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پژوهشنامه کاشان ،ش ارۀ شش (پپاپی )41
بهار و تابستان  ،4931ص9و14

خودشناسی به منزلۀ مقولهای
هرمنوتیکی در اندیشههای باباافضل
کاشانی
*

حسین خندقآبادی

چکیده:
خودشناسی کانون و قلب فلسفۀ باباافضل کاشانی و محوور ه وۀ اندیشوهورزیهوای اوسو .
باباافضل خودشناسی را تنها توصیهای برای سلوک ع لی ن یداند و چنوانکوه پیشوینیان او از
حکی ان و عارفان و عال ان میگفتند و بلکه جس وجوی علو نروری راسوتیا را هو بوه ن
وابسته میداند .وی معتقد اس

ه ۀ کسانی که از بیرونِ خود خواستهاند راه شوناخ

را اواز

کنند ،به بیراهه رفتهاند و بنابرایا شناختشان معتبر نیس  .وی نفس و عقول را و کوه از نرور او
واالتریا مرتبۀ نفس اس

و منشأ ت ایز میان وجود و عدم میداند و معتقد اس

گواهی یعنوی

یافتا خود .از سوی دیگر ،یافتا خود ،براساس موازنه و تناظری که میان عوال صوریر و عوال
برقرار اس  ،به یافتا عالَ میانجامد .ایا حرک
شناخ

از خود به سوی عالَ با برقوراری و در واقو

یگانگی و اتحاد موجود میان عقل و عاقل و معقول م کا میگوردد .سورانجام در پوی

* عضو هیئت علمی بنیاد دائرةالمعارف اسالمیh.khandaqabadi@gmail.com /
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دیگر به خود بازمیگردد و درمییابد که هرچه میجسو
چرخش هرمنوتیکی میان شناخ

خود و عوال و بازگشو

در درون خوود اوسو  .ایوا دور و
دوبواره بوه خوود را بوه مسویری

حلزونیشکل میتوان تشبیه کرد که پی ودن هرچه بیشتر ن شناخ

ع یقتری از خود حاصول

می ورد.
کلیدواژهها :باباافضل کاشانی ،خودشناسی ،تناظر میان عال صریر و عال کبیر ،اتحاد عقل و
عاقل و معقول ،دور هرمنوتیکی.

 .1درآمد
افضلالدین محمد بن حسین بن محمد مرقی کاشانی ،معروف به باباافضلل ،از حکملا
بزرگ ایرانی و اسالمی در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم اسلت او را یلیا از هلر

چیز به رباعیات استوارش میشناختند 1و همین بهانلها شلد الا بله ر لار دینلرش نیلز
نخست به سبب قوت زبان فارسیاش اوجه شود و اندکانلدک اقلداماای بلرا معرفلی
و رغاز شود 2اا اینکه در نهایت ،به اصلحی مجتبلی مینلو و یحیلی مهلدو  ،هملۀ
ر ارش با نام مصنفات در  1331منتشر شد ر ارش نشاندهندۀ دیلد عمیلف فلسلفی او و
گرایاها عرفانیاش در کنار ذوق سرشار ادبی و است برخی عنوان «بابلا» را بلرا
او نشانۀ عارف یا صوفی بودنا میدانند ،چه این عنوان برا عارفلان و صلوفیانی م لل
باباطاهر و بابارکنالدین به کار میرفته است (رباعیات باباافضل ،مقدمله Afdal al-Din

 ،)Kashani, p. 25اما چیتیک با استناد به لغتنامۀ دهخدا نشلان ملیدهلد کله نیملی از
کسانی که این عنوان برا رنها به کار رفته است ،عارف یا صلوفی نبلود انلد و در ر لار
باباافضل نیز اشارات کمی به وابستنی او به یکی از شکلهلا مشلهور اصلوف اسلت
بااینحال ،در وجود گرایا عرفانی و و اینکه شاگردانی ایمانی داشته اسلت ،اردیلد
نیست (قلب فلسفۀ اسالمی ،ص 11و 22ل)22
باباافضل نزدیک به نیمقرن ییا از حملۀ مغول در مرق کاشان متولد شد و با اینکه
پژوهشنامه کاشان
ش ارۀ شش (پپاپی  )41زادگا او در معرض حمالت شدید مغول قرار نداشت ،از اخبار هولناک رن باخبر بود
بهار و تابستان  4931شاید به همین سبب است که همین حجم اندکی که از نوشتهها و باقی ماند  ،خالی
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برقراری دور و چرخشی هرمنوتیکی میان ایا معرف

کلی و جزئی به خود و عالَ  ،انسوان بوار
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از جنبهها

سیاسی و اجتماعی نیست (نک :مصنفات ،رسالۀ ساز و ییرایۀ شاهان
3

یرمایه  )Afdal al-Din Kashani, p. 261از زندگی و چیز زیاد نمیدانیم و
مذهبا نیز دقیقاً معلوم نیست  4اما دور ا که و در رن میزیسته (اواخر قرن ششم و
اوایل قرن هفتم) دورۀ اندیشمندان مسلمانی چون ابنطفیل (د  ،)181شهابالدین
سهرورد (د  ،)181ابنرشد (د  ،)191فخرالدین راز (د  ،)222عطار نیشابور (د
 )218و ابنعربی (د  )231است در ر ار باباافضل انها اشار هایی به نام ارسطو و هرمس
هست ،اما این سخن بدان معنی نیست که او اندیشمند یکسر نورور بود است
موضعی که و در مباحث گوناگون میگیرد نارشنا نیست ،اما به دشوار میاوان او را

