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  *امیرحسین مدنی

 

  چکیده

از  ،رغـم گمنـامی   ، بـه فلسفه و تصـوف اسـإلمی   عارفی است که در و فیلسوف ق) 736(م  عبدالرزاق کاشانی

 و سـو  یـک  از عربی ابن مکتب و نظري عرفان مبانی از کامل آگاهی. وي با درخشندگی خاصی برخوردار است

ابـو   ،بـداهللا انصـاري  ع خواجـه  ،مکـی  ابوطالب چون رفانیاع يها آموزه و کهن عرفانی میراث در تعمق و غور

یونـد و تلفیقـی مبـارك میـان دو     توانست پ ،سهروردي و شیخ اشراق از سوي دیگر ،سنایی ،لمیعبدالرحمن س

ـ  .برقـرار کنـد   ،گرفتمی نشئتو مصر  دلسنآن بزرگ و غرب اسإلمی که از خراسا ۀحوز جـز ایـن هنـر و     هب

از چند جهت دیگر نیز حـائز اهمیـت و توجـه    وي،  عرفانی فکري ۀو منظوم ها اندیشه ،استعداد خاص عبدالرزاق

شود و مضـامینی از  می نو مبانی عرفان که ها مایه ترین بنبینی خاص عرفانی او که شامل اصلییکی جهان :است

بینانـه و   ي روشـن هـا  مقامات و احوال سلوك و دیـدگاه  ،عنایت و کشش حق ،انسان ،نقش محوري عشق«نوع 

 بـا فکري با توجه به آشنایی نویسـنده   ۀو غناي این منظوم باريو گبرپردوم  .گر شده است در آن جلوه »مشفقانه

عبدالصـمد  مـإل   رشدشهاي پیر و معرفان و ارشادها و رهنمود ،تفسیر ،فقه ،کإلم ،حکمت ،چون فلسفه یعلوم

ی از نـوع  یهاها و خإلقیتنوآوري وجود و کهن عرفانی میراث از وچرا چون بی صرف و لید. سوم عدم تقنطنزي

ـ  سـلوك و یـا طـرح و تـدوین آیـین      در »توحید و محبت«در کنار  »عدالت«تأکید به  بنـدي   پـنج و بیسـت  ۀنام

ـ اینکه تنها جلوهآموزشی آثار عبدالرزاق و  ییمعلت ۀبغچهارم ص .سلوکی اخإلقی ات طحیگاه فوران مکاشفات و ش
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 .ي فلسـفی و عرفـانی  ها يها موتیفو  روان و جذاب مبانی نویسی و بیانِ دي نیست و پنجم هنر سادهشهو عرفانی

ـ  الیبه همراه تحول روحی و فکري غز، ي پنجگانهها برجستگیو این هنرها  و عمـر و تمایـل    يهـا  هگونه در میان

کرده است. را بیش از پیش ارزشمند و شایان توجه  زاقبینی عبدالرها و جهاناندیشه ت،فتوتصوف و گرایش به 

گوشـه  به ،کاشانیو مذهب فقهی  استادان و آثار و احوال و تحصیإلت در این مقاله، ضمن بیان کلیاتی در شرح

  .شده استاشاره عرفانی او  بینی جهانهایی از 

 .تمصنفارسائل و  ،عرفانی بینی جهان ،شرح احوال ،عبدالرزاق کاشانی :ها واژهکلید

  

  مقدمه. 1

 ،وران و عارفان مسلمان و در عین حال گمنام قرون هفتم و هشتم هجـري قمـري   یکی از اندیشه 

میـان اهـل تحقیـق و پژوهشـگران      یش درهـا  آثار و اندیشه ،بینیاست که جهان  عبدالرزاق کاشانی

که با نوشتن شـرحی  او  .شناخته شده نیست ،هنوز چندان که باید و شاید ،عرفان و تصوف ۀحوز

شـهرت   عربی ابنمسلک عرفان  رفسزیادي به عنوان شارح و م ۀنزد معاصران تا انداز ،فصوصبر 

ي نیز تا حد بسیاري غور و تعمـق داشـته و بررسـی    هودو ش ذوقیدر عرفان عملی و  ،یافته است

بـا میـراث عرفـانی    راحتی آشنایی  بهوي،  فاتصنمجموعه رسائل و م امین عرفانیو مض ها مایه بن

تـوان  مـی  ،از این لحاظ .رسانداز این میراث گرانبها را به اثبات می زاقفراوان عبدالر ۀپیشین و بهر

دو  عملی و شـهودي  عرفانو میراث در تلفیق عرفان نظري العقد و مجمع البحرینی  وي را واسطإل

وجهی چنـد  علمـی و شخصـیت  ضـلّع  که نشان از تدانست ن بزرگ و عراق خراسا عرفانیِ مکتبِ

 ،صـوص فشرح ی چون رسائل سو،هاي عارفی که از یک اندیشه و میراث ،ینیق به .عبدالرزاق دارد

شـرح منـازل   آثاري چون  ،و از سوي دیگرنوشته  ...و رساله در قضا و قدر ،و معاد أه در مبدلرسا

را از خـود بـه یادگـار     و... ا�خـوان فـی خصـائص الفتیـان     تحفإل، اصط�حات الصوفیه، السائرین

بودن این اندیشمند و عـارف   وجهیباید مطالعه و بررسی شود تا چند بیش از پیش ،گذاشته است

 دهـد کـه او�ً   مـی فکـري نشـان    ۀدقیق این میراث و منظوم ۀمطالع .دیگران روشن شود ترگ بهس

تفسـیر  فقـه و  یش از جملـه فلسـفه و حکمـت و کـ�م و     عبدالرزاق با علوم متعارف روزگار خو

را سیراب نکرده و چنـدان   او ۀتشنروح و ضمیر  ،آشنایی با عرفان نظري ثانیاً ؛آشنایی داشته است

و در فـان کشـانده   او افزوده که وي را به وادي سـلوك و عر  »وحشت و اضطراب و احتجاب«به 

ي فـراوان گرفتـه   ها بهره ،از کتب و آثار صوفیه نطنزي،نورالدین عبدالصمد  مجز تعالی هاین وادي ب

بـار   د صـرف قلـ یـک م  او را در حد ،هاي عارفان پیشینآشنایی با عرفان و اندیشه این ؛ ثالثاًاست
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ـ  یی از نـوع سـه  ها و نوآوري ها و خ�قیتادر آثار  ايبلکه جاي ج ،نیاورده عـدل و   ،توحیـد « ۀگان

آثـار او افـزوده    یزبـان  فکـري خورد که بر غنـاي  به چشم می »لوکیس اخ�قی ۀنام ینیآ«یا  »محبت

 .است

تـرین  به عمده ،آثار و مشایخ کاشانی ،مختصر در احوال یشرح از بعد سعی شده مقاله ایندر 

  .پرداخته شود ،که از وي به یادگار مانده صنفاتیمجموعه رسائل و مي عرفانی او در ها مایه بن

  شرح احوال. 2

  کلیات. 1ـ2

 نشـارحا  و بزرگـان  جملـه  از ،کاشـانی ابوالغنـائم ال  الـدین  جمـال  عبدالرزاق ابوالفضل الدین کمال

نـد امـا   ا نوشته »کاشان«یا  »قاسان« ،منابع ۀمحل و�دت او را هم .انی استایر اس�می عرفان مشهور

، حمصـح  ۀمقدمـ  :1380(کاشـانی،   نشده استاي  هقدیم و جدید اشار آخذاو در م به سال و�دت

 وجـز را  رزاقعبـدال تـوان   می 1،ریمبینگا ق736 ترین تاریخ وفات او را سالاگر صحیح .)28 و 26

 ۀاط�عـات مـا دربـار    2.دوم قرن هفتم هجري قلمداد کـرد  ۀي نخست نیمها متولدین یکی از سال

 ۀربـار اغلـب د  ،سوانح زندگی عبدالرزاق بسیار اندك است و منابع تاریخی و کتب سیره و تـراجم 

از  ،ایـن میـان   در .انـد  دهچندان مهم اکتفـا کـر   لی تکراري و نهوااقو سکوت کرده و به سخنان وي 

ـ به  رزاقکه عبدالاي  هنام ـ   )736(م  سـمنانی  ۀشیخ ع�ءالدول  »وحـدت وجـود  « ۀدر دفـاع از نظری

کـه  یی از زندگی سلوکی او پی برد. از جمله اینها روزنهتوان به نکات و  می ،نوشته است عربی ابن

غـور و مطالعـه و    ها ) داشته است که بعد از سال505وي سرگذشتی شبیه به امام محمد غزالی (م 

، بلکـه  گشـوده نشـده  تنها دري از معرفت به روي او  ، نه»معقو�ت و اصول فقه و ک�م«بحث در 

بر او غلبه کرده که یکباره دست از ایـن علـوم رسـمی و    » چندان وحشت و اضطراب و احتجاب«

چنـدین   ر کـرده و بعـد از  اختیـا » صحبت متصوفه و اربـاب ریاضـت و مجاهـده   «دنیایی شسته و 

 هوددرهاي معرفـت و شـ   ،هیچ آبادانی نبود او که درگزینی در صحرایی  خلوت و هفت ماهاربعین 

 رسـیده اسـت  طمأنینـه و یقـین   کشف شده و اینچنین به  وي بر ،عقل استطور الهی که فراتر از 

برکـات و  او بـه عرفـان و تصـوف،    گـرایش  و تحول روحی عبدالرزاق این  .)423 و 422همان: (

و ین اثـر  سـبب شـد او�ً چنـد   زیرا  ؛آیندگان در پی داشت وي ونتایج قابل توجهی براي شخص 

 ۀبـه طریقـ   ،عقاید و تعالیم عرفانی قریرر تاز خود به یادگار گذارد و در این آثار دعرفانی مکتوب 

ـ   .)131: 1369کـوب،   (زریـن  اعتماد داشته باشد »و نقلعقل « ۀبیش از طریق »کشف« جـز   هثانیـاً ب

