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چکیده
«شاهداعی شیرازی» یکی از شاعرانِ عارف و مبلّغان اندیشۀ وحدت وجودی ابن عربنی ا نه آنا نار
متعدّدی با نظم و نثر از وی باقی ماندها ه .یکی از ار منظوم وی « تّۀ شاه داعی» ا ه .مثننوی «مشنادد»
اوّلی ا ر از مثنویدای ششگانۀ وی ا ه آا شاعر متنا ب با مشرب فکری خود ،ن را در «دفنه مشن د»:
طلب ،تجرید ،ذوق ،آشف ،معرفه ،حقیقه و توحید روده ا ه .از نجا آا دربنار این مثننوی ،تناآنون
دیچ تحقیق و پژودشی صورت نگرفتا ا ه ،تحقیق حاضر ،ضم معرّفی ای ا ر ،یکی از م متنری مباحن
عرفانی؛ یعنی «معرفه» و ارآان و مراتب ن را در ای مثنوی با شیو تحلیلی _ توصیفی مطالعا آرده ا نه.
پژودش حاضر نشان داد آا پیروی شاعر از اب عربی و بازتاب چشمگیر اندیشۀ دستیشناختیِ وی در عنوان
و اختار ا ر ،از جملا در بسامد واژهدا و اصطالحات و دمچنی در محتوا قابل تأمّل ا ه .طبق اندیشۀ شاه
داعی ،معرفه دارای مراتب و مدارجی ا ه .شناخه خویشت  ،شناخه دستی و شناخه خداوند م متنری
ارآان معرفه در مثنوی مشادد ا ه .طبق اندیشۀ شاه داعی ،شناخه انسان با دستیشنا ی در ارتباط ا نه
و در دو شناخه یاد شده ،انسان را با شناخه خداوند ردنمون میشود .حاصل خ ای آنا شنناخه ذات
خداوند برای دیچ الکی با خاطر امتناع صمدیّه امکانپذیر نیسه و الک با اندیشا در تجلیّنات ا نماو و
صفات ال ی و با شیو آشف و ش ود میتواند با مرحلۀ «توحید» بر د.

کلید واژهها:
شاه داعی شیرازی ،مشادد ،ارآان معرفه ،دستیشنا ی.

 -1دانشیار زبان و ادبیات فار ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران .نویسنده مسئول:
mmokhtari@uma.ac.ir
 -2دانش اموختا زبان و ادبیات فار ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل،ایران.

پیشگفتار
عرفا در طول تاریخ تصوّف برای ر یدن با مقصد مراحلی را برشمرده و ویژگیدایی را برای در
مرحلا تر یم آردهاند .اختالف بر ر تعداد مراحل لوک و دمچنی تقدّم و تأخّر نان در بی عرفا
متنوّع ا ه با طوری آا تعداد ای مراحل از ا مرحلا شروع میشود و تا صددا مرحلا اداما منی-
یابد .از بی نظراتی آا از وی عارفان در ای باره اظ ار و مطنر شنده ا نه دفنه وادی نلوک
عطار ،در بی اآثر فرق صوفیّا مقبولیّه یافتا ا ه .لوآی آنا عطنار ننامش را «وادی» منیگنذارد
دارای دفه مرحلا ا ه آا از طلب غاز میشود و با فقر و فنا پایان میپنذیرد .عطنار این دفنه
وادی را چنی معرفی میآند:
دسننننه وادی طلنننننب غننننناز آننننار
پننن

وادی عشنننق ا نننه زان پن ن

بنننیآننننار

نننیم وادیسنننه از ن معرفنننه

دسنننه چ نننارم وادی ا نننتغنا صنننفه

دسننننه پنننننجم وادی توحینننند پنننناک

پننن

ششنننم وادیّ حینننرت صنننعبناک

دفتمننننی وادی فقننننر ا ننننه و فنننننا

بعنننند از ای ن روی روب نبننننود تننننرا
(عطار)160 :1796 ،

در د دفتم دجری تغییر و تحوّل بنیادینی در مبانی عرفان ا المی با وجود مند .این تحنوّل،
تأ یر چشمگیری در تصوّف و چگونگی یر و لوک عرفانی بر جای ن اد با طنوری آنا بع نی از
محقّقان ،عرفان را با دو دور قبل از اب عربی و بعد از اب عربی ،یا نّه اوّل و نه دوم عرفنانی
تقسیمبندی آردند .یکی از نمایندگان نّه دوم عرفانی ،عارف نامی قرن ن نم ،شناه داعنی شنیرازی
ا ه.
 بیان مسئله و ضرورت پژوهشادبیّات فار ی ،خاصّا آالم منظوم در د ن م رونق و رواجنی بسنیار داشنه .این قنرن آنا
بالفاصلا وارث عصر خواجا حافظ و شیخ نعدی ا نه در ظنلّ حماینه امیرزادگنان تیمنوری و
تشویق و عنایتی آا دربار گویندگان و شعرا مبذول میداشنتند دمچننان م ند فردنن

و ادب بنود.

(شاه داعی :1331 ،1مقدّما حرف «یا») .اعتقاد شدید الطی و شادزادگان تیموری و امنرای ایشنان
با مشایخ صوفیّا ،قرن ن م را یکی از ادوار مساعد برای رواج تصوّف اخه .تصوّف در ای ع د تا
حدودی رن
میشد .با دمی

دینی داشه و اختالف بزرگ دهدای پیشی میان صوفیّا و علما شرع باندرت تکرار
بب جدا آردن اصحاب شریعه از اصحاب طریقنه در این دوره دشنوار ا نه.
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(صفا .)11 :1331 ،یکی از م متنری عقایندی آنا در این

نده بنا قنوّت دنبنال منیشند طریقنۀ

محییالدی ب عربی بود .ار ای عارف نامی از وی پیروان و شاگردان وی شر و تفسیر میشند.
در آنار ای اقدام م م ،تصوّف علمی نیز در ای دوره اداما داشه .از این رو لسنلادنای متعندّد و
م مّی در ای دوره تشکیل شد« .از لسلادای بسیار متنفّذ شیعا در این ع ند ،لسنلۀ نعمناالل ینا
ا ه آا پیروان و خلفای بزرگ متعدّدی از وی در قرن ن م بر آار بودنند .ماننند « نید نظنامالندی
محمود شاه داعی شیرازی» معروف با «شاه داعی» و متخلّص با «داعنی» آنا از شناعران معنروف و
بزرگ قرن ن م دجریسه ... .وجود ای

لسلا در قرن ن م از علل و ا باب مؤ ر نشنر تشنیّب بنوده

ا ه»( .صفا)4/83 :1331 ،
الداعی الیاهلل ،ید نظامالدی محمود ب حس الحسنی» معروف با «شناه داعنی» ینا داعنی
(متولد 318د.ق در شیراز) از ادات علوی شیراز و از عقاب قا مب حس معروف با داعیالصنغیر
بود .نسبه داعی شیرازی با زیدب علی ،یدالساجدی میر د .تحنه تربینه شنیخ مرشندالندی
ابوا حق بحرانی با یر و لوک و تصوف پرداخه .شاه داعی با اصرار دمی ا تاد با نزدیک شناه
نعمهاهلل ولی رفه و از وجود وی نیز ب رهمند شد .بعد از مرگ مرشدالدی جنای وی را گرفنه و
پیشوای فرقۀ نعمهالل یا در شیراز شد .شاه داعی الیاهلل در شریعه و مذدب پیرو تسننّ (شنافعیا)
ولی در عی حال معتقد با رجحان ا نیعشر بود .در اشعار او در ف یله خلفای راشندی و صنحابا
خ بسیار دیده میشود ولی در دماجا ائمّۀ معصومی را مد آردها ه.
گنننننر ز ا ناعشنننننر آسنننننی پر نننننید

در پنننی ننننام و وصنننف جملنننا ب نننوی

مرت ننننی و حسنننن حسننننی و دگننننر

علننننی بنن ن حسننننی و بنننناقر جننننوی

صننننادق و آنننناظم و رضننننا و تقننننی

نقننننی و عسننننکری و قننننائم گننننوی
(شاهداعی :1779 ،0قدسیات)96 :

شاه داعی ،شاعر و عارفی ا ه آا ار متعدّدی اعم از نظم و نثر با زبان فار ی و عربی از خود
با جای گذاشتا ا ه .وی در غزل رایی د تی بلند دارد و برخالف شاعران زمان ن آنا دمیشنا بنا
تقلید از دیگر ا اتید غزل می اختااند و شیو دیگران را پیروی میآردهاند ن وی در ای
تن ا مقلّد صِرف نیسه مخترع نیز ا ه .از حی

نبک ننا

صورت ملتزما ه آا غزلیّات خود را با ترتینب و

نظم الفبایی مرتب ازد .در لطافه آالم و حر بیان با مقام دو ا تاد شیراز آا قبل از وی زینه دو
قرن دفتم و دشتماند نمیر د ولی غزلیّات او غالباً پختا و منسجم و مقبول خناطر ا نه .از حین
معنی ،دما محتوی بر مبادی عرفانی و ناشی از روحی پختا و ن ج یافتا ا ه آنا بنا مرتبنۀ آمنال
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نایل شدها ه .از ای رو اشعار متعدّدی از رودهدایش ،از نظر فصاحه الفاظ و ظرافه معانی بدیب
و ممتاز ا ه 1.دیوانش در زمان حیات شاه داعی ،با آمک پسرب در ال 318جمنب وری شند آنا
مشتمل بر :قد یات ،واردات ،صادرات ،خ تازه ،فیض مجدّد و مثنویات ششگانا ا ه .مثنویات
ششگانا وی ن آا دما با یک مقدّمۀ مختصر و آوتاه غاز میشود ن عبارتند از :مشادد ،گننج روان،
چ لصبا  ،چ ارچم  ،چشمۀ زندگانی ،عشقنامنا .دمنۀ اشنعار داعنی مت نم مسنائل عرفنانی و
اخالقی ا ه .مثنوی «مشادد» دارای  883بیه ا ه آا شاه داعی ن را با تاریخ  331با نظنم ورده
و ظادراً اوّلی حاصل عمر او ه آا در

بیسهوشش الگی منظم اختاا ه.

