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مالّصدرا اشعار درع تتب  
  عصر وي ي اجتماعیها گروهمنظر توصیف برخی از 

  فریده داودي مقدم
   استادیار دانشگاه شاهد

  جنان ایزدي
  استادیار دانشگاه اصفهان

  چکیده

را در قالـب  قدرت ایـن روزگـار    صاحبدانشمندان یکی از فیلسوفان بزرگ عصر صفوي است که صوفیان و مالّصدرا 
، مشربی ذوقی و شیعه در این دوره فالسفۀمانند بسیاري از حکما و  وي .کند می ، ترسیم و نقدف خود توصیفآثار مختل

ظـاهري و فقهـاي منسـوب بـه حکومـت      خشـک   تشـرّع و انکـار   و رد تصوفو در مقام دفاع از  دینما میخاذ صوفیانه اتّ
رایی و عرفـان  دحکمـت صـ   دشهودهاي عرفـانی موجـ   با تلفیق و ترکیب متناسبی از براهین عقلی و کشف وو  دیآ میبر

 صـدرا مالّاز جمله آثار ذوقی  .شود می در آثار گوناگون وي دیده اتتفکّرکه بازتاب این  گردد می شیعی تصوفو  فلسفی
ز نمـایی ا  ، آیینۀ تمامکه در عین حال باشد میوي  انۀیصوفمجموعه اشعار  ،ستوا ناب و متعالی يها شهیاندگاه  که جلوه
با رویکردي جدید که عبارتست از ترکیـب تعـالیم    تصوف یکلّ هاي هیما نبو سرشار است از  اوست زمانۀي بناا روزگار و

 و استخراج ضمن محتوا لیتحل روش به او انۀیصوف اشعار یبررس با پژوهش نیا .و فلسفه عملی با عرفان تصوفنظري 
 ،ها موتیفاز  یبرخ يریکارگ به با مالّصدراپرسش است که چگونه  نیا صدد پاسخ به در،انهیصوف يها فیموت نیا معرّفی

بـه توصـیف    عارفانه يها یتداع ۀمنظوم در و... خرابات و یساق و یم ،عشق چون تصوف ادبیات يرمزها و اصطالحات
 و هانیفق المان،ع ،انیصوف يها کنش و ها منش ، بعضیيا اندازهو تا  پردازد میاجتماع عصر خویش  يها گروهبرخی از 

 .اندینما می باز را شیخو زمانۀان تشرّعم

  .اجتماعی يها گروه ،عصر صفوي، تصوف، مالّصدرا اشعار :واژگان کلیدي
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مهمقد  

و با بسیاري  ابدی می يا دهیچیپوضع  تصوف) 906ـ1125مالّصدرا از فیلسوفان بنام عصر صفوي است. در این دوره (
ـ  انـه یجو یآشـت  یقیتلف مالّصدرا يفکر منظومۀ .ردیگ مییا در چالش قرار  ابدی میت و مذهب پیوند قدر ينهادهااز   نیب

ـ  و ينظـر و در ابعاد  است دلو  یوحو  عقل يمجاراز  تسنّو  کتاب معارفو  عرفان اشراق، فلسفۀو  امشّ فلسفۀ  یعمل
 همـۀ  نینـو  یافتیـ رهبـا   که است یمتعادل کمتح، قتیحقاو در  ۀیمتعال حکمتدارد.  انسانو  یهست به جامع ینگاه

 نیبـراه و  عارفـان  یاشـراق  يها افتهی، لسوفانیف یبرهان هايانحصارو  کند می را همسو و سازگار شناسانه معرفت قرُطُ
 يتـرازو را بـا   یروحـان  يسـفرها در ی عرفـان  يها افتهی ،انهیجو مسالمت يکردیروو با  کند می  نقضرا  مانمتکلّ یانیوح

 و بـا  زدیـ آم مـی  هـم در  يونَیسـ و  یفـاراب  برهانرا با  یعرب ابنو ي سهرورد اشراق، کند می سنجشو  سنجد می برهان
ـ دو  عقلت مالزم قاعدةو  پردازد می امبرانیپ خاتم یانیوحورد اهر نییتب به آن محصول  یشناسـ  معرفـت  يمبنـا را  نی

  .)115 و 114: 1389 ،فنایی اشکوري، ر.ك؛ ؛ نیز38 و 37: 1376دینانی،ابراهیمی ر.ك؛ ( دهد میقرار  شیخو
گون وي بـه اشـکال مختلـف    اجتماع است که در آثار گونـا  جایگاه سیاست ومالّصدرا  شۀیاندیکی از ارکان مهم در 

و محسـوس،   معقـول  و آخرت، ایدنو شهوت،  عقلو شهادت،  بیغ جداکردن مقاماو در  عرفانو  فلسفه .ابدی میبازتاب 
 کند خدمترا  شهادت، بیغ« که داند می آنرا  طاعات جادیاو  عیشرا همۀ وضعاز  غرضاو  بلکه ،ستین استیسو  نید
 امـور  نیـ ا عکـس شـود و از   معقـول  محسوسبرگردد و  آخرت به ایدنو  لّکُ به و جزء کنند خدمترا  عقولشهوات،  و

وي  .)56: ب،1362صدرا،مالّ؛ ر.ك(نشود  مآل سوءو  عاقبت وخامت موجبو  دیاین الزم وبالو  ظلم آنکهمنزجر گردد تا 
، بسـیاري از  قـرآن شـواهدي از   ارائـۀ و در اغلب مـوارد بـا    صوفیان و انتشرّعسه اصل،خطاب به م رسالۀدر  به خصوص

پرسـتی را بـا نگـاه     نَفْـس ی، ریاکاري و دوست ، مالطلبی ناپسندي چون قدرت مختلف اجتماعی را نقد و صفات يها گروه
پنهـان  بـا همـان معناهـاي     ایـن اظهـارات  نظیر . )44 و 43: 1384 ،ر.ك؛ همان( کند میامعه تقبیح کارکردي آن در ج

و  پـردازد  میاو  انۀیصوفبه نقد اشعار  ي اجتماعیاین پژوهش با رویکرد این رو،. از میابی میر اشعار وي نیز را د اجتماعی
ت قـدرت مبتنـی بـر    اجهان پیرامـون خـویش و مناسـب    شاعرانه هاي مالّصدرا با توصیفکه  ابدی میبه این نتیجه دست 

عصر  يها گروهبرخی از  احوال و افکار از ییها جلوه و کشاند مینقد  بوتۀاجتماعی را به  ينهادهایا دیگر  تصوفمذهب و 
  .اندینما میپنهان سخن خویش باز  يها هیالخود را در 

  پژوهش نۀیشیپ
مفقوده در موضوعات پژوهشی مرتبط بـا آثـار وي    يها حلقه یکی از امالّصدر شۀیاندمنظر اجتماعی تحقیق در باب 

 اندیشـۀ هـایی چـون    کتـاب  و مقـاالت  سیاسـی او در  يهـا  شهیانداگرچه که برخی از رویکردهاي آن را در تبیین  است.
 ... و قبسـات  فصـلنامۀ  دردرج  نیـا  ازمحسـن مهـاجر   مالّصـدرا سیاسـی   فلسفۀ زایی و ألیف نجف لَکت امالّصدرسیاسی 

 ل مجموعه اشعار وي انجام نشـده با تحلیمختلف اجتماعی  يها گروه معرّفیاز منظر کنون تحقیقی ا تاامیافت.  توان می
بـراي   دازد.از خالل اشعار وي بپر ها دگاهید این که این پژوهش بر آن است تا با روش تحلیل محتوا به تبیین و توصیف
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شیعی شکل  تصوفقبل از وي در قالب  ها قرنکه  مالّصدرا تفکّر يها نهیزمبر  الزم است تا گذري داشته باشیم ،این کار
  گرفت و در زمان وي به شکل حکمت صدرایی که ترکیبی از فلسفه و عرفان است، درآمد.

  مالّصدرااز قرن هفتم تا روزگار  تصوفسیر  بر نگاهی
پس اغراض و اهـداف   ي گوناگون آن درها و جنبه دابی می سیري نزولی تصوفعرفانی و  يها آموزه مالّصدرا عصر در

کـه بـراي درك    کنـد  میطرفدارانی پیدا  این جریان مخالفان و ،. از این روشود می کمرنگدیگر مظاهر قدرت  سیاسی و
قرن هفتم هجري تا این  از تصوفدراین باب نظري کوتاه داریم بر سیر  مالّصدرابراي فهم آراي ویژه  هب هرچه بهترآن و

  روزگار.
و مریدان وي کـه   شوند میسالطین صفوي چون شاه اسماعیل با عناوینی چون صوفی اعظم یا مرشد کامل خوانده 

. بـا  زدنـد  میبه نیروي ارادت معنوي براي او شمشیر  ،دانستند میین اسحاق اردبیلی الد یخ صفیاو را جانشین معنوي ش
، بزرگـان  هوالگو توسطاسی و فتح بغداد با انقراض خالفت عب .دانند می فتصواین حال این دوره را یکی از از ادوار افول 

 يهـا  نـه یزمهمین دوران  از نیز رونق یافت وشیعی  تصوفشیعه فرصت اظهار وجود یافتند و با حمایت امرا از صوفیان، 
: 1382.ك؛ پـازوکی،  ر(خـود را آشـکار کننـد     انۀیصـوف پیدا شد و فقهاي شیعه توانسـتند عالیـق    تشیعو  تصوفپیوند 
  .)387ـ392

 صـوفیه حاکمان تیموري بـه مشـایخ    استمرار داشت. صفویهتیموریان نیز تا پیدایش  تصوف در دورةشکوفایی  دورة
ي هـا  آمـوزه است و شاعران و نویسندگان این دوره در باب  تصوفاعتقاد بسیار داشتند و قرن هشتم و نهم دوران رونق 

و  تشـیع سیر صـعودي در پیونـد میـان     از قرن هفتم تا قرن دهم هجري دند و آثاري را آفریدند.آزمایی کر عرفانی طبع
اهللا ولی بیشـتر مشـاهده    ین کبري تا شاه نعمتالد د این پیوند و ارتباط از شیخ نجم. رشابدی میهمچنان جریان  تصوف

الخصـوص   ، علییشو در آثار خو کند میرا اعالم  یعتشو  تصوفحاد در آملی رسماً و عمالً اتّد حیا که سیتا آنج شود می
اهللا ولـی   عمتشاه ن توسطدودمانی  تصوفا ام .)42ـ48 :1382، ر.ك؛ آملی( ورزد میبر آن تأکید  سراراأل جامع مۀمقددر 
 فرقـۀ فیان قبل از او برخی صـو  البتّه .)199: 1377(ر.ك؛ نفیسی،  شود میگذاري  در قرن نهم پایه اللهی نعمت قۀیطرو 

کبرویعطفی در گرایش کب نقطۀه او را به نحوي ک ،اند شدهشیعه قلمداد  دعلی همدانیه همچون امیر سیع ه به رویتشـی 
ر.ك؛  اند کردهی ه تلقّذهبی)182 :1376کوب،  ینزر(.  