ـ از عرفان کهـن و  یی ها و نشانه ها رگه ،گونه عربی ابنن نظري و عرفارنگ و بوي  ري در آثـار و  هن
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 یاي و انتزاعـ جاي انباشته شدن از اصـط�حات کلیشـه   اي او به چشم خورد و این آثار بههنوشته

مع وجـود از لمعـان   استغراق در عین ج«و » فناي ذات از قوت احتراق سبحاتاستی�ي «چون هم

فـراوان و استشـهاد بـه اشـعار و     و تشبیهات  ثر موزون و مسجعاز ن) 344: همان( »پرتو نور شهود

قـرب بدمـد و فـواتح ریـاض بـوي دهـد،       روح  سـایم هرگاه که ن« یی چون عبارتها المثل ضرب

الثاً آشـنایی بـا   ث) برخوردار باشد. 381(همان: » زنی شدید در خود بیابد[محب] وجدي عظیم و ح

تی از نظـر اخ�قـی و شخصـی    ـ عربی ابن درست برخ�ف برخی از اتباعِ ـ عرفان و تصوف ۀمنظوم

 »تواضـع «از جمله  ؛بخشیده است به ويعرفانی  یاخ�ق ۀبرجست اتو صفات و روحی ها نیز مزیت

ـ  هرگز یشاین درو«سمنانی نوشته و تصریح کرده که  هءالدولکه به ع�اي  هدر ناماو زدنی  مثال  امن

 فیـر د خبر که تکفتاده و به مجرو مرا هرگز صحبتی با ایشان نی ...ده استرنب تام عظیمِتخدمتش بی

ـ  قیقاز روي تح م،که آنچه نوشت نندیقین دا .کردن �یق نیست ». نفـس و رنجـش   ه از شـرّ است ن

 .)420 و 419(همان: 

  علمی ۀو مرتب . تحصیالت2ـ2

با علـوم مختلـف و    ،پیش از تحول روحی ویژه به ،وي ،آیدآنطور که از آثار و رسائل کاشانی برمی

حـدیث و  و علوم ادبی گرفته تـا شـرعیات و فقـه و     ر در فضلیاتتبح از ؛آشنا بوده است یمتنوع

در علوم عقلـی   ورتبحر و غ مایهاین  .)422(همان:  »بحث معقو�ت و علم الهی« تفسیر و ک�م و

او  یراه داشته است تا بدانجا که جـام تمجید و ستایش اغلب معاصران و آیندگان را به هم ،و نقلی

کـه افتخـار   قیصـري   .)483: 1375(جـامی،  معرفـی کـرده    »میان علوم ظاهري و بـاطنی  جامع«را 

قطـب العـارفین، سـلطان    «ابی چـون  خود با الق شیخجا از  یک، داشته استرزاق را شاگردي عبدال

امـام  «و در جـاي دیگـر او را   ) 133: 1369، کـوب  زرین(یاد کرده » الموحدین و برهان المحققین

ملـی نیـز عبـدالرزاق را در    ) سید حیـدر آ 40 مصحح، ۀمقدم :1380کاشانی، نامیده است (» العلّامه

لی و ابـن سـینا قـرار داده و بـه     امام محمد غزا ،محقق طوسی ،شمار بزرگانی چون امام فخر رازي

ـ  .)41(همان:  استناد کرده استاو  ۀاصط�حات الصوفیر آغازین کتاب سطو ـ   هب  ۀن در دوراجـز این

 مصـنفات رسـائل و  عنـوان محقـق و پژوهشـگر ارجمنـد      بـه  زاده ديهـا   معاصر نیز اسـتاد مجیـد  

م متقدرا در میان مشایخ وي علمی  ۀو بهررا ستوده بارها مقام علمی و عرفانی کاشانی عبدالرزاق، 

که پس از شیخ اکبر و صـدرالدین قونـوي، کمتـر کسـی در     رفیع و بلندمرتبه دانسته چنان  ،صوفیه

فنّاري بـه مرتبـت او در    افرادي چوننادر نیز متأخر  که در میان مشایخ چنانافق و جایگاه اوست؛ 

  .)40علوم رسمی دست یافتند (همان: 
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 استادان و مشایخ. 3ـ2

، از  تهعبدالرزاق نگاشـ  مجموعه رسائل و مصنفاتمبسوطی که بر  ۀزاده در مقدم ديها  اد مجیداست

بایـد   اجما�ً .اند و دیگر نیازي به تکرار در اینجا نیستکرده یاد تفصیل بهاستادان و مشایخ کاشانی 

ـ ع�ءالداسـت کـه بـه    اي  ههمـان نامـ   ،نام کاشانی در آن آمـده مأخذي که ترین  مهمبدانیم که   هول

)، 699نورالدین عبدالصمد نطنزي (م از بزرگانی چون  ،عبدالرزاق در آن مکتوب و سمنانی نوشته

، نورالدین ابرقوهی، شیخ صدرالدین روزبهان بقلـی، شـیخ ظهیرالـدین بـزغُش     کیشی الدین شمس

) و شـیخ نورالـدین   705ابوحامـد (م ناصـرالدین  )، 685(م  عبـداهللا  الدین صیلا )،716(م  شیرازي

  .)423 و 422همان: ( یاد کرده استاسفراینی عبدالرحمان 

، در سـلوك عرفـانی کاشـانی   هـا   تـرین آن  ثیرأتـ و پر تـرین  بـه یقـین مهـم    ،این مشایخاز میان 

کـه   هبـود  عـارفی شده و اولـین   می عبدالرزاق محسوب ۀبوده است که پیر خرق عبدالصمد نطنزي

علـی   الـدین  نجیـب شـیخ  . این عبدالصـمد خـود از دسـت    و را درك کرده استکاشانی صحبت ا

 گرفته اسـت  ) خرقه632(م  سهروردي الدین از شیخ شهابخرقه پوشیده و او نیز ش شیرازي غبز

 ۀیی از منظومـ هـا  و نشـانه  هـا  رگـه  وجـود بـه  تـوان   مـی  از همین جا) 70 ،مصحح ۀمقدم همان:(

کاشـانی در آثـار   و عربی عبـدالرزاق قائـل شـد.    عرفانی سهروردي در آثار و رسائل فارسی  فکري

از جملـه در   ؛را پیر و مراد خود دانسته است اواشاره کرده و شیخ عبدالصمد ش بارها به این خوی

 عبدالصـمد،  نورالـدین  یخـود مـول   شیخاز  اهمان«کند که  می تصریح ،ی خود بر قرآنأویلت تفسیرِ

سـهروردي   الـدین  هاببه نقل از شو او نیز به نقل از پدرش  »وحدت و مقام فنا هوددر ش یداستان

از صـوفیان   ،دهد که پدر عبدالصمد هم می این داستان نشان .)896 ،2: ج1393همو، است ( شنیده

محضر سهروردي را درك کرده است و هیچ بعید نیست که تعـالیم سـهروردي بـا    مستقیماً بوده و 

مو�نـا  ز عبدالصـمد بـه خـدمت    خـود، بعـد ا   ۀواسطه به کاشانی رسیده باشد. کاشانی به گفتـ دو 

). در 423: 1380، همـو کسی مثل او نبوده است (» در طریق معرفت«شتافته که  الدین کیشی شمس

بزغش شیرازي، ظاهراً شیخ صحبت و خـدمت کاشـانی بـوده و بـه احتمـال       الدین این میان، ظهیر

جز اینان، عبدالرزاق بـه دو   هب .: شش)1369، رك هم از دست او پوشیده باشد (هموتب ۀبسیار خرق

ورزیده و تربیت معنوي خـودش را مـدیون آنـان     می عشقعارف و متفکر بزرگ جهان اس�م نیز 

 ثـار او مسـتقیماً  فکـري و آ  ۀ) که بخشـی از منظومـ  638(م  عربی ابن الدین بوده است: یکی محیی

ـ   )481 (م دوم خواجه عبداهللا انصـاري  ؛ستونظري ابرگرفته از عرفان  وي بـر  ثیر مسـتقیم  أکـه ت

نیـز   البتـه غیرمسـتقیم  و شـود  دیده می ،خواجه نوشته 3منازل السائرینعبدالرزاق بر شرحی که بر 
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ثر أمتـ وي  خود، از لهاملطائف األع�م فی اشارات اهل ا�و کتاب  اصط�حات الصوفیهکاشانی در 

  .بوده است

    تمصنفاآثار و . 4ـ2

یـک از  بدالرزاق به جاي مانده اسـت کـه هر  خوشبختانه آثار و رسائل فارسی و عربی فراوانی از ع

 و تعـدد  لحاظ به کاشانی. دکن می یگآین وي رافلسفی  بخشی از میراث فکري و نظام عرفانی ،ها آن

تصوف بـه   تاریخ نمصنفا ترین بزرگ شمار در ،غزالی و سلمی و عربی ابن همچون آثار گستردگی

توان بـه سـه دسـته    آثار وي را می ،کلی طور به. )127 ،مصحح ۀمقدم :1380همو، ( آیدحساب می

دوم آثـاري کـه منتسـب    اثـر)؛   27اوسـت (  خود ۀپرداخت ،یکی آثاري که بدون تردید :تقسیم کرد

 ۀمقدمـ  همان نکشتر (براي اط�ع بی اثر) 7نیست (سائلی که به یقین از او رسوم  اثر)؛ 5( دوستب

تـأوی�ت القـرآن    از جملهها  آن ترینتوان به مهممیاثر حتمی او،  27از میان  .)133ـ127 ،مصحح

خـوان فـی   تحفـإل ا� ، اصـط�حات الصـوفیه  ، شرح منازل السائرین، شرح فصوص الحکم، الکریم

و اثـر اول  د ،در این فهرسـت  .اشاره کرد لهاملطائف األع�م فی اشارات اهل ا� وخصائص الفتیان 

تأوی�ت القرآن کتاب  .کرده است پرآوازه را رزاقت و محبوبیت یافته و نام عبدالبیش از بقیه شهر

به چاشـنی فلسـفه و ادراك ذوقـی     ،دارد یالدین تأویلی محیی لب رنگ و بوي عرفانکه اغ الکریم

 در گذشـته قـرن   در کتـاب  ایـن  متأسفانه .)34: 1383(لوري،  است زینت داده شدهنیز  هسهروردی

امـا بـا    ؛بارها به چاپ رسیده است عربی ابنر تفسی نام و عنوان با ،ناآگاهانه و آگاهانه ،هند و مصر

اکثـر  از جملـه   .عبـدالرزاق کاشـانی اسـت    توان گفت ایـن تفسـیر از آنِ   می قطعی و متقن ید�یل

 کعبدالرزاق یـ  خود تر اینکه و مهم) 75(همان: کاشانی منسوب است  ههاي خطی این اثر ب نسخه

 ،2ج :1393(کاشـانی،   4عبدالصمد نطنزي یاد کـرده اسـت   ،از شیخ و مراد خود ،جا در این تفسیر

896(. 