طبقهبند کرد و در یکی از مکتبها خاص فکر جا داد ( 1قلب فلسفۀ اسالمی،
ص19ل 22قس )Afdal al-Din Kashani, p. 256-8 :شاید همین نکته در کنار فارسی
بودن ر ار فلسفی و در زمانها که زبان علمی زبان عربی القی میشد ،سبب مغفول
ماندن او شد باشد در این بار از این نکته نباید غافل شد که و با اوجه به مقصود
که از فلسفهورز در سر مییروراند ،هیچ مایل نبود کتاب جامعی م ل اشارات یا اسفار
بنویسد و این امر نیز ممکن است ،عالو بر اینکه نشانی از استقالل و نورور او باشد
(باباافضل کاشانی (زریاب) ،ص ،)22دلیل دینر باشد برا بیالتفاای به او به هر
حال ،ازجمله اأ یرات او بر اندیشمندان یس از خود دستکم یک نمونۀ رشکار در
اختیار داریم و رن اینکه رسالۀ اکسیر العارفین مالصدرا اقریباً ارجمها است به عربی از
رسالۀ جاوداننامۀ باباافضل (برا بررسی این موضوع ،نک :اهمیت جاوداننامه صدرا و
باباافضل)
 .2فلسفه بر مدار خودشناسی
باباافضل در دور ا دست به ننارش برد بود که چندین شخصیت سرگرم یلل زدن بلر
شکافها میان فلسفه و اصوف بودند ابنسینا (312لل )428برخلی از مسلیرها ایلن
حرکت را در شمار از ر ارش نشان داد غزالی (412ل )121مصطلحات فلسفی را برا
بیان مفاهیم برگرفته از کشف و شهود که در مراحل ییشلرفتۀ سیروسللوک صلوفیانه بله
اجربه درمیرید ،بله کلار گرفلت و علینالقضلات هملدانی (492لل )121چیلر دسلتی
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معاصران باباافضل ،سهرورد بسیار از راهنماییها ابنسینا را یی گرفت و ابنعربی
نیز استفادۀ اام و امامی از مصطلحات فلسفی کرد اا علالممی را کله بلا حضلور خداونلد
جلو و روشنی یافته است به اصویر کشد باباافضل به سهم خود ،مصطلحات فلسلفی و
منطقی سنت نوافالطونیشد را به کار گرفت و هیچ گلرایا رشلکار بله حرکلت در
مسیرها نویی که دینران طرح رنها را ریختند نداشت و نه از هیچیک از مدرسلههلا
اصوف ییرو کرد شاید ییشینیان عمد و اصلی و رن فیلسوفانی بودنلد کله همنلون
اخوانالصفا به هرمس و وجه معنو ار میراث یونلانی دلبسلتنی داشلتند (قللب فلسلفۀ
اسالمی ،ص)28
اأکید بر خودشناسی که نزد عالمان و حکیمان و عارفان اسالمی ل به اقتفا سخن
ییامبر اسالم که فرمود« :من عرف نفسه فقد عرف ربه» ل اهمیت بسیار در سلوک
عملی یافته است ،نزد باباافضل اهمیت نظر هم ییدا میکند ،به نحو که هیچ شناخت
درستی را بدون رن ممکن نمیداند فلسفۀ باباافضل در درجۀ نخست ،نوعی خودشناسی
و روشننر در باب ماهیت خویشتن ردمی است  2به سبب اهمیت باال خودشناسی

در علوم نظر است که باباافضل اساساً اقسیمبند رایج علوم نزد فیلسوفان ییا از
خود را که به اقتفا ارسطو اعلیم میدادند دگرگون میکند و میگوید :علوم بر سه
قسماند :یکی دنیایی ،دینر رخرای و سوم علم اندیشه که واسطۀ میان رن دو است (نک:
مصنفات ،ص222ل )222باباافضل خودشناسی را مقدمه و شرط الزم هر شناخت و
درک و افسیر از ردم و عالم میداند و اصری میکند« :دانا اصلی را جستن اولیار
از داناها گوناگون ،از رنکه به دانا اصلی اواننر و امن مطلف را اوان یافت و به
اواننر و امن به اصل شاید رسیدن و رن دانا دانستِ خود و از خود رگا بودن
است » (همان ،ص)224
البته باباافضل رموزۀ نظاممند دربارۀ خویشتن ردمی ییا نمینهد ،بلکه شرح و
ابیینی برا رسیدن به خودرگاهی به دست میدهد در واقع و میخواهد روشن سازد
پژوهشنامه کاشان که چنونه میاوان با احقیف و یژوها عقلی به معرفت نفس دست یافت باباافضل در
ش ارۀ شش (پپاپی  )41مدارج الکمال اظهار میدارد که دلیلها و برهانها مفصلِ نکاتِ مورد نظرش در
بهار و تابستان 4931
کتابها فیلسوفان ییا از او (که از رنها با عنوان «برادران ما که در زمان ییشین
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بودند» یاد میکند) رمد است ،اما «قصد و رهنگ ما سو رن معنی است که از کتب
ایشان نمیاوان یافت » (همان ،ص )19این معنی عبارت است از روشنی بخشیدن به
اینکه چنونه میاوان فلسفه را در جهت احقف خویشتنِ یایدار و زوالنایذیر فرد ردمی
به کار گرفت
باباافضل هیچ عالقها به بسیار از مسائلی که فیلسوفان دینر بدانها یرداختند
نداشت برا

