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 *یرضا روحان

 **یسعیده بیرجند

 
 

 چکیده
های عزالدین محمود کاشانی، عاار  ناامی نار      از مشهورترین کتاب مصباح الهدایة و مفتاح الکفایهکتاب 

هشتم هجری است. نویسنده در این کتاب از شرح اعتقادات دینی آغاز کارده تاا  اه ع اوا و ااا   ات      

استناد  ه شعر فارسی و عر ای، آیاات و ا ادیا  و ااا   ات      اوفیه و آداب و رسومشا  رسیده است.

های سبکی این کتاب است که  ه ادیب و شاعر  ود  این عار   عر ی و محسنات و انایع  دیعی از ویژگی

ای کوتاه،  ه شرح و توضیح مفصل آ  م  ب  نیز، اشاره دارد. نویسنده در آغاز هر م  ب، پس از  یا  مقدمه

توضیح  یشتر  ه آیات و ا ادی  نیز استناد کرده است. یکی از نکات مثبت و درخور توجاه   پرداخته و  رای

در نقد این کتاب، دنت نویسنده در  فظ ارتباط م الب مندرج در کتاب  ا موضاو  ااا ی اسات و کمتار     

فاانی،  شناسای، تااری ی و عر   شود.  ا توجه  ه اهمیت کتاب از لحاظ اد ی، جامعاه  گریز از موضو  دیده می

مقالۀ  اضر  ا روش کیفی  ه نقد روشی کتاب پرداخته است. نقد روشی امکا   ررسی روش نویسنده و نقاد  

 دهد. تر متن را  ه دست می و تح یل دنیق

 ، نقد روشی، اد یات عرفانی.مصباح الهدایة و مفتاح الکفایهعزالدین محمود کاشانی،  ها: کلیدواژه

                                                           
 r.ruhani@kashanu.ac.ir /دانشگاه کاشاندانشیار  *

 birjandi@grad.kashanu.ac.ir / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد خواهران، دانشگاه کاشان **

 
 

 الکفایه الهدایة و مفتاح  نقد روشی کتاب مصباح 

 اثر عزالدین محمود کاشانی
 

21/02/79خ پذیرش: تاری         01/2/79تاریخ دریافت: 
 

 ۱۴۰ـ3۱،ص۱۳31ستانپاییزوزم(،۲۱یاپی)پ۱۳شماره،دیدورهجد،یشناسکاشان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناسی کاشا 
 (۲۱)پپاپی  ۱۳شمارۀ 
 ۱۳۳1ستا  پاییز و زم

 

19  

 مقدمه   .1

وردهای بزرگ تاریخ بشری است  کتق متد تی برتیار یتوانی دارد  در      فرایند نقد یکی از دستا

های علمی و ادبی در دوران مدیم، تحلیل و بررسی این آثار نیز شکل  وامع از ز ان آغاز فعالی 

یافتق  ای دیرینق دارد  نقد کوششی اس   ؤثر و ساز ان توان گف  نقد، پیشینق گرف   بنابراین  ی

های  تعتددی   بندی ب و سود ند ایالعات  همچنین نقد دارای یبققبرای افزایش شناخ   ناس

روشنی و دم  تعریف نشده اس ، ا ا  رلم این اس  کتق همیشتق نقتد بتق      اس  کق همواره بق

نیز آ ده است    « تحلیل و بررسی» عنی تمییز خوب از بد و سره از ناسره نیر ، بلکق بق  عنی 

 صتبا  الددایتو و    حمتود کاشتانی در تتفلیف کتتاب      قالۀ حاضر مصد دارد تا روش عزالدین 
 تفریری( نقد و بررسی کند    را با روش کیفی )تحلیلی  فتا  الکفایق

 . بیان مسئله1ـ1

هتای   نقد روشی، بررسی شیوۀ نویرنده در تولید اثر و نیز روشی برای تحلیل  حتواس   روش

کق بتق شتناخ  بیشتتر یتک اثتر و      هایی  بریاری برای تحلیل یک اثر وجود دارد  یکی از روش

کند، بررسی روش اثر یا همان نقد روشی اثر است   ایتن شتیوه کمتک      تولیدکنندۀ آن کمک  ی

شود و زوایای پندان و آشکار  تن را نیتز بدتتر    کند تا زاویق و افق دید نویرنده بیشتر دانرتق   ی

صتورت  فصتل،    را ابتتدا بتق   عزالدین  حمود صبا  الددایق کند   قالۀ حاضر، کتاب  نمایان  ی

شود و در پایان  شناختی این کتاب پرداختق  ی  عرفی و بررسی خواهد کرد  سپس بق نقد روش

 گیری انجام خواهد گرف     بندی و نتیجق نیز جمع

 . پیشینۀ تحقیق۲ـ1

های  عروف عرفانی اس ، بق همین دلیتل نیتز  قتاات و     عزالدین  حمود کاشانی از شخصی 

 شود:   ها اشاره  ی ترین آن چند دربارۀ او نوشتق شده کق در این بخش بق  دم هایی کتاب

بررسی ساختار زبانی کشف المحجوب و  صتبا   »( در  قالۀ 5931بالو و رجبی دوغیکالیی )

 اند   قایرق کرده کشف المحجوبرا از لحاظ ساختار زبانی با کتاب   صبا  الددایق، «الددایق

نا تۀ عمادالتدین فقیتق کر تانی و       قایرتۀ یریقت   »در  قالۀ  (5935خوشحال دستجردی )

کتاب  عروف این عارف را با اثر فقیق کر تانی  قایرتق   « الددایق عزالدین  حمود کاشانی  صبا 

 شناختی اثر نپرداختق اس     کرده، ا ا بق بررسی و تحلیل روش

این کتاب « ا  الددایقبازتاب هر نوتیکی مرآن در  صب»( در  قالۀ 5931پزشکی و نریمیرا )