  :تواند نکات و نتایج ذیل را در بر داشته باشدت عبدالرزاق میمصنفادر آثار و  تأمل

 .اند: الـف  تقسیم قابل دسته چهار به مایه درون و یموضوع لحاظ به اوآثار و مصنفات . 1ـ4ـ2

 تـأوی�ت همچـون   ؛خـورد مـی  چشم به )محتوا و لفظ در( نظري عرفان ۀصبغها  آن در که آثاري

ي و اشـراقی  هودشـ  عرفـان  ۀصـبغ لی کـه بیشـتر   ئسار .ب ؛شرح فصوص الحکمو  القرآن الکریم

دو مورد فـوق   آثاري که تلفیقی از ؛ ج.إلالمواهب العینیو إلالسوانح الغیبیو خوان تحفإل ا� مثل ؛دارند

اغلب رنـگ و بـوي فقهـی و    مصنفاتی که  .د ؛اتقتشری ۀرسالو  و معاد أمبد ۀرسال همچون ؛است

  . القضاء والقدر تصنیفو  یکی از بزرگان ۀپاسخ به پرسشی دربار ۀلرسا مثل ند؛ک�می دار
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تلفیـق و   ،جامعیـت  لحـاظ  بهآثار عبدالرزاق  ،گونه که در مقدمه نیز اشاره کردیمهمان  .2ـ4ـ2

کـه تـا   خراسـان بـزرگ    ۀیعنی از یک سو حـوز  ؛تصوف و فلسفه ۀعمد ۀترکیبی است از دو حوز

ا گرفت و تمی نشئتندلس و مصر آغرب اس�می که از  ۀادامه داشت و از سوي دیگر حوز بغداد

(بـراي اطـ�ع    فلسفی و عرفـان نظـري داشـت    ۀبغبیشتر ص ،شد و البته این حوزهکشیده میقونیه 

  .)104 و 103، مصحح ۀمقدم :1380همو،  نکبیشتر 

 ،خ�ف اغلـب معاصـران خـویش   درسـت بـر   ،تشالیفـ أبـدالرزاق در ت هنر ستودنی ع .3ـ4ـ2

عرفـان   ۀو پیچیـد  گـاه مغلـق   فهم بیان کردن مبانی و مسـائلِ  و قابل جذابنویسی و روان و  ساده

اسـت  خود توانسته  »ذوق سرشار و قلم تواناي«که با اي  هگون به ؛فلسفی است موضوعاتنظري و 

بیان کند و این هنـري اسـت    »جذاب و قابل فهم ،روان ،کمال سهولت«با را فلسفی  مطالب عرفانی

بـدان   ،زاده ديهـا   آشتیانی و مجیـد  الدین ج�ل اناستاد ،پژوهشگر و محقق ارجمند معاصرکه دو 

شرح منـازل  در دو کتاب  ویژه به ،اشاره کرده و ذوق و هنر و خ�قیت کاشانی را در این خصوص

آشتیانی بر نقدالنصـوص  استاد  ۀمقدم (براي اط�ع بیشتر نک: اند دهستو شرح فصوصو  السائرین

 ،جنـدي  شـرح  همچـون  الحکم فصوص شروح از برخینگاهی اجمالی به  .)37ق: 1398جامی، 

زبـان و نـوع    و تأمل در سـبک،  ،د قیصريویعنی داو ،لرزاقگرد خود عبداشاحتی  و جامی ،اريفنّ

ـ  ،کاشـانی  فصـوص  ا شرحآن ب ۀو مقایس حدر این شرو بیان و تفهیم مطالب توانـد  راحتـی مـی   هب

  .فوق را اثبات کند عايمد

اهتمـام ویـژه بـه    رغم  به زاقباید اذعان کرد که عبدالر ،مورد قبلی ۀهمه و در ادام با این .4ـ4ـ2

 گـاه شـود و  عرفان نظري گرفتـار مـی  ثقیل انتزاعی و  گاه در دام الفاظ و اصط�حات ،نویسی ساده

بـراي   ؛دهـد  مـی  نویسی و بـازي بـا کلمـات    غلقهاي او جاي خود را به مو لطافت نوشته سهولت

از غمـام مـدرکات،   قمع دواعی طبیعی، طمس بواعث جبلّی، رفع نَزَوات نفسانی، انقشـاع  : «نمونه

: 1380، کاشـانی ( »زع ارادات و ارتکـام تخـالف دواعـی   انص�ت خیال از نیام عزمات، اعوجاج تنا

جـادوي  « بـه گـاه   حتی ،ل و مصنفات عربیئسار ویژه به ،ي اوها م و نوشته) ک�341و  340، 334

 سـنگینِ  ۀو اندیشـه در سـای   نـا شـود کـه مع  شود و این ویژگی سـبب مـی  نزدیک می 5»مجاورت

اختیـار   بی به خود بگیرد که شنونده ابهتین چنان حرمت و تهمنشینی الفاظ و کلمات گم شود و م

اندیشـه و   لحاظ بهمقصودي  و منظور هبیندیشد که نویسنده چاي  هبدون آنکه لحظ ؛آن شود سلیمت

 إلوالمواهـب العینیـ   إلالسـوانح الغیبیـ   ۀبیش از همـه در رسـال   ،جادوي مجاورت .تفکر داشته است

، وحـده  د � واحـد ، أح� کشف شف، کَإلُ � رؤیإلروی إلُالحقیق« تانی و در جم�تی نظیر عبارکاش
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  .)635(همان:  خوردبه چشم می »� توحید، وصلٌ � فصلٌ

ي شهودي و عرفـانی  ها ت و تجربهگاه فوران مکاشفا آثار عبدالرزاق بیش از آنکه جلوه .5ـ4ـ2

 ۀغببیشـتر صـ   ،باشـد  )638(م  عربـی  ابـن و  )606 (م روزبهـان بقلـی  )، 354حدود  (مي رّفَال نثام

خاصـی از عرفـان نظـري و    نـوع   در پی معرفـی  شطح و طاماتآموزشی دارد و به دور از  تعلیمی

 ال روزبهـان ثروانی ام ي روحیها واقعات و تجربه، مکاشفات ،به عبارت دیگر .سلوك باطنی است

کرده کـه نظـام فکـري و     می اندیشه و ذهن و ضمیر آنان غلبه عاعگاه چنان بر ش ،عربی ابنو  بقلی

 آثـار  و هـا  نوشـته  وشـده   می ارچوب خاص و منطقی فراموشهبیان معانی و مفاهیم عرفانی در چ

زیرا  ؛گونه نیست این یهاي کاشاناما نوشته ه است؛شداز قالب آموزشی و تعلیمی خارج می ایشان

 ،اي دیگر بوده است و از این لحـاظ ي عرفانی او متفاوت و به گونهها عوالم روحی و تجربه اًاساس

ی مـدون  ارشاد و تعلیم در آثار عبدالرزاق که مبتنی بر روش ،آموزش ۀدغدغ ،جز در مواردي نادر هب

 ،رفـان ابرخـی از ع  »ي ناهمگونها عطف«ناپذیر و پر از  منطقو  گونه شطح زبان ، بربوده و مدرسی

  .غلبه داشته است ،عربی ابناتباع  ویژه به

 »ویلتأ« ۀشیفت ،عرفانی متداول و رایج بسیار تسنّ از تبعیت به خویش آثار در یکاشان .6ـ4ـ2

 و آثـار  است، ذوقی یعرفان متنوعِ تتأوی� مملو از که کریم قرآن او بر یتأویل تفسیر جز هب و است

نـزد عارفـان همـان     أویـل ت ،در یک تعریف کلی .بهره نیستبی  ویژگی این از نیزاو  دیگر رسائل

شود و  می کشفها  آن ايعبارات بر ۀپرد است که از پسِ اي»معارف سبحانی«و  »سیاشارات قد«

ـ   .)21 ،1ج ق:1405(آلوسـی،   دارد »تفسیر«البته تفاوت بسیاري با  ی نـزد صـوفیه بـا    أویلچنـین ت

در (تفسـیر اشـاري    ،تفسیر باطنی )،عقلیتأویل در مقابل (کشفی  أویلت«ي مختلفی همچون ها نام

 ۀزاق در مقدمـ عبدالر .رواج دارد کشف المحجوبو مستنبطات)  (=استنباط  )،مقابل تفسیر نظري

هـاي  و �یه قشرها و دارايذوبطون آن را  ،يکشفی و اشار أویلضمن تأیید ت ،لی خودأویتفسیر ت

ـ پو نیز نمی: «... متعدد دانسته است  هزیـرا وجـو   ؛ام سـیده ر م، بـه غایـت آن  اچـه آورده نم در آردان

بهتري از مـن   هوجو ،شود و شاید براي فرد دیگري ام منحصر نمیمختلف فهم در آنچه من آورده

 ،پـذیرد  طور کـه کلمـات خـدا پایـان نمـی      همان ؛سر استیبندگان م ۀاین براي هم .به دست آید

  .)293 :1392 پور، قاسم( »ي مختلف فهم آن هم محدود نیستها راه

  :از کاشانی اشاره کردتأوی�ت ذیل به توان می ،براي نمونه و آشنایی بیشتر

 .)41(مرسـ�ت:  » إنَّ المتَّقینَ فـی ظـ�ل و عیـونٍ   « ۀدر آی »عیون�ل و ظ ،قینمتّ« تأویل الف.