شاه داعی شیرازی از زمر شاعرانی ا نه آنا دنم از جنبنۀ ادبنی و دنم عرفنانی تحنه تنأ یر
رودهدای پیشینیان و دمعصران خود بودها ه .وی در ا نای ر االتش نینز ،از شناعران و عارفنان
دیگر از جملا :شاه نعمهاهلل ولی ،فخرالدی عراقی ،ید قا م انوار ،حافظ ،موالننا ،نعدی ،عطنار،
نایی و  ...خنان و ابیاتی را نقل آردها ه .مثنوی «مشادد» شاه داعی شیرازی نینز از این قاعند
آلّی مستثنی نیسه .با توجّا با ای آا دربار

تّۀ شاه داعی شیرازی تاآنون تحقیق و پژودشی جنامب

صورت نگرفتا ا ه مطالعا و معرّفی قابلیّهدای ار وی از جوانب متعدّد الزم و ضروری بنا نظنر
میر د تا عالقامن دان با متون عرفانی بیش از پیش با ار ای شاعر عارف شنا شوند .از نجا آنا
شاه داعی شیرازی ،از نظریادای اب عربی متأ ّر بوده ا ه تحقیق حاضر بر ن ا ه تنا «معرفنه» و
«ارآان» ن را در اولی مثنوی از مثنویدای ششگانۀ وی مطالعا آند تا وجوه اشتراک و افتراق این
اصطال م م عرفانی با ار متقدّم ( ار قبل از اب عربی) بیش از پیش تبیی شود.
 پیشینۀ پژوهشمطالعا در آارنامۀ پژودشی حاضر ،نشان میددد آا دربار موضوع حاضر تا بنا حنال تحقینق و
پژودشی در قالب آتاب ،پایانناما ،طر پژودشی یا مقالا صورت نگرفتاا نه .دربنار شناه داعنی
شیرازی و برخی از ار ایشان چند آار پژودشی وجود دارد آا با قرار زیر ا ه:
 .1آتابی با عنوان « تّۀ شناه داعنی شنیرازی» بنا نال  ،1331بنا آوشنش و تصنحی «محمّند
دبیر یاقی» در ت ران منتشر شدها ه .ای آتاب تن ا نسخۀ منتشرشنده از نتۀ شناه داعنی شنیرازی
ا ه آا در د ترس ا ه و دمانطور آا ا م ا ر معلوم ا ه مشتمل بر مثنویدای ششگاننۀ شناه
داعی شیرازی ا ه.
 .2آتاب دیگری با عنوان «دیوان شاه داعی شیرازی» با آوشش و تصحی محمند دبیر نیاقی در
( -1ر .ک .تّا شاه داعی :1331 ،مقدّما ،مبح  :شعر و مقام شاعری شاه داعی).
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ال  1331در ت ران منتشر شدها ه .ای دیوان مشتمل بر :دیواندای ناگاننا (قد نیّات ،واردات،
صادرات) ا ه.
 .3مقالۀ دیگری با عنوان« :عناصر دا تان در منظومۀ چ نارچم » شناه داعنی شنیرازی در نال
 1314منتشر شدها ه .ای مقالا چ ارمی منظوما از تۀ شاه داعنی شنیرازی را از نظرگناه عناصنر
روایی مطالعا آردها ه.
 مبانی نظری پژوهشعرفان با معنی شناخت و دانست بعد از نادانی و شناخه و معرفه حقتعالی ا ه و با مف نوم
خاص ،یافت حقایق اشیاو با طریق آشف و ش ود ا ه( .گنودری  )8:18 :1332 ،آشنف و شن ود،
دریافه درونی حقایق ا ه .طبق ای رویکرد ،تجربۀ عرفانی در نزد عارفان مسلمان ،عبنارت ا نه
از ن د تا از تجارب باطنی و دینی با ص ورت حال ینا مقنام ینا معرفتنی بالوا نطا در عنی حنال
راز لود با دمۀ ویژگی دای تجربنۀ دیننی و نینز احسناس عینیّنه در تجنارب معرفتنی آنا مسنتلزم
پیرایشگری و تعالیبخشی فرد تجرباآننده ( الک) ا ه .عرفان نظری بر موضوعات ا ا نی ماننند
معرفهشنا ی و دستیشنا ی تکیا دارد .رویکرد غالب نویسندگان در خلق ار از یک و و تعلّنق
ندا با دورهدا ،زیستگاهدا و مشربدای عرفانی متفاوت و تأ یرپذیری ننان از شنرای اجتمناعی و
فردنگی و مذدبی از وی دیگر ،تفاوتدایی را در نگرب ،فردن

واژگان و با طور آلّی اختار و

نحو بیان ایجاد آردها ه.
تصوّف و عرفان ا المی از نیمۀ دوم د دوم دجری شکل گرفه .ای جریان فکری ،ابتدا اده
و بیتکلّف بود .موضوعات و مباحثی چون :نماز و روزه ،ترک دنیا و زدد و ...از مباح
عرفا بود .در ای

مورد تأآید

ده خبری از عناصری مانند وحدت وجود و عشق ال نی نبنود .از بنزرگتنری و

م متری عرفا در ای

ده از «رابعا عدویا» اوّلی زن عارف و صوفی مسلک (موضوع «عشق» را در

عرفان مطر آرد)« ،حس بصری»« ،ابوداشم آوفی» و « فیان وری» را میتوان ننام بنرد .عرفنان و
تصوّف در د

وم گسترب یافه .در ای زمان بود آا صوفیان و عرفا بنا داننشدنای دیگنر دنم

روی وردند و تصوّف و عرفان را با صورت و رن

علمی در وردند .از بزرگان عرفان در ای عصر

میتوان با «ذوالنون مصری»« ،عبداهلل حارث محا بی»« ،حاتمب اصم»« ،حمندون قصنار» و «بایزیند
بسطامی» و شاید م متری

نان «حسی ب منصور حالج» اشاره آرد ،با گفتۀ بسیاری از محقّقان ای

حوزه ،جرقّۀ اندیشۀ «وحدت وجود» از ای قرن زده شندها نه .در قنرن چ نارم ،عرفنان ا نالمی
تو عا و گسترب فراوانی پیدا آرد و چون با اصول و مبانی عرفان با حکمه ابوعلی ینا و توجیا و
تطبیق ن با یات و روایات با و یلۀ بزرگان عرفان انجام شد یکباره نفوذ تصوّف و عرفان در بنی
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حاد مردم با شدّت افزایش یافه .از بزرگان عرفان و تصنوّف در این

نده منیتنوان از «شنبلی»،

« راج طو ی»« ،ابو طالب مکی» و «اب خفیف شیرازی» را نام برد .روال قرن چ ارم در قرن پننجم
نیز اداما داشه و در روز با دامنۀ نفوذ و گسترب ن افزوده میشد .با ای تفاوت آا در این

نده

چند عارف نامی و بزرگ ظ ور پیدا آردند و اوّلی آتابدای معتبر عرفان و تصوّف نوشتا شند آنا
معروفتری

نان «آشفالمحجوب» از علی دجنویری ا نه .از عارفنان م نم دیگنر در این

نده

میتوان با «ابوالحس خرقانی»« ،بابا طادر دمدانی»« ،ابوالقا م قشیری» و «خواجا عبنداهلل انصناری»
اشاره آرد .در قرن ششم چندی تحوّل و تغییر در عرفنان و تصنوّف بنا وجنود مند .یکنی از این
تغییرات تدوی و تبیی حکمه اشراق بنا و نیلۀ «شن ابالندی

ن روردی» ا نه و دیگنری در

میخت عرفان با شعر و با وجود مدن ادبیّات عرفانی با ظ نور «حکنیم ننایی غزننوی» ا نه .از
خصوصیات م م دیگر ای

نده ،تعصّنب و عندم زادی در اظ نار اندیشنادنای عرفنانی ا نه .از

شاخصتری عرفای ای دوران میتوان از «حکیم نایی»« ،عبدالقادر گیالنی»« ،شیخ احمد غزالی» و
«شیخ نجمالدی آبری» نام برد.
قرن دفتم ،م متری عصر در یر تحوّل و تطوّر تصوّف و عرفان ا ه زیرا در ای عصر تحنوّل
چشمگیری در عرفان رخ داد آا عرفان بعد از خود را نیز تحه تأ یر قرار داد .ظ ور «محینیالندی -
اب عربی» م متری تحوّل در یر عرفان ا المی ا ه .ای عارف نامدار ،عرفان را با حکمه اشراق
تلفیق آرد و ن را با صورت علمی و ا تداللی در ورد .یکی دیگر از حوادث ای
عارف شیعی مذدب ا ه آا باع