بـه قـدرت   ، وقتـی  دبیلـی بودنـد  ین اسـحاق ار الـد  تصوف و منسوب به شیخ صـفی اي در  صفویه که در اصل سلسله
ـ انچـون سـربدار   صـوفیه  يهـا  نهضت، آنهاچه قبل از تشیع را مذهب رسمی ایران اعالم کردند، اگر ،رسیدند ه، حروفی ،

مذهب بودند ه و مشعشعیان نیز شیعینوربخشی، ف گیرند. با نگاهی به تاریخ و آثار قدرت را به دست  ا نتوانستندامتصـو 
 اتالجن روضاتتصوف نزد ایرانیان در ب که در با چنان ،شود میآشکار  صوفیهبه آراي فراوان ایرانیان  عالقۀدر این قرون 
، (خوانسـاري » کردنـد  مـی عجم میل فراوان به آن داشتند تا بدانجا کـه در تمایـل بـه آن مبالغـه      فۀیطا«: مذکور است

  .)91 :6، جزء ق.1411

ـ  ،نـد خود صوفی بود صفویهبا اینکه  ،که پیش از این ذکر شد چنان ف ا بـه دالیـل گونـاگونی    امدچـار افـول و    تصـو
 ر.ك؛(شـعار  ج میان ترکان قزلباش صـوفی طلبی و مفاسد رای به قدرت توان میجمله  از آن هفراوانی گردید ک يها بیآس

الی و بـ کثرت جماعـت قلنـدران و دراویـش الاُ    )399 :1354 ،شبیبی) و خودسري امراي آنان (ر.ك؛ 8: 1340مالّصدرا، 
ران قزلباش ) و غلبه و نفوذ فقها و علماي ظاهري شیعه در حکومت و رقابت با س244 :1376کوب،  ع (ر.ك؛ زرینشر بی
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ـ  وقتی د گفته شده که چنان، )201: 5، ج 1387، بر سر قدرت اشاره کرد (ر.ك؛ صفا اس رسـید ور پادشاهی به شـاه عب ،
  .)202قی نمانده بود (ر.ك؛ همان: شعار چیز چندانی با ان صوفیو قزلباش تصوفدیگر از قدرت 

و  و رد تصـوف م دفـاع از  مقـا در  ،شیعه که مشربی ذوقی و صوفیانه داشـتند  فالسفۀدر این عصر گروهی از حکما و 
 حـول ایـن دو محـور    تصـوف شـان در  ای آمدنـد و تألیفـات  ظاهري و فقهاي منسوب بـه حکومـت بر  خشک  تشرّعانکار 

 را نام برد. مالّصدرا خود فندرسکی ومالّصدرا، افرادي چون شیخ بهایی، میراستادان  وانت میکه از میان آنها  دیچرخ می
از فقهاي بزرگ عصر خویش بود،  شپدر که به همراه مالّصدرا،، یکی از استادان ق.) 1030ی متوفّشیخ بهایی (که  چنان

 در باب میر فندرسکی. )154 :1375 ،ی(ر.ك؛ شیخ بهای دانست می، علم حقیقی را علم عاشقی مطابق با مشرب صوفیان
همـین هـم مالمـت     بـه خـاطر  و  دیـ گذران میو با آنان روزگار  کرد میدرویشان زندگی  وةیشگفته شده است که به  نیز
پـرور انتقـاد    تـن  انیـ نما یصـوف خـود از   ۀصناعی رسالۀر وي د ،با این حال .)358 :1369 ،تبریزي سمدر(ر.ك؛  شد می
  .)20ـ22 :1317(ر.ك؛ میرفندرسکی،  بندند میبر  تصوفکه خود را به  خواند میآسایانی  قلندران و تنو آنان را  کند می

و آن را گـوهر   کنـد  مـی سلوك دفـاع   حقیقی و سیر و تصوفاز  ، در آثار خودمالّصدرا، شاگرد و داماد فیض کاشانی
نمایـان و عالمـان جاهـل کـه بـه آزار       صوفی به در عین حال که. )49 :1377انی، فیض کاش(ر.ك؛  داند میموروث انبیا 

که مرجع  داند میوي همچنین فقاهت در دین را تحصیل بصیرتی . )50ـ70(ر.ك؛ همان:  تازد مینیز  پردازند می صوفیه
، مالّصـدرا ، دیگـر شـاگرد و دامـاد    زاق الهیجـی عبدالرّ .)28: 1387ر.ك؛ همان، ( قل نیست، بلکه قلب سلیم استع آن

  .)12 :1364، (ر.ك؛ الهیجی خواند می الیقین ك راه باطن و وصال به علمرا سلو وفتصحقیقت 

 مالّصدرا برخی رویکردهاي اجتماعی ه ونامزندگی

نیصدرالد در  قمـري  يهجـر  980 ایـ  979سـال   در المتألّهینصدر ای مالّصدراب به ملقّ يرازیش میابراهد بن محم
و  لیتحص ردامادیمد را نز یعقلو علوم  ییبها خیشرا نزد  ینقلصفهان آمد. علوم د شد و پس از مرگ پدر به امتولّ رازیش

فالسفه و  انیمدر  مالّصدراو کوشش در امتزاج فلسفه و عرفان و شرع است.  یسعاز  یحاکاو  لیرساب و تُکُ ذ کرد.تلم
 یوحـ اسـتدالل و کشـف و    قیـ طراست که  نیابر  یمبتن او مکتب شناخته شد و اساس مکتب عالم صاحب ،دانشمندان

و  دهیـ گردنـازل   نیداست که در  یقیحقاهمان  دیمؤ میسلو عقل  گردد می یمنتههدف  کیو  قتیحق کیخره به باأل
  .گردد میدر اشراق و شهود بر عارف مکشوف 

 ۀیحاشـ ، هیـ دااله، یکـاف شرح اصـول  ، هیبوبالرّشواهد، اسفار اربعه عبارت است از: یعرباو به زبان  فاتیتأل نیتر مهم
اسـت   سه اصل رسالۀتنها اثر فارسی وي  رسد میبه نظر . هیالجاهلصنام کسراألو  هیالقلبالواردات ، شراقشرح حکمت اإل

ـ  زادة ر.ك؛ رکـن ( و عالوه برآن اشعار زیبایی در قالب مثنوي و رباعی از وي به جا مانده است 444: 3ج  ،1339ت،آدمی 
جب شـد کـه   و ساده مو سیسلعرفان آن هم به زبان  قیحقا انیبدر  يوه عرفان و اصرار ب مالّصدراوافر  ۀعالق. )437ـ

 ایباشد، بالغ بر هفت سال و  به دورو قال زمانه  لیقآنکه از  يبراوي  به همین دلیل، .برخاستند با او یدشمنبه  یجمع
 اضتیرپرداخته است و بر اثر  قیعمات تفکّر به ،شهر قم به سر برده کینزدک هکَ ۀیقرپانزده سال از عمر را در  یقوله ب

رد و در سـفر هفـتم   کـ  ارتیزات الحرام را به کرّ تیب وي آمد. لینا يحضوربه قول خود به علم  نَفْسو تکامل  بیتهذو 
رکـن زاده  ( شدگفت و همانجا به خاك سپرده  اتیحدر شهر بصره بدرود  قمري يهجر 1050سال  بههنگام مراجعت 

 .)17-5: 1379 ،يا خامنهحسینی و ص صآدمیت،همان 
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و  مشـکالت ، هـا  رنـج ا در برابـر  بزرگ شده بود، ام شیآسا با ومرفّه  يا خانهبود و در  رزادهیوز المتألّهینصدرگرچه 
و  یاجتماع يها ینابسامانآگاه و دردمند، از  میحک کیجامعه، حساس، و به عنوان  گانپابرهنو  دگانیدستم يها محنت
همـواره   ایـ دن نیتأم يبراداشتند و  ياندوز و ثروت یطلب رفاه ۀیروح کهرا  یکسانرنجور بود. او  شدتدم به مر ياقتصاد

از مسـتمندان و   تیـ حماضـمن  ي اسـت. و  کـرده  نکـوهش  شـدت بـه   ،قرار دارند نیسالطصاحبان زور و زر و  کناردر 
در  يهمجـوار و  ینیهمنشـ از  ،شده ینیب ودبزرگو خ تکبر ۀیروحدچار  کهپرداخته است  یکساندستان به سرزنش یته

و  رانیـ فقمنشأ عداوت تو و همسرانت با  کهاست  علّت نیهمبه «گفته است:  ،کنند می يدورمجالس فقرا و مستمندان 
 لیتحصجاه و عزّت و  کسبو تشبه به علما  ایرو  دیش راهاز  که دیخواه می شانیاتو و  که رایز ؛شده است نانینش گوشه

  .)62: 1384 ،مالّصدرا( »دیسازخود  دیص لهیحو عوام را به زور  دیکنو ثروت  مال
درمـان   بـراي  ییها حلوگاه راه  کند میشناسی  را آسیب اش زمانهت نابسامان در آثار مختلف خویش وضعی مالّصدرا

من تأکید بـر  ض ،متألّهینالسیاسی صدر اندیشۀکتاب زایی در  لَک .دهد میسیاسی و اجتماعی ارائه  فرهنگی، يها بیآس
ـ  و مالّصدرات سیاسی تکوین شخصی يها نهیزممسأله به بررسی  این تبیـین   ه وجایگاه دانش سیاسی در حکمت متعالی