سـار   ایهسـ  :�لظـ  .انـد پـاك و مجـرد شـده    ،هاي اعمالکسانی که از صفات نفس و هیئت متقین:
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 ،2ج :1393(کاشـانی،   و حقـایق  هـا  ساران علوم و معـارف و حکمـت   چشمهیون: ع .صفات الهی

1356(.  

و ما أنزَلَ اهللاُ منَ السماء من ماء فأحیا بِه األَرض بعد موتها و بـثَّ فیهـا   « ۀآی جزايا أویلت ب.

ن کُلِّ دابعـدالت ارض نفـس، حیـات    ،آب توحید«به ) 164(بقره: » هم،  فضـایل اخـ�ق   نباتـات، 

  .)328: 1380، همو( »حوالحیات محبت و جانوران ا

 ،م قـواي حیـوانی  غنـا ا ،شـب دیجـور طبیعـت   « :موسی و کـوه طـور   عناصر داستانِ أویلت .ج

وادي ایمـن   ،قلـب  ۀمبارکـ  ۀبقع ،آتش عشق ،سکون عزیمت سرماي س،نف ۀزوجفلت، صحراي غ

  .)385(همان:  »وجود خویش ۀروح و شجر

وشـیده  اوست و اینکـه ک آثار  »ادبی«ویژگی تش، مصنفادر آثار و دیگر عبدالرزاق هنر  .7ـ4ـ2

 وزیباشـناختی دهـد    تا حدي رنـگ و بـوي ادبـی    ،رسائل عرفانی ویژه به ،ي خودها است به نوشته

 هـا  کاشانی به هیچ روي در استفاده از آرایـه  .دفراوان بیارای يها تشبیه و سجع و تضمینرا با ها  آن

از جملـه   .و همواره جانب اعتدال را نگاه داشته استروي نکرده افراط و زیاده ،ي ادبیها و زیبایی

ي فـراوان  هـا  تضمین ،عرفانی پیشین دارد ل در میراث ادبیغّکه نشان از تو ادبی آثار او يها ویژگی

و ابـن فـارض   مـورد)   2(سـعدي  مورد)،  3(سنایی مورد)،  5(فخرالدین عراقی  لمعاتاوست از 

ـ     بیـ وي  ،براي نمونه 6مورد). 1(مصري   ۀخـود در رسـال   ۀت مشـهور سـنایی را بـراي اثبـات گفت

به هـرچ از دوسـت    /چه کفر آن حرف و چه ایمان به هرچ از راه باز افتی« :ات آورده استقتشری

  .)379(همان:  »وامانی چه زشت آن نقش و چه زیبا

زیـادي از   ۀتـا انـداز   سـبب شـده   است که »و نثر موزون جعس«کاربرد  ،ویژگی دیگر این آثار

د و لطافـت و جـذابیت   وکاسـته شـ   رزاقي عبدالها نوشته حث عرفان نظريِت و خشکی مباعوبص

 »خبـر  کرامت بر سر و همه از حال خود بیاصطفاء در بر، این تاج  ۀآن حلّ« :به خود بگیرداي  هویژ

 :شـود  مـی  تر و زیباتر زونمو »ي تشبیهی و تخصیصیها اضافه« به کمک ها عجگاه س .)385(همان: 

ء روح، شـمس  هم بـر سـما   ،محبت از برج سعادت دل بدرخشد بدرِ ۀچهرر فی اهللا سی و اگر در«

  .)394(همان:  »وهر عدالت درخشان شودنفس ج رخشان گردد و هم در زمینتوحید 

به عرفـان   ،محتوا و مضمون لحاظ بهرسائل خویش  در که هرگاه عبدالرزاقاین قابل توجه ۀنکت

شـود   مـی  تر و هنريتر  ادبینیز ساختار و از لحاظ فرم او سخن  ،شود می تر نزدیک  هنري خراسان

شـناختی نیـز    ادبی و زیبـایی  ۀنباز ج ،کندعکس هرگاه غلظت عرفان نظري در آثار او غلبه می هو ب

یق رسـخنان کاشـانی در تشـ    .گیـرد ود جادوي مجاورت به خود مـی نمبیشتر رنگ و  ،کاسته شده
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بـر   يییـد أتصـدیق و ت  ،آمـده  »تعالی حق با ت بندهدر محب«ات که با عنوان قتشری ۀلچهارم از رسا

 ،صـفحه آمـده   پـنج عرفـانی دارد و در   ۀصـبغ که کام�ً   قاین تشری درنویسنده  .است فوقمطلب 

  :فزایدهنري آن بی به غناي عرفانی ،ذیل کوشیده است با عناصر ادبی

بیـت؛ از جملـه بیتـی از     7ربـاعی و   3مورد)، اشعار عربـی (  1مورد)، حدیث ( 7آیه (رد کارب

عربـی   مصراع )،مورد 2(مصراع فارسی  مورد؛ از جمله بیتی از سعدي) 3مجنون)، اشعار فارسی (

 ،نـوازد  مـی  لطفـش گاه « :براي نمونه )؛مورد 1(و تضاد سجع  مورد)، 7ع (عبارات مسجمورد)،  2(

 /اُریـد وصـالَه و یریـد هجـري     :سراید می سازد و با خودمیو سوزد  می گدازد و او می رشقهگاه 

ریدلما ی ما اُرید 383 و 382(همان:  »فَأترُك(.  

  :کند می نقل »معشوقوفاي عاشق و «یق است که شعر معروف سعدي را در ردر همین تش

  بنشـینم کنگـره  ود جنّـت، بـر   گر بی تو ب

  

ـ   رو    در سلسـله آویـزم   ،دوزخ ودبا تـو ب

  )381(همان:    

 ،عاشـق  ،محبـت  حـب، م ،حیـرت وق، سکر، ش«ی از نوع ع�وه کاربرد واژگان و اصط�حات هب

ادبـی مـتن    عرفـانی  ۀبه صـبغ  ،ي قبلها در کنار ویژگی» قرب، انس، وجد، وصل و فرقت ،معشوق

 است.   افزوده

هـا و  بلکـه گهگـاه نـوآوري    ،صـرف نبـوده   دزاق در رسائل و آثار خویش مقلـ عبدالر .8ـ4ـ2

سـابقه نداشـته و یـا     هـن خورد که یا در میراث عرفـانی ک هاي نیز در آثار او به چشم میخ�قیت

 ۀسـال رهـاي کاشـانی در   از جملـه نـوآوري   .انـد  تهپرداخ ها نبدا جملعارفان دیگر بسیار گذرا و م

بـر اهمیـت ایـن     ويکیـد فراوانـی کـه    أالبته تو آورده  »عدالت« ، بحثی است که دربارۀاتفتشری

سـابقه   و بـی  عبسـیار بـدی   ،داند می اجتماعی دارد و آثار و نتایجی که بر آن مترتب مضمون عرفانی

ل صـالح و افکـار   اعمـا ل اخـ�ق و  یفضا یعکه بر جم فضیلتی است عدالت ،از دید کاشانی .است

شـجاعت   ،عفت« چونی یهاو خصلت ها فضیلتال درست استوار است و مواد آن را وب و اقئصا

هب طور که تمام موا همان ،عبدالرزاق ۀبه عقید .)350 و 347(همان:  دهندتشکیل می »و حکمت

ق و علوم تمامی فضایل اخ�ق و حقای ،هستند »محبت« ممقامندرج در  ،مقامات سباحوال و مکا

 ،»محبـت و عـدالت   ،توحیـد «کاشانی بارها از مثلـث   .)327(همان:  اند »فضیلت عدالت«تحت نیز 

 هـر دو  ۀدانسـته کـه نتیجـه و ثمـر     »توحید و عـدل «سخن گفته است و اساس و بنیاد کمال را بر 

 بـا  آن ارتبـاط  و »عـدالت « مفهـوم  بـر تأکید کاشانی  .)327 و 324(همان:  باشد »محبت«ند توا می

هـایی  نیز نشـانه  او بلکه در آثار دیگر ،شودنمی اتتشریق ۀرسال به منحصر تنها ،»محبت و توحید«
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ـ نامهدر از جمله  ؛خوردیت به چشم میهمو ا أکیدت از این سـمنانی نوشـته و    هاي که به ع�ءالدول

ـ م بـه  یت تن است و دومـ ثابم که اولی به دهرا در کنار هم نشان »عدل و توحید« (همـان:  جـان   ۀثاب

ـ  مقامات سـه  ۀاصل و پای، خوانتحفإل ا�در همچنین  .)449  ،»طریقـت و حقیقـت   ،شـریعت « ۀگان

232: 1369، همو( ذکر شده است »عدالت« فضیلت(.  