نمونه ،او خدا را فینفسه متعلمف یا موضوعِ خاص احقیقات فلسفی

نمیداند ،به همین دلیل دربارۀ مبدأ نخستین در مقام واجبالوجود و صفااا بحث
نمیکند او بیشتر جانب سنت نوافالطونی را میگیرد که خدا را در ذات خویا فراار از
معقوالت عقلی القی میکنند همننین او دربارۀ علوم جنبی که بخا بزرگی از اوجه
بسیار از همکارانا را جلب کرد مطلب ننوشت میاوان گفت باباافضل فیلسوفی
است که خوش ندارد حاشیهیرداز کند او مستقیماً به قلب موضوع میرود که همان
«خودت را بشناس» است او معتقد است حکمت حقیقی دور از دسترس کسانی میماند
که خود را نمیشناسند به دید باباافضل ،فلسفه سرراستارین وسیله برا کسب
انسانیت راستین است که باید هدف همۀ کسانی باشد که خود را انسان میدانند وقتی
مردمان دربارۀ حقایف فلسفی به ژرفی میاندیشند به اأمل در خود کشید میشوند و به
این شناخت میرسند که از ییا صاحب هر رن چیز اند که میجستند (نک :قلب
فلسفۀ اسالمی ،ص28 ،23 ،22ل)Afdal al-Din Kashani, p. 260-261 31
باباافضل به همین منظور ،سخنان بسیار دربارۀ اعریف نفس ،وجود نفلس ،جلوهر
بللودن رن ،اجللردش ،نسللبتا بللا اللن و خللرد ،مرااللب رن ،قللوا و رالت و افعللال رن،
فسادنایذیر و بقا نفس یس از مرگ دارد که میاوان مقدمات این بحث القی کلرد و
برا رنکه از موضوع اصلی دور نشویم ،بررسی این موضوعات را به مقاالت اخصصلی
دینر ارجاع میدهیم (برا نمونه ،نک :نفسشناسی در نظام فلسفی افضلالدین بررسی
سیما نفس در مصنفات باباافضل)
اأکید ما در این مقاله بر این رسالهها باباافضل است:
ل مدارج الکمال (مصنفات ،ص3ل )12که کاملارین گفتار باباافضل دربارۀ گشایا و
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شاگردانا به فارسی برگرداند
ل ر انجامنامه (همان ،ص11ل ،)82در سه گفتار که مجموعاً به چهارد فصل اقسیم
شد است و در این ا ر شرح میدهد که خداشناسی راهی است به کمال انسانی
ل عرضنامه (همان ،ص141ل )213این ا ر مفصلارین و کاملارین شرح فلسفۀ
باباافضل است که مباحث عمد و اصلی مربوط به کمال نفس را یکجا جمع کرد است
ل جاوداننامه (همان ،ص )322-219این ا ر نسبتاً مفصل خاصارین بحث اسالمی
باباافضل دربارۀ موضوعات مورد عالقۀ و است و در میان رسالهها بلند او در قالب
اصطالحات فلسفی ،کمترین خشکی را دارد او در یایان رساله خاطرنشان میکند که
هدفا از این رساله نه ا بات کردن و برهان روردن ،بلکه هشدار دادن و یادرور بود
است در این متن اصویر فلسفی از نفس و عالم به دست داد میشود و نویسند در
اأیید سخن خویا به ریات قررن اشار میکند
ل ایمنی از بطالن نفس در ینا خرد (همان ،ص221ل )229این رساله نکات مهم و
اصلی دیدگا فلسفی باباافضل را بیان میکند ،ازجمله اینکه غذا نفس دانا است و
دانا به کلی بیفاید است ،منر رنکه در خدمت شناخت خود باشد (نک :قلب فلسفۀ
اسالمی ،ص41ل)13
 .3خودشناسی به منزلۀ مقولهای هرمنوتیکی
خالصۀ فشرد ا از ررا باباافضل را به این شکل میاوان اقریر کرد 1 :خرد انها را
رستنار است و سعادت محض در وحدت عقل و عاقل و معقول است و کمال
انسانی وقتی حاصل میشود که با درک صور معقول و معانی و کلیات بر جهان محیط و
نفسا از اباهی ایمن شود  2عالم جسمانی سایها از عالم نفسانی است که همان
عالم معقوالت است  3نفس انسانی برار از هرچیز و اصل همۀ اشیا و موجودات عالم
جسمانی است  4اگرچه عالم به دو قسم جزئی و کلی یا جسم و روح اقسیم میشود،
اما ذات و حقیقت همه یکی است و افاوت در اعتبارات و ننرشهاست (باباافضل
پژوهشنامه کاشان کاشانی (زریاب) ،ص )21الزمۀ مجموعۀ این اعتقادها این است که درک انسان بدون

ش ارۀ شش (پپاپی )41

بهار و تابستان  4931حصول شناخت از خود ناقص و غلط خواهد بود و به صراحت میگوید« :شناخت
8
















Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 7:40 +0430 on Wednesday July 18th 2018

دگرگونی نفس است او این ا ر را ابتدا به عربی نوشت و سپس به درخواست برخی

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 7:40 +0430 on Wednesday July 18th 2018

هر چیز به درستی یس از شناخت خود اواند بود ،چه از مخلوقات هیچ چیز رن کمال
ندارد که مردم و همه چون یارهااند [یار ها هستند = جزئیاند] و مردم چون کل و همه
مسخرند مردم را » (مصنفات ،ص )221همین نکته است که باباافضل را از بسیار از
عارفان و زاهدان و عالمانی که در یی ریات و روایات ،خودشناسی را مهم القی کرد اند
ممتاز میسازد ،چه او از اوصیها اخالقی فراار میرود و در واقع معرفتشناسی خود
را بر این یایه استوار میسازد
بنابراین ،میاوان گفت با اوجه به ررا باباافضل خودشناسی را مقولها هرمنلوایکی
می اوان القی کرد کله هلر فهلم و درک دینلر بلر رن مبتنلی اسلت (جسلتوجلو
خودشناسی در رموز ها افضلالدین کاشانی ،ص )139به عبارای ،ملیالوان گفلت در
اینجا دور و چرخشی هرمنوایکی برقرار است که دریافت چیلز بلا مقایسله بلا چیلز
دینر که انسان از ییا رن را میشناسد ممکن میگردد کل ،اکجزء را اعریف میکنلد
و اجزا میز با یکدینر این دور و چرخا را شکل میدهند مانند یک جمله کله کللی
دارا وحدت است :معنا هر اککلمه را با مالحظۀ رن در رجوع بله کلل جملله فهلم
میکنیم متقابالً معنا کل جمله نیز وابسته به معنا اکاک کلمات است کل و جزء با
درهمکنشی دیالکتیکی هریک به دینر معنا میبخشد و بدینسان ،فهلم از طریلف ایلن
دور و چرخا حاصل میشود البته نباید اصور شود که در اینجا اناقضی منطقی برقلرار
است و شناخت کل وابسته به جزء و شناخت جزء وابسته به کل است ،چراکه در عملل
کل و جزء با هم فهمید میشود و در اینجا نمیاوان از وجود عنصلر شلهود غافلل
شد در واقع با هر دور و چرخا فهم و دریافتی عمیفار حاصل میشود و از این نظلر،
انسان در مدار متفاوت از مدار ییشین قرار میگیرد رننه فهمید میشود باید از قبل اا
حدود معلوم باشد فهم نیازمند اندک شناختی قبلی است الا ایلن دور و چلرخا بله
جریان افتد (علم هرمنوایک ،ص98ل)99
باباافضل در نامها به مجدالدین محمد بن عبداهلل (مصنفات ،ص292ل ،)299دربارۀ
زبان و لفظ و معنی رن مینویسد که سخن نو گفتن به لفظ نیست ،زیرا ممکن نیست
خودشناسیبه منزلۀ
هیچ لفظی در کالم به کار گرفته شود که شنوند و گویند و نویسند و خوانند ییا از مقولهایهرمنوتیکی
رن چندین بار رن لفظ را به کار نبرد باشند ،و الّا هرگز معنا رن فهمید نمیشود یس در اندیشههای...
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همان عالم معقوالت است ج کمال انسانی وقتی حاصل میشود که نفس با درک صور
معقول و معانی و کلیات بر عالم محیط شود د هرچه انسان میجوید در درون اوسلت،
نتیجه میشود کله انسلان بایلد شلناخت خلود را بلر همله چیلز مقلدم بلدارد و بلدون
خودشناسی به طور کلی شناخت درستی نمیاوان حاصل کرد در ادامه میکوشلیم ایلن
سیر را براساس مصنفات باباافضل روشن سازیم
 .1 .3آگاهی عبارت است از یافتن خود
باباافضل از درینها نو به وجود که مهمارین موضوع فلسفه است مییردازد و رن را