ضـمن بیـان پـنج دوره در     نویسنده در فصل نخست این اثر، .پردازد میسیاسی وي  مبادي و مبانی زندگانی اجتماعی و
لـق بـه   یعنـی سـیر از خ   ،پنجم حیات وي دورةبوط به سیاسی و اجتماعی وي را مر رتفکّ عرصۀ ،مالّصدرازندگی علمی 

ت از وضـعی  مالّصـدرا انتقاد . وي داند میتألیف آثار او  ک به شیراز و تدریس وهاز کَ گشتسوي خلق به همراه حق و باز
.ك؛ (رو سیاسی زمان خود دارد  اجتماعی مذهبی، شناسی ویژه دانسته است که از اوضاع فرهنگی، زمانه را نوعی آسیب

  ....)و  13،46: 1381 زایی، لک

المتألّهینصدر نگاه اجتماعی و صوفیانه يها شهیاند ،هحکمت متعالی  
نیازهاي متفاوت آدمی بدون اجتماع بـرآورده   است وروانی  منشأ اجتماع هم ذاتی وهم ،مالّصدرا ۀیمتعالدر حکمت 

از طریق وحی است که در اختیـار بشـر قـرار     ت قانون نیز از خداوند ومشروعی ست واجتماع نیازمند قانون ا و شود مین
 آوري معـاد، یاد طریق وصول به جوار خدا، ارائۀ در دنیا، ها انسانتنظیم معیشت  اهداف قانون شرع عبارتند از: .ردیگ می

وظـایف حکومـت    مالّصـدرا  غایت اصلی حکومت هم به سعادت رسـاندن مـردم اسـت.   صراط مستقیم.  هدایت مردم به
هـدایت مـردم بـه     یـادآوري امـور آخـرت،    ،ظیم امور معنويتن تنظیم امور معیشتی مردم،« :داند میاسالمی را امور زیر 

 .)462 ،الف:1362 ،مالّصدرا(» تتأمین امنی مجازات مجرمان و صراط مستقیم،

 .داند میحکمت را عبارت از آن  و پردازد می به نقش کارکردهاي اجتماعی عبادات یبه روشنخود  وي در برخی آثار
 نمایی در تأمل يا لحظهاگر شناس عاقل!  اي دقیقه عادل و تشرّعاي م« :آورد میعلم نافع  که در باب عمل صالح و چنان

لک دینُ  الزَّکَاةَویؤْتُوا  لَاةَالصوما أُمرُوا إِلَّا لیعبدوا اللَّه مخْلصینَ لَه الدینَ حنَفَاء ویقیموا «این آیه که  یمـۀِ وذَ معلومـت   »الْقَ
 غش زباطن ا ۀیتصف زبانی، بی حج زکات نانی و علوم ظاهري و دهانی و ةنماز ارکانی و روز شود که به این اعمال بدنی و

نجات  راه به منزل سالمت و هوا، و سنَفْدواعی  دنیا و از اغراض فاسدة تنویر قلب از ریا و اهوا و بدع و و ئهاعتقادات ردی
  .)112: 1376 ،مالّصدرا(» برد توان مینآخرت 

که در  شود میدیده  صوفیهو مشایخ بزرگ صوفیانه  يها آموزه، تمایالت آشکاري به مالّصدرا همچنین در اغلب آثار
ترکیبی از  ،حکمت وي در حقیقت و پردازد میهاي مرتبط با ایشان  نشک و به نقد صوفیان روزگار خویش برخی از آنها

  .باشد میائی و اشراقی حکمت مشّ دیگر لوازم و ها جنبههمین 
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ائی و اشراقی ، ترکیب حکمت مشّصوفیهعرفانی تعالیم  ذوقی و يها جنبهکه  سدینو میدر مورد این عصر  کوب زرین
اشـتغال بـه ریاضـت و    کـه  وجود آورد  بهرا مکتب جدیدي به نام حکمت ، مالّصدراافرادي چون  توسط تصوفم و کالو 

  .)245: 1376، کوب زرین(ر.ك؛  دانستند میحکمت  را از لوازم و شرایط نَفْس تزکیۀ
انجـام داد و بعـد از    اسفار اربعـه چون  ییها کتابو تألیف  »حکمت متعالیه«با تأسیس   مالّصدرااوج این حرکت را 

میـان   تصوفشیعی و ایرانی شد. نزدیکی فلسفه و کالم و  فلسفۀویژه  هاسالمی، ب فلسفۀصدرایی وجه غالب  فلسفۀ، وي
، . به اعتقـاد نصـر  )152 ـ162: 1382پدید آورد (ر.ك؛ نصر،  تصوفاسالمی و  فلسفۀفقها و عرفا پیوندي تدریجی میان 

عرضـه   تصـوف کـه   ینیب یان عامل بودند یا الاقل به جهانفیلسوفان اسالمی یا خود صوف هشتم تقریباً همۀ سدةپس از 
 يهـا  شـه یاندیا عرفـان و فلسـفه در    تصوف، بسیار عالقه داشتند و این جریان سرانجام به ترکیب تعالیم نظري کرد می

م و متناسب از براهین عقلی، را ترکیبی متالئ مالّصدراوي همچنین آثار . )44 :1384ر.ك؛ همان، ( منتهی شد مالّصدرا
  .)479 :1382(ر.ك؛ همان،  داند میقرآنی و روایات نبوي ، آیات کشف و شهودهاي عرفانی

شـد، شـرح و    صـوفیه تعـالیم   که در دوران صفوي منجر به شکوفاییمسیر ارزشمندي «: آورد میلویزن در این باب 
هـم  عربـی را بـه    اء و فلسفۀ اشراق و حکمت ابـن مشّ فلسفۀ، ن فلسفی بود که کالمت عرفابسط ماهرانه و چشمگیر سنّ

عربی را بـه   ابن يها شهیاند حیدر آملی يها نوشتهت از بودکه به تبعی مالّصدرا، جسته در این تالشبر چهرةق کرد. تلفی
  .)58: 1384(لویزن، » یرانی گنجانیدا بینی شیعی ت جهانري در بافثّطرز مؤ

  مالّصدرا اشعار
متعالی  يها شهیاندحکیم عالیقدر بسیاري از  دریافت که این فیلسوف و توان می ،مالّصدرااشعار  در مجموعۀ تأملبا 

کـه در قالـب   سخنان خود را  اجتماع را در لونی دیگر به تصویر کشیده است و برخی از انسان و خویش در باب هستی،
یان معـانی بلنـد عرفـانی و    گاه نیز به ب شعر به نمایش گذاشته است و عرصۀدر  پدید آمده، سه اصل رسالۀآثاري چون 
و ... ادبـی  ت ایات و اشاراکن صدد پرداختن به صنایع شعري، به هیچ وجه درکه  رسد میاخته است و به نظر فلسفی پرد
هـاي آن از   آسیب وي به اجتماع و نانۀیبدریافت نگاه تیز مالّصدراآشکار اشعار  يها شاخصهاز  در باب معنا، .نبوده است
ز صوفیانه که پـیش ا  ادبیاتهاي  هیما نبادیبانه و با استفاده از ا در کسوتی ام ،مختلف جامعه است يها گروهرهگذر نقد 

با اسـتعمال ایـن موتیـف و رمزهـاي خـاص در       مالّصدرااین بار  فظ به اوج رسیده بود وحا ار و موالنا ووي در اشعار عطّ
د و تبـاهی در ارکـان   جاد فسـا کدام در ای خویش و نقد اقشار گوناگون اجتماع است که هر يها آموزهصدد بیان و القاي 

، هـا  هیما نب .کنند میسالمت جامعه نقش بسزایی ایفا  ت وامنی معیشت مردم و ،به تبع آن و ... حکومت و تعالیم دینی و
  ت دارد عبارتند از:محوری ،اجتماعی با رویکرد مالّصدراکه در اشعار  هایی موضوعرمزها و 

  عشق و ارباب تقلید و اصحاب تجریدالف) 
ـ  عشق را غیر از وجود بدانیم، زیرا اگر؛ داند میعشق به حق را عین ذات الهی  درامالّص ت عدم یا نظیر مفهوم و ماهی

عین وجود  اعتباري و عدمی است و در ذات حق عدم راه ندارد و او وجود مطلق است. پس عشق که در او موجود است،
ن با بسیاري از عشق  ،مالّصدرا انۀیصوفدر اشعار  .)150 :تا بی، مالّصدرار.ك؛ (، عین ذات اوست تیجهو در ن هـاي   مایـه  بـ

آن مـردم   لۀیوسـ تـا بـه    شده اي چون وي دستمایه براي فیلسوفی و است فارسی پیوندي عمیق یافته ادبیاتکالسیک 
خواندن با  المحجوب کشفافرادي چون هجویري در  ،تصوفي جریان از ابتداعشق  واژةدر باب  .خویش را نقد کند زمانۀ

  .)599: 1384، هجویري ؛ك.رمخالفت صریح خود را ابراز کردند ( و استعمال چنین اشعاري
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جانشـین   و در آخـرین منـازل آن،   شود میت و معرفت صوفیانه آغاز سخن از محب واخر قرن دوم هجري،از ا تقریباً
بـراي گـروه صـوفیان اهـل ذوق و      کـه  ردیگ مینام عشق  ت شدید بعدهااین محب .شود میشوق بهشت  خوف زاهدانه و

 ،ها تجربهجمال حق در ضمن آن  يها جلوهروحانی شخصی که شهود زیبایی و  يها تجربهکشف و شهود مبتنی است بر 
  .)13ـ21 :1374پورنامداریان، ر.ك؛ (ن شدن آن در روح و جان آنان است آمدن و متمکّ پدید انگیزة

ي عشق الهی عشق را در معنا واژة حافظ و ... ار، موالنا،چون سنایی، عطّ عارفان و شاعران بزرگی ل،در سیر این تحو
ات ج در یـ ي راهـا  موتیـف و کاربرد این کلمه تبدیل به یکی از  و ملکوتی استفاده کردند ف  ادبیـبـا   مالّصـدرا شـد.   تصـو

در کـالم خـود    يا گونـه ، آن را به صوفیهت ه گذاشتن بر این سنّضمن صح استعمال این واژه در مجموعه اشعار خویش
. کنـد  مـی  ادرمعناي عشق الهی و قدسی را به ذهن متبـ  و بافت کالم، کامالً که در همنشینی با دیگر واژگان گنجاند می