و هـا  از جملـه نـوآوري   ؛عرفانی خود داشته است ۀي دیگري نیز در منظومها ی نوآوريکاشان

ت و در برخی موارد با فتـو  کردهخود مطرح  خوانِا� تحفإل ۀکه در رسالاي  هتاز ي بدیع وها بحث

فتّـی  و مت یفت«مثل بحثی که در تفاوت  ؛تفاوتی اساسی دارد ،ل جوانمردانیي مرسوم و رساها نامه

  .طلبد می تر خمجال دیگر و فرا ،آورده و البته این بحث مفصل »و مدعی

تعـالیم   ۀاست کـه وي صـرفاً نماینـد    عبدالرزاق آنآثار و مصنفات  ۀپایانی دربار ۀنکت .9ـ4ـ2

ن نیـز  مصـنفا ثیر دیگر عارفان و أي متعددي از تها نشانه ،از موارد بلکه در بسیاري ،نبوده عربی ابن

مکتـب   وجن علمـی مـر  عرفـا در «هرچنـد عبـدالرزاق    ،به بیان دیگر .خورددر آثار او به چشم می

را  عربـی  ابنال واق ،شده و در برخی موارد می محسوب هسهروردی پیرو ،در طریقت ،بوده عربی ابن

کـرده   مـی  عرضه لیماز آن تعااي  هتاز رکرده و تقریبا تعالیم شیخ سهروردي و امام غزالی تلفیق می

  .)132 و 131: 1369، کوب زرین» (است

ثر أمتـ  يتا حـدود  رزاقکه عبدالتصریح کرده اي  هاستاد نصراهللا پورجوادي در مقال ،اننجز ای هب

 .)343ــ 331: 1378(پورجـوادي،   بـوده اسـت  ) 587(مقتـول در  از بعضی از آراي شـیخ اشـراق   

کـه در میـان شـاگردان و شـارحان      ایـن اسـت  ه گذاشـته  که هانري کربن نیز بر آن صـح اي  هنکت

بسـیار داشـته اسـت و در تفسـیر      به آبشخور هرمسی اشراقیان عنایتکاشانی عبدالرزاق  ،عربی ابن

  .)91: 1390(کربن،  دانسته است یانرا پیامبر و شیخ اشراق ،فرزند آدم ،»شیث«، خود تأویلی

ـ  آثـار و رسـا�  باید افزود که در تکمیل این بحث  نیـز  او آینـدگان   ر معاصـران و ت کاشـانی ب

ـ   سمنانی ۀالدولءع�و خشم  فیرتک ،که فرونشستن آتش انکار چنان ؛گذار بوده استثیرأت  ۀبـه نظری

تـا   )353 :1366، وهفت؛ همـ و ، چهلمصحح ۀمقدم :1369سمنانی،  (نک عربی ابنوحدت وجود 

تـوان  مـی همچنین  دوست.کاشانی ب ۀتوب منطقی و در عین حال متواضعانمرهون مک ،حد زیادي

اهللا ولـی نیـز    سترگ یعنی سید حیدر آملی و سید نعمـت  رفعاو آثار د ۀتأثیر عبدالرزاق را در آین

اي  هکـرده و دومـی گردانیـد    ذیبلخـیص و تهـ  ترا  ات الصـوفیه اصط�حولی زیرا ا ؛م�حظه کرد

 ،مصحح ۀمقدم :1380کاشانی، ( از آن پرداختهظم است، ه همراه توضیحاتی که بیشتر به نارسی بپ

بـر   زاقعرفـانی عبـدالر   تأثیر و نفوذ بسـیار شخصـیت اخ�قـی و مقـام علمـی      ،اننایجز  هب .)115
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در مقـام تمجیـد از    ی که شاگرد،و القاب و صفاتاظهر من الشمس است  ،شاگردش داوود قیصري

  .این معنی است دؤیم ،برده استاد خویش به کار

بعـد از   رن و نیمنیز که تقریباً یک ق ق) 879(م » پیرجمال اردستانی«بنده این است که حدس 

ـ أي او متـ هـا  یـل از کاشـانی و اندیشـه   دلدو بـه   ،گذشته اسـت در عبدالرزاق  ۀمنطقـ  ییکـ  :ودهثر ب

مشـترکات   ،نطنـز  واردستان  ،ناخواه کاشان و بسیار نزدیک به هم است و خواه جغرافیایی مشترك

 جمـال کـه پیر  است دوم داستانی .ادبی و اجتماعی بسیاري در طول تاریخ داشته و دارند ،فرهنگی

بـا قاضـی ناصـرالدین     او ۀعبدالصمد نطنزي و مواجهـ  یخخود از ش محبوب الصدیقیندر مثنوي 

ـ امکـان   یطقـ منطـور   بهو ) 597ـ595، 1: ج1389(پیرجمال اردستانی، ي آورده است وبیضا رد دان

گرچـه   ـي اوـ هـا  و اندیشـه  ءاز آرا ،و تمجیـد کـرده اسـت   یـاد   رزاق،پیرجمالی که از استاد عبدال

  .ي پیرجمال نیامده باشدها گیرم که هیچ نامی از کاشانی در مثنوي ؛پذیرفته باشدن تأثیر ـ مستقیمغیر

  عو گرایش به تشی مذهب فقهی. 5ـ2

 ع�قـه و تحسـین سـید حیـدر     ،تجو در تصوف ایرانجس ۀدنبال کتاب در کوب زرینمرحوم استاد 

ایـن  : «امـا ب�فاصـله نوشـته اسـت     دانسته عبه تشی وي گرایش ۀآملی را نسبت به عبدالرزاق نشان

» کنـد قبـولش را دشـوار مـی    ،وي ۀخرقـ ل در آثـار و همچنـین در نسـبت    مـ أاست کـه ت اي  هنکت

 ،تشیع عبدالرزاق آشتیانی نیز ضمن قبول ضمنیِ الدین ج�ل استاد سید .)132: 1369، کوب زرین(

 ،و چون از مردم کاشان و مورد اتهام بوده اسـت  نموده می هتقی سخت«وي تصریح کرده است که 

: 1369(کاشـانی،   »گیـرد قـرار   او در معرض فنا است تا مبادا جانِکرده  ه عصا مشیب خیلی دست

ـ  با، »پی یر لوري«در میان مستشرقان نیز  .)19و  18 خاطرنشـان کـرده کـه     ،ی شـک و تردیـد  وعن

: 1383(لـوري،   »وجود ندارد ]تشیع کاشانی ۀدربار[براي قضاوت قطعی اي  هکنند هیچ دلیل تعیین«

67(.    

عبـدالرزاق   عیتشـ ري با نوعی شک و تردید به وو ل کوب زریناستادان  ،بینیم می طور که همان

 عیو عدم صراحت کاشانی در تش قیهاستاد آشتیانی از ت ودانند  می و قبول آن را دشوار اند تهنگریس

و  هـا  نشـانه  ،آثار عبدالرزاق مراجعه کنـیم  هست که اگر مستقیماً با این در حالی .سخن گفته است

اري هـم در ایـن زمینـه    کـ  و پنهـان  قیـه نـوع ت یـابیم و البتـه بـه هـیچ      مـی  یع ويیی از تشـ ها رگه

  :است لیذبه شرح  ،کند می تقویترا ع به تشی یکاشانگرایش برخی از د�یلی که  م.خوری برنمی

د، مؤیـ محقـق  «چـون   صـفاتی  و القـاب  با (ع)علی حضرت از فراوان تحسین وتمجید  .الف

کـه در  هر«اي کـه  گونـه  بـه  »اب جوانمردانقطفتیان و قطب ا ۀامام ائم ،کریم دو جهان ،یانسرور فت
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او ي از نـور  و پرتـو و غالب آید، رشحی از فیض او یافتـه  ا برآن  ۀداعی قدمی دارد یات فتوطریق 

و  مقـدس رت او واجـب و اسـتمداد از نفـس    سـی و ي أره اقتدا بو تافته و بر وي متابعت او و ا بر

  .)451: 1380، همو؛ 260 و 230، 229، 222: 1369(کاشانی،  »�زماو استعانت از روح مطهر 

موضـوعات مختلفـی    و ینضـام در م (ع)نقل سخنان و عبارات فراوانی از حضـرت علـی  ب. 

وصـف   ،توصـیف حقیقـت   ،و شرایطی که پیشواي مسلمانان باید داشـته باشـد   ها همچون ویژگی

 331، 426، 422، 364: 1380، (همـو  خـودش و علم و دانش فراوان حضرت از زبان  فنا ،خداوند

عدالت به نسبت با «که با عنوان  اتفتشری ۀرسالپنجم در  ریقنویسنده در تش ،براي نمونه )391و 

مـن نَصـب نفسـه للنّـاس     « خاطرنشان کرده کـه  (ع)آمده از قول حضرت علی »و بیگانگان انباج

  .)364(همان:  »تأدیبِه بلسانه إماماً فَلیبدأ بتَعلیمِ غَیرِه ولیکُن تأدیبه بسیرته قَبلَ

 »رحمـان و رحـیم بـودن خداونـد    «یکی در صفت  (ع):سخن از امام جعفر صادقدو نقل  ج.

: کـه  »امـام محقـق  «ی از آن نقل سخن ؛ دوم»امام به حق جعفر صادق«خاصِ  با لقب) 355(همان: 

  .)424(همان:  »ر آیه حتّی أسمع من قائلهاإنّی اُکَرِّ«

(همـان:   امـام بـه حـق و خـاتم اولیاسـت      (ع)اعتقاد به امام دوازدهم شیعیان و اینکه مهدي د.

358(.  

یعـت  را در اهل بیت خـویش بـه ود   »توحید و عدل و محبت«صفات  ،این اعتقاد که پیامبر ه.