براساس رگاهی افسیر میکند و مینویسد« :ما طالب وجود هستیم که در رن وجود
رگاهی بود و بیخبر هرگز نباشد و رن وجود جز وجود عقلی نباشد ،که رگه بودن از
نتایج عقلی است » (مصنفات ،ص )211و نیز« :اخم وجود رگاهی است و بَرمش هم
رگاهی » (همان ،ص )211از نظر او ،نفس یکی از مرااب وجود است که اگر در انسان
همرا خرد شود بدان عقل میگویند این مطلب را از طریف رشنایی با اقسیمبند هایی
که و از وجود ارائه میکند ،میاوان فهم کرد در یک اقسیمبند  ،و وجود را
براساس «ییدایی و یوشیدگی» دارا چهار مرابه میداند 1 :ممکن ،مانند انسان در نطفه،
پژوهشنامه کاشان که به سبب یوشیدگی وجودش هم بر خود و هم بر جز خود به رن ممکن میگویند
ش ارۀ شش (پپاپی  2 )41موجود ،مانند اجسام ،که گرچه بر خود یوشید است ،بر جز خود ییداست  3نفس
بهار و تابستان 4931
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 4عقل که از خود به خود رگا است و رگاهی رن از خودش است ،که اگر بالقو باشد،
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خوبی و اازگی یک سخن از حیاای است که در همه کس نیست و این حیات از رن
معنیا حاصل میشود که گویند در لفظ مینهد و گویندۀ سخنِ زند برا این کار،
خردِ خود را به کار میبندد بنابراین ،رننه در لفظ هست جز نامِ چیزها نیست و برا
رنکه به معنی بتوان دست یافت باید نخست به خود دست یافت و برا دستیابی به خود
باید دست به دامان خرد شد ،چنانکه اشنه با گفتن رب و یاد کردن صفات رب سیراب
نمیشود (همان ،ص293ل )291در همین نمونۀ کوچک نیز میاوان منظر باباافضل را
شناخت و اینکه چنونه همه چیز را مبتنی بر نفس انسان و شناخت رن میکند که انها
را دستیابی بدان به کار گرفتن خرد است
حال چنانکه باباافضل میگوید ،الف نفس انسانی برار از هرچیز و اصل همۀ اشیا و
موجودات عالم جسمانی است ب این عالم جسمانی سایها از عالم نفسانی است کله
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نفس است و اگر به خرد بپیوندد و با رن یکی شود ،بدان عقل میگوید این اقسیمبند
رننا اهمیت مییابد که اوجه داشته باشیم و دانایی و نادانی را هم براساس همین
«ییدایی و یوشیدگی» اوضی میدهد (همان ،ص234ل)231
در اقسیمبند دینر ،و وجود را ابتدا دو قسم میکند :بودن و یافتن فرق بین
رنها این است که بودن بدون یافتن ممکن است ،اما یافتن بدون بودن ممکن نیست
هریک از این دو نیز دو قسم دارد :یکی بالقو و دینر بالفعل بودن بالقو که از همه
مرابۀ یایینار دارد ،م ل انسان در نطفه است بودن بالفعل مانند اجسام است یافتن
بالقو نفس است و یافتن بالفعل عقل (همان ،ص)18
وجه مشترک این دو اقسیمبند این است که انسان در کانون رن جا دارد و رننه
از انسان مهم است رگاهی اوست ازاینرو و میگوید« :دانا ،وجودِ داناست» (همان،
ص )242و «دانا مایۀ روشنی و ییدایی وجود است و معدن و علت رن » (همان،
ص )221اصوالً با اابیدن نور عقل ردمی است که وجود معنا مییابد ،وگرنه اگر انسانی
در عالم نباشد امایز هم میان وجود و عدم نخواهد بود« :بودن به یافتن درست باشد،
که هر موجود از موجودات که بودِ و بییافت بوَد بود و نابودش به قیاس با و
یکسان بوَد ،اگرچه به قیاس با یابندۀ رن متفاوت بوَد » (همان ،ص18ل )19چراکه و
دربارۀ عقل میگوید« :اوست اصل و حقیقت مردم که مردمی مردم بدان است ،نور
است الهی به خود روشن و دینر چیزها به و روشن به خود روشن بودن از خود
رگه بودنا است و این خاصیت نخستین اوست و چیزها را روشن کردن ،دانستن و
رگه بودن اوست از چیزها و این خاصیت دوم است ،لکن ا ر خاصیت اول » (همان،
ص22ل)21
افاوت اشکیکی مرااب وجود در همۀ این اقسیمات در واقع به یک چیز بازمیگردد
و رن بهر مند از رگاهی است ییدایی و یوشیدگی و بودگی و یافتنی موجودات بسته
به نسبتی است که رنها با عقل دارند ،چراکه «رگهی و دانستن و یافتنِ خود ،وجودِ عقل
است و دینر موجودات یافتها عقل عقل نهایت روشنی وجود است و مبدأ و خودشناسیبه منزلۀ
مقولهایهرمنوتیکی
منشأ رن » (همان ،ص 22نیز نک :جاینا خودشناسی در فلسفۀ افضلالدین کاشانی،
در اندیشههای...
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وجود روشنایی مییابد و به دایرۀ معرفت ردمی را مییابد
 .2.3یافتن خود برابر است با یافتن عالم