 را از لحاظ تفریر هر نوتیکی بررسی و با تفریر هر نوتیکی مرآن  قایرق کرده اس  
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با توجق بق پیشینۀ تحقیق، باید گف  کق تاکنون  قالق یا پژوهش  رتقلی بتق بررستی و نقتد    

   لذا عزالدین  حمود کاشانی نپرداختق اس  صبا  الددایو و  فتا  الکفایقشناختی کتاب  روش

 را نقد و تحلیل کند    صبا  الددایق قالۀ حاضر بر آن اس  تا با روش نویرنده در نگارش، 

 بحث  .۲

 . نقد  1ـ۲

یافتق و  نطقتی بترای افتزایش شتناخ  و کرتب درر بدتتری نرتب  بتق          نقد، تالشی ساز ان

د؛ بق ایالعات اس   در این تالش، شناسایی نقاط ضعف بق اندازۀ درستی ایالعات اهمی  دار

ها نیر   در حقیقت  تتالش نامتد بترای آن      همین دلیل باید گف  کق کار نقد، تندا بیان کاستی

 نظور نقد یک اثر بایتد   (  بق222: 5939اس  کق  عنای ندفتق در دل  تن را بیابد )نک: درودی، 

ن عناصر عناصر بیرونی آن از جملق  ؤلف یا تولیدکنندۀ اثر، انتشارات، خواننده و نامد و همچنی

درونی اثر  انند  وضوع، سابقۀ پژوهش،  حتوای اثر و ادبیات نگتارش را بررستی کترد   قالتۀ     

  نظور نقد روشی کتاب، عناصر دورنی آن را  ورد بررسی مرار داده اس    ذکور بق

 . روش۲ـ۲

شناستتی یتتا همتتان  در عربتتی استت   روش« المتتند »در انگلیرتتی و  Method عتتادل « روش»کلمتتۀ 

عربی در اصطال  بق  عنی راه رسیدن بتق هتدف و  قصتود بتا استتفاده از مواعتد و ابتزار        « جقالمند»

علتم و دانتش در    دیهاى تول و راه شقیاند هاى وهیشناخ  ش بق شناسى روش شخص اس   در وامع 

: 5939)پارستانیا،   دانش، روش علم و  عرف  اس  نی وضوع اشود   گفتق  ی عرف  بشرى   ۀعرص

 پردازد    این نقد روشی بق بررسی و شناخ  و تحلیل روش  ؤلف در تولید اثرش  ی(  بنابر51

 . معرفی کتاب۳ـ۲

ق( یکتی از آثتار   591اثر عزالدین  حمود کاشانی )درگذشتق   صبا  الددایو و  فتا  الکفایقکتاب 

 ارزشمند عرفانی فارسی در تصوف و اخالق اس  کق در  یان آثار عرفتانی مترن هفتتم بتق بعتد،     

شتیخ   عتوارف المعتارف  خواستتند تتا    نظیر اس   نزدیکان و  ریدان کاشانی همتواره از او  تی   کم

ها را اجاب  کرد و کتتابی   الدین سدروردی را بق فارسی ترجمق کند، سرانجام او خواستۀ آن شداب

نوش  کق افزون بر  طالب عوارف،  رائل نوین دیگری را نیز در بر داش   عزالتدین  حمتود در   

 اللمتع ستدروردی،   عتوارف المعتارف  از چندین  نبع استفاده کرده است      صبا  الددایقرش نگا

 هتوازن  بتن  عبدالکریم ابوالقاسم رسالق مشیریقابویالب  کی،  موت القلوبابونصر سراج یوسی، 

 ( 19ت15،  قد ۀ همایی، ص5931مشیری از جملق  نابع  ورد استفادۀ اوس  )نک: کاشانی، 
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تابی اس  کق در آن،  ؤلف اصول عقاید عارفان، سیروستلور و برختی از   ک  صبا  الددایق

اصطالحات رای  در  یان صوفیق را با نگاهی فقیدانق بیان و شر  کرده و  فدتوم بتیش از صتد    

را   صبا  الددایقرو  اصطال  را برای  خایبان خاص با شواهد و  ثال توضیح داده اس ؛ ازاین

 (  12: 5931زاده،  وزۀ عرفان بق شمار آورد )نک: شعبانتوان یک فرهنگ تخصصی در ح  ی

یکی از وجوه اهمی  این کتاب، غیر از جنبۀ ادبی و اهمی  عرفانی و فقدتی و تتاریخی از   

این جد  اس  کق  ؤلف حکایات و سخنان برخی از عارفان و ادیبان و  شایخق را گرد آورده 

انتد   ها ذکر شده عبارت وایات و حکایات آناس   از جملق افرادی کق در این کتاب سخنان و ر

یالب، ابویالب  کتی، جنیتد، ذوالنتون  صتری      از: سدل بن عبداهلل، انس بن  الک، علی بن ابی

(، 511(،  جدالدین بغدادی )همان: 35(، علی بن سدل صوفی )همان: 32: 5931)نک: کاشانی، 

(، 523(، واستطی )همتان:   555(، شیخ ابوعبتداهلل خفیتف )همتان:    513ابوعثمان حیری )همان: 

(، ابوزیتد  591(، ابوالحرتین نتوری )همتان:    599(، شتبلی )همتان:   599ابوالعباس عطا )همان: 

 (  13برطا ی )همان: 

الدین همتایی بتا تعلیقتات و  قد تق      ش، جالل5921را نخرتین بار در سال   صبا  الددایق

و  طالتب آن را بتق رشتتۀ نظتم      امتباس کرده  صبا  الددایقتصحیح کرد  نخرتین کری کق از 

ق(، شاعر و عارف مرن هشتم و  عاصر حافظ است   552ت131کشیده، عمادالدین علی کر انی )

 (   11،  قد ۀ همایی: 5931)کاشانی، 

کنتد کتق    نا یتده است ، تصتریح  تی     نا ق یریق عمادالدین در  قد ۀ این  نظو ق کق آن را 

التعرف لمذهب و  عوارف المعارفهای دیگری  ثل  را بق نظم کشیده و از کتاب  صبا  الددایق