  .)325 و 324(همان:  را فرمود »سفینه« بهس از آن حدیث معروف نهاد و پ

کـه  آن کننـده و بـی   اق کاشانی به استناد د�یل تعییندهد که عبدالرزمی نشان د�یل و رایناین ق

البتـه ایـن    ؛اسـت  داشتهمذهب فقهی شیعه  گرایش فراوان به ،کند قیهکاري و ت خواسته باشد پنهان

اعتقـادي   شـیع ت«نام نهاد؛ زیرا چنین عقاید و سخنانی بـه  » انهشیع محبت« توان صرفاً گرایش را نمی

    .)34: 1391آبادي،  (مشهدي نوش بسیار نزدیک بوده است» امامیه

  عرفانی ۀبینی و منظومجهان. 3

 ،ي عرفـانی پـیش از خـود   هـا  عبدالرزاق با میراث و بن مایـه  یم،گونه که قب�ً نیز یادآور شد همان

ـ  .گرفـت  می عرفانی خویش بهره ۀبها در منظوم از این میراث گران ارهاب و بودخوبی آشنا  به جـز   هب

پهناورترین آبشخور معرفـت کاشـانی را آثـار و کتـب بزرگـان و       ،احادیث و روایات ،آیات قرآن

ل ئسـا ر آثـار و  ترین توان پذیرفت که عمدهداده است و به سختی می می تشکیلاو عارفان پیش از 

به ذکـر  گانه، 27فهرستی زاده در  ديها  استاد مجید .را ندیده و به مطالعه نگرفته باشدپیش از خود 

 تقـو از ؛ اسـت کرده وري  و بهرهرا مطالعه ها  آن ،خود ریحعبدالرزاق به تصکه پرداخته  ينام آثار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسیکاشان  

)22(پپاپی  14شمارۀ   

1398ستان بهار و تاب  
 

156   

سـلمی گرفتـه تـا     ۀالصـوفی  طبقـات و  الم�متیه إلرسال و خواجه عبداهللا، منازل السائرین و القلوب

 نـک (براي اط�ع کامل  شیخ اکبر فصوصو  فتوحاتغزالی و  األنوار مشکاة و اشارات و تنبیهات

م، سبب شـده  . این غور و تعمق در میراث عرفانی متقد)123ـ121 ،مصحح ۀمقدم :1380کاشانی، 

پیشین استوار باشـد و  ت عارفان أم�و ت ها بر محور اندیشه عرفانی عبدالرزاق، عمدتاً بینی جهانکه 

در  .کید او نیـز باشـد  أمورد ت ،گذشتگان بوده است ۀهمان مضامین و موضوعاتی که دغدغ درست

  شود. می عرفانی کاشانی اشاره ۀادامه به زوایایی از منظوم

  در هستی و سلوك »محبت و عشق«نقش محوري . 1ـ3

 در و اسـت  قائـل  »محبـت  و عشـق « براي ویژهاي  همرتب وپیشین، مقام عبدالرزاق همچون عارفان 

ي مثلـث  هـا  اي کـه یکـی از ضـلع   گونـه  بـه  ؛کـرده  اشاره آن تقدس و اهمیت به بارها خود رسائل

 »توحیـد «بـه   »محبـت «تشکیل داده است و اتفاقاً  )در کنار توحید و عدالت(محبت  او را،معروف 

شـود و عـدالت    مـی  محسـوب ید اول براي توحظلّ  ۀمثاب محبت به پس ؛تر است تا عدالت نزدیک

نـات و هـر   ئکا اتذره از ذرمحبـت در هـر    ،از دیـد وي  .)337: 1380کاشانی، ( دومظلّ  ۀمنزل به

هـیچ چیـز بـه وجـود      ،بـود  ساري و جاري است و اگـر محبـت نمـی   ، مرتبه از مراتب موجودات

این تخـم و   ۀثمره و میو ،انسان و »درخت« ۀمثاب عالم به ؛است »تخم« ۀمنزل زیرا محبت به ؛آمد نمی

 نیـز در کـار نبـود   اي  هثمـر درخـت و میـوه و    ،محبت نبـود بذر و تخم اگر بع ت هدرخت است و ب

و  وقوي شـ از ر هسبب شـده کـه حرکـات افـ�ك نیـز همـ       ،این درجه از اهمیت .)373(همان: 

ویاي کمـال و  ج ،فلکی نیز ۀهر نفسی از نفوس ناطق ،ا از دید عبدالرزاقزیر ؛محبت باشد ۀواسط به

به کمـال و   ،پس در هر گردش و چرخش ؛ستوا» مد و مفیضم«که روحی است ترقی و عاشق 

 شوق تیزتـر آتش  ۀشعل ،تر و جالب اینکه هرچه نزدیک )289(همان:  شودتر میروح خود نزدیک

را  »صـورت حسـن  محبـت  «عشـق مجـازي و    ،ضمنی طور بهکاشانی حتی یک بار  .)382(همان: 

 بـر ه وب و نرض لذت مشغکه نه به «دانسته است  »از محبت حقیقیاي  هلمع«را  و آنیید کرده أت

(همـان:   »توجه به حق و توحید مقصـد مد سالک بود در م ،و از این جهت ملوث...شهوت  ۀداعی

390(.  

 الهی ۀنام ۀنسخ ؛انسان. 2ـ3

 ،عربـی  ابـن بزرگان عرفان نظـري و مکتـب    ویژه بههمانند سایر عارفان و  ،انسان از دیدگاه کاشانی

ي است که اگـر موافقـت   ا یموجودات جسمانی و روحان تاز تماماي  هو مجموع 7جهانی کوچک

 و مقربـان گـردد   انسابق ۀرا به حضرت حق راه باشد و از جملاو  وگردد حق  ۀخلیف ،کند قحامر 
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را در  »یـات وو جز صـیل تفا«تمـامی   ،خداوند وقتـی هسـتی را خلـق کـرد     .)315 و 314(همان: 

 ،نمـاي  جمال ۀساخت و آن مجموعه و آینوجه باقی جمال خویش جمع کرد و آن را اي  همجموع

 ،بعـد  ۀهسـتند در وهلـ   وصاف اواز اوصفی امل ح یکهر ،انسان است که تمامی موجودات اهمان

 275(همـان:  صفات اوست  عیجمال و جم ۀکنند ل حقیقت ذات خداوند و منعکسانسان نیز حام

طبـق روش معمـول    ،انسان و عظمت مقام وجـودي او  ۀکاشانی در توصیفات خود دربار .)276 و

ق کـرده و اینچنـین   یی از مکتب عرفان نظري تلفیـ ها هایی از عرفان خراسان را با دیدگاهرگه ،خود

ه چنـین دیـدگا   ۀنتیجـ  .نماي و جامع جمیع ذات و صفات حـق دانسـته اسـت    جمال ۀآین انسان را

داراي ظـاهري و   ولـی  ؛تعدد و تکثر بـیش نیسـت   بی حقیقتیک  ،آن است که وجود کل فشگر

فـت،  پس هرکه خـود را یا  ،وجود مطلق نیست جز ،چون وجود«ی است و ی و شهادتغیبباطنی و 

 »شناسـی خود«را بـه   ، اوآدمـی ل در عظمت وجـودي  أمت ،دیگربه بیان  .)277(همان:  »را یافت او

  .شود می ی براي خداشناسی محسوبپله و نردباننیز شود و خودشناسی رهنمون می

   حقجاذبه و کشش  ،اهمیت عنایت. 3ـ3

کشش چو نبـود از  « گرنه و ؛است حق عنایت و کشش ،اصل ،عارفان از بسیاري و کاشانی از دید

بـه   ،شـود  شنیز رفیقحق ید و توفیق آتگیرش دس حق عنایت هرکس ؟»آن سو، چه سود کوشیدن

ـ عنایـت از « :انـد ین جهت گفتـه درسد و درست ب می »سعادت«نهایت کمال و  کفایـت ابـدي    ،یل

شمرد  می »حق ۀهدی« ،رسدو میدهدایتی که بآن است که هر  نراستی سالک .)308(همان:  »است

کشـش و   ،»محبـت «و منشأ  هسرچشم ،عبدالرزاقبه تصریح  .(همان) و دسترنج خویش دیهو نه ک

آید و او را به هجـرت   می است که در دل سالک پدید يکشش همان نور است و اینهدایت حق 

تـوان   مـی  بنابراین .)380ت (همان: دق نیالبته مقرون به ص ؛کنداز خلق به سوي حق راهنمایی می

ـ     حق نبود، ش کش و ه اگر عنایتگفت ک  ،بـود ن یمحبت و عشقی هـم در میـان نبـود و اگـر محبت

شـریعت و   ۀچقدر هم در دایرهر کوشش سالک .نمود می رسیدن به کمال و سعادت نیز غیرممکن

 بـدو  ،باز هم تضمینی بـراي رسـیدن بـه محبـت و سـعادت      ،با رعایت تمام آداب و مناسک باشد

  .تر کندهجورو م دورتراز درگاه حق  وي رادهد و حتی ممکن است  مین

سـاز خلـق و پیـدایش دو گـروه     زمینـه  او،» هـدایت «بیـان دیگـر   یا به حق و  و کشش عنایت

گـروه   .عرفانی کاشانی شـده اسـت   بینی جهاندر عرفان و  »ن سالکامجذوب«و  »سالکان مجذوب«

معشـوق را بـه    ،حقیقـی  پرتو نـور عشـقِ  عنایت و لمعان که در اثر اند  »محبان محبوب«اول همان 

تـر   ی هرچه تمامدانند به شوقغیر او را �زم میعراض از کنند و ابر همه اختیار می» یحبونه«حکم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسیکاشان  

)22(پپاپی  14شمارۀ   

1398ستان بهار و تاب  
 

158   

 ،اسـتعداد غایت صفاي که از  اند»محبوبان محب«گروه دوم همان  .کنندبه جناب معشوق توجه می

را از هـا   آن ،د و به انوار مشـاهدات نمکاشفات رسانمجاهدات، به انواع  سعی و رنج و بیایشان را 

اول  عشـوق م از غیر تا س درچشانندناوصلت و لذت ز�ل  أسک«انند و به ایشان تسخودي خود ب

باشـد و   »ت و مشـقت فـ لک«ت گـروه اول از  طاعت و مجاهـد  .)309(همان: » گردندفانی  به کلی

  :چنین است که »سالکان مجذوب« زبان قالِ ».و محبت ذوق«بندگی و سرسپردگی گروه دوم از 

بـا   »مجـذوبان سـالک  « ،و در مقابـل . 8ارغاً فَتمکّنالباً ففصادف قَ /هواها قَبلَ أن أعرف الهوي أتانی

  .)387(همان:  9کُلّی بِکُلّک یا اُمیم رهینٌ /ك دفینٌفی کلِّ جارِحه هوا: دهندمیرد زبان حال ندا

  مقامات و احوال سلوك. 4ـ3

 و مقامـات « از هکـ  یشمارش و ترتیب و تعریف ،إلوالمواهب العینی السوانح الغیبیإل ۀرسال درکاشانی 

ـ آنچه در ام با ،دهد می دست به »احوال  تـرین  معـروف  .تاسـ  متفـاوت  ،آمـده  تصـوف  بهات کت

 ،صـبر  ،فقـر زهد،  رع،و ،توبه«آمده که شامل هفت مقام  اللّمعهمان است که در  ،مقامات و احوال

