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 پیشگفتار
 

                 با ظهوور اسوالم     .    رسد                         به دوران پيش از اسالم مي  ،                                    ی ارتباط و تبادل فرهنگي ايران و عرب       سابقه
                                   های پويای معارف بشوری بوه ويوژه              از جريان    يکي   .         تری يافت                               اين پيوند فرهنگي استحکام عميق

         در بوين    ،                                                                      عرفوان اسوت کوه مسوا ل و مباحوث مربووط بوه آن از آغواز اسوالم           ،              دين مبين اسالم
                               ابعادش به واژگوان و اصوطالحات                         عرفان اسالمي در همه  .                            مسلمانان گسترش چشمگيری داشت

                   تواند بوه پوژوهش        نمي   ،                                                             خاص آراسته شده است که پژوهشگر عرفان اسالمي بدون آشنايي با آنها
                     گوذار علوم عرفوان                            قورن هفوتم و بنيوان              عارف بزرگ  ،     عربي                محيي الدين ابن  .                   وتحقيق اقدام نمايد

   وی   .            وجوود آورد                                                 ی تحقيق در مباني و اسوا  عرفوان تحوولي بوه                   ی بيان و نحوه         در شيوه  ،     نظری
       آراء و   .  ت                                ای از خوود بوه يادگوار گذاشو                             آثوار بسويار ارزنوده     ،                                 پس از فراگيری معارف زموان خوود  

                                                                                        های وی بالفاصله پس از انتشار موورد توج وه و اهتموام عارفوان متعوددی قورار گرفوت و                انديشه
                                                                                        های گوناگون عرفان عملوي و نظوری را تحوت توأثير خوود قورار داد و سواليان متموادی                جريان

  .                                                                                           استادان ماهر و اکابر فن به شرح مفاهيم اصلي عرفان نظری موجوود در آثوار او مشو ول بودنود    
        توليود    .                  عربوي پرداختنود               هوای ابون                                                     شماری نيز در داخل ايران به شرح و توروي  انديشوه         وه بي  گر

                                                                                   چنين جرياني در ادب فارسي از سويي سبب غنای بيشتر محتوای ادب ايران زموين گشوت و از   
                 از طاليوه داران     .                                                                 سوی ديگر باعث تلطيف و صيقل يافتن اصطالحات مبهم و پيچيده عرفاني شد

                                         او با ذوق و شوق فراوان در اصوول فکور و     .                                  توان به فخرالدين عراقي اشاره نمود   ي م             طالب معرفت؛
                                                                         به تفکر و تأمل پرداخت و با مهارت و استادی بي نظيری توانست اصوول اساسوي     ،            معارف عرفان

               مفواهيمي کوه     .                               در اختيار پارسي گويان قرار دهد  ،                                   عربي را به نظم و نثر پارسي درآورده           عرفان ابن
                     به الگويي مبدل گشوت    ،   شد    مي              ادبيات فارسي             وارد عرصه  ،            ی خاص عراقي         شاعرانه            با اصطالحات

                      که يک سورمايه بوزرگ     ،          ادب فارسي                   به سبب اينکه متون  .                                  که تأثيرش در آثار بعدی نمايان است
                              آشونايي علموي و دقيوق بوا       ،                       عارفانوه گشوته اسوت   -                                     ملي ماست سرشار از اصوطالحات شواعرانه  

    .                        تواند چراغ راه ما باشد    مي  ،                    آثار فخرالدين عراقي                  های دلپذيری مانند        نمونه
                               تورين مسوا ل مطورح شوده در                                                 چگونگي چينش نظام هستي و سنت عشوق از مهوم    

                                         وی گاه با بيان علمي دقيق و گاه در قالوب    .                          عربي و فخرالدين عراقي است         های ابن        انديشه
                 عربوي پرداختوه                                                      به تحليل و تروي  اين مباحث فلسفي و عرفواني ابون    ،                 تعبيرهای شاعرانه

                                               عربوي تطوابق کامول دارد و گواه توو م بوا                        های وی با ابون             گاه انديشه  ،            در اين ميان  .    است
                         کشف و شوهود بوه آنهوا                                   عرفانه خود عراقي و در نتيجه         تجربه                          نوآوری است که در نتيجه