هم  طالبی بر آن افزوده اس   وی همچنین اشاره کرده کق  نظو ۀ خود را بق تقلیتد از   التصوف

در ده باب کق هر باب نیز ده فصل دارد، تنظیم کرده اس  )نتک: فقیتق کر تانی،      صبا  الددایق

5951 :23   ) 

 رش کتاب . معرفی موضوعات و هدف از نگا۴ـ۲

فصل دارد  باب اول بق اعتقاد  تصوفق پرداختق اس ، باب دوم در  51باب و هر باب  51 کتاب

تشریح و تعریف علوم اس  کق بق تعریف علم،  فخذ علتم، وراثت ، علتم حتال، علتم یقتین،       

ها پرداختق اس   باب سوم دربتارۀ  عتارف است  و شتا ل  بتاحثی  اننتد        فراس  و ا ثال این

 د و  راد،  عرف  اختالف احوال، تعریف  عرف و  عرف  نفس اس    عرف   ری

همچنین  ؤلف در باب چدارم بعضی از اصطالحات صوفیان،  ثتل حتال و  قتام، جمتع و     
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تفرمق، تجلتی و استتتار را توضتیح داده و بتاب پتنجم نیتز دربتارۀ  رتحرتنات است    عنتی           

شتده   لۀ  الک از جملق  رائل  طر استحران، لباس خرمق، بیان استحران  رسل و  صالح  رس

در این باب اس   باب ششم در شر  بعضی از آداب از جملق آداب صتحب ، آداب حضترت   

 رسال ، آداب  رید با شیخ اس    

باب هفتم دربارۀ اعمال اس   این بتاب  رتائلی  اننتد یدتارت، نمتاز، وضتو و نمازهتای        

اخالق اس  و بق  باحثی  اننتد صتدق،   گیرد  باب هشتم دربارۀ  واجب و  رتحب را در بر  ی

مناع ، تواضع،  دارا و بیان حقیق  خلق پرداختق اس   باب ندم بق توضیح و شتر   قا تات   

پرداختق و شا ل  طالبی  انند صبر، شکر، رضا، توکل، خوف و رجا اس ، بتاب دهتم در بیتان    

 احوال اس  و بق  رائلی  ثل  حب ، شوق و رغب  پرداختق اس  

جمتاعتی از  »گویتد:    تی   صبا  الددایق قد ۀ این کتاب دربارۀ هدفش از تفلیف   ؤلف در

دوستان و برادران کق در صنع  عربی  مصیر الباع و ملیتل المتتاع بودنتد و بتر  طالعتۀ ستخن       

نمودند از  حرّر این سواد  حمود بن علی القاشانی بتق    شایخ صوفیان شعفی و رغبتی تمام  ی

الدین عمر سدروردی  از  صنفات شیخ ااسالم شداب عوارف المعارفهر وم  التماس ترجمۀ 

تتر   کق در بیان صح  یریق تصوف ساختق اس  و حقایق و دمتایق ایتن فتن در او بتر ختوب     

خواس  کتق التمتاس ایشتان     چند  یکردند و این ضعیف هر تر نمطی پرداختق  ی وجدی و تمام

را از فراید الفاظش عایل کتردن همتان  ثتال     بذول دارد این خایر کق خراید  عانی این کتاب 

نمود و  را از امتدام بتر آن    اس  کق رابطۀ حیات اروا  از اجراد بریدن و بایل کردن روی  ی

 ( 5: 5931)کاشانی، « فر ود     نع  ی

 . مذهب و اعتقادات مؤلف ۳

 ،کنتد   ی از آنجایی کق دانرتن اعتقادات  ؤلف در بررسی بدتر روش او در نگارش کتاب کمک

 شود     یور اجمال بیان  ی در این بخش، روش فکری عزالدین بق

 رلک بود  وی همچنین در اصتول عقایتد     ذهب و صوفی عزالدین  حمود کاشانی، شافعی

تتوان    ثل اکثر شافعیق پیرو اشعریان اس  و  انند اشاعره  عتقد اس  کق خدا را در میا ت   تی  

مال اهللُ تعالی:  َن کان یرجُو لقاءَ اهلل فتنن  ججتلا اهلل    »کند:   ی دید و در این ز ینق تحقیق عرفانی

آلت، رؤی  عیان در این جدان  تعذر اس   چق بامی در فانی نگنجد  ا ا در آخرت  ؤ نتان را  

یَو َئِتذٍ    رَب ّد م  عَن  کاالّ إ ناّدُم"و کافران را  منوع  "رَب ّدا ناظِراةٌ  إ لى، وُجُوهٌ یَوْ َئِذٍ ناضِراةٌ" وعود اس  

 ؤ نان در دنیا حق را بق دیدۀ ایمان و نظر بصیرت بینند و در آخرت بق نظر عیتان   "ا لامَحجُوبُون
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کق در اخبار آ ده اس : إن کم سَترونا ربَّکم یومَ القیا و  کما ترونا القمترا لیلتوا البتدر      و بصر  چنان

ق نظر اخروی اس  بق نظر بصر در دنیا در درجۀ اتضا ّون فِی رؤیتِق،  راد از این  شابد  تشبی

 ( 93ت95)همان: « عیان

او همچنین دربارۀ صفات واجب الوجود  عتقد اس  کتق هتر صتفتی از صتفات، حقیقتتی      

اس  ثاب  و  عین و  میز از صفات دیگر  ن حیث الصفو و عین او  ن حیث الذات، برخالف 

( کتق صتفات واجتب را عبتارت از نفتی      19: ،  قد ۀ همتایی 5931گروهی از  عتزلق )کاشانی، 

اجتماع  تصوفق بر آن اس  کق هر صفتی از صفات الدی، حقیقتی اس  ثابت   »دانند:  اضداد  ی