  از مثنوي او در باب عشق: يا نمونه
  آنکه جان صرف سر و دسـتار کـرد،  «

  مبدأ هر جنبشی عشق اسـت و شـوق  
  

ــورد؟!      ــراي الج ــن س ــرّد زی ــی بب   ک
  »عشـق عاشـق را بـه فـوق     دوانـد  می

  ).13:  1390(مالّصدرا،                     
عامـل سـبب دوري گزیـدن از    همین  ، عشق است وسالک را به خدا برسانددر نهایت  تواند میکه  او آنچه دةیعقبه 

ر عشق منـو  عقل نیز تا به نور« :آورد می سه اصل رسالۀدر که  چنان .شود میآن عقالنی  يها یطلب حرص دنیا و منفعت
موجودات جاي داده شده  همۀعشق در طبیعت  نظر وي، به .)24 :1376 ،(همان» برد مین، راه به مطلوب خویش نگردد

طلـب   کوشـش و  صود تأمین کند تا دنیاي هستی انتظام گیرد وکه طلب و حرکت آنان را به سوي مق علّتین است، بد
ریزي و حرکتـی  شوقی غ ی وداراي عشقی جبلّ اراده، بااراده و بی اقص،هر چیزي خواه کامل یا ن معبود دوام پذیرد و حقّ

  .)112ـ118 :1340،همان( »ذاتی به طلب حق است
 هاآن عاشقانۀرا از سرشت  ها انسانا آنچه ام آدمیان موجود است، همۀذات و طبع عشق در  ،مالّصدرابر نظر  پس بنا

در  منثـور  يا مـه مقدوي در  دنیاسـت.  يهـا  آفتو فرو رفتن در کام  طلبی و ریا شی از قدرتنا يها حجاب ،سازد میدور 
منشأ سلوك  مخصوص است و عشق و شوق يا روندهك هر هر سلوکی و محرّ مبدأ« :آورد می خود يها يمثنوبخشی از 

. )13: 1390همـان،  (» آنجا که اخـتالف مـذاهب باشـد    است و هوا، نَفْساست و دیگران را  روندگان راه خدا عشق حقّ
  :اند دهیبرگزکه عشق غیر خدا را  آورد میبالفاصله ابیاتی را در وصف افرادي سپس 

  هـر کسـی را هســت معبـودي دگــر   «
ــدا    ــوعی ج ــود ن ــک ب ــر ی ــد ه   مقص
  جملــه را معبــود نــه غیــر از هــوا    
  عـین مــذهب را عبــادت کــرده اســت 
ــت    ــرِ ربس ــالکان به ــلوك س ــن س   ای

  ي شـیطان پنـاه!  ا ي مغرورتو به خود 
  

ــر  در دل    ــودي دگـ ــت مقصـ   او هسـ
  جـا  زین سبب افتـاده هـر یـک جابـه    

ــه ــدا ا لحظـ ــی راه خـ ــاکرده طـ   ي نـ
  مســتی و تقلیــد عــادت کــرده اســت 
ــدر مذهبســت  ــه راه شــهرت ان ــی ب   ن
  »یـــک نَفْـــس نـــابوده در یـــاد الـــه

  (همان).                                           
باب تقلید و منقبت مشرب ارباب توحیـد و اصـحاب   ت مسلک اردر مذم« با عنوان يا مهمقدسپس در فصلی دیگر با 

ـ   آورد میبخش وي پناه  به ساقی و جام آگاهی »تجرید پرسـت را تهـی بـودن از عشـق و سـوز آن      دان ظاهرو آفـت مقلّ
  :داند می
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ــن « ــانع زِ دی ــه تقلیــدي شــده ق   اي ب
ــام ریــز     ــی در ج ــک ره می ــاقیا ی   س
  جان بی عشق و سري بـی سـوز غـم،   
   ــو ـ ــانی بـ ــرام ظلمــ ــش اجــ   دآتــ

ــد،    ــرّ اَح ــد دل از س ــور ش ــون من   چ
  

  تا به کی باشـی چنـین زار و حـزین؟!     
ــتیزنده ــاین سـ ــتیز کـ   فلـــک دارد سـ

ــود بــادي و ایــن خــاکی بــه هــم  آن ب  
ــود   ــانی بـ ــش جـ ــق آتـ ــش عشـ   آتـ
ــد  ــر نیــک و ب ــاطن ه ــد ب   »پــس ببین

  ).18: 1390(همان،                            
  :داند میجویی  هر گونه مصلحت هایی از بند نام و ننگ ووي همانند بسیاري از عارفان، عشق را عامل ر

ــوي  « ــعر مول ــی زِ ش ــن معن ــنو ای   بش
ــود عاشــق آن باشــد کــه او ســرکش ب  

ــن ا لحظــه ــه دی ــد ن ــه کــافري دان   ي ن
  

ــدر       ــه ان ــو گفت ــه نیک ــو چ ــويک   مثن
ــرم ــود    گ ــش ب ــون آت   رو ســوزنده چ

  »سـاعتی نـه شـک شناسـد نـه یقــین     
  ).22همان: (                                 

  :دیگو می نیشابوري ارچنانکه عطّ
  مـن آن روزي کـه نـام عشـق بــردم،    «
ــو مــین ــن  میگ ــتم م ــق نیس ــه فاس   ک

ــار دارم  ــامی عـــ ــد و نیکنـــ   زِ زهـــ
  

ــتم      ــویش رس ــگ خ ــام و نن ــد ن   زِ بن
  هسـتم  نـد یگو مـی هر آن چیـزي کـه   

ــار دردي  ــن آن عطّ ــتم  م ــوارِ مس   »خ
  ).393: 1374(عطّار نیشابوري،            

 کـه پروا و شـورانگیز اسـت    قابل عشق بیاندیش و حسابگر در م مآل، ناتوانی عقل عرفانی ادبیات يها مایه بنیگر از د
 داند میبند پرواز است. وي عقل را پای برانگیز تأملو  توجهجالب  مالّصدرادر اشعار فیلسوفی چون  مایه بناستفاده از این 

  گوید: میو 
  شاب دل گرفت از صحبت هر شیخ و«

ــرم     ــال و پ ــده ب ــی ب ــن م ــاقیا زی   س
  

ــواب     ــرِ خ ــن دی ــزم از ای ــه بگری ــو ک   ب
ــرم  ــردار از ســ ــل بــ   »پایبنــــد عقــ

  ).36: 1390(مالّصدرا،                        
 طلبانۀ عافیت يها یرکیزکه از  ییهاآنتا سر دل هستند؛  که از پاي خواند میشان بیهوش واصالن را مهونیز در ادامه 

اي به جهدنیاي مادزندیگر میکر و مستی ن س:  
ــی مســتند و الیعقــل همــه   «   جملگ
  

ــه      ــل هم ــان غاف ــور جه ــر و ش   »از ش
  (همان).                                             

جـانش را از جهـان عـاقالن دور     که با جام آتشین خود خواب را از چشمان وي و خواهد میدر جایی دیگر از ساقی 
  :از بار گران عقل رهایی یابد تا ردیگ یمچنگ و نی را به مدد  ، نوايکند

  خیز و بگریز از جهان عقـل و هـوش  «
  ابلهــی بــی آفــت و عقــل آفــت اســت 
ــن    ــن دور ک ــردن م ــل از گ ــلّ عق   غ

  

ــوش     ــداز گ ــی ان ــگ و ن ــواي چن ــر ن   ب
  عقــل بنـــد پـــا و دام کلفَـــت اســـت 

  »زور کـن  آن گران را زیـن سـبک کـم   
  ).46ـ47(همان:                                  
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  :آورد میدر تقابل عقل و عشق نیز امه در اد

  عقل بنشست آنگهی که عشق خاست«
  عقل رفت و عشق بـر جـایش نشسـت   

  

  عقل را با عشـق وصـلت از کجاسـت؟!     
  »ی خودپرسـت عشـق وارث عقل اسـت  

  (همان).                                             
 انـدیش  عقل همچون عارفـان، عقـل مصـلحت    از ی وياین است که تلقّ دهندة که کامالً نشان آورد میسپس ابیاتی 

  :دنیاست
  مصــلحت را بــا دل مــن کــار نیســت«
  

ــت    ــار نیس ــه کــس را ب ــدرین ویران   »ان
  (همان).                                             

 نافالسفه با تأکید بر اصالت عقل ب که برخی علما و يا دورهدر  عصر صفوي آورده شد، ببابه مطالبی که در  توجهبا 
خویش براي فریـب اذهـان و    مقام ت وو صوفیان شعاري نیز از موقعی پرداختند میعرفان  تخطئۀبه  خویش بر مصلحت

 تقابل میان و اندیش مصلحتت عقل با آوردن اشعاري در مذم مالّصدرا ،کردند میاستفاده  ب به دستگاه حکومت و ...تقرّ
 ؛کنـد  مـی خود اشـاره  از اوضاع و احـوال اجتمـاعی روزگـار    ییها شهگوبه  بخش از قید خویشتن رهایی عقل و عشقاین 

نما از لباس و جایگاه خویش بـراي فریـب مـردم سـود      پوشان صوفی مذهب و خرقه دار قشريم زاهدان دین ي کهروزگار
 کردنـد  می انکار اهل حقیقت و عرفان مالّصدرابه قول خود و  در پی انکار صوفیان بودند و برخی از فقیهان اند جسته می

  .)43 :1384 ،همان ر.ك؛(
ـ  از وضی ییها گوشهندن اضمن نمای سه اصل رسالۀدر  مالّصدرا ه نفـی  و فسـاد کـ   ر شـرّ عت صوفیان و دانشـمندان پ

جاه و مال و میل به شـهوات و   برا ح مذکور در این رساله اصل دوم ،)5: همانر.ك؛ ( کردند میدرویشان را شعار خود 
 او از اشـعار  يا نمونـه  .)13 :همـان (ر.ك؛  اندینما میو مردم و اجتماع روزگار خویش را در پرتو آن  ندک می معرّفیات لذّ

  :ستخود ااز مردم دنیاي پیرامون  شکایتدرد دل و 
  کاریسـت اي مـرد دیـن    کار مـن بـی  «