مشـاهده و   ،اطمینـان  شـوق، انـس،   ،رجـا  ف،خـو  ،محبت قرب، ،مراقبه«حال  هو د »رضا و توکل

 چهـارده بنـدي جدیـد بـه    اما عبدالرزاق در یک تقسیم .)97: 1388(سرّاج طوسی،  شود می »یقین

اخـ�ص و   10،رضـا  ، زهد، فقـر، صـدق، تصـبر، صـبر،    اراده ،محاسبه، اوبه، ورع، توبهنتباه، ا«مقام 

 ف، حیـا، شـوق، انـس، طمأنینـه،    خـو  ،رجا ،عشق ،حبتم 11،ربق ،مراقبه« احوالِ سیزدهو  »توکل

 ،نـیم بیگونـه کـه مـی    نهمـا  .)629ــ 627: 1380کاشـانی،  ( قائل اسـت  »مشاهده و مکاشفه ،یقین

 ،اشتن تمامی مقامات و احوال معـروف دبردر ع�وه بر ،بندي عبدالرزاق در مقامات و احوال تقسیم

، اراده ،محاسـبه  انتبـاه، اوبـه،  «مقـام جدیـد    هفـت  ،از جمله در مقامـات  ؛ري داردسنیز بر یمراحل

ـ  ».حیا و مکاشـفه  ،عشق«جدید  سه حال حوال،و در ا »و اخ�ص تصبرصدق،  جـز تفـاوت در    هب

بنـدي  نکاتی چون ترتیب جدید و متفـاوت مقامـات و احـوال در تقسـیم     ،احوالو تعداد مقامات 

در کنـار   »عشـق «ال حـ  نِهمچنـین افـزود   ؛اسـت  »هکاشـف م« آخرین حال عبدالرزاق و اینکه مث�ً

بـر  » رجـا «حـال  و به یقین تفاوتی که کاشانی میان آن دو قائل اسـت و همچنـین تقـدم     »محبت«

عرفـانی   بینی جهانتواند در ترسیم خطوط از مسائلی است که می ،خ�ف ترتیب متقدمبر، »خوف«

  .ثر باشدؤم زاقعبدالر

در دو مقـام   را منطـوي سلوك  )احوال(مقامات و منازل  ۀاصل هم ،دیگراي  هنویسنده در رسال

از خـود و صـفات خـود    که فنـاي  وسلوك زیرا حاصل سیر ؛دانسته است» زهد و عبادت« ۀو مرتب

به کمک  ،صاف به صفات اوبقا به بقاي حق و ات ،دیگر سوي از و آید می دست به» زهد«با  ،است
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 اش کـه نتیجـه  ورع اول  :پـنج مرحلـه و مقـام دارد    ، زهد، خـود ع�وه هب شود. می حاصل» عبادت«

نسـبت   حـذر از سـوم   .آورد مـی  که صـبر  فضولدوم اجتناب از  .سته اکارناهی و مماجتناب از 

خـود   صفاتچهارم فناي  .انجامد می که به توکلاز حق تعالی فعال ا یعیت جمؤبه خود و ر فعالا

وجـه بـاقی و   طلوع انوار از ذات خود که براي بنده  فناياست و پنجم تسلیم و رض ،که حاصلش

  .)309(همان:  آورد می لطان توحید به ارمغانظهور س

و در مقامـات و   زاقعرفانی عبدالر ۀتوان نتیجه گرفت که در منظوم می آخربندي  تقسیماز این 

صبر  ورع،« سه مقام ،ن خودطزیرا در ب است؛رتبه را دارمبا�ترین » زهد« گانه از دید او،27احوال 

نیـز   »عبـادت «تـوان گفـت کـه    حتـی مـی   .را نهفتـه دارد  »مشاهده و مکاشفه«و دو حال  »و توکل

عبـدالرزاق  سـخن   توان به سرّمی. حال این نیز نخواهد بود زهد است و تا آن نباشد، ۀزیرمجموع

 وي کـه نو ایبهتـر پـی بـرد     ،مقامات و منازل سلوك اسـت  ۀپایه و اساس هم »زهد و عبادت«که 

مبـین  » شـرع «به حبل المتـین  مسک در راه معاد را ت عقیده در وصیتی، اصل البابهمین  ۀواسط به

  .)311(همان:  دانسته است

   و تعصبانه و فراتر از جزم و جمود بین نگرش روشن. 5ـ3

مکتب تسامح و تساهل است و نمایندگان راستین آن همچون بایزیـد  عرفان  ،نگرش جامعدر یک 

گیـر و   آسـان  یعارفـان مو�نـا،  و  عربـی  ابـن ابن فـارض و  عین القضات و  و بوسعید و خرقانی و

کـه ذات خداونـد را همـه لطـف دانسـته و لطـف و       بوده  ،بندو قید و بیو نه ولنگار ـ  طلب سامحت

تعصـبی   این بی .)147 ،1ج :1377(شمس تبریزي،  اند دهاو غالب شمر ۀمهربانی او را بر قهر و غلب

 کـرده اسـت  یـاد  » اسـ�م در تمدن انسـانی  ما«به  ،از آننگر  ژرف یمحقق که بینانه روشن نگرش و

بـراي   هـا  راه ترین نزدیک یکی از ،نظر و تنگمتعصب  تشرّعانبرخ�ف م )،21: 1376، کوب زرین(

ع و زاري از تضـرّ  ابیوردي بـه حکیم  ،ایتیحککه در  چنان ؛در سلوك عرفانی استبه حق صول و

بعد از یک سال عبـادت و مـداومت   کند و درجات عرفانی بوسعید را طلب می سرّدرگاه خداوند 

و کـرد   عمل(ص) یامبراز احادیث پ یتنها به حدیثکه بوسعید گوید  می به او تفیها  ،بر این اندیشه

طَعـک و أعـط مـن    صل من قَ: «چنین است ،تعصبی است آن حدیث، که لُب آن رفق و مدارا و بی

ک و اعفرَمح ن ظَلَمکمتـو را محـروم کـرد و     که از تو برید و ببخش بدانکه  با آنپیوند ب(=  »ع

   .)374 ،1: ج1376(میهنی،  )کرد تو ستم که بر ببخشاي بر آن

تـوان از   مـی  او را نیـز  ،عبدالرزاق آمـده  رسائل و مصنفاتال به استناد شواهدي چند که در ح

معتقـد اسـت کـه     ،نگري دانست که همچون دیگر بزرگـان  مسامحهو اندیش  روشن عارفان ۀجرگ
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وسـتی و  د در انسـان  ،برد بلکه فـ�ح و رسـتگاري  راه به جایی نمی ،تعصب و خصومت و داوري

ایـن نگـرش و    .ي همنوعـان اسـت  ها حیات انسانی و درد و رنج صائبورزي و توجه به م شفقت

 ،هخـود آورد  مبـدأ و معـاد   ۀیتی که در پایان رسـال صدر و ،بیش از همه ،عرفانی کاشانی بینی جهان

در قـ  بر سـرّ  : «کند می تصریح عرفانی یتعلیم ۀناموي در بخشی از این اندرز .نمود پیدا کرده است

حقـد و کینـه    نـد، معـذور داري و از  کن می هنیک خواه باشی و همه را در آنچتا خلق را آگاه باش 

به چشم حق  توحید از دو کون بردار. کن و گنجمجهان و خلق جهان را هیچ انکار خ�ص یابی. 

همـه را   .هیچ آفریده روا مـدار و آزار گذار م قوق مردم فروعصمت او مدر. ح ۀنگر و پردبه خلق 

 ت فـرو عـز بـه جـاي آوري و شـرایط    واضـع  تا مراسـم ت  او دانصفات  مظاهرو  بین دو موجودب

  .)311: 1380کاشانی، ( »گذارين

  :شیراز نزدیک است ۀمشهور خواجبیت به بسیار  چه عرفانی اخ�قی ۀناماین پند راستی هب

  مبــاش در پــی آزار و هــر چــه خــواهی کــن

  

  که در طریقت ما غیر از ایـن گنـاهی نیسـت    

  )155: 1385حافظ، (   

ران بـه شـفقت رفتـار    تـ هکبـا   ،با مهتران به حرمت زنـدگانی کـردن   ،کاشانی در اثر دیگر خود

بـا اهـل ابـت� بـه     با ضعفا و بیچارگان به رأفـت،   م،با دشمنان به حل ،با دوستان به نصیحت ،کردن

حمیت، با اخوان و اصدقا به ط�قت و بشاسـت و حسـن عشـرت    با همسایه به حمایت و رقّت، 

 ۀمقدمـ  :1380کاشـانی،  ( را توصیه کرده اسـت  بودن مجتنب آزار و ایذا عبوس ورفتار کردن و از 

    .)360 ،مصحح

 از نمونـه  دو یکـی  ذکر به تنها ما که ،کاشانیجزم و جمود  از دور به وبینانه  روشاین نگرش 

دیگـر   دو نتیجه و پیامـد مهـم   ،عرفانی او ۀکردن منظوم رربرگ و باپجز  هب ،ها مورد اکتفا کردیمده

 ن دونی عبدالرزاق بدون اشاره به ایـ عرفا بینی جهانتنها ترسیم خطوط  نیز در پی داشته است که نه

در ایـن دو  او عرفـانی   ۀومـ ثقل منظبلکه باید گفت محور و  ماند می ناقص ابتر و ،نتیجه و کارکرد

  :شود می دیدگاه خ�صه

أکیـد و  سلوك تا بـدانجا کـه ایـن ت    درو جوانمردي  تمروت و ر فتوکید و اصرار او بأیکی ت

ي هـا  دیـدگاه  .یده اسـت انجام خوان فی خصائص الفتیانتحفإل ا�نام  هم بهم ياثر تألیفبه  ،اصرار

ـ  کام�ً نگرش روشن، طلبدمجالی دیگر می ه آنکه البته پرداختن ب ،ثر مهما این در وي وي را  ۀبینان

ل نمایـد  کسـی را تـذل   ،لذت خودطلب  درجوانمرد نباید  له اینکهاز جمکند؛  می دیقی و تصگآین

