار

از پهلوی 0در اين

فرغانی در كاربرد بیشتر اشعار فارسی ،وقتی گشکارتر مـیشـود
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كب بدانی مثالً در ترجمة رسالة قشیريب همة بی ها بب عربیاس
يک بی
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يا در كشفالمحووب جـز

فارسی كب از زبان ابوسعید نق شده ،ديگر ابیات همب بب عربیاس .

بب هر حال ،فرغانی برای اثبات سخنان و مضامین متنوعّ بب اشعاراستشهاد كـردهاسـ ؛ از
عش گرفتب تا اثبات وحدت وجود و كثرت صورتها .مهمتـرين ايـن مضـامین عبارتنـد از:
اثبات عش ِ وسطی و انتهايی ( ،)13 ،19غلبة عش برنفس ( ،)10شـکاي
( ،)998اهمیّ

رضاي

و گلـب از معشـوق

معشوق ( ،)939حاك مطل بـودنِ معشـوق ( ،)938غیـرت معشـوق

( ،)941اتحاد عش و عاش و معشوق ( ،)918قطع تعلّقات ( ،)339حسن و جمال مطل ح
( ،)238عید و سرور ( )234و وحدت وجود ( .)119گويندگان اشعار نیز مختلفاند؛ برخـی
نامگوران تصو اند :مث  :شـبلی ( )818و عطـار ( .)332 ،339عـدهای بـدون ذكـر نـام و بـا
القابی چون :موحّد يگانب ( ،)238گن بـزرگ ( ،)921گن متـرج فارسـی ( )932گمـدهانـد و
سرانوام چند بیتی نیز بدون هیچ نام و لقبی گمده كب بب نظر میرسد شاعر گن ابیات ،شخ
فرغانی باشد؛ مث دو بیتی كب در موضوع «اتحاد عش و عاش و معشوق» گوردهاس :
برلوح وجود نقش اغیار نبود

اول كب ز هر دو كون گثار نبود

در گوشة خلوتی كب ديّار نبود

معشوقب و عش و ما بب ه میبودي

()918
 -4 -3 -2ترکیبات و واژگان سره و کهن

يکی ديگر از شگردهای زبانی فرغانی ،انتخاب واژگـان و تركیبـات بـديع و سـرة زبـان
پارسیاس كب كاربرد اين تركیبات نب تنها از تکلّفگرايی و عربیمـآبـی مـتن كاسـتب و بـب
جذابیّ

و شیوايی گن افزودهاس ؛ بلکب پارههايی از مـتن را بـب نثـر شـیرين و مرسـ قـرون

چهارم و پنو نزديک كـردهاسـ  .نمونـبای از واژگـان و تركیبـات اصـی و كهـن :عشـ
بوالعوج ( ،)918نفسی دردمندانب ( ،)992مراعات و سـوگندخواری ( ،)994سـخن مسـتقی
(=درس ) ( ،)914جانبازان (=عاشقان) ( ،)923ناگروايی (=ناگريزیِ) دلی و مرشد (،)311
فرمانفرمـای (=فرمـانروا) ( ،)334برخـوردار و خـوشعـیش ( ،)103متـنعّ و خـوشعـیش
( ،)103حوابکی تُنُک ( .)232بايد توجب داش

اين واژگـان و تركیبـات ،در متنـی بـب كـار

رفتب كـب اوالً در قـرن هفـت و دورة اسـتعمال واژگـان و عبـارات عربـی ،نوشـتب شـده؛ ثانیـاً
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نويســنده ،تائیــة ابــن فــارض را ش ـرح كــرده كــب الزمــة گن از ديــد بســیاری از شــارحان،
دشوارنويسی و عربیگرايی بودهاس .
 -5 -3 -2ترجمههای سره و هنرمندانه