ــف  ــه ک ــر دو آوردي ب ــا ه ــن و دنی   دی
ــدمــن ســالمت  ــرك عقــل ام دهی   در تَ

  

  ایــن تـو بـرو تـدبیر خــود کـن بعـد از       
ــه  ــفایــدنمــن نــه دیــن دارم ن   یی خَلَ

  »از عقـل، نقـل   کننـد  مـی عاقالن گـر  
  ).47: 1390(همان،                            

  نز و تعریض به احوال روزگار خویشقلندري و مغانه در معانی ط ادبیاتاستفاده از 
یـک  مثنـوي او را   توان میکه  اي گونه ، بهکند میساقی استفاده  واژةاشعار خویش به فراوانی از  در مجموعه مالّصدرا

ر درخواست به طور مکرّ وي از ساقیدارد.  ها نامهمعنا شباهت بسیاري به ژانر ساقی زیرا از نظر ساختار و ساقینامه نامید؛
 آن از حصار تن آزاد شـود،  واسطۀتا به  خواهد میو از او نیز سرودي  شود میمطرب  توجهسپس م ،کند می می و شراب

از ایـن   يا نمونـه  .پرست را در بازار فلـک بشـکند  پیران ظاهر خرقۀانشمندان فاسد و عالمان دنیاپرست بتازد و نرخ بر د
  اشعار:

ــواب را   « ــن خ ــه ای ــر بِن ــاقیا از س   س
ــام  ــمجـ ــش رایـ ــن  آب آتـ ــار کـ   بـ

ــه بربطــی  ــه کــف ن ــا یــک دم ب   مطرب
ــص آر  ــره را در رقـ ــی زهـ   از دف و نـ

ــاب را    ــینۀ پرتـــ ــن ســـ   آب ده ایـــ
  بـــار کـــن خـــون دةیـــداز صـــراحی 

ــ  ــیفکن در شــ ــن را بــ   طیزورق تــ
ــکبار   ــربط اشـ ــگ و بـ ــواي چنـ   وز نـ
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  بشــکن انــدر کــف عطــارد را قلــم    
  طیلســـان از ســـر بکـــن مشـــتري را
ـبحه و  سـســتان مــیرا  اش ادهســج  

ــن    ــرون فک ــش بی ــرِیخ از کَفَ ــغِ م   تی
ــرون  ــن بـ ــک را کُـ ــر فلـ ــۀ پیـ   خرقـ
ــکن  ــک در هـــم شـ ــازار فلـ   نـــرخ بـ
ــاز زده  ــه سـ ــگ و چغانـ ــا چنـ   مطربـ
  خیز و بگریـز از جهـان عقـل و هـوش    

  

  وز نـــی نـــاخن بـــزن چنگـــی رقـــم
  وانگهـــی در آتــــش ســـاغر فکــــن  

ــن   مــی ــرِ ای ــا ب   کَشــان مــیکَشــانش ت
  نشــتر مــاه نــو انــدر خــون فکـــن     
ــون   ــن دام فس ــن ای ــوال افک ــوي ق   س
  مشــتري را زِ احتســابت عــزل کــن    
ــره را آواز ده ــان زهـــــــ   زادگـــــــ
  »بــر نــواي چنــگ و نــی انــداز گــوش 

  ).46(همان:                                     
اسـتاد   ارهب ایندر انتقادي زبان فارسی دانست. ادبیاتدر شمار  توان می آنهابه مضامین غالب  توجه را با ها نامهساقی

سـرایان   پروایـی غـزل   گویان و بی قصیده يها يشگریستا ارةکفّ منزلۀرا به  ها نامهباید ساختن این ساقی« :سدینو میصفا 
ایـن   يهـا  تیبشاعران را به واقع از مطاوي  سامانی نو تماشا کرد و گویندگان را با ساز و شۀیاند جلوة هاآندر  ودانست 
می و میخانه  بهانۀتا به  داده میامکان خوبی به شاعر  ها نامهساقی در حقیقت،. )616: 1387 (صفا،» شناخت ها منظومه

بر زبان آورد اهل آن  روزگار خود را در قالب نکوهش روزگار و يها یاگفتنن ،ها تیممنوعو  ها تیمحدودفارغ از  مستی، و
از  .پنـدارد  میو ناروا  خواهد مینانتقاد از آنچه او  بوده براي اعتراض و يا بهانهو اي بسا یادکرد او از می و میخانه وساقی 

  .)99: 1385 کار،جور.ك؛ (آرمانخواهانه و شورشگرانه است  نامه شعري اجتماعی،ساقی این منظر،
 ،خواهـد  مـی نیز از ساقی میی چون سلسبیل  ،یگردر جایی د معانی در مجموعه اشعار صدرا فراوان است. این نوعاز 

و به شـرح اوصـاف    دیسرا میدر وصف قدح و می ابیاتی زیبا  ،و در ادامه دیآ میمطرب به آواز و پرواز  سپس از نواي دف
و  دیـ آ مـی سان و سماع گفتگوي ناکسان به فریاد ، از غوغاي خَپردازد مید بزنان اَ دف اصان ومستان و یاران میکده و رقّ

  آرزوي صفاي دل را از دغل، حیله و نیرنگ دارد:
ــاقیا از روح مــی جــانیم بخــش   «   س

  ســاقیا در ده عصــایی زیــن شــراب    
  مطربـــا یـــک ره بـــه پـــرواز آورم   

  سـتان،  ي جـان هـا  نغمـه کی بـود کـز   
ــ  ــه ق ــدح خــواهم ب   در آســمانیــک قَ

  

ــش     ــانیم بخـ ــورش ایمـ ــعاع نـ   از شـ
ــت  ــن ظلم ــا ازی ــتاب  ت ــرم ش ــرا گی   س

ــه آواز آورم  ــواي دف بــــــ   از نــــــ
ــان؟   ــاد بتـ ــر یـ ــانیم بـ ــان بیفشـ   جـ

  »در وي چــو مــاه و اختــران هــا قطــره
  ).36( همان:                                      

باده و قَدر توصیف شراب، جام مالّصدرادي از اشعار ابیات متعد ،باشد میح د کر و مستی عارفانه در کنار آنـان  که س
 در و اسـت  انهیصـوف  زبان دری اساسی لفظ که هرچند ،یعرفاني معنا با »شراب« لفظ. شود میبه ذهن خواننده متبادر 

(ر.ك؛ پورجـوادي،   اسـت  رهیغ و فروش می و خانهیم و خرابات و جام مانند گریدي استعار الفاظ سلسله کی محور ،واقع
  .ردیگ میات عرفانی و الهی ناب خویش به کار تفکّر منظومۀرا در  هاآن مالّصدراکه  )111: 1387
 ،خویش زمانۀنقد مردم  مالّصدراهدف  که رسد میه نظر بکاربرد این رموز  حوزةدر  مالّصدرات اشعار یدر کلّ تأملبا 

در عین حال و اند افتادهقیقت جدا مان و صوفیان و ... است که از راه صواب و حو متکلّ دانشمندان از اعم، رپعا هستند اد
  :دانند میق حیک خود را م و هر
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ــداهاي دواب   « ــن ص ــا زی ــت دنی   هس
ــرَس دارد حبــاب بــس فضــیلت بــر ج  

ــن انـــدر  ــان آهـ ــدل بسـ ــا نهیسـ   هـ
  

  چون جرس از صوت بی معنـی خـراب    
  زآنکه هست آن بیدل و این دل خـراب 
ــا   ــی و پرادع ــی معن ــرس ب ــون ج   »چ

  ).38( همان:                                     
  سیر حقیقتمنفی شهرت و نام و ریا در عبادت حق و سلوك 

اصل، راه نجات در مسیر شریعت، طریقت و حقیقـت را دوري از نـام جسـتن و    بسیاري از عارفان و همانند مالّصدرا
و در اوصـاف آنـان    ردگـذا  مینقد  بوتۀبه افراد را  اینگونه ،و با آوردن این معانی در اشعار خود داند میپرهیز از ریاکاري 

  :دیگو میسخن  اینگونه
ــابرده روزي را بــه شــب «   بهــر حــق ن

ــز در راه کــــام  ــام جــ ــاده گــ   نانهــ
ــا  ــام و ریــ ــراي شــــهرت و نــ   از بــ

  

ــب      ــوي ل ــري س ــاورده ذک ــا ن ــی ری   ب
ــام      ــر ن ــز از به ــابرده ج ــام حــق ن   ن

ــی ــذارد م ــا   گ ــبیح و دع ــر و تس   »ذک
  ).13( همان:                                 

طلبی در نزد مردم از طریق دین را  تعزّ، دیگر مقام و از طرف دوستی مال و در همین بخش از اشعار خود، مالّصدرا
ه فایده که اکثر جاهالن لیکن چ« :آورد می سه اصل رسالۀو  هالجاهلیصنام کسراألنظیر آنچه که در  .کشد میبه چالش 

و هوا خود  نَفْسبسیاري از بیماران  شمارند و و مصیب می قّحغرور خود را م کثر اهل تلبیس وا و دانند میخود را کامل 
بـه   این را چگونه انکار خواهی کرد وت؟ عزّ مال و ریاست و جاه و بباب مرض ح ا چه گویی درام .پندارند میرا صحیح 

ات چگونه سعی به جاي تحصیل مستلذّ اسباب وجمع  که در ینیب مین چه حیلت و غرور خود را معذور خواهی داشت؟
ـ و در عبو یکنـ  مـی چه عمر ضایع  و در خدمت اهل ثروت و منصب يآور می ـ  تدی ام و سـالطین چگونـه اوقـات را    حکّ

زینت خود  وام در فکر زیب والد علی و یکوش میل دیگر چگونه در توسیع اسباب عیش یبه فنون ح و يساز میمستغرق 
 .)61 :1384 ،همان(» ؟یکن میایمان صرف  وجان  و پیوستگان

، سـخت  ایدن به خاطرو تملّق آنان را  یچاپلوسو  کند می هکوِش يدربار انینما و عالم انینما یروحاناز  کرّاته بوي 
 شـگر یستا يعلمـا  مالّصـدرا  کـه  مینـ یب مـی  نیز او ۀیالقلبالواردات  کتابرا در  یتینارضااظهار  نیهم .دینما می نکوهش