و  عنی  حقق  میز از صفتی دیگر  ن حیث هی الصفو و عین او  تن حیتث هتی التذات  بتق      

    (21)همان: « خالف آنچق  عطلق گویند  عانی صفات،  جرد نفی اضداد اس 

عزالدین  حمود همچنین در حکم  و کالم و عرفان تبحر دارد  او در فتروع  تذهب، ستنی    

دلیل  تمرک بودن بق  رلک تصوف عقاید او از حدود جمود و تعصب بیرون  شافعی اس  ا ا بق

آ ده و اعتدال یافتق اس   عزالدین دربارۀ اهل بیت )ع(  عتقتد است  کتق ایشتان وارثتان علتم و        

وری و  عنوی پیا برند و  حب  پیا بر)ص( بق  حب  ایشان وابرتق اس  و  ؤ ن خویشاوندان ص

(  در همین ز ینتق در  11و  19باید  حب  ایشان را در دل داشتق باشد )نک: همان،  قد ق همایی: 

چگونق باشد دلی کق در او ایمان و  حب  رسول بود و بق  حبت  اهتل   »گوید:  بخشی از کتاب  ی

 (  11)همان: « افح نبود کق با نرب  مراب  صورت نرب  مرب  عنی هم داشتندبی  او  متلی و ی

ا ا از لحاظ تصوف، کاشانی پیرو تصوف عابدانق اس ؛ بق این  عنی کق ملنتدر و وارستتق و   

ق( و ابویالتب  کتی   135ت113از نوع  ولوی نیر ، بلکق عابد  تشرع و از جنس سدروردی )

بیشتتر بتق کتتب فقتق و       صبا  الددایقلیل اس  کق کتاب ق( اس ؛ بق همین د 931)درگذشتق 

ادعیق و اعمال شبیق اس  تا کتب تصوف و عرفان  او شرط اساسی تصوف را وجوب یاع  و 

داند و صوفیان صاحبدل را کق نیتازی بتق آداب شتریع  ندارنتد       ی  عبادت و  الز   شریع 

شمرد )همان،  قد ۀ همایی:  نظری  ی کند و چنین اعتقادی را ناشی از جدل و کوتاه سرزنش  ی

نظران کق بصیرت ایشان بق  طالعۀ جمال کمتال    مکن کق بعضی از کوتق»گوید:  ( و  ی15و  11

ادب اکتحال نیافتق باشد، تعمیر اومات را بتق  حافظت  آداب وظیفتۀ عبتاد و نرتار شتمرند و       

(  شاید بتق همتین دلیتل    921)همان: « ارباب  نازات و  واصالت را بدان زیادت احتیاج نبینند

های  دم کتابش، یعنی بتاب ششتم را کتق بتاب اآلداب نتام دارد،       هم باشد کق او یکی از بخش

 (   212ت219کق از نا ش  شخص اس ، بق آداب اختصاص داده اس  )نک: همان:  چنان
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خصتوص در ادبیتات و فلرتفق و کتالم و      عزالدین همچنین در علوم  تداول عصر خود، بق

و حدیث تبحر کا ل داش  کق این  وضوع از آثتار او کا تل  شتخص و  بترهن است       عرفان 

 (   51)نک: همان،  قد ق همایی: 

 . معرفی و نقد کتاب ۴

شناختی آن است ،   مرم  اصلی تمرکز این  قالق بر نقد روشی کتاب یا  عرفی و بررسی روش

 ایی آن نیز پرداختق خواهد شد: یور اجمال بق نقد  حتو  نظور بررسی بدتر روش کتاب، بق ا ا بق

 . نقد روشی مصباح الهدایة و مفتاح الکفایه1ـ۴

عزالدین  حمود کاشانی از نظم و ترتیب  نطقی در تفلیف و چیتد ان  طالتب کتتابش استتفاده     

کرده اس   او  طالب را در ده باب  نظم کرده و هر باب را نیز در ده فصل تنظیم کرده است    

اعتقادات صوفیان پرداختق از تعریف  عنای اعتقاد و  نبتع و  فختذ آن و   در باب نخر  کق بق 

عقیده صحیح شروع کرده و بعتد وارد  رتائلی  اننتد توحیتد ذات و تنزیتق صتفات، استماء و        

شتوند، شتده    صفات، آفریدن افعال بندگان و  طالبی از این دس  کق زیر جموعۀ اعتقادات  تی 

   بق بعد( 15: 5931اس  )نک: کاشانی، 

در باب دوم نیز کق دربارۀ علوم اس ، همین عمل را انجام داده؛ بق این  عنی کق ابتتدا علتم   

و  راتب آن را تعریف کرده و بعد بق  بحث  فخذ علتم و انتواع علتم پرداختتق )نتک: همتان:       

های بعدی نیز دمیقاً همین شیوه را دارد؛ ابتدا از تعریتف هرکتدام از  توارد     (  او در فصل5931

 ع کرده و بعد انواع و امرام آن را تشریح کرده اس    شرو

این روش کق تا پایان کتاب ادا ق دارد،  شیر بق چند  رتئلق است ؛ نخرت  آنکتق روحیتۀ      

کند کق  ؤلف پتیش از شتروع    دهد و دیگر بر این نکتق تفکید  ی پژوهش را در  ؤلف نشان  ی

ریزی کرده اس   نکتۀ  ب خود پیبق نگارش کتاب، سبک و شیوه و نمطی  شخص را برای کتا

 دیگر آنکق وی در بیان  طالب تحقیقش دم  بریاری داشتق اس     

تترین راه رستیدن بتق نتیجتۀ      داند کق بق کار بردن یک شیوۀ  نطقی، صتحیح  درستی  ی او بق

توانیم ببینیم، هر باب با تعریف و یر    طلوب اس   این شیوۀ  نطقی را در فصول هر باب  ی

علتوم، آداب، اختالق،   »پتردازد    شود، سپس بق انواع و امرام آن  رتئلق  تی   لق آغاز  ییک  رئ

 صتبا   رئتوس  طالتب کتتاب    «  قا ات، اعمال، تصوف، احوال،  عارف و اعتقادات صتوفیان 