بسیاری از نويسـندگان كتـابهـای منثـور عرفـانی ،بـرای فهـ بهتـر مخاطبـان خـويش،
كوشیدهاند كب عبارات عربی اثر خويش را ا از گيـات و احاديـع گرفتـب تـا اشـعار و سـخن
بزرگان ،بب پارسی ترجمب كنند .هنر اين گـروه از نويسـندگان  -از جملـب فرغـانی – وقتـی
گشکارتر میشود كب بدانی برخی از گثاری كب بب زبان فارسی نوشتب شـدهاسـ  ،سـايبای از
عربیگرايی و دشوارنويسی برذهنی

مؤلف/مؤلفان حـاك بـوده تـا گنوـا كـب در برخـی از

موارد (همچون مصباحالهدايب) ،اصوالً مؤلف ،اهتمامی بب ترجمة هیچ يک از عبارات عربـی
نــدارد و متکلّفانــب انديشــیدن و دشوارنويســی را افتخــار و بــرگ برنــدهای بــرای خــود مــی
دانستباس  .در اين میان ،كلیّ

نثر مشـارقالـدراری نـبتنهـا از تکلّفـات و تصـنّعات سـرد و

بیمعنی خالیاس  ،بلکب نويسنده كوشیدهاس تا حدودی واژگـان و عبـارات عـربـی را بـب
پارسی سره ترجمب كند .برای نمونب :ترجمة «حَدَق» بب «چشمخانب» ( ،)48ترجمة «عنـوان» بـب
«عشــ نامـــب» ( ،)914ترجمــة «دارغربـ ـ » بـــب «غريبســـتان» ( ،)914ترجمــة «عـ ـوّاد» بـــب
«بیمارپُرسندگان» ( ،)991ترجمة «مُنص » بب «خـاموشباشـنده» ( )180و ترجمـة «سـامع» بـب
«گوشنهنده» (.)180
 -1 -3 -2اطناب و بسط ادبی مضامین عرفانی

يکــی ديگــر از شــیوههــای بالغــی نثرهــای صــوفیانب ،بســط و شــرح ســخن بــب كمــک
موموعبای از تکرارها ،تناسجها ،تراد ها و تضادها اس  .اين شـیوه ،سـبج مـیشـود كـب
مطالج و مضامین عرفانی در ذهن شنونده ،بب ويژه مخاطج خالیالذهن ،جايگیرتر شـده ،از
پیچیدگی و غموض مطالج ،تا حد زيادی كاستب شـود .فرغـانی نیـز سـخنوریاسـ

كـب بـا

گگاهی كام از میرا عرفانی  -ادبی نثر صوفیانب ،مطالج پیچیدة عرفانی و گاه فلسفی را با
اطناب هنری ،وضوح و روشنايی بخشیده ،نب تنها مخاطج را بب درجبای از فهـ و ادراک و
اقناع رسانده ،بلکب بب نثر و نوشتة خويش نیز جذابی

و بالغتی مضاعف بخشیدهاس  .بسـط

هنری در مشارقالدراری حداق دو كاركرد اصلی دارد:
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يکی برای تأكید بر موتیف و مضمونی رايج همچون تأكید بر شکوه و سـلطن
در مقاب  ،عوز و بیچارگی عاش « ...و چـون از اثـر سـلطن

و صـدم

عشـ و

و سـورت و قـوّت

عش  ،مزاج و قوای مزاجی ضعیف و نزار و مغلوب و بیكار شدند و شراب عش بـب سـبج
گن ضعف تمام در ايشان اثر كرد)11( ».
دوم بسط هنری بب جه
افتادهاس

رفع سوء ظـن و بـدگمانی« :اهـ طريـ را در حـ مـن تـوهّ

كب من مسلوب و محووب و مطرود و بیتمییز شدهام .بعد از گنکب بب نزد ايشـان،

بب علوم و معامالت و معار

و مکاشفات و قرب حضرت مشهور و معرو

بودم)920( ».