از دربـار،   ایـ عطاگرفتن مرسوم پـول و   که دیگو میداند و  میفروشان ایبه دن نیدو آنان را  کند میجور را نقد  نیطسال
خفـ  شـرك امـر را وقـوع در    نیـ ا يواست.  یکوچکبه حقارت و  و التزام یفروشموجب خود نوعاً کهدارد  یماتمقدو  ی

آمـده   شیپـ علمـا   يبـرا  کـه  يبار اسف تیوضعداند و از  میجن از امور خالف شرع و مسته مال و ثروت را يبرااحترام 
 دیـ عقاو  کنـد  می هکوِش ،خورند می ،دست آوردند هحرام ب به دربار سلطان هر چه از حالل و یکینزدبا  که يطور هب است،
عـارض   يکورغرور و از  یناشرا  همه نیاو  کنند می يجر یمعاص ارتکاباس را با اعمال خود، فاسد و آنان را در النّ عوام

  : سایت تبیان).1392 تقوي،و ر.ك؛  88: 1362 ،مالّصدرار.ك؛ ( داند میشده بر آنان 

  قبیل ابیات زیر: از ،مینیب میعین همین معانی را در اشعار وي 
ــود ی « ــت معب ــهس ــال ک ــال و من   ی م
  شیمسـت تقـوي   دگـر از زهـد و   نیـ و

  ی اسـت کـ متّی بر قرب سلطان کآن ی

ــود ی    ــت مقص ــهس ــاهک ــالل ی ج   و ج
ــوي  ی از درس وکــآن ی ــتفت   شیهس

  »ی اســتکرمکــاعتمــادش بــر عطــاي 
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  ).88: 1376(مالّصدرا،                          
 خیمشا دیگر تألیفات است یکاف است، منعکس شده مالّصدراآثار  که اینگونه در صفویه دورة تفکّربحران  درك يبرا
 يقشـر  ینـوع چگونه از  که مینیببو  میبخوان ،یکاشان ضیفتا  یسکرفندریماز را، دوره  نیا مانیحکو عارفان و  صوفیه

برنـد.   مـی رنـج   ،دنبـال دارد  بـه  زیـ ناهـل معرفـت را    قیتفسـ و  ریتکفو  یبیفر عوامطبعاً  که ینید یظاهرپرستبودن و 
 مالّصـدرا  اصـل  سـه  رسـالۀ تـا   یرفندرسکیم هیصناع ۀرسالمختلف از  يها موضوعبا  يآثاررنج و درد در  نیا يها نشانه
  است. آشکار
 خود روزگار تیوضع وجه نیبهتر به شیخو آثار در گرانید از شیب دوره نیا در) ق. 1007 ـ 1091( یکاشان ضیف

 یحاک نصافاإل و عتذاراإل ،صدر شرح ،المحاکمه يها رساله و ضاءیالبۀمحج مهمقد ،آثار خود گرید از شیب و اندینما می را
آنجـا   آورده است و در ضاءیالبمحجۀ کتابمه در مقد که یکاشان ضیفمحسن  مالّسخنان  جملهاز  است. تیواقع نیااز 
ـ   تیوضـع ما، همانند  زمانۀ تیوضع« کهاین است  ،دیگو میجهالت در آن روزگار سخن  افتنی تیعموماز  د زمـان محم
معروف  منکررا خورده،  طانیش بیفرعلما  رشتیبو  استیمیکباشد  اللّه لوجه خالصاً که یدانشمعتقد بود  کهاست  یالغزّ

  .)32: تا یب (فیض کاشانی،» در اقطار عالم منطمس گشته است تیهدامنار  و منکرشده و معروف 
، مـن  کند می ذکر العلوم اءیاح کتابنگاشتن  يبرا یالغزّابوحامد  که یمسائل نیهمسبب ه ب قاًیدق: «سدینو می ضیف
  .(همان)» نگارم میرا  ضاءیالبمحجۀلذا  و کنم می يگرید يایاحرا  نیالدعلوم  اءیاحهم 

از روزگـار   هیـ گالو زبـان بـه    اسـت  کرده تیحکا گرید ياشعارخود را در پیرامون سخت  طیشراهمچنین  مالّصدرا
و  نیزبیـ ت اریبسـ عصر خـود   طیشرابه  نسبت کهدهد  مینشان  ،کند می تیشکااز جور زمان  نکهیا نیعو در  دیگشا می
 دایـ پ شیدردهـا  يبـرا  یمرهمـ و  دنیشن يبرا یگوش یحتّ که شود میافزون  یوقتبوده است و محنت و رنج او  قیدق
  :آشفته از روزگارش دارد یالیخو  رخونپ یدل کهاست  نیچنو  کند مین

  یبســ هــا یناشناســ حــق نیــداد از ا«
  سـت یصـاف ن  ی، درونـ نیبـ  حـق  دةید
کجاســت ز ســالمت جــز مالمــت ازو  

  ، جفــا بــر خاســته  شــرم بنشســته 
  

ــداد از ا   ــد نی ــ کاس ــا یقماش ــ ه   یبس
ســـتیانصـــاف ن يا هدر دل کـــس ذر  

ــلمان ــام ی از مس ــز ن ــه یبج ــت ک   راس
  »برخاســـــته ایـــــاز رخ مـــــردم ح

  ).157ـ159: 1376(مالّصدرا،             
  بیان اختالف مذاهب به سبب شهوت و جاه و مقام

اسـت و هـوا را    نَفْـس ندگان راه خدا عشق است و دیگران را که تنها منشأ سلوك رو ورزد میوي بر این نکته تأکید 
کـه از نظـر    پـردازد  مـی گوناگون در ایـن مسـیر    يها زهیانگ، سپس به نقد افراد مختلف با داند میسبب اختالف مذاهب 

  ارزش است:شناسی خود پژوهشی با جامعه
ــی « ــدم بسـ ــا دیـ ــف معبودهـ   مختلـ

ــهوت  ــی ش ــتی  آن یک ــیپرس ــد م   کن
ــی از درس و  ــامآن یکـ ــوي گـ   زن فتـ

ــد   ــلطان معتم ــرب س ــر قُ ــی ب   آن یک

ــام    ــک گ ــر ی ــر ه ــی به ــدم کس   زن دی
ــتی    ــاه مس ــر از ج ــیوان دگ ــد م   کن

  ویــن دگــر در زهــد و تقــوي ممــتحن 
ــد   حفــظ ایــن منصــب کنــد از روي جِ
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ــزاف  ــذهبش الف و گ ــر از م ــن دگ   وی
  گــر تــرا بــویی ز حــق در جــان بــدي 
ــتی   ــو باورداشـ ــر تـ ــان گـ   ذوق عرفـ

  

ــیچ اع   ــودش ه ــب نَب ــز تعص ــرافج   ت
  کـی چنــین مغــرور و ســرگردان بــدي 

ــق ــتی  حـ ــو پنداشـ ــان را نکـ   »شناسـ
  ).54(همان:                                        

گیر و سـخت  ، زاهـدان طلبـان، دانشـمندان اهـل درس    ن، جـاه پرسـتا  شهوت مالّصدراآید،  که از ابیات باال برمی چنان
 اندیشان و جزم بان وصمتع گویان در باب مذهب، گزاف و الف پرستان، منصب ،ندیجو میب به حکومت را صوفیانی که تقرّ

کشاند میبه نقد  ،کنند میشناسان را انکار  حق انحراف خویش را باور ندارند و مغرورانی که گمراهی و ران وعاقبت متکب 
آثار مکتوب این دوران  ازاین احوال ت تاریخی واقعیاز  ییها گوشهکه  شود مینمایی از احوال روزگار خویش  تمام نۀییآو 

  در ابتداي پژوهش آورده شد.

  نشینان س و مدرسهاز مدرسه و مدر انتقاد
اتي ها موتیفعمل از دیگر  سان و دانشمندان بیاعتراض به قیل و قال مدرسه و مکتب و مدرف ادبیاسـت کـه    تصو

 يهـا  هینظرنشناسی اجتماعی و منظر علم روااز  ،بسیاري دارد و در عین حال يها نمونهموالنا و سعدي  در اشعار حافظ،
توشـه بـه آن روي   ا از منظر کسانی که به خـاطر زاد و  در ابیاتی مدرسه ر مالّصدرااست.  این علم قابل تحلیل و بررسی

ان و سـ از خ ،و در انتهـا  دیـ نما مـی س را بیـان  نشینی و مـدر  . سپس حقیقت مدرسه و مدرسهکند می، توصیف آورند می
  :ص کنداز اهل خالص و عارف توحید خااو را که  خواهد میو از ساقی  دیجو میي تبرّ جایگاهکن در این ناکسان سا

ــدر آن، « ــاطی کان ــود؟ رب   مدرســه چِب
ــر   ــد بهــ ــالکان آینــ ــهســ   يا توشــ

  مدرســـه چِبـــود؟ مقـــامی در رهـــی
  

  ســــالکان آینــــد بهــــر آب و نــــان  
  يا گوشـــهیــک دو روزي منـــزوي در  

ــیءاللّه    ــد ش ــاهی رس ــدر او گ   »یکان
  ).22( همان:                                      

کـه یکـی    خواند میطلب ساکن در مدرسه را نسبت بین آدم و ابلیس اندوزان دنیا نسبت میان عالمان واقعی و توشه
  :کند میو دیگري مغلطه  اندوزد میعلم 

ــه آدم و ابلـــیس بـــود همچنـــان«   کـ
ــه  ــا حـــق رابطـ ــود بـ   آن یکـــی را بـ

  

ــم، از دگــ     ــی عل ــود از یک ــیس ب   ر تلب
  »ویــن دگــر بــودي ســراپا مغلطــه    

  (همان).                                             
  :یشه کنددر کنج محنت انزوا پ دهد میترجیح که اهل مدرسه دلتنگ است شاعر چنان از 

ــاقیا اهــل خالصــم کــن دمــی    «   س
  باشم انـدر کـنج محنـت تـا بـه کـی؟      
  صـــحبت عرفـــان کجـــا و دیـــو و دد

ـ      ه کنجـی منـزوي؟  تا به کـی باشـم ب
  گرچـــه در صـــورت شـــبیه آدمنـــد،

  