اینکه گفتیم همه چیز در عالم ،روشنایی خود را از نفس انسانی (و در واقع عقلل او ،کله
نفسِ همرا خرد است) میگیرد ،به دلیل اناظر است که میان عالم نفس و عالم خلارج
از نفس وجود دارد عالم خارج از نفس شامل عالم جسمانی و عالم روحانی میشود که
هر دو در درون نفس ردمی وجود دارند باباافضل در این باب میگوید« :حفاعالی کتابِ
جهانِ مردم را نسختی کرد از این جهان ،یعنی صورت عالم و از رن جهلان ،یعنلی بلاطن
عالم و حقیقتا و از ریات یادشاهیِ ملکوتِ وجلدانیت خلود از هلر یکلی نشلانی در
جهان مردم بیاراست ،به اندازۀ درست و امام ،نشلان ظلاهر در ظلاهر و نشلان بلاطن در
باطن » (مصنفات ،ص )214باباافضل از این اناظر به «موازنه» اعبیر میکند و ایلن هملان
اناظر است که در ادبیات اسالمی به اناظر میان عالم صغیر (نفس انسان) و علالم کبیلر
(عالم خارج از نفس انسان) مشهور است م الً دربارۀ موازنه یا اناظر میان جسم ردملی و
عالم جسمانی خارج از او میگوید « :چنانکه عالم مرکب است از لطلایف و ک لایف،
جسد مردم نیز مرکب است از ارواح لطیف و اجساد ک یف و چنانکه جسد عالم علو
از هفت سیار مرکب است ،جسم مردم نیز منقسم است به هفت اعضا و چنانکه فللک
به دوازد برج منقسم است و قایم ،جسد مردم نیز به دوازد منفذ منفرج است و قلایم و
چنانکه عالم به چهار طبع مرکب است ،جسد مردم نیز به چهلار طبلع مرکلب اسلت »
(همان ،ص42ل)41
شناخت این موازنه به انسان کمک میکند با معرفت یافتن به خود به یناننی حاکم
بر خود و عالم یی ببرد و فهم کند که همه از یکجا سرچشمه میگیرند و مینویسد:
«مقصود ما از این موازنۀ هر دو جهان با یکدینر و عیارِ ظاهرِ جهانِ مردم با ظاهرِ این
جهان و باطنِ جهانِ مردم با ارواحِ باطنِ این جهان رن است اا اهل خرد را یابند به
یناننی یس از این سخن دانسته شد که این عالماتِ جهانِ مردم و جهانِ بزرگ اندر
پژوهشنامه کاشان ظاهر همه منادیاناند از هر سو که این ریات و عالمات را خداوند است اوانا
ش ارۀ شش (پپاپی  )41بینیازِ حیِّ سمیعِ بصیر که به ادبیر و انداخت و جمله هست شدند و به خواست و
بهار و تابستان 4931
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مشیت و از ناییدا به حضور و ییدا افتادند » (همان ،ص284ل 281نیز نک :اناظر عالم
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ص94ل )92بنابراین ،شناخت خود با همراهی خرد به عقل میانجامد و از عقل همۀ
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صغیر و عالم کبیر ،ص39ل)41
به نظر باباافضل ،عالم وجود به لحاظ رگاهی و ییدایی موجلودات بله خلود و دینلر
اشیا به چهار مرابۀ امکانی ،جسمانی ،نفسانی و عقالنی اقسیم میشود هرچه موجلود
به مرابۀ عقلی نزدیکار باشد ،یرفروغار و ییداار و از رگاهی بیشلتر بهلر منلد خواهلد
بود و در مرااب باال هستی جا خواهلد داشلت و بله هلر انلداز بله مرابلۀ امکلانی
نزدیکار باشد به نادانی و ناییدایی شدیدار دچار بود و در درجات یلایینالر هسلتی
قرار خواهد گرفت (نک :مصنفات ،ص21ل14 ،22ل 82و 191لل )198از سلو دینلر،
انسان نیز در درون خود از این چهار مرابۀ وجود برخوردار است نطفه هملان وجلود
امکانی است و کالبد وجود جسمانی ،روح وجود نفسانی و خرد وجود عقالنلی (نلک:
همان ،ص21ل )23و مینویسد« :ردمی مرکلب اسلت از علالم جسلمانی و روحلانی،
فهرست هر دو عالم است و هرچه در عالم موجود است به کلیات ،انلدر ردملی موجلود
است به جزویات و مرکب است از بسایط و وسایط و از معلانی معقلول و محسلوس و
فرزند دو عالم است الن در ایلن علالم و جلان از رن علالم » (جلامع الحکمله ،ص)31
بنابراین ،هرچه انسان از وجود جسمانی خود بیشتر فاصله بنیرد و به وجود عقلی خلود
نزدیک شود ،به همین انداز رگاهی او یرفروغار میگردد و از مرابۀ امکانی علالم وجلود
به مرابۀ عقلی رن نزدیکار میشود« :هرکه به اندازۀ کتلاب خلویا کله دارد از خلدا
اعالی ،به (همان) انداز کتاب جهان اواند دید » (مصنفات ،ص )212بلدینسلان ،انسلان
خردمند با قوت بخشیدن به رگاهی از خود ،معرفت بیشتر به عالم ییدا میکند و حف و
حقیقت بر او معلوم میگردد و درمییابد که «او کیست و عالم چیست و وجلود از بهلر
چیست و رمدن او در این عالم از کجاست و از بهر چیست و چه کار بایلد کلرد و بله
کجا بازمیباید گشت » (همان ،ص)41
 .3.3کمال مرتبۀ عقلی نفس انسان :اتحاد عقل و عاقل و معقول

فاصله گرفتن هرچه بیشتر انسان از وجود جسمانی و نزدیکار شدن هرچه بیشتر به
وجود عقلی خود و بنابراین ،نزدیکار شدن به وجود عقلی عالمم ،کمال مرابۀ عقلی خودشناسیبه منزلۀ
انسان است که در نهایت به یناننی عالِم و معلوم میانجامد« :اا زمانی که نفس در طلب

مقولهایهرمنوتیکی
در اندیشههای...
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یابند بالفعل میگردند در این هننام ،نفس به کمال خود که مرابۀ عقلی است میرسد
و خاصیت و ا رش دگرگون میشود » (مصنفات ،ص )29این همان رایی است که در
فلسفۀ اسالمی به ااحاد عقل و عاقل و معقول مشهور شد است باباافضل مینویسد:
«کمال عالم به اولد و افریع است و کمالِ قوتِ اولید و افریع به ارکیب بسایط و کمالِ
ارکیب و جمع بسایط به حرکتِ فزایا و کمالِ حرکتِ فزایا به حیات و حس و
کمالِ حیات و حس به قوت ادراک و اعقل و کمالِ فعلِ اعقل و دانا به ااحاد عاقل و
عقل و معقول است » (همان ،ص )11و اا رنجا ییا میرود که با اعبیر شبیه اعابیر
ایدئالیستها (باباافضل کاشانی (زریاب) ،ص )21در اعبیر قیاسمانند میگوید :هر
معلوم معلولِ عالِم است و هر عالِم علتِ معلوم از سو دینر ،وجودِ علت مقدم بر
وجودِ معلول است بنابراین ،دربارۀ عالمم وجود میاوان گفت که علم به عالمم وجود در
واقع ،معلولِ عالِم است و چون وجود علت مقدم بر وجود معلول است ،یس میاوان
گفت که عالِم مقدم بر عالمم وجود است (مصنفات ،ص)242
باباافضل میگوید در انسان علالِم و معللوم و فاعلل و مفعلول جملع رملد اسلت و
هرکس باید درون خود عالم را با معلول و فاعل را با مفعول متحد سازد اا در او بات و
بقا بیابند و اینگونه بتواند با مبدأ خود ااحاد حاصل کند (هملان ،ص )113بنلابراین ،را
رن است که هرکس به درون خود مراجعه کند و این امور را در خود به یناننی برسلاند
و در یی واسطۀ دینر نباشد ،چراکه میان عقل و عاقلل و معقلول (یلا عللم و علالِم و
معلوم یا به اعبیر دینلر از باباافضلل ،دانلا و داننلد و دانسلته) واسلطها نیسلت
ازاینرو چه بسیارند سالکان صادق و یاران کوشندۀ طریقلت کله رنلج بسلیار بلر خلود
متحمل میشوند و ریاضتها میکشند و علوم حکمی فلسفی را با مجاهدتها بسلیار
فرامیگیرند و از امور جسمانی دور میشوند و رو به سو علالم عقلل و جهلان معلانی
میرورند ،اما بویی از گلستان حقیقت به مشامشان نمیرسد ،چراکله چیزهلا را بیلرون از
خود مییندارند و از طریف امور محسوس در یی امور معقول میرونلد اینلان «ندانسلتند
پژوهشنامه کاشان که میان عاقل و عقل و معقول هیچ رلت و واسطه نتواند بود و عقل هرگه که خواهد با
ش ارۀ شش (پپاپی  )41معقول خود اواند ننریست ،از رنکه معقول از عقل جدا نیست و دائم در او به فعل باشد
بهار و تابستان 4931
و جدا شدن از او معقول را اصور نتوان کرد ،از رنکه چلون معقلول از او دور باشلد نله
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خویا است یافته و یابند هر دو بالقو اند زمانی که نفس خویا را یافت ،یافته و
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عقل بود ،که عقل رننه باشد که معقول با او بود و عقل اصل و بنیلاد معقلول اسلت و
چون عاقلِ معقوالتِ خود بود هر معقولی را به معقلول از او علامالر در خلود بننلارد و
چون عاقلِ خود بود ،اعنی معقولی نباشد باال او که بدان معقول خلود را دریابلد ،هملۀ
معقوالت را در خود بیابد به یکبار ،از رنکه خود عاقل و عقل و معقلول اسلت » (هملان،
ص282ل)284
 .4.3هرچه انسان میجوید درون اوست