پربســامدترين و معمــولتــرين شــیوة بس ـط هنــری در مشــارقالــدراری ،موموعــبای از
«تراد ها و تضادها» اس  .برای نمونب« :چون در اول ،خـود را بـب كمـال حُسـن و اوصـا
كمال بر من عرضب كردی و مرا بب جمال پركمال خود فريفتب و عاش و شیفتب گردانیدی ،و
احکام بیگانگی بـر دل و جـان و

گتش شوق در من زدی و بارهای محن

و بال ،برای ازال

تن و روان من نهادی ،پس از اين جه

مرا بب حلیة بال متحلّی كردی واين همـب بالهـا را بـر

من گماشتی)931( ».
 -3نتیجهگیری
سعیدالدين فرغانی يکی از بزرگانیاس

كب اگرچب عمدتاً بب عنوان يکـی از شـارحان و

شاگردان مکتج فکری ابنعربـی شـناختب شـدهاسـ ؛ امـا جانـج عرفـانی و جمـالشناسـانة
منظومــة فکــری او بســیار مغفــول مانــدهاســ  .كتــاب مهــ فرغــانی در عرفــان نظــری
«مشارقالدراری» نام گرفتب كب شرحیاس
تقريرات صدرالدين قونوی برتائیباس

برتائیة ابنفارض مصـری و البتـب بیشـتر ،حاصـ

و بب گمان بسیاری ،كمتر كسی چون فرغانی «چنـان

مضــبوط و مربــوط» از عهــدة شــرحی ايــن چنــین برگمــده و توانســتباسـ
انديشبهای ابنعربی را با تصو

عرفــان نظــری و

خراسان درگمیزد و گسترش دهد .در اين نوشتب كوشـیدي

كب اين كتاب را از دو جه  ،مطالعب و تحلی كنـی  :يکـی بـب لحـا انديشـبهـا و مضـامین
عرفانی رايوی چون« :عش و مراتـج گن»« ،بهشـ
نسب

عاشـقان راسـتین»« ،مراتـج فنـا و بقـا و

اين مراتج با سالکان و موذوبان» .نويسنده در بیان اين مطالج ،اوالً بب دلی گشنايی و

غور در متون و گثار و احوال عارفان متقدّم ،ثانیاً بب كمک تبويـج و نظـ منطقـی مطالـج و
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مفاهی عرفانی ،ثالثاً با پرهیز از روش معمول شارحان عصر در كاربرد افراطـی و بیمارگونـة
اصطالحات عرفان نظری بب منظور بب رخ كشیدن دانستبهای واقعی يا توهّمی خود ،بسیار
موف بودهاس  .دوم ،مطالعة اين شرح بب لحا شگردهای بالغی و هنرهـای ادبـی متعـارفی
مث  :تشبیب و فراوانی تشبیهات بلیغ با موضوع محوریِ عش  ،نثر موزون و گاه موسیقیايی بـب
كمک سوع و بسط هنری و سرانوام گراستن مـتن بـب واژگـان و تركیبـات سـره و اصـی و
ترجمبهای هنری .فرغانی با كاربرد اين وجوه ادبـی– بالغـی ،هـ توانسـتباسـ تـا حـدود
زيادی از مالل

و سنگینی و تکلّف متن خود بکاهد و ه با هنر نويسندگی خـويش ،ثابـ

كند كب اوج و حضیض تصوّ

با فراز و فرود «زبان» ،ارتباطی مستقی دارد .بالتّبع متنـی كـب

تولّی معشوق برعاش را در «حُسن و جمال پركمال» معشوق معرفی كرده كب «گتش شـوق»
در «دل و جــان و تــن و روان عاش ـ » مــینهــد و او را بــب «حلیــة بــال» متحلّــی مــیگردانــد،
فرسنگها فاصلب دارد با تفکر و نوشـتبای كـب از «تولّـی ذات احـديّ

در مقـام اسـ قهّـار»

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

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

 .3در تعريفی ساده از تأوي میتوان گف « :در قرگن و احاديع ،جمالت فراوانی گمدهاند كب
ظاهرشان با مدعیّات انسانی سازگار نیس

و برای سازگار كردن مفاد گن جمالت با دعاوی

عرفانی ،بايد ظاهر گنها را رها كرد و از ظاهر بب باطن عدول كرد .اقدام بب عدول از ظاهر بب باطن،
همان چیزیاس