ده ،ظ ور چنند

با وجود مدن چندی فرقا در تصوّف شدند .عالوه بر «محینی-

الدی اب عربی»« ،موالنا جاللالدی بلخنی» « ،نعدی شنیرازی»« ،اوحدالندی آرمنانی» و «خواجنا
نصیرالدی طو ی» از مش ورتری عالمان و عرفاو ای دوران دستند .عرفان ذوقی و شناعراناای آنا
نایی ن را بنیان ن اد در قرن دشتم با ظ ور «خواجا حافظ شیرازی» با اوج خود ر نید .دمچننی
در دهدای دشتم و ن م با توجّا آردن امیران و وزیران بنا تصنوّف و عرفنان ،خانقناهدنای زینادی
اختا شد و گرایش مردم با عرفان افزایش یافه ولی از آیفیّه ن آا تا شند .ویژگنی دیگنر این
ده ،زیاد شدن فرقادای صوفیّا ا ه .از مشادیر ای دو قرن در حوز عرفان و تصوّف« ،خواجنوی
آرمانی»« ،خواجا حافظ شیرازی»« ،شناه نعمنهاهلل ولنی»« ،شنیخ محمنود شبسنتری»« ،عبندالرحم
جامی» و «شاه داعی شیرازی» را میتوان نام برد.
 دو سنّت یا دو رویکرد عرفانیعرفان در یک تقسیمبندی آلّی ،دوگونا ا ه :عرفان عملی و عرفان نظری .مراد از عرفان عملی،
ن بخش از عرفان ا ه آا بر انجام معامالت خاص شامل عبادات و داب و ر وم ا توار ا نه و
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موجب تزآیۀ نف

میشود .عرفان نظری ،گوناای از عرفان ا المی ا ه آا تن نا بنا طنر مسنائل

علمی و نظری میپردازد .در واقب صبغۀ عملیِ عرفان را «عرفان عملی» و صبغۀ نظری و علمی ن را
«عرفان نظری» میگویند .پ

عرفان ا المی مبتنی بر دو قوّه ا ه :قوّ عملی و قوّ نظنری .منراد از

قوّ نظری ن تفکّر و اندیشاای ا ه آا عارف را با وی معرفه حق وق میددند و قنوّ عملنی
نیز ن نیرویی ا ه آا از معامالت عرفانی رچشما میگینرد و بنا قنوّ نظنری پیونند ا نتوار دارد
(میرباقری فرد .)81 :1311،برای تبیی بیش تنر این دو ننّه ،الزم ا نه بنا اختصنار بنا رویکنرد
معرفهشنا ی و دستیشنا ی پرداختا شود.
معرفتشناسی«معرفهشنا ی» نابسنده دانست ادراک عقلی و اعتباربخشی تامّ و تمام با گادیدای ارائنا شنده
در احه فراعقل ا ه .عرفان ا المی ،در حقیقه یک نحلۀ معرفتی ا ه .عرفان با معنی معرفنه
و شناخه ا ه و تمام موزهدای عرفانی در خدمه دمی ددف ا ا ی (معرفه) ا نه« .عرفنان،
پیش از ن آا «بروننگر» باشند «دروننگنر» ا نه .شنیو ن مکاشنفا ،مراقبنا ،خنون در نفن ،
خودآاوی ،نف

شنا ی ،درونپژودی و برر ی حاالت روحی خویشت ا ه .از ای روی نینز ،دنر

چا آا با فرد ،با شخصیّه ،با دویّه ،با شعاع وجودی ،با حوز رفتاری و با میدان تکاپوی حیاتی
او بستگی داشتاباشد مورد عالقۀ عرفان ا ه( .صاحبالزّمانی .)313-314 :1381،عرفا در نّه اوّل
عرفانی ،معرفه حقیقی را معرفه عرفانی میدانند .ندنا گنادی رازگوننۀ خنویش را معرفنه ننام
ن ادهاند .ای معرفه ،شناختی ا ه بیمیانجی فر ینددای ذدنی و عقلی؛ و نوری ا ه آنا خداونند
بر دل بندگانی آا مستعدّ پذیرب ای انوار دستند میتاباند .بننابر نچنا گفتنا شند در این

ننّه،

«خداوند» و «انسان» دو رآ ا ا ی معرفه را تشکیل میددند .با ای معننی آنا مسنیر شنناخه و
معرفه از شادراهِ خویشت شنا ی میگذرد .طبق ای رویکرد ،تن نا راهِ قابنل اعتمناد و اصنیل بنرای
درک و دریافه معارف ،روب آشف و ش ود و مواجیند عرفنانی ا نه .طبنق ننّه اوّل عرفنانی،
خود ازی مقدّمۀ ر یدن با معرفه و شناخه ح وری ا ه .بسیاری از عارفان ،دلیل ناآامی انسان
در آسب مدارج معرفه را در عجز او از شناخه خویشت دانستا و حتّی شناخه خداوند را مننوط
یا مرتب با خویشت شنا ی قلمداد آردهاند:
ای شننننده از شننننناخه خننننود عنننناجز

آننننی شنا ننننی خنننندای را درگننننز

چننون تننو در علننم خننود زبننون باشننی

عننننارف آردگننننار چننننون باشننننی
(سنایی )47 :1799
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یکی از ادداف عرفا در نّه اوّل عرفانی ،نگارب ار متعدّد با منظور تبیی مراحنل و مقامنات
یر و لوک و نمایاندن راهدایی ا ه آا در ن ایه با معرفه منت ی میشود .عرفا تأآیند آنردهانند
آا الک باید از طریق غلبا بر خوا تادای جسمانی ،انجام عبادات ،ط ارت نفن  ،دوری از لذائنذ
حسی و عالئق دنیوی ،مقدّمات اتّصال با خداوند را فرادم ورد.
از محرّمات ،ریاضه نف

با ذآر ،شب زندهداری ،پردیز

و انتقال از مقامی با مقامی دیگر بتواند با خری مقام(رضنا) ناینل شنود.

بنابرای « ،بسیاری از تجربیات عرفانی و مقامات ادل معرفه ،حاصل تعمیق یافت خصایل مطنر در
دی ا ه( ».رحیمیان )38 :1333،طبق نّه اوّل عرفانی ،معرفهشنا ی از دو راه :لوک ،یا جذبنا
حاصل میشود .الک از طریق ت ذیب و معرفه نف  ،مراقبا و جمعیّه دروننی ،ذآنر ،فکنر ،نفنی
خواطر ،تخلّی و پیرایش درون ،یا از طریقِ محبّه ،عشنق و ،...بنا احنوال و مقامنات عرفنانی ناینل
می ید .در ای رویکرد ،نوع و میزان معرفه ،مبتنی بر میزان و چگونگی رابطۀ قلبیِ عارف با خداوند
ا ه.
 هستیشناسیطبق نّه دوم عرفانی( ،رویکرد دستیشنا انا) «خداوند»« ،انسان» و «دستی» ،ا رآ ا ا ی
معرفه را تشکیل میددند و معرفه خداوند با معرفه انسان و دستی پیوند خنوردها نه .بننابرای
معرفه خداوند با وا طۀ معرفه انسان و معرفه انسان از طریق معرفه دستی امکانپذیر ا ه .بر
ای ا اس آمال وجودی انسان و نیل با مرتبۀ «انسان آامل» از طریق تقویه قلمرو درونی او محقّق
میشود .صوفیّا بر ای عقیدهاند آا ج ان دستی در نتیجۀ تجلیّات ش ودی ن وجنودیِ حنق (فنیض
مقدّس) ایجاد شدها ه .بنابرای دمۀ عالم ،مظادرِ تجلّیّاتِ ا ما و صفات حق ا ه .طبنق رویکنرد
عرفا در نّه دوم عرفانی ،وجود یکی بیش نیسه و ن ،وجود خداوند ا ه .ای وجود ،مراتنب و
درجاتی دارد .در مرتبا از وجود ،مظ ر مرتبۀ باالتر از خود ا نه و خنود بنر مرتبنۀ فروتنر متجلّنی
میشود .بدی ترتیب مراتب و درجنات دسنتی بنا دنم پیونند دارنند و الزم و ملنزوم دنم دسنتند.
(مختاری.)381 :1312 ،
در نّه دوم عرفانی ،قلمرو موضوعات عرفانی و عه و دامنۀ گستردهای یافه و اری با دایر
واژگانی و یعی خلق شد .توجّا در دمنی اصنطالحات و داینر واژگنانی مؤلّنف ،مخاطنب را بنا
تشخیص طریقۀ عرفانیِ ن مت رادنمایی میآند .ای موضوعات و مباح

مانند :خلق ،امنر ،مللنک،

ملکوت ،مَلَک ،ولی ،نبی ،شرک ،توحید ،مبدأ و معاد ،نبوت ،والیه و  ،...آا برگرفتا از دیگنر علنوم
ا المی ،مانند فلسفا و آالم بود ،منجر با تخلی فلسفا و عرفان شد .در اری آا بعد از قرن ششنم
و دفتم تألیف یا تصنیف شدهاند برخالف ار متقدّم ،آشف و ش ود تن ا ابزار آسب معرفه نیسه.
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عرفا معتقدند معرفتی آا با آشف و ش ود و مواجید عرفانی با د ه می ید با روبدای دیگر مانند
روب عقلی و ا تداللی و روب نقلی نیز قابل تأیید و تبیی ا نه .در ننّه دوم عرفنانی ،معرفنه
انسان با معرفه دستی پیوند میخورد .با موجب «مَ عَرَفَ نَفسا و فَقَد عَرفَال ربَّا» ،معرفه خداوند
بعد از معرفه دمی با خود حاصل میشود و چون معرفه انسان بدون معرفه دستی ممک نیسه
پ