ایـد  ب هشت شـرط و ادب و اینکه جوانمرد به  خلق بسیار به وفاي با أکیدیا ت)، 238: 1369، همو(
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ـ از خطاي دیگران و نعفو و یا  )264 و 263(همان:  وفا را ادا کرده باشد حق عمل کند تا دن رنجی

ت که بدان بر یکدیگر ایشان است و معظمات صفات فتو اربابِ خصالِ هاتاز امو عفو « :ها از آن

بـدان  دان ت قـدم مـر  انهایـ و دان آزمایند و حـدود  ب اخوانجوهر  صفاينمایند و مقدار  تمسابق

  .)246(همان: » شناسند

سـیرت  در وصـف  « بـا عنـوانِ   اتفتشری ۀرسالدر پایان  ی است که نویسندهفصل کوتاه ،دوم

ـ آ«را  تـوان آن  مـی  آورده اسـت و بـه نظـر حقیـر    » موحد محبِ عادل و بیان طریقـت او   ۀنامـ  ینی

عرفـانی   ۀمنظومپژوهشگري که در پی یافتن ظرایف  ،یقین نهاد و به اق نامعبدالرز »سلوکی اخ�قی

بـه   باشـد.  اعتنـا  بی سلوکی ۀنام ینینسبت به مفاد و مندرجات این آ دتوان هرگز نمیکاشانی است، 

بنـدي   پنجو بیست ۀنام عبدالرزاق در این مرام انیعرف م�تأت و ها اندیشه تمامو مغز  ، لبدیگربیان 

ـ  تر نگـرش روشـن   نو ترسیم روش مزید فایدهما در اینجا براي و شود خ�صه می  نویسـنده،  ۀبینان

 وننمایـد  لتفـات  خلـق ا . بـه مـدح و ذم   1 ه:کد وکامل شخصی ب«یم: کن می تنها به ده بند آن اشاره

و  عاقـل ندارد و به صحبت ت وضیع و خامل ننگ از مجالس. 2وزنی ننهد. عدم ایشان را و وجود 

محـب و   را خـدا . خلـق  3وات یکـی شـمارد.   همه را به حکم مسـا  فخر نیارد؛ چهنبیه شریف و 

حق مـردم را   حکم از و ت معذور دارد.ابیند و بر زلّ راه بر را همه حیدتو نظر به ونیکوخواه باشد 

کردنی بـه رفـق.    از راه شفقت و نصیحت از باطل نهی کند نهیو  ، فرمودنی به لطف  به حق فرماید

بـر مبـت� و   . 5اصحاب جنایات را صفّاح و آمرزگـار و گمـره و نـادان را راهنمـا و آموزگـار.      . 4

 يدر صـحبت و لقـا   .6عطوف باشـد.  بخشاینده و  ،ن و بیچارهیرئوف و بر مسکو رحیم  ،درمانده

شـجاع و   ،اتربو در محا صفمنصف و منت ،در مخاصمات. 7. و خندان باشد خلق خوشاخوان، 

از نیابـد،  بلکه اگر هـیچ  ما سوي اهللا همه نزد او حقیر نماید؛ چه  ؛همت بلند دارد. 8. دل باشد قوي

از ر ل و تغیـ فعـا ان .9. یابـد  قدرت حق ید ،مطلق تصرفم ؛ چههدنکس ن هیچگناه بر و  درنجنهیچ 

 غالـب  نبرهـا  و محبـت  بـه  کس همه با .10. دارد ثابت خلق بدو راه نیابد؛ چه اتصال به حق او را

: 1380نـک کاشـانی،   (بـراي اطـ�ع بیشـتر     بی جدل و عناد، مظفر و منصـور  ،مباحثات در و بود

 .)393ـ390

  گیري نتیجه. 4

است کـه  اي  هکاشانی از عارفان و اندیشمندان برجستآید که عبدالرزاق  آمد، برمیمقاله از آنچه در 

 ۀرسـال ، منـازل السـائرین  شرح ، شرح فصوص الحکم، تأوی�ت القرآن الکریم با خلق آثاري چون

پـیش از  به میراث پربرگ عرفانی  فخدمتی شگر ،فی خصائص الفتیان خوانا� تحفإلو  اتفتشری
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انجا کـه تمجیـد   عرفانی پـس از خـود گذاشـته اسـت تـا بـد       ۀسزا بر منظومثیري بأکرده و تخود 

المـولی  «و » امـام الع�مـه  « را بـا عبـاراتی نظیـر    یبزرگانی چون قیصري و سید حیدر آملی و جام

چـه آثـار وي را   آن .برانگیخته اسـت  »جامع میان علوم ظاهري و باطنی«و » األعظم و البحر الخضّم

وجهی خـاص و چنـد   فلسـفیِ  عرفـانی  بینـی  جهـان منظومـه و   ،تر کرده است تر و جذاب خواندنی

ذره از ذرات در این منظومه از موضوعات مهمی چـون عشـق و سـاري بـودن آن در هـر       .ستوا

در او ظرفیت وجودي آدمی و اینکه جهان کوچکی است کـه حقیقـت معنـی عـالم کبیـر      نات، کائ

و عبادتی که منشأ تمامی مقامـات   زهد ،استمحبت  ۀعنایت و کششی که سرچشم ،گر شده جلوه

ورزي  یی از نوع وفاي با خلق و شفقتها ع�وه توصیه هب .میان آمده است ، سخن بهو احوال است

آزار و و کینـه و انکـار و تعصـب    و قـد  حو اجتنـاب از   فـو و رأفـت  و علـم و ع  خـواهی  و نیک

  .تر کرده است تر و ماندنی خواندنی زاق راعبدالرراث عرفانی می ،خشونت

  

    ها نوشت پی

کـه بـه    ؛887و  736، 735، 730: چهار تاریخ ذکر شده است ،سال وفات عبدالرزاق ۀدربار ،در منابع مختلف. 1

؛ یعنی سال تاریخی است که صاحب مجمل فصیحی آورده ،سال وفات ترین صحیح ،فرض بط�ن آخرین تاریخ

  .)126ـ123 ،مصحح ۀمقدم :1380 کاشانی، نکاط�ع بیشتر  (براي 736

  .)30(همان:  اند تهدانسق 660تا  650هاي میان سال در را عبدالرزاق تولد حدس، به زاده ديها  مجید. استاد 2

تصوف عملی  درآثار  ترین یکی از عالیرا  منازل السائرینشرح عبدالرزاق بر  ،آشتیانی الدین استاد سید ج�ل. 3

اول را حائز است و  ۀرتب رحاین ش ،ه استیدد منازل السائرین رکه ب شروحیکه در میان و تصریح کرده دانسته 

  .)37ق: 1398(جامی،  الگوي کار شارحان محقق بعد از او واقع شده است ،از این جهت

، قاضـی نـوراهللا شوشـتري،    . بهاءالدین آملی، سید حیدر آملی، حاجی خلیفه، شهید ثانی، عبـدالرحمن جـامی  4

 انتسـاب  رد ضـمن  ی،د�یلـ  بـا  کـه  هسـتند  کسانی جملهی، محسن بیدارفر و نصراهللا پورجوادي از عثمان یحی

نک پورجـوادي،  (براي اط�ع بیشتر  انددانسته عبدالرزاق قطعی آثار از را آن ،عربی ابن به تأوی�ت القرآن الکریم

  .)336 و 335: 1378

ی به کار برده و معتقد است که بخش عظیماي  هاین اصط�ح را استاد محمدرضا شفیعی کدکنی در عنوان مقال. 5

اسـت و ایـن جـادوي     »جـادوي مجـاورت  «برخاسـته از   ،تفکر اجتماعی ما ۀاز نظام فکري و فرهنگی و منظوم

نک شـفیعی  (براي اط�ع بیشتر  ي استهودبینی شجهانمیل به بینی عق�نی و مجاورت به نوعی گریز از جهان

  .)422ـ407: 1391کدکنی، 

، 375، 374، 379ص: عراقـی،  ترتیـب  عبدالرزاق کاشـانی بـه   صنفاترسائل و م نک ها تضمینبراي اط�ع از . 6

و ابـن   386 و 381؛ سـعدي، ص 26ص ،خـوان تحفـإل ا� و یک مـورد در   421و  379ص؛ سنایی، 421 و 383
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  .388فارض، ص

در ک�م مو�نا و دیدگاه سـایر   ،اولی عالم صغیر است و دومی عالم کبیر که» انسان و جهان«این طرز تلقی از . 7

 این است که حقیقت ،آن ۀو خ�صه و چکید مختلف آمدهي ها صورت به صوفیه و بعضی حکما و ف�سفه هم

کـوب،   زریـن  نـک (براي اط�ع بیشـتر   کند می بهتر جلوه (انسان) وجود عالم صغیرعالم کبیر (جهان) در معنی 

  .)548ـ545 ،1ج :1366

  که عشق را بشناسم، نزد من آمد. پس عشق او دلی فارغ یافت و در آن دل جاي گرفت. . عشق او پیش از آن8

 ۀهستی من در هستی توست؛ اي معشـوق  ۀگیر شده است؛ همجزوي، جایو . عشق و دوستی تو در هر عضو 9

  من.

و وصـل   ،رنـج و راحـت   دت و رخـا، شـ ، بـ�  و نعمت«سالک،  نزد که است آن »رضا« ،عبدالرزاق. از دید 10

البته نهایت مقام رضا آن است که ». غیر نپردازددراك جمال محبوب به ا شهودلذت ی گردد و از یکهمه  فرقت،

ـ تصرف «زیرا  ؛داردتر  تر و دوست خوش را» ب�«سالک،  ، کاشـانی » (دتـر بینـ  خـود قـوي  در  �محبوب هنگام ب

1380 :384(.  

محبـت صـاحب    ،بیشتر باشـد قربش به حق  سهرکو آن اینکه ست ا پیوندي ،»محبت«و  »ربق«میان حال . 11

  .)389(همان:  »مقتضاي خیریت ذات اوست«ا محبت، ؛ زیربیشتر استبا او و�یت 
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