كب از گن بب تأوي تعبیر میشود( ».ملکیان129 :9212 ،؛ همچنین جه

اطالع از

تعريف «گلوسی» از تأوي و رويکرد عرفانی او در تعريف خويش ،ن .ک:گلوسی ،9811 ،ج)1 :9
 .2صاحج رسالة «مقاصدالسالکین» دراين باره ،نظر ديگری دارد .وی تنها «سالک موذوب» را
شايستة مقتدايی دانستب؛ اما «موذوب سالک» با گنکب شايستة همراهی و ياریاس  ،اقتدا و شیخی
را نشايد( .ماي هروی)882 :9242 ،
.8
ديدهای بايد سبج سوراخ كن

تا حُوُج را بركند از بیخ و بن

تا مسبّج بیند اندر المکان

هرزه داند جهد و اسباب و دكان
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(مولوی)9112 ،9113 /1 :9201 ،
 .1شکی نیس

كب نثرهايی از نوع «مشارقالدراری» ،بیشتر جنبة تعلیمی و گموزشی دارند؛ اما

بسیاری از متون عرفانی قرون سوم و چهارم ،گزارشی از اذواق و فتوحات و مواجید عارفان
بودهاس ؛ بب همین سبج لطف و جاذببای كب در چنین متونی ياف

میشود؛ بب هیچ روی در متون

تعلیمی مدرسی ،وجود ندارد( .زرينكوب)924 :9201 ،
 .2بیشتر تشبیهات متون صوفیب از نوع «بلیغ»اس
مگر برای گزارش كردن مفاهی خا

و در میان گنها تشبیب مفصّ كمتر ديده میشود؛

از راه ادات تشبیب( .فوالدی)210 ،212 :9241 ،

پهلوی  -كب در مضمون عش باختن معشوق با خود – گمده ،چنیناس :

 .0بی

اج خودش دخُّودی جهنامب واجار
و سپس ترجمة فارسی بی

گوُ گِ هر دوهانب سانشانی

از عطار:

بب خود میبازد از خود عش با خود

خیال گب و گ در ره بهانباس
(فرغانی)322 :9214 ،

فهرست منابع
منابع فارسی
 .9پورجوادی ،نصراهلل .)9241( .اشراق و عرفان .تهران :مركز نشر دانشگاهی.
 .3توكلی ،حمیدرضا .)9241( .از اشارتهای دریا .تهران :انتشارات مرواريد.
 .2جامی ،عبدالرحمن .)9201( .نفحات االنس

 .مقدمـب ،تصـحیح و تعلیقـات :محمـود عابـدی،

تهران :اطالعات ،چا سوم.
 .8چیتیک ،ويلیام« .)9248( .نظرات سعیدالدين فرغانی درباره وحدت و كثرت» .در كتاب میرا
تصو  ،ويراستة لئونارد لويزن ،ترجمة مودالدين كیوانی ،ج  ،288 -232 ،9نشر مركز :تهران.
 .1حسینپور ،غالمرضا؛ سـعیدیمهـر ،محمـد« .)9212( .سـلوک عملـی در پرتـو عرفـان فلسـفی،
قرائ