اگر رگاهی عبارت است از یافتن خود ،یافتن خود برابر است با یافتن عالمم ،و کمال
مرابۀ عقلی انسان در این یافتنها عبارت است از ااحاد عقل و عاقل و معقول ،یس
انسان نباید اینهمه را در بیرون از خود بجوید اینجاست که به قلب فلسفۀ افضلالدین
کاشانی میرسیم و معلوم میشود که چنونه نزد او خودشناسی اساس و یایه ول میاوان
گفت ل رغاز و یایان معرفتشناسی است گویی ردمی دایر ا

را میییماید که از

شناخت خود رغاز میشود و به شناخت عالم را مییابد و این امر را از طریف برقرار
و در واقع شناخت ااحاد و یناننی میان خود و عالم محقف میسازد و بدینسان در
یایان همه چیز را نزد خود حاضر مییابد به اعبیر دقیفار ،انسان در این را هموار در
حال ییمودن مسیر حلزونیشکل است که با هر گردش از خود به عالمم و از عالمم به
خود رگاهی و یافت عمیفار از خود و عالمم ییدا میکند
باباافضل میگوید دانا روشنی و ییدایی اشیا در ذات و حقیقتِ فردِ عالِم است اگر
موجودات در گوهر ردمی نبودند علم به چیز برا انسان امکانیذیر نبود ،چراکه علم
به معدوم و ناچیز ممکن نیست علم به امور روشن و بدیهی نیز احصیل حاصل است
(مصنفات ،ص238ل )239و مینویسد« :ما چنان دیدیم که مردم را هرچه به کار است
و ناگزرانِ (ضرور ) اوست با اوست و در اوست و معدن و منبع رن خود اوست و
هررننه بیرون اوست شبه و م الِ صورِ نفس اوست و اصل و حقیقت همه با اوست »
(همان ،ص )241و نیز« :رگهی و علم ،یافتن چیز است در خود و هر رننه نبوَد نتوان
یافت و مردم را ممکن است همۀ چیزها را بدانستن ،یس چون مردم همۀ چیزها را بیابد خودشناسیبه منزلۀ
در خود و نتوان یافت رننه را نبوَد ،یس در خود همۀ چیزها بوَد ،یس نفس مردم عام