ــن همــی       ــارف توحیــد خاصــم ک   ع
  وارهــان زیــن ظلمــتم از نــورِ مــی    

ــت ابنـــاي جنســـم  ــکُ مـــیخسـ   دشَـ
ــوي  ــیس دنیــ ــان خســ ــا رفیقــ   بــ
  »لیک در معنی زِ حیـوان بـس کمنـد   

  ).23ـ 24( همان:                               
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که  هاآنهمچنین است حال « آورد: می و ل علم ظاهري کرده استشکایت از اه ،سه اصل رسالۀصدرا در جایی از مالّ
ـ  انـد  شدهمحراب ابواب سالطین  توجهم ،طلب یقین گردانیده دس وشمارند و روي از جانب قُ خود را از علما می  ركو تَ

ده گشته باشـد  کسی به حیات حقیقی زن ا که اگرحقّ .ندینما میع آن از دیگران توقّ طلب روزي و ل کرده،اخالص و توکّ
 ش گـردد کـه کسـی از   چنان از صـحبت مردمـان متـوح    یقین در دلش از جانب شرق ملکوت تابیده باشد، نور علم و و

  .)19ـ20 :1384 ،همان(» صحبت مردگان نفرت کند

  طلباندر انتقاد از دنیا دین محمالد لتأثیر از موالنا جال
وي اعتنـاي ویـژه داشـتند. یکـی از      مثنـوي بـه موالنـا و    تشیعل در قرن نهم در شیراز بزرگان بسیاري از اه اصوالً

م یکـی از اسـتادان مسـلّ    ،).ق 1030 .مشهور بـه شـیخ بهـایی (م    ،ین عاملیالدءمندان، مولوي شیخ بها عالقه نیتربزرگ
ا نـان و حلـو  به معروف  فر الحجازالس  سوانحو  نامه یطوط يمثنودو آفاق است.  شهرةوي به موالنا  عالقۀست. ا مالّصدرا
گیـري   ات شیخ به این الهامیخود بر کلّ مۀمقددر  یسینف دیسعموالناست که  يمثنو هیشبصورت و معنا  ثیحچنان از 

(شـیخ  » کنـد  يرویـ پ گمان ندارم کسی توانسته باشد تاکنون بدین خوبی ازآن سبک خـاص « :آورد میو  کند میاشاره 
و وسـاوس آن را بهتـر از    نَفْـس که توانسته  شناسد می يمعنو یتیشخصزرگ و ب یعارفاو موالنا را  .)79: 1375بهایی، 

را ادامه دادند.  يو قیطر عهیش يعرفاحکما و  انیمدر  يوپس از  زین ییبها خیشگردان شا ..هرکس به بشر نشان دهد.
 ) با آنکـه در حـلّ  .ق 1050 .م( مالّصدرااشاره کرد.  یکاشان ضیفو  يرازیش المتألّهینصدربه  توان میآنان  نیتربزرگاز 

چـون موالنـا    ییگو یپارس يعرفااشعار  نیدواوبود، از  يوو تابعان  یعرب ابن ينظرعرفان  توجهم شتریب یحکممباحث 
موجـود اسـت، او    يو خـطّ  که به دسـت  يمانند نگبدان اشارت داشت. در مجموعۀ ج حاًیتلوو  حاًیتصرغفلت نداشت و 

 يو که است نیا جالب .است یانرب عارف نیبد او ژةیو توجه نشانگر که آورده فراهم موالنا يثنوماز  یجالب اریبس دةیگز
ـ رباع یبرخـ از جملـه   يواشعار  گریدموالنا نظر ندارد و  يمثنوتنها به  مجموعه نیا در کنـد  مـی نقـل   زیـ نرا  يو اتی .

 ضـمن  يو از را ياشـعار  و کند می ادی »یومیق عارف« و »قمحقّ«چون  ینیعناودر آثار خود از موالنا با  المتألّهینصدر
شباهت  او انۀیصوفوف در اشعار س محذی قالب مثنوي و بحر رمل مسدتّح .دینما می نقل خود یعرفان و یفلسف مباحث

 هاآناز  يا نمونهکه  گنجاند میرا در اشعار خود  مثنويًابیاتی از  موالنا دارد. وي در مواردي صراحتا مثنويتام با ساختار 
  .پیش از این در موضوع عشق ذکر شد

ن مؤمن اسـت کـه در   دنیا سج :عبارتست از ،کند میخذ از موالنا و دیگر عارفان معروف أ که از جمله معانی دیگري
از آن  یبـه خـوب  نیـز   مالّصـدرا متعـالی و   يها آموزهست براي اثبات ا اي این روایت نبوي دستمایه ،تعالیم اکثر صوفیان

  :ردیگ مییگر عارفان بهره همچون د
ــراب   « ــو س ــود همچ ــا ب ــورت دنی   ص

ــاد    ــی نهـ ــی دامـ ــید آدمـ ــر صـ   بهـ
ــاد،     ــه دنیــا در نه ــت پیغمبــر ک   گف

  

ــنگان   ــیرا  تش ــد م ــورد آب  کش ــا خ   ت
ــاد  ــش فتـــ ــاره در دامـــ   آدم بیچـــ
ــاد    ــافر فت ــت ک ــؤمن، جنّ ــجن م   »س

  ).76(همان:                                        
  :آورد می مثنويمولوي هم در 
ــت « ــارد اس ــا ب ــا در کســب دنی   مکره

ــدانیان    ــا زن ــدان و م ــان زن ــن جه   ای
ــت    ــا وارد اسـ ــرك دنیـ ــا در تَـ   مکرهـ

  »حفره کـن زنـدان و خـود را وارهـان    
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  ).985ـ  986: 1، د 1366(مولوي،        

تعالی حشر واقـع گشـته و بـه     به سوي حقدر بیان آنکه اهل کشف و شهود را در لباس این وجود مستعار  مالّصدرا
  :آورد می، اند نمودهحجاب این جهانی  طی »واتُومتَ نأَ بلَقَوا وتُم«ضاي: مقت

ــرد،  « ــویش م ــدگی خ ــدر زن ــه ان   آنک
ــرو  ــود در حیــات تــن گ   جــان کــه نَب
  آنکه نـامش گشـت مـردن در جهـان،    

  

  حشر ناگشته بـه حـق جـان را سـپرد      
ــو   ــد زِ نـ ــی باشـ ــانش زادنـ ــر زمـ   هـ
ــان   »زادنـــی باشـــد در آن عـــالم عیـ

  ).69: 1390(مالّصدرا،                      
  :بدون درك و دریافت درونی طواف ظاهري حجنفی 

  هجــرت از دار جســد الزم شـــناس  «
ــناس   ــج ش ــواف ح ــاهر ط ــرت ظ   هج

  

ــراس     ــن هـ ــت کـ ــق جاهلیـ   از طریـ
  »سـاعتی نـه شـک شناسـد نـه یقــین     

  ).68(همان:                                        
خود به توصیف فضاي حاکم بـر   به شیوة مثنويشاعر با استفاده از مضامین  ،شود میفوق دریافت  تابیکه از ا چنان

 آید. مذهبی و عرفانی روزگار خویش برمی، دینی يها گفتمان

  غذاي حقیقت آدمی نه لفظ و حرف ؛قرآن
نحوي به ظاهر و تحلیل مسائل صرف و  قرآنکه تنها از  ییها فرقه، زاهدان و عالمان در این اشعار در وصف مالّصدرا
  :داند میب یگونه افراد عج را از طرف این قرآنه با هع مواجو این نو تازد می، اند کردهآن بسنده 

  نجــویی غیــر حــرف مــی قــرآنتــو زِ «
  جان سـوي جـان   رود میتن سوي تن 

  چــو شــخص آدمیســت قــرآنصـورت  
  غیـــر ظـــاهر نشـــنوي قـــرآنتـــو زِ 
ــه  ــرآناینک ــب   ق ــر کُتُ ــد ب ــایق آم   ف
  ماچـون طعـامی کـز سـ     قـرآن هست 

  

  جان دهی بهر لغـت یـا نحـو و صـرف      
  پــروري اي نــاتوان   تــو همــین تــن   

  که نقوشش ظـاهر و روحـش غنیسـت   
ــض  ــويا  یگشـــتحنبلـــی محـ   ي غَـ

ــب   ــد اي عجـ ــظ آمـ ــه زِ روي لفـ   نـ
ــذا  ــراي اغتــ ــازل از بــ ــته نــ   »گشــ

  ).10(همان:                                        
و بر ظاهر دنیا  روند می و دین آنقروي لفظ و قشر سکه تنها  اندد میوابی این ظاهرگرایان را صراحتاً د در ادامۀ وي

و در لحاف آرزوهـاي مجـازي    اند دهیچسب. آنان همواره بر حواس جهان اند ماندهو از باطن هستی غافل  ندا فریفته گشته
  .)16(همان:  اند دهیخواب

  وي اهللا و نقد نامحرمان این راهشوق طبیعت و اشیاء در سیر به س
ی اشیاء به سوي اهللا ت عارفان از سیر و شوق هستی و مظاهر طبیعت و حتّدر بیانی زیبا و شورانگیز به سنّ درامالّص

  :دیگو میسخن 
ــت   « ــاد اوس ــم از ی ــاد ه ــطکاك ب   اص

ــاك،    ــنگینی خ ــرعت افــالك و س   س
ــت    ــم از داد اوســ ــباب آب هــ   انضــ

ــی ــاك جملگــی از شــوق آن ب   چــونِ پ
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ــه در تســبیح حــق    هســت اشــیا جمل
  

ــا ــی خــواه گوی ــا ب ــق در ســخن ی   »نُطَ
  ).91(همان:                                        

ه جالـب   .ابنـد ی مینکشان این راه را در محنت نالۀکه سوز  پردازد میوي در این میان به نقد نامحرمانی  اینکـه   توجـ
  :باد صباست ،ون پیک حافظ، چبرساندتان محرم می میکده را در این ابیات به ب مالّصدراپیکی که قرار است پیام پنهان 

ــان،  « ــوي بت ــذري س ــر بگ ــبا گ   اي ص
ــو را،     ــد ت ــذر افت ــه گ ــه میخان ــر ب   گ