معرفه خداوند با معرفه دستی پیوند میخورد .شنناخه دسنتی صنرفاً ینک شنناخه نظنری

نیسه بلکا ای شناخه با ر یدن با مراتب آمال حاصل میشود .بدی ج ه در ای
آمال و مراتب ن بر مبنای حدی

نّه عرفانی،

«الل مَّ ارنا األشیاو آما دی» تعیی و تبیی منیشنود .از این نظنر

مراتب انسان آامل با میزان معرفه در عارف با اشیاو بستگی دارد .ندا برای اشنیاو نا مرتبنا بنر
میشمارند :طبایب ،خواص و حقایق .باالتری درجۀ آمال ن ا ه آا انسان با حقایق اشیاو معرفنه
پیدا آند( .ر .ک .میرباقری فرد)81 -13 :1311،
ای دمنننننا ذرّات ج نننننان در طلنننننب

م نننر تنننو انننندر دل و جنننان در طلنننب

ننننینا اربنننناب بیننننننان ننننننوزناک

دیننننده اصننننحاب عینننننننان در طلننننب

بننننننننده و زاده دریننننن ره گننننننرو

منننرد و زن و پینننر و جنننوان در طلنننب

عاشنننق حینننرت زده بیخنننواب و خنننور

عنننننارف بنننیننننام و نشنننان در طلنننب

جنننان و خنننرد ،ن نرّو علننن در نننماع

دیننننده و دل ،آننننام و زبننننان در طلننننب

داعنننی و منننرا چمن ن انننندر خننننروب

در طلننننننب

بنننننناد وزان،

ب روان

(شاه داعی)1 :1779 ،1

 ابن عربی و مبلّغان اندیشۀ اوشیخ محییالدی عربی ،معروف با اب عربی ،صاحب مصنّفات در تصوّف ،در ال  818د.ق در
مر یا با دنیا مد .او دماجا آنیۀ خنود را ابنو عبنداهلل ذآنر منیآنند .وی از بسنیاری از بزرگنان و
مشایخی مانند« :ابو جعفر عرینی» و «ابو یعقوب قیسی» ب رهگرفتا ا ه .اب عربی را شیخ اآبر لقنب
دادهاند ( .جادی .)1:1311،ار اب عربی را تا چ ارصد آتاب و ر الا نوشتااند آنا معنروفتنری
ندننا در تص نوّف« :فتوحننات مکیّننا» (در شننش فصننل و  818بنناب) و دیگننری «فصننوصالحکننم»
(بیسهودفه فص) ا ه .یکی از نظریادای م م اب عربی ،نظریۀ وحدت وجود ا ه آا مخالفنان
و موافقان و مفسّران زیادی داشتاا ه .بر مبنای نظریۀ اب عربی ،عالم خنارجی ،جنز ظنلّ وجنودی
حقتعالی نیسه .دما چیز در حقیقه حق ،مستغرق و مست لک میشود .اب عربی دیندگاه خنود را
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در ای عبارت خالصا میآند « :بحان مَ خَلقَ األشیاو و دو عَینُاَ»( .یعنی :منزّه ا ه نکا اشیاو را
فرید درحالی آا او عی

ندا ا ه .وی دمچنی  ،نظریۀ مذآور را در بیه ذینل بنا نظنم در ورده

ا ه« :یا خالق األشیاو فی نفسا أنه لما تخلقا جامب» یعنی« :ای فریننندهو اشنیاو در خنود ،تنو در
برگیرنده نچا می فرینی دستی( ».اب عربی .)18:1311،اندیشۀ وحدت وجنود در طنول نالدنای
متمادی از وی معتقدانِ با ای اندیشا با انحاو مختلف تبلیغ و تدری

شند .م نمتنری پینروان و

مبلّغان ای نظریا با قرار زیر ا ه:
« .1صنندرالدی قونننوی» ،از شنناگردان بننا ا ننتعداد اب ن عربننی بننود .صنندرالدی شننرحی بننر
فصوصالحکم اب عربی با نام «الفکوک» دارد .وی با غیر از ای آتاب ار دیگری نینز دارد ماننند:
«فصوص» و «مفتا الغیب» آا از آتب در ی عرفانی ا ه .دمچنی «تفسیر ور حمد» و «نفحنات
ال ّیا».
« .2فخرالدی عراقی» ،شاعر عارف قرن دفتم واز شاگردان صدرالدی قونوی ا ه آا عالوه بنر
اشعار عرفانی ،ر الۀ لمعات را با فار ی در مراتب عشق نوشه و بخشی از اندیشۀ اب عربی را در
ن تشری آردها ه.
« .3مؤیدالدی جندی» ،صوفی و عارف مش وری ا ه آا در اواخر د دفتم زندگی میآنرد.
از ار م م او «شر فصوصالحکم» و «شنر مواقنبالنجنوم» ابن عربنی و آتناب «نفحنۀالنرو و
تحفۀالفتو » ا ه.
« .4عفیفالدی تلمسانی» (متنوفی 118د .ق)یکنی دیگنر از شناگردان صندرالدی قوننوی و از
مبلغان اندیشۀ اب عربی ا ه آا عالوه بر «شر فصوصالحکم»« ،منازلالسنائری » خواجنا عبنداهلل
انصاری را دم شر آردها ه.
« .8موالنا جالالدی بلخی» ،عارف شاعر قرن دفتم آا با وحدت وجود نیز قائل بود اما نا از راه
حلول ،بلکا از راه فنا فیاهلل و بقاوباهلل ،مانند نیسه شدن قطره در دریا و تبدیل دانا با گیناه .از نار
او ه« :مثنوی معنوی»« ،فیا ما فیا»« ،مکاتیب» و «مجال

بعا».

« .1صننای النندی علننی ترآننا» (متوفننای 331ق) از مبلّغننان عرفننان اب ن عربننی ا ننه« .ر ننالۀ
تم یدالقواعد» را در شر «فصوصالحکم» با تحریر در وردها ه .آتاب دیگر او شرحی ا ه آنا
بر گلش راز شیخ محمود شبستری نوشتاا ه.
 .8یکی از م متری مبلّغان اندیشۀ اب عربی« ،شاه نعمهاهلل ولی» ا ه .ید نورالندی نعمنه-
اهللب عبداهللب محمّد آوه بنانی آرمانی ،مش ور با «ولی» از عارفان مش ور قرن  3و 1دجری ا نه
آا با ال 838یا  831با دنیا مد و در ال  334از دنیا رفه .وی از مؤلّفنان پنر آنار و پنر ا نر در
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تاریخ تصوّف و عرفان ا ه .او در ای عمر طبیعی و طنوالنی بنا عقایند و افکنار بلنند صنوفیانا و
عارفانا زیادی شنا شد و پ

از طی یر و لوک عرفنانی و آسنب طریقنه بنا تربینه و ارشناد

مریدان پرداخه .تعالیم و افکار صوفیانا وی متأ ر از عقاید عرفانی محییالدی عربنی ا نه( .ر .ک.
جادی.)133-148 :1311 ،
« .3شاه داعی شیرازی» آا توضی

ن در بخش پیشی

مد .در ادامۀ بح  ،بازتاب تأ یرپذیری از

اب عربی و رویکرد دستیشنا انۀ شناه داعنی در طنرز تلقّنی وی از وادی «معرفنه» و مراتنب ن
خوادد مد.
 بحث و بررسیمعرفه در لغه با معنی شناخه ا ه و در اصطال حیات دل بود با حق و اعران ر از جز
حق ( جّادی .)838:1333،معرفه دو نخ ا ه :معرفه حق و معرفه حقیقه ،نخسنتی شنناخه
یگانگی خدا ه چنانکا برای مردمان نامدا و صفات خود را پیدا آردها نه و دیگنر دانسنت این
ا ه آا رادی با نوی خندا نیسنه چنا یکتنایی بنیدمتنا و پروردگناری او منانب ا نه ( نراج
طو ی .)13:1332،حسی ب منصور گوید :چون بنده با مقام معرفه ر د با خاطر او وحی فر نتند
و ر او را نگاه دارند تا دیچ خاطر درنیاید او را مگر خاطر حق (قشیری .)848:1333،دمنۀ مشنایخ
در ای موضوع متفقاند آا معرفه امنری عطنائی ا نه و منودبتی آنا در صنورت در نه بنودن
مقدّمات لوک با الک روی مینماید .آیفیّه ر یدن با ای معرفه از چند طرینق ممکن ا نه:
اوّل از راه تفکّر ،فرورفت در خود و از ن اد خویش ابتدا آردن ،با طوری آا دما چیزدا را از لطیف
و آثیف در خود جوید و نشان معرفه ال ی را نیز در خود باز یابد .دوم از راه تصوّر و تفکّر و نیر
فاق و انف

و فر در موجودات و دسنتی .نوم از طرینق مجادندت و ریاضنه و طنی مراحنل

طریقه در زیر نظر شیخی آامل و ارشاد آاملی عالم و زاددان .چ ارم عنایه حق و عطنای او نه
آا شامل درآ