مقولهایهرمنوتیکی
در اندیشههای...
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بر این است که ابیین و ابت کند که چنونه همۀ اشیا و امور در انسان وجود دارد
اوضی اینکه در دیدگا باباافضل ،موجودات یا کلیاند یا جزئی و حقیقت و اصل جزئی
همان کلی است کلی معقول است و جزئی محسوس یا مخیل عالم از فلک اقصی اا
مرکز زمین با همۀ رننه در رن هست جزو است کلی و جزئی در حقیقت و شیئیت و
وجود مشارکاند و به کلیت و جزئیت مباین و مخالفاند ،همانگونه که نوع انسان با
شخص انسان در انسانیت مشترک است و اعدد ندارد و فقط در اینکه نوع انسان کلی و
معقول است و فردِ انسان جزئی و محسوس است از یکدینر متمایزند و با این امایز
اعدد یدید میرید اینک وقتی انسان جسم عالم را از افالک اا عناصر مفرد و بسیط
درمییابد ،ازرنجاکه جسم انسان با جسم عالم در حقیقت جسمیت یکسان است ،یس
جسمیتی را که یافته از ییا داشته و با او بود است به همینسان است یافتن جسم
مرکب و جسم نباای و جسم حیوانی و (همان ،ص12ل )11در امام این یافتها
نفس در واقع خود را مییابد درنهایت ،باباافضل نتیجه میگیرد که علم و عالم و معلوم
با یکدینر ااحاد دارند ،زیرا نفس هم علم (یافته) است و هم عالم (یابند ) و هم معلوم
(بود ) چه اینکه اوضی داد شد که نفس انسان در هرچه مییابد در واقع خود را نیز
مییابد ،چون انسان هرچه را مییابد رن یافته با او شریک است ،یس چون او را یافت
خود را نیز یافته است (همان ،ص 13نیز نک :نفسشناسی در نظام فلسفی افضلالدین،
ص11ل)12
از این منظر است که و میگوید« :چیز را وجود از دو رو بوَد :یکی وجود در
خود ،اعنی در نفس ،و دینر وجود بیرونی» (مصنفات ،ص )211و بر رن است که
گذشتنان از فالسفه درصدد شناخت وجود چیزها در بیرون از خود بود اند و «رنکه
موجود را برون از خود داند روشنی و ییداییِ چیزها بیرونی [نزد او] با شک و
اضطراب رمیخته ماند و جود او همان رگهی مضطرب باشد ،دور از یقین و به خود
نارسید » (همان ،ص )239چراکه یقین عبارت است از «بازگشت نظر از جز خود و
پژوهشنامه کاشان رسیدن به خود » (همان ،ص 231و )224
ش ارۀ شش (پپاپی  )41و در جا دینر میگوید« :انسان با ادراک صور معقول و کللی موجلودات ،صلور
بهار و تابستان 4931
محسوس و جزئی رنها را که در معرض زوال و نابود است گرفته و بدانها حیلات و
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بوَد و محیط بر همۀ چیزها که در اوست » (همان ،ص )29در ادامۀ این گفتار االش و
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جاوداننی میبخشد » (همان ،ص211ل )212و از این نکته به اسخیر حقیقی علالم در
مقابل اسخیر ظاهر یاد میکند و میگوید« :اسخیر بر حقیقلت ایلن اسلت کله چیلز
جسمانی را نفسانی کند و از مأوا و حیّز حسا به مأوا و حیّز نفلس بَلرمد بله دانسلتن و
دریافتن و از اباهی و فنا به قرار و بقا رسانمدَش ،چه صورتها دانسته در نفس ابلا و
نیست ننردد ،اگرچه محسوسا باطلل گلردد » (هملان ،ص )228از اینجاسلت جمللۀ
معروف و که «جویند همان چیز است که رن را همیجویلد و جسلتن او را از یلافتن
غافل ملیدارد » (هملان ،ص23لل )24چراکله در طریلف خودشناسلی ،انسلان در طللب
گمشد ا است که بیرون از خود او نیست طالب و مطلوب و طلب وحدت ملییابنلد
حقیقت طلب چیز جز به خود بازشدن و خود را دانستن و بله خلود رسلیدن نیسلت
(همان ،ص221ل)222
باباافضل در رسالۀ جاوداننامه که مهمارین اأویالت قررنی و در رن گنجاند شلد
است ،در اأویل ریۀ « فَأَقِ ْ وَجْهَكَ لِلدِّیاِ حَنِیفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّواسَ عَلَیْهَوا ال تَبْودِیلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّیاُ الْقَیِّ ُ وَلَکِواَّ ََکََْورَ النَّواسِ ال یَعْلَ ُوونَ» (روم )32 :ملیگویلد :هملۀ
مخلوقات جهان دچار ابدیل و ابدل میشوند و م الً نبات به حیوان ابلدیل ملیشلود و
حیوان به انسان ،اما انسان به چیز ابدیل نمیشود اا همنلان بداننلد کله «جهلانِ ملردم
است رن دینِ یایند که فرمودند رو بدان رر یس هرکه رو به جهانِ مردم اندر رفاق
و انفس کند لقا خدا یابد » (همان ،ص 229برا اأویل ریات دینلر قلررن بلر یایلۀ
همین اندیشه ،نک :همان ،ص212ل )211در ادامه میگوید مقصلود و از بیلان واالیلی
شأن انسان رن است که «به کلیدِ جهانِ مردم این درِ گلنجخانلۀ عللومِ ریلات و حکملت
خدا اعالی بنشاییم» (همان ،ص ،)212چراکه «حجت خدا بر مردم هم جهانِ ملردم
است ،چه حفاعالی هررننه مردم را به کار رید در شناختن حفاعالی و دانستن رن جهان
و این جهان بر مردم نوشت است» (همانجا) بنابراین «هرکه خواهد که نوشلتها را کله
از خدا دارد برخواند و بداند دانستنا رننه بود که در جهان ملردم ننلرد الا ملدبرش
ببیند و بداند » (همان ،ص211ل)212
خودشناسیبه منزلۀ
این اندیشه به طرز شیوا و دلنشین در رباعیات باباافضل نیز جلو گر شد است در مقولهایهرمنوتیکی
زیر برا نمونه به برخی از رباعیات و در این بار اشار میکنیم:

در اندیشههای...
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(مصنفات ،ص ،867ش)469

من رن گهرم که عقل کل کان من اسلت
کونین و مکان و ماورا زند بله اوسلت

وین هر دو جهان دو رکن از ارکان من اسلت
من جان جهانم ،نه جهان جان من است
(ه ان ،ص ،857ش)441

ما طفلل یتیملیم و جهلان دایلۀ ماسلت
قایم به وجلود ملا همله کلون و مکلان

موجود جهان به جملنلی مایلۀ ماسلت
ما ذات جهانیم و جهلان سلایۀ ماسلت
(رباعیات ،ص ،441ش)447

در جسللتن جللام جللم جهللان ییمللودم
ز استاد چون وصف جام جلم بشلنودم

روز ننشسللللتم و شللللبی نغنللللودم
رن جللام جهللاننمللا جللم مللن بللودم
(مصنفات ،ص ،851ش)31

را ازل و ابللد زبللان و سللر اوسللت
چیز چه طلب کنی که گمکلرد نلها

ورن دُرّ که کسی نسفت در کشور اوست
از خود بطلب که نقد او در بلر اوسلت
(ه ان ،ص ،851ش)31

در هستی کلون خلویا ملردم ز رغلاز
واننه ز جهان و هرچه هست انلدر و

با خلف جهلان و بلا جهلان اسلت انبلاز
رگله چلو شلود همله بله او گلردد بللاز
(رباعیات ،ص ،419ش)163

الللا در طللللب گلللوهر کلللانی کلللانی
فیالجمله حلدیث مطللف از ملن بشلنو

اللا زنللد بلله وصللل جللاودانی جللانی
هللر چیللز کلله در جسللتن رنللی رنللی
(ه ان ،ص ،487ش)115

هر نفلس کله او درد ز درملان دانسلت
چیللز کلله وجللود رن نیللابی در خللود

دشللخوار خللرد اوانللد رسللان دانسللت
بیرون ز خود از چه رو بتوان دانسلت
(مصنفات ،ص ،817ش)43

پژوهشنامه کاشان
ش ارۀ شش (پپاپی )41
بهار و تابستان 4931
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ا نسلللخۀ ناملللۀ الهلللی کللله الللویی
بیرون ز او نیست هرچه در عالم هست

و رینللۀ جمللال شللاهی کلله اللویی
از خود بطلب هررننه خواهی که الویی
(ه ان ،ص ،867ش)467

ا مقصللد عللالم و ز عللالم مقصللود

واجد به حقیقت به یقلین معلدن جلود
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سرااسللر رفللاق جهللان از گللل ماسللت
افللالک و عناصللر و نبللات و حیللوان

منزلنلله نللور قللدس کلللی دل ماسللت
عکسی ز وجود روشلن کاملل ماسلت
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هللم کللان حقیقتللی و هللم عللین شللهود