دهتد   هرتند کق در عین حال، نشانگر خط فکری کلی صاحب اثر نیز هر  و نشان  تی  الددایق

ای  آداب، اخالق و انجام عبتادات و  ناستک و علتوم و  عتارف     کق عزالدین تا چق حد بق رع
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  رلکان  حض نیر  و با علوم و  عارف نیز سر جنگ ندارد   اعتقاد دارد و از ز رۀ عاشق

ای یتا   عزالدین  حمود، در هر بخشی از کتاب، بق آیق یا آیاتی استشتداد کترده و غالبتاً ابتتدا آیتق     

فصل ذکر کرده، سپس بق توضیح آن  وضتوع پرداختتق است      حدیثی را در ارتباط با  وضوع همان 

نویرنده در فصول نخر ، بیشتر بق تعریف  فاهیم هر باب امدام کرده اس ؛ بترای  ثتال در فصتل    

 عرف  عبارت اس  از بازشتناختن  علتوم  جمتل در صتور تفاصتیل       »گوید:  نخر  باب سوم  ی

چنتین دانرتتن     ل لفظی و  عنوی چق عمل کند  اینکق در علم نحو  ثالً بداند کق هریک از عوا چنان

بر سبیل اجمال، علم نحو بود  و بازشناختن هر عا لی از آن علی التفصتیل در ومت  خوانتدن ستواد     

 (   31: 5931)کاشانی، « تومفی و رؤیتی و استعمال آن در  حل خود،  عرف  نحو عربی  بی

در »نتق فصتل دوم بتاب نخرت  را کتق      کند؛ برای نمو ا ا سایر فصول را با آیات شروع  ی

شاتد َد اللاّتُق جاناّتقُ لاتا إ لاإتقَ إ لاّتا هُتوَ        »اس  با این آیق آغاز کرده است :  « توحید ذات و تنزیق صفات

علمای  تصتوفق کتق بتق    »نویرد:  ( سپس  ی51)آل عمران: « وَالْمَلاائِکاوُ وَجُولُو الْعِلْم  ماائِمًا ب الْقِرْطِ

غل، با  عدن علم اتصال یافتند و مدم اروا  و ملوب ایشان در آن  رتتقر و  سبب انقطاع از شوا

ثاب  و راسخ شد و دیدۀ بصیرتشان بق نور  شاهدۀ جمال ازلی  کتحل گش ، بتق یریتق علتم    

یابنتد و   بینند و  ی دانند و  ی وجق کشف و عیان و ذوق و وجدان  ی یقین و برهان  بیّن بل بق 

چیز  رتحق  عبودی و ایتق  رتجودی نیرت ، اا ختدای      س و هیچک دهند کق هیچ گواهی  ی

یگانق آلق احمد صمد  نزه از والد و ولد و  عون  و  دد و  قدس از شتبیق و نظیتر و وزیتر و    

 (   55: 5931)کاشانی، «  شیر   

کاررفتتق در آن کتق بتق تفصتیل      در همین  تن، چند نکتۀ مابل توجق وجود دارد: نخرت  نثتر بتق   

ین  وضوع بحث خواهد شتد و دیگتر آنکتق عزالتدین  حمتود، کشتف و شتدود و ذوق و        دربارۀ ا

دانتد و البتتق ایتن هتر دو را  تالزم یکتدیگر  عرفتی         وجدان را  قدم بر علم  یقین و برهان   بین  ی

 کند     ی

ای و بیتتی یتا    کنتد، ستپس آیتق    وی بامی فصول را با شعری فارستی یتا عربتی شتروع  تی     

دهد  این شیوۀ نویرنده در سرتاسر کتاب جاری است :   ای ارائق  ی و نتیجقآورد  شاهد ثالی  ی

فی الجملق هرچق در عقل و فدم و وهم و حواس و میاس گنجد ذات خداونتد ستبحانق از آن   »

اند و  حدث جز ادرار  حدث نتواند کرد دلیل وجود  همق  حدث  نزه و  قدس اس   چق این

 هم شدود اواو هم وجود اوس  و برهان شدود او 

 وَلِوجد دتتا  ِتتن وجددتتا ممتترٌ

 

 وَلعینِدتتا  ِتتن عینِدتتا کحَتتلٌ   
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غای  ادرار در ایتن   "ایحمل عطایاهم إا  طایاهم"حمّال جمال ازلی جز جالل ازلی نبود 

هیچ  وحد بق کنتق ادرار واحتد جتز واحتد      "العجز عن درر اادرار إدرار" قام عجز اس  

 دان  نتدی گردد غای  ادرار او بود نق غای  واحدنتواند رسید  و هرچق ادرار او ب

 هرچق پیش تو از بیش آن ره نیرت  

 

 غایتتت  فدتتتم توستتت  اهلل نیرتتت  

حقیقت    تعالی اهلل عَن ذلکَ علواً کبیراً و هرکق واحد را در  عرف  ختود  نحصتر دانتد، بتق     

 (  53)همان: «  مکور و  غرور اس 

است  و همچنتین آ یختتق بتا عبتارات و       تن فوق  شتحون از عبتارات فلرتفی و کال تی     

اصطالحات عربی فراوان اس ؛ بق همین دلیل  طالعق این  تن، کاری تخصصتی است  و فدتم    

 های ازم دارد   آن، نیاز بق  دارت

اش نیتز اشتاره کترده است :      عزالدین  حمود کاشانی، در این کتاب بق  نابع  تورد استتفاده  

استوا و نزول و ید و مدم و ضحک و تعجتب، همتق    آیات و اخبار کق در صفات واردند چون»

اند، عَقلا  َن عَقلا وَجَدَلا  َن جَدلا باید کق در آن بتق تشتبیق و    آیات وحدانی  و دایل فردانی 

تعطیل تصرفی نرود  چق خلق  ف ورند بق ایمان آوردن بق وجود آن، نق بتق دانرتتن کیفیت  آن،    