شود بیدیچ و یله و علّتی با یک طرفۀالعی نور ددایه در دلش تابیندن گینرد و

ر معرفه بر او گشاده گردد و ن بستا ا ه با عنایه ازلی و قبولیه بنده در ن درگاه( .گودری ،
 ،1332جلد  ،8صص  314و )318
اب عربی چون صوفیان ،معرفه را نوعی از ذوق میدانند آنا عقنل را در ن دخنالتی نیسنه و
ش ود قلبی ا ه آا با نور خدای بزرگ منوّر شده ا ه .نگاه معرفه ،فنای انیّه عبد را در بنردارد
آا با از بی رفت صفات بشری و بقا با صفای ال ی تحقق مییابد .صوفی معرفه با خداونند را بنا
وی نسبه میددد زیرا خدا ا ه آا پرد بیگانگی و دوئیه را از عنارف برداشنتا بنا گونناای آنا
انسان ،عارف خود شدها ه .گویند م عرفه بنر دو قسنم ا نه :معرفنه حنق و معرفنه حقیقنه،
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معرفه حق ا بات وحدانیه او ا ه با نچا را آا از صفات دارا ه و معرفه حقیقه رادنی بندان
نیسه آا خدای گوید :یحیطون با علماً» (طا )11 :زیرا او خدای بی نیازی ا ه آا حقایق صنفاتش
قابل درک نیسه ( ».عیدی)114 :1312 ،
اب عربی مطابق با نچا در «فصوصالحکم» تقریر آردها ه برای وجود مراتبی قایل ا ه .وی
در «فص شعیبی» در باب تجلّی ال ی میگوید« :ان هلل تجلیی  :تجلنی غینب و تجلنی شن اد ( ».ابن
عربی1488 ،دق ،ص  .)128در غاز آتاب فصوص (فصّ دمی) میگویند« :والقابنل الیکنون االمن
فی ااألقدس( ».دمان :ص .)41طر چنی مباحثی بب شد آا پیروانِ اب عربی و شارحان نار او
درباره نظریۀ خلقه و ج انبینیِ دستیشنا انۀ اب عربی قلمفر ایی آنند و شرو متعدّدی بنر نار
وی بنویسند .طبق شرو موجود ،اب عربی را ر دستی را با پنج بخش یا پنج عالم تقسیم میآنند
و در بخشِ فروتر را مظ ر یا یینۀ بخشِ فراتر میداند .با اعتقاد اب عربی ،آل عنالم دسنتی مراتنب
ظ ور و یینۀ حق دستند .مرتبۀ اوّل وجود ،حقیقه ن اییِ وجود مطلق ا ه آا ر غاز و منشأ تمام
فرینشدا و مراتب وجود ا ه .وی معتقد ا ه «وجود با عنوان واقعیّه ،و ننا بنا عننوان مف نوم،
دمان ذات واقعیهِ (حقیقهِ) ن ایی ا ه .ای واقعیّه ن ایی«اهلل» ا ه( ».العطّناس )22 :1388 ،این
مرتبا دارای دو وجا باطنی(درونی) و ظادری(بیرونی) ا ه .وجا باطنی پایا و ا اس وجود ا ه و
فق برای خودِ خداوند شناختا شدها ه .ای مرتبا دمان ذاتی ا ه آا در حدی

قد ی با عننوان

«ما و ابر تاریک» (العَماو) و «گنج پن ان» (آنز مخفی) با ن اشاره شده ا ه .وجنا بیروننی و خنود
شکارآننده (الظادر) از خود گادی یا حبّ شناختاشدن نشأت میگیرد .این مرحلنۀ ظ نور و بسن
دستیشناختی ،تحه تأ یر مقدّستری افاضۀ وجود (الفیضاألقدس) ا ه آا دنم تجلّینات فعّنال و
واجب و دم تجلّیات و ظ ورات انفعالی و ممک و فریدگی را دارد .ای ا ه دومی مرتبۀ وجنود
و ن نخستی مرتبۀ دمۀ ظ ورات ا ه( .دمان :صص  .)24-28در مراتب دوم و وم ن تعیّنات آنا
در حقیقه مراتب دوم و وم وجود ا ه ن خداوند با ا ماو و صفات االدیّه خود متجلّی میشود.
در ای مراتب ،حقیقه ن ایی در صور ا ماو و صفات (األعیان ابتا) ن آنا واقعیّنات و حقنایق علنم
ال ی دستند و در درجات پایی ترِ دستیشناختی با فعلیّه میر ند ن متجلّی میشود .تعیّنات اوّل تنا
وم ،درجات و مراتب وحدت دستند .درآدام از ای مراتب ماننند مراتنب نخسنتی  ،دارای وجنوهِ
باطنی و خارجی دستند .در مرحلۀ وجا خارجیِ مرتبۀ چ ارم (اعیان) فیض مقندّس رخ منینمایند.
وجاِ باطنیِ اعیان ابتا ،تعیّناتِ فعّال دمۀ ممکنات و وجا خارجیِ اعینان ،تمنام تجلیّنات انفعنالی و
فریدگیِ وجود مطلق را دارا دستند .مرتبۀ پنجمِ وجنود ،تجلّنی و ظ نور تفصنیلیِ مرتبنۀ چ نارم و
قلمرو دنیای تجربی و محسو ات ا ه( .ر .ک .دمان .)23-32 :بنابرای  ،وجود و با تبب ن معرفه
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دارای مراتب و درجاتی ا ه و الک را تی آسی ا ه آا تا ر یدن با حقیقه در دیچ مرتبناای
توقف نکند:
ره شنننننناخه

ای خنننک ن دل آننا بننا یکجننا نسنناخه

بنننر طبقاتسنننه دریننن

لسننلا دو ننه چننو دننر جننای دسننه

بننا آننا بننا یننک جننا نشننوی پننای بسننه
(شاهداعی)01 :1779 ،

 خودشناسی (انسان شناسی)انسان ظادری دارد و باطنی ،و با ج ه ن آا ترآیبی از جسم و رو ا ه قابلیّهدنای زینادی
برای تعالیبخشی رو دارد .عزیزالدی نسفی در ار خود از جملا؛ بینانالتنزینل ،آشنفالحقنایق و
باألخصّ در آتاب «اإلنسانالکامل» مباح

مبسوطی دربار انسان و معرفه نفن

ارائنا آنردها نه.

وی در ر الۀ اوّل از اإلنسانالکامل آا با معرفه انسان اختصاص دادها ه نطفۀ انسان را جودر اوّلِ
عالمِ صغیر ،ذاتِ عالمِ صغیر و تخم عالمِ صغیر معرّفی آرده ا ه .این جنودر بنرای ن آنا بتوانند
صفات و ا امی خود را مشاددهآند از عالم اجمال با عالم تفصیل مد و با صوَر و اشکال و معنانی
و انوار ظادر شد .نسفی انسان را از نظر داشت رو نبناتی ،حینوانی و نفسنانی بنا دیگنر حیواننات
شریک دانستا و با بب داشت رو انسانی از دیگر حیوانات ممتاز دانستاا ه .از این رو ،زمنانی
آا از شناخه و معرفه انسان خ با میان می ید ر و آار الک با رو ِ انسان ا ه .وی ج نانِ
دستی و در رأس ن ،ن اد انسان را ترآیبی از نور و ظلمه میداند و بر ای باور ا نه آنا از مینان
موجودات ،تن ا انسان ا ه آا از در چیزی میتواند جان و زلبده و خالصۀ چیزدا را بگیرد و نور را
از ظلمه چنان جدا آند آنا ننور خنود را آمنا دنی بدانند .و این جنز از انسنان آامنل بنرنیایند.
(نسفی )31-11 :1312،از نجا آا الک (انسان آامل) در نتیجۀ خودشنا ی با یگانگی و اتّحناد بنا
محبوب خویش نایل و از ای معرفه و ان

با احه ربوبی محظوظ میشود .پیو تا ا تمرار این

شناخه را خوا تار میشود .شاه داعی در مثنوی «مشادد» بعد از تبیی ویژگیدای طلنب و مرحلنۀ
آشف و ش ود از «معرفه» و در رأس ن از «خودشنا ی» خ گفتاا ه.
درآننا شنا ننای خننود و دو ننه نیسننه

مغننز ننندارد بجننننز از پو ننه نیسننه

جننان تننو را مننیر ننند از دننر طننننرف

نعننننره آننا ای جننان ج ننان «م ن عننرف»

روی دل خنننننود بننا دننننوا آننننردهای

ردنننننا آنننردهای

شننک نکننند آ ن

آننا تننو بننا ای ن صننفه

معنننننرفه نفننن

راه نننننندانی بنننا نننننوی معننننننرفه
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خنویش

تزآینا شنننرط ا نه بنا دنر رای و آنیش

خاصننا آا در معننننرفه نفن

در دنننننوس دیننننندن دینننننندار ینننار

صینننننقل ییننننننا ضننننرورت شنننمار

یینننننننۀ دل اگننرت صننننناف شنند

اوصنننناف شند

رو

آا

نمایننند

(شاه داعی)01:1779 ،

در نظر شاه داعی ،ا اس معرفه در خودشنا ی ا ه .الک ابتندا بایند خنودب را بشنا ند و
با خداشنا ی روی بیاورد .او اعتقاد دارد آا با دوا و دوس نمیتوان با معرفه راه پیندا آنرد.
وی تزآیا را شرط الزم برای ر یدن با ای مرحلا از لوک (معرفه) میداند.با اعتقناد داعنی پناک
آردن از شائبادای نفسانی و زدودن جان از بدیدا ،ب تری راه شناخه حق ا ه .در این صنورت
ا ه آا دل الک ،نمایند اوصاف ال ی میشنود .وی در ابیناتی آنا منی نراید شخصنیّه خناتم
پیامبران را نمونۀ اعالی انسان آامل و یینۀ اوصاف و ا ماو ال ی میداند.
ای آننا ننندانی آننا چ ننا در تننو دسننه