                  فخرالدين عراقي با                های شاعرانه                                    نويسنده اميدوار است با تطبيق اصالت  .              دست يافته است



   6فصل اول: کليات  

             عارفانوه را    -                                       عربي قادر باشد مفاهيم و اصطالحات شاعرانه            عرفاني ابن  –         های فلسفي   ه    نظري
  -                                                                                در اختيار تمامي پژوهشگران و دوست داران ادبيات و عرفوان اسوالمي و مراکوز علموي    

    .                                     آموزشي در حوزه علوم انساني قرار دهد
         ت و محقق      ای اس                                                             از آنجا که مبنای کار تحليل و توصيف است و نوع تحقيق کتابخانه  

  ،                                     مودارك و اطالعوات را موورد بررسوي      ،                             منطق و غور و انديشه؛ اسوناد   ،                  با استفاده از عقل
                 گيوری از فنوون                                             با استفاده ازروش سوندکاوی و بوا بهوره     ،                             تجزيه و تحليل کيفي قرار داده

            کوه محوور   -                            هوای بنيوادين عرفواني را                 ها و انديشه                                   تحليل محتوا به بررسي تطبيقي گزاره
      عشوق    ،                                     پردازد و قلمروهايي چون هستي شوناختي     مي  –             های ديگر است               ای از انديشه      پاره

                       موورد بررسوي قورار       را  .  .  .  . و                               انسوان کامول و وحودت وجوود       ،      تجل ي  ،            اعيان ثابته  ،         و زيبايي
              جنواب آقوای     ،                                از استاد محترم و دانشمند ارجمند     دانم     مي                     در اينجا برخود واجب  .    دهد    مي

                                                                          دکتر محمد صادق بصيری سپاسگزاری کنم که در حل  مشکالت متن کريمانه و با دقوت  
                                                  اينجانب را راهنموايي فرمودنود و از آغواز ايون       ،                                  نظير و صبر و حوصله قابل تقدير خود    کم

                                                                                 پژوهش که رساله دکتری اينجانب در دانشگاه شهيد باهنر کرمان بود توا لحظوه تودوين    
 . توفيق زانو زدن در محضرشان نصيبم گشته است  ،                   مطالب به صورت کتاب

      نيوز                                                                   آقايان دکتر محمدرضا صرفي و دکتر حميد جعفری و حجه االسالم علي فضلي 
                                   مختلوف راهنموايي و اظهوار نظور                               برانگيز در مواضع و موارد                        با صرف وقت و دقت تحسين

            معل موان و   از                   بسيار سپا  گوزارم          همچنين  .                            بايد از ايشان سپاسگزار باشم           اند که مي      کرده
گواه مشوکالتم و مشواور     تکيوه ، استادان بزرگواری که بازوی ياری رسانم بوه هنگوام نيواز   

             ادر و همسور                                 و با امتنان و سپا  از پدر و مو   اند خيرخواهم در لحظات ترديد و ابهام بوده
  ،      انود            هايم بوده           ها و شادی              ها و شريک غم             همدم تنهايي  ،                             مهربانم که همواره دوستان خوب

              دارم و تبسوم               پاسشان موي   ،   ام              ام قرار داده               ی راه زندگاني                        های پندآموزشان را توشه      واژه    گل
    .     کنم                                             محب ت را با نگاهي سرشار از سپا  تقديمشان مي

             باشويم کوه     ،           آوای نوور                   مودير انتشوارات             ميرحسيني                             سرانجام بايد ممنون جناب آقای 

    .              منتشر ساختند  ،                        که در دست خوانندگان است              کتاب را چنان

                             به ابياتي از فخر الدين عراقي   ،                                              برای آنکه بدين پيشگفتار حسن ختامي بخشيده باشم

        نماييم؛    مي       اکتفا

 جان ما را در کف غوغا نهاد  عشق شوری در نهواد موا نهاد

 در نهاد ما نهاد وجويي جست  زبان ما فکنددر  وگويي گفت

( 68: 1366، عراقي) 
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