 عنی استوا گفتق اس : ااستواءُ  علومٌ وَالکیفیتوُ غیترُ   کق انس بن  الک در جواب سوال از  چنان

 (  23)همان: «  عقولوٍ وَاایمانُ ب قِ واجبٌ وَالرؤالُ عنقُ ب دعوٌ

نویرنده در  تن فوق بق سق  نبعش، یعنی آیات و اخبار و انس بن  الک اشاره کرده است   

مرار گرفتق، اشاره بق نتام شتاعرانی    کق بق ا انتداری او اشاره دارد  آنچق در این باب  ورد اهمال

 اس  کق از اشعارشان در کتاب استفاده شده اس    

از جملق  حاسن و  زایای این کتاب کق آن را از دیگتر تفلیفتات و آثتار نتوع ختود  متتاز       

افزاید، همین است  کتق  ؤلتف تقریبتاً      سازد و بر اعتماد خواننده و ارزش و اعتبار کتاب  ی  ی

هتای   دون  درر علمی و هیچ حکایتی را بدون  فخذ و ستند  عتبتر در نوشتتق   هیچ  طلبی را ب

(  همان یور کتق ذکتر شتد، ایتن  رتئلق      221: 5933خود وارد نکرده اس  )نک: غال رضایی، 

 نشانۀ روحیۀ پژوهشگری باا و ا انتداری نویرنده اس    

راکنتده و کلمتات   آورد و همچنتین اخبتار پ   حکایاتی کق او در کتابش راجع بق  تصوفق  تی 

کند غالباً در کتب  عتبر تصوف و حدیث و تتاریخ، ستند و  فختذ     مصار کق از پیشینیان نقل  ی

ق( کق در کتاب نقتل شتده   239ت219 عتبر دارد؛ برای نمونق حکای  ابن سالم و سدل ترتری )

 (   532: 5931بق تصریح همۀ  ورخان از اصحاب سدل ترتری بود )کاشانی، 
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کند کق این  رئلق نیز بتق   صفحات هر فصل، غالباً از سق یا چدار تجاوز نمی تعداد شمارگان

بندی درست  کتتاب اشتاره دارد  ضتمن اینکتق       توجق و اهتمام نویرنده بر  نظم بودن و ترتیب

دهد کق نویرنده بق رعای  حال  خایب و  وجزگتویی نیتز توجتق داشتتق و کوشتیده       نشان  ی

 سخن را بق درازا نکشاند  اس  کق در بیان  طالب هر فصل، 

وی در اکثر  طالبی کق ذکر کرده، شاهد ثال آورده و  طلبش را با آیات و روایتات و امتوال   

انتفاع و تمتتع  »صوفیان و عارفان یا پیا بر اسالم)ص( تبیین و  رتند کرده یا شاهد گرفتق اس : 

انک ابوزید برتطا ی  از علم کری را دس  دهد کق  الز   عزایم نماید نق  تابع  رخص، چن

گفتق اس : إنا اهللا تعالی اختارَ  ِن الخلق  ملوباً شرحَدا بنور  هدایتِق وَاشترقا فیدتا شتعاعُ  عرفاتتقِ     

وَنصبَ فیدا سریرُ  حبتِق    و علم نافع  دد حیتات دل است  و انقطتاع از دل ستبب  متات او،      

لطعامُ وَالشرابُ یموتُ مالوا بَلتی متالا   چنانک فتح  وصلی گفتق اس : االبسَ الرجلُ إذا  نعَ عنقُ ا

الرالم گفتق  کذلک القلوبُ إذا  نعَ عندا الحکموُ وَالعلمُ ثلثوا ایامٍ تموتُ، و ا یرالمؤ نین علی علیق

اس : العلماءُ سرجُ األز نو  وَکلُ عالمٍ  صبا ُ ز انِقِ یرتضیءُ ب ق اهلُ عصتر ه  و از اینجتا  علتوم    

های الدتی و غیبت     بانی در  یان  ردم، بدترین نعمتی اس  از نعم شود کق وجود علمای ر  ی

 (   11ت13)همان: « ایشان، نقم  حق و سبب ظلم  کفر و ضالل 

گونۀ عزالدین  حمود، بق  انند برخی از  ولفان آثار صتوفیق،   در کل، دم  و تالش وسواس

او از صوفی و عارف و در استشداد و  رتند کردن  طالب در اکثر  واضع کتابش  شدود اس   

پیا بر و فقیق و ا ام گرفتق تا صحابق و تابعین، نقل مول کرده یا بق سیره، یعنتی اعمتال و رفتتار    

کق  نقول اس  از حرن بن علی علیدماالرالم کق گفتتق: جن اهلل ا   چنان»ها استناد کرده اس :  آن

   و  وافق این سخن از ا تام جعفتر   یطاع بااکراه وایعصی بالغلبو وا یدمل العباد  ن المملکو 

 (  23)همان: « الرالم نقل اس  کق: اجبر وا تفویض صادق علیق

کق  شدود اس ، نتام   کاشانی در عبارت فوق، سخنانی از برخی از  عصو ین نقل کرده و چنان

 العابدین علتی بتن الحرتین    زین»گوید:  گویندۀ سخن را نیز ذکر کرده اس   باز در جای دیگر  ی

علیدماالرالم هرگاه کق در صلوة خواستی رف  رنگش  تغیر گشتی چنانک او را باز نشتناختندی   

 ( 915ت911)همان: « سبب آن از وی پرسیدند جواب داد: جتدرون بین یدی  ن اُرید جمفُ

عزالدین در روای  فوق، هم بق رفتار ا ام ارجاع داده و هم بق سخنان ایشان  یا در مرتم   

حرتن بصتری   »کنتد:   دهد و استناد  تی  ان بخش بق مول یکی از صوفیق ارجاع  یدیگری از هم

 ( 915)همان: « رحمق اهلل گفتق اس :  اذا یعزُّ علیک  ِن ج ر  دینکَ إذا ااهانا  علیک صالتُکَ
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 . بررسی نثر کتاب۲ـ.۴