جملننا اوصنننناف خنننندا در تننو دسننه

چننرا

عقل وحی ،این دنردو گنوا در تنو دسنه

جنامننننننب ا منننننناو ال نننی تنننننویی

جمعیننه ارن و مننننا در تننو دسننه

یننننننننۀ نننننننرّ خننننننندایی بلننننی

دینندم و این

نننور و صننفا در تننو دسننه

«احسنن صننورت» بننا تننو دادننند چننون

معننننی «لنننوالک لمنننا» در تنننو دسنننه

بینننننخ محبنننه بنننا گنننل دمیسنننه

داعننی از ن م ننرگیننننا در تننو دسننه

گرنننا تننویی دننر دو ج ننان پنن

(شاه داعی)01 :1779 ،

شاه داعی معتقد ا ه آا در آسی با اندازه قدر و مقام خود بینش و شناخه با د نه منی ورد
و ارزب و جایگاه حقیقی خود را باز مییابد .وی ضم بینان این مف نوم ج نان دسنتی را طفیلنی
وجود خاتم پیامبران دانستا ،پیامبران و امامان و اولیاو ال ی را خلیفۀ خداونند در روی زمنی معرّفنی
میآند:
گرچنننا خننننننداوند عطنننا منننیددننند

در خنننور د نننه و دل منننا منننیددننند

در خننور خننود یافننه از ن فننیض عننام

یینننننننا ا نننکندر و جمشنننید و جنننام

در حسنننب جنننام تنننوان منننیآشنننید

در خننننور یینننننا تننننوان روی دینننند

در حسنننب از خنننم بنننا نننبو منننیرود

در حسننننب از بحننننر بجننننوی مننننیرود
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در حسننننب حوصننننلا زر مننننیبرننننند

گنننر بنننادرم ور بنننا ننن ر منننیبرنننند

گرچننا بننا عصننمه ملننک ن ننو تر ننه

حننننننوصلۀ دمننننی افننننزون تر ننننه

بننی تننو ج ننننننان قالننب بننیجننان بننود

آننی چننو تننو در حیّننننز امکننان بننود

ییننننننننۀ دم و خنننننننناتم تنننننویی

صیقنننننل یینننننننۀ عننننننالم تننننننویی

م نننننننر درخشننننننننده بننننا مننننادیّتی

گنودنننننننننر دریننننننننای ال یّتننننننی

جنننود

علنننه غنننننایی تنننویی انننندر وجنننود

دنننر آنننا بیننننننابد زخنننننندا اصنننطفا

در دو ج ننننننان او ننننننه خلیفننننننا

خدا او ه آا ار ح نرت حنق در رشناد

مبننننندأ عالننننم شننننند و مننننند معننناد

او ننه آننا از ح ننرت حننق یافننه نننام

گنناه نبنننی ،گنناه ولنننی گننناه امنننننام

پننیش آمننال تننو آننا نننارد

(شاهداعی)19 :1779 ،

 وحدت شخصی وجود (هستیشناسی)دمانگونا آا پیش از ای مطر شد تغییر و تحوّلی آا از قرن ششنم در مبنانی عرفنانی شنروع
شده بود در د دفتم دجری با شکل بنیادی و عمیق ،مبانی عرفانی را د تخوب تغییر و دگرگونی
آرد .شکلگیری مکتب اب عربی ،م متری و ا ا یتری عامل ای تحوّالت با شمار منیرود .طبنق
نظر اب عربی ،ج ان دستی در نتیجۀ تجلیّات ش ودی ن وجودیِ حق (فنیض مقندّس) ایجناد شنده
ا ه( .قیصنری1411،ق )48/1 :بنابرای دمۀ عالم ،مظادرِ تجلّیّاتِ ا ما و صفات حق ا نه .آمنال
وجودی انسان و نیل با مرتبۀ «انسان آامل» از طرینق تقوینه قلمنرو دروننی او محقّنق منیشنود و
معرفه خداوند با وا طۀ معرفه انسان و معرفه انسان از طریق معرفه دستی امکانپذیر ا ه.
نمود ا ا ی اندیشادای عرفاو ما با اب عربی بیشتر در قلمرو نظام دستی ا ه .تا پیش از ظ ور
اب عربی «ما شادد دستیم آا مشایخ بزرگ عرفانی با طور پراآننده معنارف بر منده از شن وددنای
خویش را مطر می ازند اما دیچ آ

موفق نمیشود ای معارف عمیق را در یک د تگاه نظاممنند

دستی شناختی بر محور وحدت وجنود بگنجانند و ینک ناختار معرفتنی نازوار عرضنا نمایند».
(یزدانپناه )38 :1333 ،اب عربی ا اس نظام دستی را بر ا اس «حنب» خداونندی تعبینر و تفسنیر
میآند« .آنه آنزاً مخفیاً فأحببه أن اعرف فخلقهل الخلقَ لکی اعرف :گنجی پن ان بودم پ

دو ه

داشتم شناختاشوم از ای رو د ه با فرینش زدم تا شناختا شوم( ».مجلسنی .)111 :1483 ،وی بنا
بیان اینکا حقیقه تمام حرآهدا ،حرآه حبی ا ه میگوید« :عله نکا حرآهدا پیو تا حبیانند
ای ا ه آا مبدأ تمام حرآات ،حرآه عالم ا ه از عدمی آا در ن بوده بنا نوی وجنود ،بنرای
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دمی میگویند :امر ال ی حرآه ا ه از کون .پ

حرآتی آا منشأ پیدایش ج ان ا نه حرآنه

حبی ا ه( ».قیصری :1411 ،ج )422 :2
علننننم اال منننننا علمننننی بننننر آشننننید

دمننننی مننننند رقمننننی در آشینننننند

ننننننام حقیقنننننه بزبنننننان اوفتننننننناد

ننننننرّ شننننریعه بننننا زبننننان اوفتنننناد

طایفننننننا گفتنننننند آنننننا پروردگنننننار

بننننود ن ننننان گشننننه آنننننون شننننکار

جلنننوه گنننر مننند بنننا طرینننق بینننان

اوّل در خننننود دگننننر اننننندر ج ننننان

اوّل در معنننننننی خنننننناتم نمننننننننود

دیگننننر در صننننورت عننننالم نمننننود

اوّل در ذات دگننننننننر در صننننننننفات

اوّل در دم و در آایننننننننننننننننننات

ور تنننو بگنننویی آنننا نننخ ابتر نننه

تر ننننه

آننننادمی از عننننالم واپنننن

(شاهداعی)04 :1779 ،

در اندیشۀ وحدتوجودی اب عربی ،عالم وجود ،پرتوِ تجلّی حق ا ه .موجودات از فراتری تنا
فروتری مراتبی از وجود را دارا دستند« .اب عربی می گوید منا ینک وجنود مطلنق دارینم آنا تقیّند
نمیپذیرد و ن واجب الوجود ا ه و یک عدم مطلق داریم .در فاصلۀ میان وجنود محنض و عندم
محض چیزی داریم با نام امکان ،آا دم پذیرای عدم ا ه و دنم پنذیرای وجنود .امکنان ،برزخنی
ا ه میان وجود و عدم آا ما ن را «عالم» مینامیم .عالم با یک اعتبار اصالً امنری مودنوم ا نه و
میتوان ن را نادیدهگرفه اما با اعتبار دیگر وجود دارد حتّی واجبالوجود ا ه یعنی نمیتواند آنا
نباشد چا؛ عالم ایۀ وجود محض ا ه و ایا از صاحب ایا تبعیّه میآند ».از ای رو با نگرب
دستیشنا انا میگوید « :بحانَ مَ اَظ َراألشیاوَ وَ دلوَ عَینُ ا( ».اب عربی)11-88 :1331 ،
مننیآشنند اینن قصّننننا بننا توحینند ننر

طالنننب و مطلنننوب یکنننی شننند دگنننر

آننای چننا حدیثسننه آننا آننرد ن صنننم

گفننه آننا معشننننوقا و عاشننق منننننم

منن چننا آنننننم مننیرود از منن خننرد

ن دو ننه دمنننی گسنننترد

منن نننی ودر منن نفنن

وحنندت ا ننه

اینن

نننخ

منن نننا دمننا د ننترس وحنندت ا ننه
(شاهداعی)09 :1779 ،

شاه داعی شیرازی در مثنوی مشادد ،الک را با رادی دعوت میآند آا با تزآیۀ رو و نینروی
آشف و ش ود بتواند دیوار حائل میان خود و مغیبات را بردارد و با تجربیّاتی د ه یابد آنا ج نان
نامرئی را با نیروی درونی ببیند چنان آا گویی نصبالعی او ه .با موت ارادی ،آدورات زایل می-
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شود .جودر لطیف و را تا با معرفه حقتعالی میماند آا میتواند نادیدنیدا را ببیند زیرا با تعبینر
موالنا ،با تعطیلی حواس ظادر ،حواس باط بیدار و فعّال میشود و انسان جایگاه واقعی خنویش را
پیدا میآند« .در شیو از روی صورت دالک ا ه و از روی معنی باقی ،چا از وجا معنی ن وجنا
ظ ور حق ا ه آا :و یَبقی وَجال ربِّک ،ای دو ه چون دانسنتی آنا معننی و حقیقنه اشنیاو وجنا
او ه ،أرِنا األشیاوَ آما دی ،میگوی تا عیان بینی آا:
انّننننا واحنننننند»