  دلـــی، از وطــن تــا دور گشــته بــی    
ــان  ــان دارد از نامحرمــ ــه پنهــ   نالــ

ــالف   ــگ مخـ ــم آهنـ ــیدایـ ــد مـ   زنـ
ــارگی  ــوز دل یکبــ ــوختم از ســ   ســ
ــرد  ــم آهنــگ ک ــر دل   محنــت و غــم ب

  

  رســان یــک از مـا ســالمی مــی  بــه یـک   
ــی  ــه م ــا عرض ــدمت م ــا خ ــن جابج   ک

ــی   ــی در منزلـ ــش آرام نـ ــک دمـ   یـ
  آه نتوانـــد کشـــیدن یـــک زمـــان   
ــاق را دل بشـــکند    ــوا عشّـ   زیـــن نـ
  چـــاره نَبــــود انــــدرین بیچــــارگی 
  »از همه سـو کـار بـر مـن تنـگ کـرد      

  ).92(همان:                                        
که همنوا با عناصر طبیعـت بـه    دیگو میدر ابیات باال در کالمی شاعرانه از تنهایی و غمناکی افرادي سخن  مالّصدرا

گوناگونی از تزویـر و   يها فیطدر جهانی که شوق و میل به سوي حق در  البتّهو  پردازند میت عاشقانه و خالصانه دعبا
بـه   و آنچنان از ابناي روزگار و سالوسـی آنـان   شود میدریا  ان. اشک چشمانشمانند می، تنها و غریب شود میریا تفسیر 

  :دنناموس و تقوي را به سنگ بشکن شۀیش خواهند میکه  ندیآ میتنگ 
  یی شـده ایـ درز اشک چشـمم دیـده   «

ــگ  ــه تن ــد ب ــس بیچــارگی آم   دل زِ ب
  

ــده     ــوایی ش ــه رس ــارم ب ــن ک ــد ازی   بع
  »ناموس و تقـوي زد بـه سـنگ    شۀیش

  ).93(همان:                                        
اوست. آنجا که پس از عاشق شـدن   یرالطّ منطقشگفت  منظومۀدر گر سخنان شیخ صنعان  ابیات أخیر کامالً تداعی

گفت تعریضی پنهان و  توان می که )286ـ302: 1383 ،نیشابوري ارعطّ .ك؛ر( زدیگر میبر دختر ترسا از هر نام و ننگی 
  عصر خویش است. اکارانۀیرت زاهدانه و آشکار بر سنّ

  گیري نتیجه
 يهـا  شـاخص بـه   تـوان  مـی  ،ناب عرفـانی اسـت   يها آموزهتعالیم و  ،مینامض که سرشار از مالّصدرابا تحلیل اشعار 

، ها موتیفکارگیري برخی از  با به مالّصدرا برد.از مردم روزگار وي پی  مختلف يها گروهارزشمند و گوناگونی در توصیف 
در ی اختالفات ظاهري و حسابگر، نف اندیش مصلحتچون عشق و تقابل آن با عقل  تصوف ادبیات اصطالحات و رمزهاي

عارفانـه، اعتـراض بـه قیـل و قـال       يها یتداع منظومۀخرابات و ... در  ، استعمال واژگان می، ساقی، جام،و مذهب دین
احـوال و   طلب، جویاي مقام و منصب و صوفیان فرصتان تشرّعنقد بر زهد زاهدان ظاهري و م عمل، درسه و عالمان بیم

ي هـا  وي بـا توصـیف   .انـد ینما مـی خویش را باز  زمانۀان تشرّعصوفیان، عالمان و م يها کنشو  ها منش، ها نشیبافکار، 
نقـد   بوتـۀ اجتمـاعی را بـه    ينهادهایا دیگر  تصوف، جهان پیرامون خویش و مناسبت قدرت مبتنی بر مذهب و شاعرانه

 ،انـد ینما مـی ویش بـاز  پنهـان سـخن خـ    يهـا  هیـ المردم عصـر خـود را در    يها شهیکلو بسیاري از عادات و  کشاند می
ط در روزگـار وي را از خـالل ایـن    مسـلّ  يها گفتماناشعار او را از این حیث تحلیل کرد و برخی از  توان میکه  طوري هب

  اشعار دریافت.
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 العات و مدارك اسالمی.مرکز اطّ . قم:ۀیانالثّ ۀ الطبع. المبین الحقّ ).1387ــــــــــــــــــــــــ . (ـــــــــــ

 دفتر انتشارات اسالمی. . قم:ۀیانالثّ ۀ الطبع .ضاءیالب ۀمحج تا). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .(بی

 .د. تهران: انتشارات میراث مکتوببه تصحیح صمد موح .گوهر مراد گزیدة ).1364. (زاق بن علی، عبدالرّالهیجی
 بوستان کتاب. . قم:لچاپ او. المتألّهینسیاسی صدر اندیشۀ). 1381. (، نجفزایی لَک

. ویراسـتۀ لئونـارد لـویزن.    صوفیهمیراث  وار، ایرانی تصوفاسالم ایرانی و  مرور اجمالی؛). 1384. (، لئونـارد لویزن
 .. تهران: نشر مرکزلچاپ او کیوانی. ینمجدالددکتر  ترجمۀ

. تهران: لچاپ او. پژوه دتقی دانشبه تصحیح محم .هصنام الجاهلیألکسر ا ).1340( .د بن ابراهیم، محمشیرازي صدرا
 .انتشارات جامعۀ طهران

ان: انتشـارات  . تهـر چـاپ سـوم  . د خواجويمحمح یبه تصح .سه اصل رسالۀ ).1384ــــــــــــــــــــــــــــــ . (
 .مولی

ـ  .مجموعه اشعار). 1390ــــــــــــــــــــــــــــــ . ( چـاپ دوم. تهـران: انتشـارات     د خواجـوي. به تصحیح محم
 .مولی

د الحسنی اردکانی. به کوشش عبداهللا احمد بن محم . ترجمۀمبدأ و معاد. الف. )1362ـــــــــــــــــــــــــــــ . (
 مرکز نشر دانشگاهی. هران:. تچاپ دومنورانی. 

آشتیانی. چاپ  الدین . تعلیق و تصحیح و مقدمۀ سید جاللرسائل فلسفی). ب. 1362ـــــــــــــــــــــــــــــ . (
 دوم. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.

ل. قـم: کتابخانـۀ   اپ اوچـ . به کوشش مصطفی خمینـی (ره).  مالّصدرا  يمثنو). 1376ــــــــــــــــــــــــــــ . (
 اهللا مرعشی نجفی.آیۀ

 جا. . بیأسفار أربعهتا).  ـــــــــــــــــــــــــــــ .(بی

س تبریزيمدرسوم. تهران: چاپ. األدب ۀریحان ).1369. (علید، میرزا محم امنشر خی. 

 .امیر کبیر ن:. تصحیح نیکلسون. چاپ دهم. تهرامثنوي معنوي ).1366د. (ین محمالد مولوي، جالل
-82صص .11و  10 شمارة. 78بهار .سوم سال . فصلنامۀ قبسات». مالّصدراسیاسی  فلسفۀ« ).1378. (، محسنمهاجر

98  
 چاپ سنگی. اکبر شهابی. مشهد: . به تصحیح علیهصناعی رسالۀ). 1317( .، میرزا ابوالقاسممیرفندرسکی

 .چـاپ هفـتم   اهللا صفا. . به اهتمام ذبیحمقامات شیخ أبی سعید وحید فیاسرار التّ ).1357. (ورد بن منّ، محممیهنی
 طهوري.تهران: 

ـ    . ترجمـۀ صوفیان يها آموزه ).1382. (د حسین، سینصر دهادي امینـی. حسـین حیـدري و محم  ل. تهـران:  چـاپ او
  .سرا قصیده

ین الـد رد لـویزن. ترجمـۀ مجد  . ویراستۀ لئوناتصوفمیراث  ایرانی؛ تصوفل ور و تحوشه ).1384ـــــــــــــــ . (
 .. تهران: نشر مرکزلچاپ او کیوانی.

 .. چاپ نهم. تهران: انتشارات فروغیدر ایران تصوف سرچشمۀ ).1377. (، سعیدنفیسی
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چـاپ دوم.   مه، تصحیح و تعلیقات محمود عابـدي. مقد .المحجوب کشف). 1384. (، ابوالحسن علی بن عثمانهجویري
 .تهران: سروش

  
  
  

 
The Meditation in poems of Mulla Sadra 
from the view point of the different groups in his society 
 
Farideh Davoudy Moghadam, Assistant Professor of Shahed University 
Janan Izadi, Assistant Professor of University of Isfahan 
 
Mulla Sadra is one of the great philosophers of Safavi age whodescribes and criticizes 
the power owned Sufis, jurisconsults and scientist of this period in his various works. 
He like most of the other Shia scientists and philosophers in this age takes an intuitive 
and Sufi attitude. He starts to defend Sufism and reject surface prejudice religion and 
jurisconsults in the service of the kingdom. He is the creator and pioneer of Sadrayi 
Hekmat and by philosophy mysticism and Shia Sufism appropriate integration and 
combining of rational and logical reasons and mystic intuition that the reflection of 
these thoughts can be seen in his various works. 
One of his works which reflect his great and unique thoughts is his mystical poem 
collection which is a mirror his age and its people. It is full of early mystic an essence 
with a new shape which includes the integration of theoretical instruction of Sufism 
with philosophy and mysticism. This research, discovering and introducing mystic 
motifs, studies his mystic poems, through content analogy methods and investigates the 
sociological events in the poems and thoughts of Mulla Sadra as a representative of a 
Shia mystic. 
This research is about to answer the question of how Mulla Sadra can introduce his age 
by using same motifs, expressions, the mysteries of mystical literature such as love and 
its confrontation with logical and politician intellect, the rejection of surface differences 
in religion, using the words wine and cup, pub and etc in mystical association verses, 
objection to school surface issues, the non-action scholars, criticism to the talent of the 
surface hermits and the position seeking religious people, the opportunist Sufis, the 
mystics thoughts ideologies, manners and reactions, jurisconsults , clergymen of his 
age. 
 
Keywords: Mystical teachings, Poems, Mulla Sadra, Mysticism, Safavi age. 
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