کتتاب   با اینکق  ؤلف، کتاب را برای کرانی نوشتق کق از زبان عربتی ایالعتی ندارنتد، ا تا نثتر     

(؛  تثالً  531: 5، ج5951های یوانی آ یختق اس  )صفا،  شدت با ترکیبات و عبارات و جملق بق

بعضی گفتند  حدث اس  و نظر بق رنگ ظرف کردند و  ظتروف  »گوید:  عزالدین در جایی  ی

ن را بق رنگ ظرف دیدند از جمع بق تفرمق آ دند و گفتند: الماءُ یتلتوّن ب لتون  إنائِتق وَبتینا هتذی     

النظرین  بونٌ بعیدٌ، و چون  علوم شد کق هر مایلی بنای  ذهب خود بر کدام ماعده ندتاده است    

 ( 95ت91)همان: « و احتراز از چق کرده، عذر هریک واضح اس 

کتق در   "وابعثق المقتام المحمتود التذی وعدتتق    "کس را در آن شرک  نیر  و لفظ  و هیچ»

کالم  جید بدان نایق اس : عری جن یبعثک ربتک   ادعیق وارد اس   شعر اس  بر این  عنی و

 ( 11)همان: «  قا اً  حمودا

های فوق  شدود است ، نثتر کتتاب برتیار آ یختتق بتا الفتاظ، عبتارات و          کق در نمونق چنان

اصطالحات عربی و احادیث و آیات مرآن اس   این ا ر تتا حتدی از روانتی و سالست  نثتر      

اس  کق مرمتی از این آ یختگتی  علتول آ یتزش کلتی     (  پید533: 5951کاستق اس  )شمیرا، 

 (  5211، 9: ج5951زبان فارسی تا عدد  ؤلف با زبان عربی اس  )صفا، 

ای را در این کتاب بق حرب تصادف انتخاب و کلمات عربی و دخیتل را بررستی    اگر صفحق

بتق کلمتات   کنیم، برا د باای این کلمات را خواهیم دید و نیز  توجق ختواهیم شتد کتق نرتب      

عربی، درصد کلمات فارسی در این کتاب، بریار پایین اس  و این  رئلق با گفتۀ  ؤلف در  قد ق 

جمتاعتی  »،  دعی شده کق کتاب را بنا بق درخواس   صبا  الددایق نافات دارد؛ زیرا او در  قد ۀ 

( و 5: 5931انی، )کاشت « از دوستان و برادران کق در صنع  عربی  مصیر الباع و ملیل المتاع بودند

رسد کق آنکق در صنع  عربیت    برای استفادۀ این گروه، تفلیف و تدوین کرده اس   ا ا بق نظر  ی

 تواند از این کتاب و  ندرجات آن بدره ببرد    الباع و ملیل المتاع اس ، کمتر  ی مصیر

 عنتای   ؤلف همچنین بریاری از اشعار عربی و کالم  شایخ را کق عربتی بتوده، بتدون ذکتر     

(؛ برای نمونتق، وی در  91: 5931فارسی در  تن خود آورده اس  )نک: بالو و رجبی دوغیکالیی، 

مرمتی از کتاب در شر  نطق لران و نطق دل و حال، توضیحی آورده و بعتد بتق شتعری عربتی     

جمان تا نطق لران کق تر»آنکق آن شعر را ترجمق کند یا نام شاعر را ذکر نماید:  کند، بی استشداد  ی

دل اس  حاکی نطق دل باشد؛ چق اعتبار بق نطق دل اس  نق بق نطق زبان  إن  الکتالمَ لافتی الفتؤادِ    

وَإن ما/ جُعلا اللرانُ علای الفؤادِ دلیال  پس اگر نطق لران حاکی و ترجمان نطق دل نباشد  صلی نق 
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 ( 911: 5931)کاشانی، « یرق فدم از او یرق  ناجات با حق تعالی و نق  رتمع بق  تکلم بود بق

،  صتبا  الددایتق  نشتده در کتتاب    های عربتی  بتدون ارجتاع و ترجمتق     از ا ثال این اشعار و  تن

(  گویی عزالدین از خواننتده تومتع فدتم    952و  913، 915وجود دارد )نک: همان:  های زیادی نمونق

عربیت  مصتیرالباع و   در صتنع   »ای کق بق مول خودش  های عربی را داشتق از خواننده ترجمۀ بخش

کند: نخر   یزان علم و دانتش   تواند باشد کق این  رئلق، خود بر دو نکتق دال   ی  ی« ملیل المتاع

وی نرب  بق علوم عربی و دوم اینکق برخالف آنچق در  قد ق  تذکر شده، او کتتاب را بترای یبقتۀ    

 ی، آشنایی خوبی داشتق باشند  ای کق با  فاهیم دینی و کال ی و زبان عرب خاصی نوشتق اس ؛ یبقق

کنتد ا تا بتاز هتم خبتری از ترجمتۀ        ای  وارد هم، نام شاعر اشعار را ذکر  ی  ؤلف در پاره

إذ کتلُ   شیخ عبداهلل انصاری در این  عنی گفتق اس :  ا وحدَ الواحدُ  ن واحتدِ/ »اشعار نیر : 

الواحد// توحیدُه ایاه توحیدُه/ ونع ُ   َن وحَّده جاحد// توحیدُ  َن ینطقُ عَن نعتِق/ عاریوٌ جبطلُدا

 ( 29)همان: «  َن ینعتاق احدٌ

رفتق، دارای نثری بریار پختق و شتیوا و از آثتار  نتختب مترن      هم روی  صبا  الددایقکتاب 

هشتم هجری اس   شیوۀ این کتاب در بعضی  وارد بق تعبیر استاد همایی کا الً شبیق بق نثرهای 

های  ضی  وارد نمونقع(  در ب13،  قد ۀ همایی، ص5931)کاشانی، فصیح دورۀ سلجومی اس  

تتر و آن   سکوت را اوانی اس   عین کق در آن اوان ستکوت فاضتل  »خوبی از نثر  رجع دارد: 