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

ص

.19 -22

 .2زرّينكوب ،عبدالحسین .)9200( .ارزش میراث صوفیه .تهـران :انتشـارات امیركبیـر ،چـا
هشت .
 .0زرّينكوب ،عبدالحسین .)9201( .از گذشتة ادبیایران .تهران :انتشارات بینالمللی الهدی.
 .4زرّينكوب ،عبدالحسین .)9222( .سرّ نی .تهران :انتشارات علمی ،چا دوم.
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 .1شفیعیكدكنی ،محمّدرضا .)9213( .زبان شعر در نثر صوفیه .تهران :انتشارات سخن.
 .91صفا ،ذبیح اهلل .)9221( .تاریخ ادبیّات در ایران .ج  ،3/2تهران :انتشارات فردوسـی ،چـا
شش .
 .99صفا ،ذبیح اهلل .)9202( .مختصری در تاریخ تحوّل نظم و نثر پارسی .تهـران :انتشـارات
ققنوس ،چا چهارده .
 .93عثمانی ،ابوعلی حسنبن احمد .)9208( .ترجمة رسالة قشیریّه .با تصحیحات واسـتدراكات:
بديعالزمان فروزانفر ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،چا چهارم.
 .92غالمرضايی ،محمّد .)9244( .سبک شناسی نثرهای صسوفیانه .تهـران :انتشـارات دانشـگاه
شهید بهشتی.
 .98فرغانی ،سعیدالدين سعید9214( .ق) .مشارقالدراری (شرح تائیة ابن فارض) .با مقدمب و
تصحیحات :سیّد جاللالدين گشتیانی ،تهران :انتشارات انومن فلسفب و عرفان اسالمی.
 .91فوالدی ،علیرضا .)9241( .زبان عرفان .تهران :انتشارات سخن ،چا سوم.
 .92كاشانی ،عزالدين محمـود .)9241( .مصباح الهدال باة .مقدمـب ،تصـحیح و توضـیحات :عفـ
كرباسی و محمدرضا برزگر خالقی ،تهران :انتشارات زوّار ،چا چهارم.
 .90ماي هروی ،نویج .)9242( .این برگهای پیر .تهران :نشرنی ،چا دوم.
 .94ماي هروی ،نویج« .)9241( .انسان كام » .در دايرهالمعار
موسوی بونوردی ،ج ده  ،249 -202 ،مركز دايرهالمعار

بزرگ اسالمی ،زيـر نظـر كـاظ
بزرگ اسالمی ،تهران.

 .91ملکیان ،مصطفی« .)9212( .در حُسن كار موحّد و نقد ابنعربی» .در «با قافلـة شـوق» ،ارجنامـة
محمدعلی موحّد ،بب اهتمام محمد طاهری خسروشاهی ،120 -110 ،انتشارات ستوده :تبريز.
 .31مولوی ،جاللالدين محمد .)9201( .مثنسوی معنسوی .بـب تصـحیح و پیشـگفتار :عبـدالکري
سروش ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 .39میری ،محمد« .)9212( .سازگاری عرفان سعیدالدين فرغـانی بـا عقايـد شـیعی در بـاب امامـ
علیبن ابیطالج (ع)» .مولة اديان و عرفان ،سال پنواه  ،شمارة دوم ،ص

.289 -232

 .33نسفی ،عزيزالدين .)9244( .االنسسان الکامسل .بـا تصـحیح و مقدمـب :مـاريژان مولـب ،تهـران:
انتشارات طهوری ،چا نه .
 .32هوويری ،ابوالحسن علی بن عثمان.)9241( .کشف المحجوب .مقدمب ،تصـحیح و تعلیقـات:
محمود عابدی ،تهران :انتشارات سروش ،چا پنو .
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 .38يزدانپناه ،يداهلل .)9212( .مبانی و اصول عرفان نظری .ق  :انتشارات مؤسسـة گموزشـی و
پژوهشی امام خمینی ،چا پنو .
منابع عربی
 .9قرآنکریم .)9201( .ترجمة بهاءالدين خرّمشاهی ،تهران :انتشارات جامی و نیلوفر.
 .3گلوسی ،شهابالدين محمد9811( .ق) .روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السسبع
المثانی .بیروت :دار احیاء الترا العربی.
 .2حمیری ،محمّدبن عبـدالمنع  .)9148( .الروض المِعطار فی خبر األقطسار .حقّقـب :احسـان
عباس ،بیروت :مکتبب لبنان ،الطبعب الثانیب.
 .8سهروردی ،شهابالدين .)9242( .عوارف المعارف .بب اهتمام قاس انصاری ،تهران :انتشارات
علمی و فرهنگی ،چا چهارم.
 .1فرغانی ،سعیدالدين سعید .)9242( .منتهی المدارک .تحقی و تصحیح :وِسامالخطاوی ،قـ :
مطبوعات دينی.