ففننننی آننننلّ شننننی وۀ لَننننال یننننۀ

تنننندل علننننی

خنننننننننون دل اللنننننننننا و داا درون

نیسنننه دنننم از حنننال فراقنننی بنننرون

نننبزه بنننا تلخنننی نفسنننی منننیآشننند

از ب نننر آسنننی منننیآشننند

(عراقی)114 :1796 ،

دینننده ننننرگ

بنننا چنننا حینننران فتننناد

وان نفننن

گنننر ننننا بنننا روی گنننل و ننننرگ

فتننناد

قصننا و نن بننا بیننان را ننه نیسننه

درد دل او بننننا زبننننان را ننننه نیسننننه

مننننیرود

بنننناد پننننی بننننرگ و ننننم مننننیرود

شننناخ درختنننننننان بنننا دنننوا مایلنننند

بلکننننا بننننا ا ننننرار خنننندا مایلننننند

آننو دل یننک قطننره آننا بننی ذوق او ننه

گننردن یننک ذرّه آننا بننی طننوق او ننه

ب ،دننننوا خننننننواه چمننن

(شاهداعی)1 :1779 ،

وی معتقدا ه آا تجلیّات خداوند در دستی اری و جاری ا ه و در دماچیز میتوان جلو
جمال خداوند را مشاددهآرد .در حقیقه ،دستیشنا ی از ارآان م م آسبِ معرفه عرفانی ا ه .از
ای رو با انسان یاد ور میشود آا اگر چشنم دل انسنان بیننا شنود حجناب بنی محنب و محبنوب
برداشتا میشود:
چنننننننند ب وشنننیم بنننا گنننل فتننناب

چنننننند ننوشنننیم بنننا محفنننل شنننراب

چنننند نیایننند گنننل و نسنننری بجنننوب

چننننند آنننند بلبنننل مسنننکی خمنننوب

چننننند نشننننیند دل لیلننننی بننننا حننننیّ

گرینننننا آنننننند دینننننده مجننننننون وی

ابنننر حجنننننناب رخ منننا تنننا بنننا آنننی

یو نننف منننا در بن ن چنننا تنننا بکنننی

ینننار آنننا در پنننرده نشنننیند چنننا نننود

شنننمب آنننا پرواننننا نبینننند چنننا نننود

گننر گ ننر از بحننر بر ینند خننوب ا ننه

لعنننل زآنننان گنننر بننندر یننند خوشسنننه
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تنننا بنننا زبنننان نایننند از اندیشننننننا راز

آننننی بتننننننوان گفننننه از ن راز بنننناز

عقنننل و بینننان بایننند و آشنننف و عینننان

ورننننا بمننننناند دمنننا چینننزی ن نننان
(شاهداعی)149 :1779 ،

در نّه دوم عرفانی ،تجلّی موجب میشود مرتباای از دستی از مراتب باالتر از خود بنا فنیض
ل وجنود بنر ع ندهدارد« .آلمنۀ
ظ ور نایل شود .در ای جا تجلّی نقنش م مّنی در انبسناط و تفصنی ِ
خلقهزای «آُ » در بینش اب عربی تعبیری وجودی و دمسن

با مف نوم «تجلّنی» یافتناا نه .اگنر

ج ان جز تجلیات آماالت حق نیسه مف وم فرینش نینز قاعندتاً دمنان تجلّنی را بنا ذدن متبنادر
میآند ... .ای حقیقه بنیادی در نزد اب عربی دارای دو جنبنا بنوده ا نه :یکنی تجلّنی و دیگنری
فرینش( ».رحیمیان)212 :1311 ،
آشنننف عینننان جنننوی و دوام ح نننور

چننننننند روی از پننننننی اودننننننام دور

قنننند طلننننننب الصننننب تجلننننی لکننننم

اشنننننرقه االرن بنننننا منننننا لکنننننم

شعشنننب بالنجننند فمننن لنننم یجنننننند

نتنننننننننرآا آالخشننننننب المنجمنننننند

ار ننننننل مننننننننا نفسننننننا بننننالیم

شنننننمَّ لتفریحنننننک ینننننا ذاالحنننننزن

یلمنننننب یسنننننتعل نحننننننو الحمنننننی

مالننننننک یننننننا نننننننازع ان التننننننری

منصبنننننننغا جننننننننناو بمیثنننننننناقا

منبسنننننطا یکشنننننف عننن ن

ننننننناقا

بننر تننو چننو دینندار خنندا آشننف شنند

اصننل دمننا چیننز تننو را آشننف شننند
(شاهداعی)19 :1779 ،

دمانطور آا ذآر شد آلمۀ آلیدی برای ف م اندیشۀ اب عربی ،تجلّی ا نه و آلیند نمنادی آنا
برای توضی با آار میبرد ینا ا ه آا یکی از صور خیال مورد عالقا اب عربی ا ه.
چشننم بسننه

آشننف شنندی بننر دل تننو درچننا دسننه

گرنننا خیننال تننو بنندی

صنننافی اگنننر نینننز شنننود ن خیننننننال

دسننه تننو را آننافی در آشننف حننال

از تننو خیننال تننو چننو غایننب شننود

آاشنننف ا ننننننرار عجننننننایب شنننود

بننیشننک اگننر خننویش بننا اشننیا ددنند

دم بنننا دم از غینننب خبنننننننردا ددننند

ینننننننننۀ او چننننو مصفّنننننننا آنننننی

دیننده بننا احننننوال ج ننننان وا آنننی
(شاه داعی)14 :1779 ،
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شاه داعی معتقد ا ه خداوند برای اینکا شناختا شود خود را در نموددای گوناگون مینمایانند.
ینادای بی شماری در ج ان دستی وجود دارد .ای نموددا متنا ب و مقت ی مادیه ا تعدادی ن
موجود خاص ا ه .چون ای خداوند ا ه آا خود را در حدّ «ا نتعداد» فنردِ منظنور بنا صنورتی
خاص متعی میآند .پ

نچا را آا شخص در خودب میبیند چیزی جز صورت خیال یا صنورت

باط او نیسه آا در ینۀ حق منعک

شده ا ه .او درگز عی حق را نمیبیند .عقلش دنم امکنان

دارد با او بگوید آا صورت خیال قابل رؤیه او آا در ن ینۀ ال ی منعک
وجود ای

ا ه خود او ه اما با

گادی آا ا اس عقلی دارد او نمیتواند خود ینا را ببیند بلکا فق خنودب را منیبینند.

ای موضوع شباده با ای دارد آا انسانی در دنیای تجربی ،خود را در یناای بنگنرد .وقتنی آنا در
یناای با صورتدا یا صورت خود مینگرد خود را نمیبیند اما اطمینان دارد آا ای صنورتدنا ینا
صورت خویش را در ینا میبیند( .ایزوتسو .)18 :1338 ،این نمناد یننا را ،حنق ماننند و نیلاای
منا ب و مقت ی با منظور تجلی ذاتی خود پیش ورده ا ه تا شخصی آا محمنل عرضنی تجلنی
ال ی واقب میشود بداند آا نچا میبیند دقیقاً چیسه( .دمان .)13 :عالوه بر نکات یاد شده ،با توجّا
با رویکرد دستیشناختی شاعر و پیروی وی از اندیشۀ وحندت وجنود ،نماددنای «منوج»« ،درینا»،
«نور»« ،لمعا» و ...بازتاب و یعی در رودهدای شاه داعی دارد:
خینننننز آنننا منننرا حنننننرم مننند پدیننند

لمعننننننۀ نننننور قنننننندم منننند پدینننند

فننیض خنندا منننننوج زد از دننر طننرف

منننننژده آنننا بحنننر آنننرم مننند پدیننند

حننال منن و حننال ج ننان حننال دو ننه

این ن دمنننا در جنننام جنننم مننند پدیننند
(شاه داعی)01 :1779 ،

 خداشناسیعرفان ا المی ،در حقیقه ینک نحلنۀ معرفتنی و بنا معننی معرفنه و شنناخه ا نه و تمنام
موزهدای عرفانی در خدمه دمی ددف ا ا ی ا ه« .معرفه» عرفا ،دانشی رازگونا ا ه آنا بنا
دیگر علوم اآتسابی و دانشدای رایج آا بتوان با آمک واژهدا و عبارتدا از ن تعبیردایی ارائناداد
تفاوت دارد .معرفهِ عرفانی ،شناختیا ه آا در نتیجۀ وصال با مدارج عرفانی حاصل می یند و از
معانی ماورایی و عالمی خارج از حیطۀ ج ان مادی خ میگوید« .بر زبان علما ،معرفه علم بود و
درآا با خدای عالم بود عارف بود و درآا عارف بود عالم بنود و بنا نزدینک این گنروه ،معرفنه
صفه ن آ