هم شاهد و هم شهود و هلم مشلهود
(رباعیات ،ص ،419ش)481

نتیجهگیری
خودشناسی کانون و قلب فلسفۀ باباافضلل اسلت خودشناسلی بلر ملدار نفلس انسلان
میگردد و نفس نیز در باالارین مرابهاش عقل است هرچله انسلان از مرابلۀ جسلمانی
دورار شود و به مرابۀ عقلی خود نزدیکار گردد ،به همین نسبت به وجود عقللی علالم
نزدیکار و در نهایت با رن ینانه میشود بنابراین ،یافتن خود به یافتن عالمم میانجامد و
این امر از طریف برقلرار و در واقلع شلناخت ااحلاد میلان عللم و علالم و معللوم ر
میدهد در یایان ،انسان مییابد که هرچه میجست در درون خود اوست ایلن مسلیر را
دور یا چرخشی هرمنوایکی میاوان قلمداد کرد که میان معرفت کلی و جزئی به خود و
عالمم بیرون برقرار میشود این مسیر از شناخت خود رغلاز ملیشلود و بله هملان خلتم
میشود ،با این افاوت که هرچه ییاار میرود ،شناخت عمیفالر از رن بلرا انسلان
حاصل میگردد
پینوشتها:
 1هرمان ااه او را در کنار ابوسعید ابوالخیر و عمر خیام ،یکی از سه رباعیسرا بزرگ فارسی میداند
(ااریخ ادبیات فارسی ،ص)142
 2برا گزارشی از نخستین اقدامات در شناساندن باباافضل ،نک« :نوشتهها باباافضل» ،ص،433
یادداشت سردبیر
 3دربارۀ زندگینامه و ر ار و  ،نک« :باباافضل کاشانی» (زریاب) «باباافضل کاشانی» (قرائی) و
بهخصوص قلب فلسفۀ اسالمی
 4دربارۀ بررسی مذهب باباافضل از خالل ر ارش ،نک :مصنفات ،ص بیستودو و بیستوسه
«باباافضل کاشانی» (زریاب) ،ص 22قلب فلسفۀ اسالمی ،ص« 19مذهب حکیم افضلالدین کاشانی»
 1نصر اأکید دارد که در بحث از منابع فکر باباافضل باید مشاهدات و اأمالت درونی او و قررن و
حدیث را نیز در شمار رورد ،بهخصوص رنکه شاید هیچ فیلسوف دینر به اندازۀ و اوصیه قررن و
خودشناسیبه منزلۀ
روایات به خودشناسی را در مباحث خود جد القی نکرد باشد ( Afdal al-Din Kashani, p. 256مقولهایهرمنوتیکی
در اندیشههای...
برا اأویالت قررنی و و التفات او به این موضوع ،نک :قررن در اندیشهها افضلالدین) اأکید و
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(نک :مصنفات ،ص222ل 222نیز نک)Afdal al-Din Kashani, pp. 258-60 :
 2موضوع همۀ ر ار هم که او از عربی به فارسی برگرداند است بر مدار همین خودشناسی میگردد

منابع
ل «اهمیت جاوداننامۀ افضلالدین کاشانی و اأ یر رن بر اکسیر العارفین صدرالمتألهین شیراز » ،سید
هاد موسو  ،یژوهاها فلسفیلکالمی ،سال یازدهم ،شمارۀ  ،1ص149ل122
ل «باباافضل کاشانی» ،عباس زریاب خوئی ،دانشنامۀ جهان اسالم ،ج ،1اهران 1311
ل «باباافضل کاشانی» ،مراضی قرائی ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،12اهران 1382
ل ل «بررسللی سللیما نفللس در مصللنفات باباافضللل مرقللی» ،رضللا شللجر و الهللام عربشللاهی کاشللی،
کاشانشناخت ،ش 1و( 8یاییز و زمستان  ،)88ص112ل122
ل ااریخ ادبیات فارسی ،هرمان ااه ،ارجمۀ رضازاد شفف ،بننا ارجمه و نشر کتاب ،اهران 2132
[]1311
ل «اناظر عالم صغیر و عالم کبیر از ننا حکیم افضلالدین کاشانی» ،احسان قدرتالهی و مهد
فرحناکی ،فصلنامۀ اندیشۀ دینی دانشنا شیراز ،شمارۀ ( 42یاییز  ،)1392ص29ل12
ل جامع الحکمه ،افضلالدین محمد مرقی کاشانی (باباافضل) ،اصحی محمداقی دانایژو  ،اهران :بنیاد
قررن1321 ،
ل «جاینا خودشناسی در فلسفۀ افضلالدین کاشانی (باباافضل)» ،سید مصطفی شهرریینی ،خردنامه،
شمارۀ  ،21بهار  ،1391ص88ل98
ل «جستوجو خودشناسی در رموز ها افضلالدین کاشانی» ،محمد لننهاوزن ،ارجمۀ سید مصطفی
شهرریینی ،عرفان ایران :مجموعه مقاالت ،شمارۀ ( 18زمستان  ،)1382ص128ل 139ل رباعیات بابا
افضلالدین کاشانی به ضمیمۀ مختصر در احوال و ر ار و  ،سعید نفیسی ،انتشارات فارابی ،اهران
1323
ل «صدرا و باباافضل کاشانی» ،سید یحیی ی ربی ،کاشانشناخت ،ش 1و( 8یاییز و زمستان  ،)88ص1ل11
ل علم هرمنوایک ،رینارد یالمر ،ارجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی ،چ ،2اهران :نشر هرمس1382 ،
ل قلب فلسفۀ اسالمی :در جستوجو خودشناسی در اعالیم افضلالدین کاشانی ،ویلیام چیتیک،
ارجمۀ شهابالدین عباسی ،اهران :مروارید1391 ،
ل «مذهب حکیم افضلالدین کاشانی» ،عبداهلل موحد محب ،کاشانشناخت ،ش 1و( 8یاییز و زمستان
 ،)88ص18ل19
پژوهشنامه کاشان
ش ارۀ شش (پپاپی  )41ل مصنفات ،افضلالدین محمد مرقی کاشانی (باباافضل) ،اصحی مجتبی مینو و یحیی مهدو  ،چ،2
بهار و تابستان 4931
اهران :انتشارات خوارزمی1322 ،
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 فصلنامه انجمن معارف اسالمی، مهد علییور،»ل «نفسشناسی در نظام فلسفی افضلالدین کاشانی
13ل43 ص،)1382  (زمستان1  شمارۀ،ایران
8  شمارۀ432ل433 ص،)1331  (مهر1  ش،8  س، مهر،  محمداقی دانایژو،»ل «نوشتهها باباافضل
122ل499 ص،)1331 (ربان
" لAfdal al-Din Kashani and the Philosophical World of Khwaja Nasir al-Din Tusi",
Seyyed Hossein Nasr, in Michael E. Marmura (ed.), Islamic Theology and
Philosophy: Studies in Honor of George F. Hourani, Albany 1984, pp. 249-264.
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