ومتی بود کق بنده در دل خود هیبتی و تحرجی و انقباضی و احتشا ی در دعا یابتد  و از ادعیتۀ   

بر نقل آن از حضرت رسال  صلی اهلل علیق و ستلم وثتومی   فاضلۀ  عتبره کق اعتماد را بشاید و 

و در این  ختصر از آن  نتخب نبذی و شطری انتخاب کرده شتد تتا عبتاد و نرتار در      باشد   

 (   925)همان: « اعقاب صلوات خصوصاً صلوه صبح بدان تمرک جویند

ق هرچتق  فی الجمل»ها هم سبک  عتدل فصیح ز ان خودش را داراس :  در بعضی از مرم 

در عقل و فدم و وهم و حواس و میاس گنجد ذات خداوند سبحانق از آن  نزه و  قدس اس   

اند و  حدث جز ادرار  حدَث نتواند کترد، دلیتل وجتود او هتم وجتود       همق  حدثات چق این

 (   53)همان: « اوس  و برهان شدود او هم شدود او

بدان کتق پایتۀ  عرفت     »بدره گرفتق اس : های ادبی   ؤلف تقریباً در سرتاسر کتابش از آرایق

رو  و ذروۀ ادرار آن بق غای  رفیع و  نیع اس   بق کمند عقول، وصول بتدان  یرتر نگتردد،    

سیمرغ اس  کق نشیمن بر ماف عزل  دارد  بق  لوا  عبارت، صید هیچ فدمی و وهمی نشتود   

 (  31)همان: « گوهری اس  از معر بحر عظم  برخاستق اس 
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وفتور در آثتار    های صوفیق ا ری رای  بوده است  کتق بتق    های ادبی در کتاب از آرایقاستفاده 

،  ؤلف، جتان در تتن را بتق آتتش در انگشت       کشف المحجوبشود،  ثالً در  صوفیق دیده  ی

، ملتب را از  موت القلتوب (  یا ابویالب  کی در 235: 5939تشبیق کرده اس  )نک: هجویری، 

با  در مندیل و روغن چراغ را بق علم تشبیق کرده اس  ) کتی،  نظر موت و نیرو و صفا بق  ص

 (  551، 5: ج5951

کاربرد عزالدین برای تفدیم  طلب و امناع  خایب، استفاده از های پر همچنین یکی از شیوه

چون ذات مدیم  تفرد اس  بق جالل و عظم ، کالم او همچنین  تفترد بتود بتق    »تمثیل اس : 

ز جدت   لکتن ا ت و نفع بق  ردم نیتک نزدیتک است  و   ز روی افادچق اگرجالل و عظم ، و ا

غای  دور اس   بر  ثال آفتاب کق بق جرم از خلتق دور است  و    رفع   رتب  و علو  نزل  بق

 ( 91: 5931)کاشانی، « بق شعاع و حرارت نزدیک

در هر صورت ازم اس  کق  خایب  کتاب برای فدم اصل  عانی و  راد  ؤلف، با اصول و 

ع عقاید  تکلمان اشعری و  عتزلتی و عارفتان و  تصتوفق استال ی آشتنای اجمتالی و گتاه        فرو

وبتیش در درر آیتات و احادیتث و عبتارات و      دانتی، کتم   تفصیلی داشتق باشد و ضتمن عربتی  

اصطالحات عربی توانایی داشتق باشد؛ چق بدون داشتن این ایالعات، فدم کتتاب بتا دشتواری    

 شود  پذیر نمی نگیرد یا اصالً ا کا صورت  ی

 گیری   . نتیجه۴

، کتابی در  عرفی آداب و اخالق صوفیق است  کتق نویرتنده،     صبا  الددایقیور کلی، کتاب  بق

بندی  ناسب نوشتق اس   کاشانی بق کمتک  باحتث    کتاب را با ملمی علمی و تحقیقی و با باب

 استفاده کرده اس     نطقی و کال ی و برای شر  و توضیح  طالب کتابش، از برهان و حج  

دهندۀ  حقق بودن نویرنده و داشتن روحیۀ علمی اوست ؛ زیترا     همچنین شیوۀ کتاب نشان

اواً وی  طالبش را با استناد بق آیات و احادیث و روایات  رتتدل کترده، و ثانیتاً تتا آنجتا کتق       

 توانرتق کوشیده اس  کق  خایبش را امناع سازد  

ی و  نظم پیروی کرده است   ده بتاب را بتا ده فصتل در     او در تدوین کتاب از روشی علم

آ یختق و فصل نخر  را بق تعریف  فدوم  ورد بحث در آن باب اختصاص داده اس ، ستپس  

بامی فصول را با آیق یا حدیثی آغاز کرده و پس از توضیحی نربتاً  فصتل، بتق بیتتی یتا ابیتاتی      

 س    فارسی یا عربی استناد یا استشداد یا اشاره کرده ا

 تن کتاب، تخصصی اس  و افرادی کق با  تون عربی، مرآن، احادیث، کالم،  نطق و فلرفق 
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توانند از عددۀ فدم عمدۀ  طلب آن برآیند کتق البتتق    و تصوف و عرفان آشنایی دارند، بیشتر  ی

 این  رئلق با آنچق  ؤلف در  قد ۀ کتاب اظدار کرده، تضاد یا تنامض دارد  او در بیشتر  واضتع 

 کتاب، کلمات، اصطالحات و جمالت و اشعار و احادیث عربی را ترجمق نکرده اس    

های ادبی اس  و باید گف  کق عزالدین برای امنتاع  خایتب    نثر کتاب آ یختق با انواع آرایق

 ها  انند تمثیل، تشبیق، استعاره و  جاز استفاده کرده اس     از انواع این آرایق

تعصب و جمود دور اس  و کوشیده تا در بیان  طالبش، افتراط  نویرندۀ کتاب همچنین از 

 و تفریط و جانبداری  تعصبانق نداشتق باشد 
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