بود آا خدای را بشنا د بنا ا نماو و صنفات او( ».قشنیری .)848 :1333 ،خداونند

متعال در قر ن آریم ،ددف از فرینش را معرفه یا شناخه حق معرّفی آردهاند« :و ما خلقهلالج َّ و
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اإلن َ اال لِیَعبدونِ»( .قر ن آریم )81/81 ،از ح رت حسنی بن علنی (ع) رواینه شنده ا نه آنا
فرمودهاند« :ایّ االنّاس انَّ اهلل جلَّ ذآرُهل ماخَلَقَ العِباد اال لِیعرفُوهل فَاذا عَرَفُنوهل عَبَندوهل ».ای منردم خندا
مردم را نیافرید مگر نکا او را بشنا ند و چون بشنا ند عبادتشآنند( ».مجلسی1483 ،د)8/312 :.
عارف عنصر حقیقه را در دی میبیند امّا معرفتش از دی یا در گونا معارف انسانی دیگر ناشی
نمیشود .معرفه او آامالً با صفات ال ی مربوط ا ه و خداونند خنود ،معرفنه بنر صنفات را بنا
اولیایی آا با تفکّر و تأمّل وی دمه میگمنارد عطنا منیفرمایند .در آتناب «اصنطالحاتالصنوفیۀ»
میخوانیم« :العارفل م اش ده اهلل ذاتا و صفاتا و ا مائا و افعالا ،فالمعرفۀ حال تحدث م شن ودۀ».
عارف آسی ا ه آا خدای متعال ذات ،صنفات ،ا نما و افعنال خنود را بنا وی نشنان داده ا نه
بنابرای معرفه ،حالی ا ه آا از پی ش ود برمی ید»( .آاشانی.)124 :1331 ،
بسیاری از عرفا ،از جملا شاه داعی شیرازی ،با ا تناد با حدی

نبوی «ما عرفناک حق معرفتنک»

(مجلسی1483 ،ق .ج  ،13ص  .)23بر عجز انسان از شنناخه ذات خداونند تأآیند آنردهانند زینرا
معتقدند معرفتی آا پیامبر با عنوان انسان آامل از نیل با ن اظ ار عجز آردها ه دیگر عارفان نیز از
پا خگویی با ن عاجز خوادند بود .شاه داعی معتقد ا ه آا شناخه منا از ح نرت بناریتعنالی،
شناخه صوری از ا ما و صفات وی ا ه بلکا شناخه ما از مخلوقات ال ی نیز صوری و روبننایی
ا ه .شاهداعی در مثنوی مشادد ،دالیل متعدّد و م می را درباره علّه عجز انسان از شنناخه آامنل
خداوند بیان میآند .یکی از م متری دالیل عدم امکان شنناخه ،مثنل و دماننند نداشنت خداونند
ا ه .یکی از راهدای شناخه دمی ،ارتباط او با اشباه و نظایر و تطبیق ن با دمدیگر ا نه آنا در
خصوص خداوند منتفی ا ه آا «لی

آمثلا شیو و لم یلد و لم یولد» (قنر ن آنریم ،شنوری ،ینا

 .)11مطابق با اندیشۀ شاه داعی ،دلیل دیگر بر عدم شناخه خداوند ،ضعف انسان ا ه .چون دنیچ
موجودی را امکان احاطا بر خدا نیسه بلکا او محی بر دمۀ دستی ا نه .وقتنی امکنان شنناخه
ذات منتفی شد تن ا چیزی آا باقی میماند شناخه ا ما و صفات ا ه آا برای انسان میسر ا نه.
بنابرای  ،شاه داعی معتقد ا ه از نجا آا انسان با شناخه ذات خداوند راه نندارد ب تنر ا نه بنا
تأمّننل در ننار خداوننند در ج ننان دسننتی بننا شننناخه خداوننند بر نند .وی بننا تکیننا بننر رویکننرد
دستیشناختی ،راه آشف و ش ود را ب تری راه شناخه معرّفی میآند و تأآید میآند آا اگر پردهدا
و حجابدا از دیدگان دل انسان آنار برود الک میتواند خداوند را دما جا ببیند( .اتحناد ظنادر و
مظ ر)
نیسنننه درین ن ره بنننا حقیقنننه دوینننی

ینننا دمنننننا دیچنننند و حقیقنننه تنننویی
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دننر چننا بخننود نیسننه وجننود و بقنناب

نیسنننه حقیقنننه آنننا مجازیسنننه الب

نکنننا ننننا ننننور از طننننرف وی گرفنننه

الشنننی عنننالم دمنننا را شنننی گرفنننه

وانکننننا مننننننوّر شنننند از ن ذات فننننرد

جملننا ج ننان را بننا عنندم حکننم آننرد

این ن ننننا ج انسنننه آنننا منننی بیننننیش

ننننام و نشنننان ا نننه آنننا منننی بیننننیش

خلننق بننا معلننوم خنننرد ملحننق ا ننه

آانچنننا بنننود ابنننه و بننناقی حقسنننه

تننننو ز نظننننننر نفننننی مسمّنننننا مکنن ن

دغدغننننا از آثننننننرت ا ننننما مکنننن

ذات یکنننی منننی نگنننر و ننننام صننننند

بننناده یکنننی و قننند و جننننام صننننند

وان قنننند و جننننام حبننننابی بننننر ب

ننننا قننند و جنننام جننندا از شننننراب

ور تننننو درانگیننننننز گمننننننانیذذ دگننننر

مسنننئلا اینسنننه و تنننو داننننی دگنننر
(شاهداعی)09 :1779 ،

شاه داعی در «مش د توحید» ،با تمثیلدای متعدد از جملا تمثیل قطره و موج ،داینره و نقطنا و...
بر اندیشۀ وحدت وجود تأآید میورزد و از الک الیاهلل میخوادد تا برای شناخه خداوند ،دیند
دل خود را از آدورات و حجابدا مبرّا آند تا بتواند حقیقنه اشنیاو را ببینند .حقیقتنی آنا گوینای
وحدت وجود و اعتباری بودن صور ممکنات ا ه.
دنننیچ شنننکی نیسنننه آنننا در عنننی

ب

دسنننه یکنننی قطنننره و منننوج و حبننناب

غینننننر یکنننی نیسنننه در این ن انجمن ن

بننیغلطسننه اینن تننو و او مننا و منن

راه یکننننی ردننننرو و منننننزل یکیسننننه

خانننا یکننی دو ننه یکننی دل یکیسننه

دایننننره و نقطننننا یکننننی در وجننننننود

ینننننننا و چ ننننننره یکننننی در شنن ن ود

آعبنننننا و بتخنننننانا یکنننی در نیننننناز

مسنننجد و میخنننننانا یکنننی در نمنننناز

دنننننر ج تننننی قبلننننا بنننرای دمنننننا

روی دمنننننا نننننوی خننندای دمنننا
(شاهداعی)71 :1779 ،

 نتیجهگیریبسیاری از مؤلّفان با تمام قدرت و جاللتی که داشتهاند گاه تفکّر حاکم بر اثر خود را از متوون
پیشی گرفتا و با طور ضمنی با برخی از ار متقدم نظر داشتااند .ای رابطا در برخنی نار پررنن

و

در برخی دیگر چندان مش ود نیسه .شاه داعی شیرازی در رودن تّۀ خود (بخصنوص در نرودن
مثنوی مشادد) با ار متقدّم از جملا مثنوی منطقالطیر عطار نظر داشتاا ه .پیروی شاه داعی شنیرازی
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از اب عربی و رویکرد دستیشنا انۀ وی باع

شده ا ه آا علیرغم تأ یرپذیری از متقندّمان ،بتوانند

با ب رهگیری از نیروی خلّاق و قوّ تخیّل خود ،ا ری مستقل و متنا نب بنا مقت نیّات عصنر و افکنار و
اندیشۀ خود ارائا آند .درچند بسیاری از ریزِ خنان شاه داعی را در ار متقدّم میتوانیم یافه امّا این
منظوما اختار دنری جداگانا و متمایزی دارد آا از بسیاری جنبادا ابداع خود شاعر ا ه .شناه داعنی
تأآید میآند آا .1 :الک باید احوال ج ان و مرتبا و شأن انسان را بشنا ند و حقیقه وجنودی خنود
و ج ان را دریابد .2 .او میگوید آا حقیقه ای ج ان خدا ه .3 .حقیقه یر و لوک ،ر نیدن بنا
وحدت ا ه .4 .دلیل قد ی شدن رو انسان ،در یر و لوک عرفانی او ه .8 .وجنود دنر ذرّه در
ای دنیا ناشی از تجلّی و فیضبخشی خداوند ا ه« .1 .غفله» فه ش ود الک ا ه و اگنر غفلنه
نباشد الک توان دیدن انوار ال ی را خوادد داشه .حاصل خ ای آا «معرفنه» در مثننوی مشنادد
شاه داعی شیرازی با دلیل تأ یرپذیری شاعر از اب عربی با ار عرفانی قبل از اب عربی اشنتراک لفظنی
دارد و از نظر معنایی تفاوتدای نسبی بی شاه داعی و شاعران متقدّم وجود دارد.
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Abstract
Shah Dai Shirazi is one of mystic poets and missionaries of Ibn Arabi’
existence unity thought and has written several works including verse and
prose. One of his verses is “seteye Shah Dai”. The masnavi “Mashahed”
is the first prose of his sextet masnavis in which the poet, considering his
thought inclination, has composed in “seven
Mashhad”: request,
abstraction, verve, exploration, knowledge, truth, and monotheism. Since
no study had been done concerning this masnavi, the present research has
introduced this work and studied one of important mystic issues e.g.
“knowledge” and its ranks and elements in this Masnavi using analyticdescriptive method. This study indicated that following Ibn Arabi and
impressive reflection of his ontological thought in title and structure of
the work particularly words, terms frequency, and the content are
notable. According to Shah Dai’s thought, knowledge possesses ranks
and degrees. Knowledge of self, knowledge of existence, and knowledge
of God are important elements of knowledge in masnavi Mashahed.
Shah Dai argues that knowledge of human is related to ontology and these
two lead to knowledge of God. The finding is that knowledge of God is
not possible for mystic due to refusing independence and the
mystic can reach “monotheism” stage thinking about manifestations of
divine names and traits using exploration and intuition.
Keywords: Shah Dai Shirazi, mashahed, elements of knowledge,
ontology
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