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 ***علی نوري

  ****حبیب حاتمی کنکبود

  

  چکیده

ن جایگاه بلنـد، بازتـاب سـخنان    هاي صوفیان دارد و یکی از نمودهاي ای جایگاه رفیعی در اندیشه (ع)امام علی

ـ 660تا  650 (ت عبدالرزاق کاشانیشیخ  ،در آثار آنان است. یکی از بزرگان طریقت ایشان دار  )، میـراث ق736ـ

ـ  ،(ع)عربی است کـه ارادت خـاص او بـه اهـل بیـت      هاي ابن طریقۀ سهروردیه و اندیشه ، در (ع)ویـژه علـی   هب

در رسـائل عبـدالرزاق و ابعـاد     (ع)یافتن جایگاه امـام علـی   ،لۀ اصلی مقاله. مسئاست  بازتاب یافتههایش  نوشته

کند که در کإلم کاشانی مثل دیگر بزرگان طریقـت،   له روشن میئاست. حل این مس ایشاناثرپذیري وي از کإلم 

ـ  مهماست. پیوندي ژرف  (ع)بین تصوف و سنت امامان شیعه ین اسـت: رسـائل کاشـانی    ترین نتایج پژوهش چن

شـبیه   در آثار کاشانی، (ع)ها و اوصاف مربوط به امام ؛ بیشتر نعتستا  اثر پذیرفته (ع)بسیار از سخنان امام علی

از   اي آمیخته(امامی  دوازده سنییا  حاکی از این است که او یا شیعه استست و این نکته ها از آن کاربرد شیعیان

در این رسائل متنوع است: خداشناسی، سـلوك، اهـل بیـت و     (ع)تسنن و تشیع). همچنین مضامین احادیث امام

صـورت تفسـیر،    اسـتنادي و گـاه بـه   ، حکومت، فتوت و... . رویکرد کاشانی به این احادیث غالباً (ع)امام علی

 کند. روایت می آن  تسامح صوفیانه در لفظ، سند و جز ترجمه یا تأویل است. وي گاه احادیث را با

 ، احادیث، تشیع.(ع)علیامام ، تصوف عبدالرزاق کاشانی، ها: کلیدواژه

                                                           
  ۀ دکتري است.رسالاین مقاله برگرفته از  *

 rabiei.hosein313@chmail.ir /زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات عرفانی) دانشگاه لرستاندانشجوي دکتري  **

 nooria67@yahoo.com/ دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان، نویسنده مسئول ***

 hhatami1014@gmail.com/ ات و علوم انسانی دانشگاه لرستاناستادیار گروه معارف دانشکده ادبی ****
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  همقدم .1

 داننـد.  (ص) و اهل بیت ایشان مـی ا مبتنی بر قرآن و سنت رسول اکرماهل تصوف طریقت خود ر

همـواره بـه    ،کند که ایشان با هر مـذهب ک�مـی و فقهـی    جو در منابع متصوفه معلوم میو جست

اشتراکات فـراوان فکـري و رفتـاري تشـیع و تصـوف مبنـاي       . اند تهاي داش امامان شیعه توجه ویژه

بسـیاري از مبـانی فکـري و سـلوکی صـوفیان کـه       هاي معاصـر شـده اسـت.     بسیاري از پژوهش

کـه پیـروان دو    اي العـاده  . احترام فوقاست، مبنایی شیعی دارد» و�یت«موضوع ها  آن ترین اساسی

ینکه تقریبـاً  ا .دانستنشان از یک پیوند مشترك ماهوي  توان می ند،ا قائل (ع)مکتب براي امام علی

سازند، نشـانگر   منتسب می (ع)هاي متصوفه، سرانجام سلسلۀ خود را به علی بن ابیطالب تمام فرقه

 (ع)ائمـۀ اطهـار  هـاي   واسطه از آموزه این واقعیت است که حقایق و معارف عرفانی با واسطه یا بی

  .)54: 1393پناه،  (یزدان اند تهتأثیر پذیرف

بـه  بدیل اسـت.   در عرفان و تصوف اس�می بی ،بر این اساس (ع)امیرحضرت جایگاه معنوي 

اي متفاوت با سایر بزرگان و صحابه سـخن   گونه به (ع)اماماهل تصوف در فضایل آن  ،همین دلیل

کرم اهللا وجهه،  ابیطالبعلی بن « قوم در باور ایناند. چون  و گفتار ایشان را فراوان نقل کرده  گفته

امت را اتفاق است که علـی ابوطالـب را انفـاس پیغمبـران اسـت و او را       عارفان است و همۀ سرّ

(مسـتملی  » سخنانی است که پیش از او کس نگفته است و پس از او کس مثل آن نیـاورده اسـت  

حـدیث  صـاحب  و  (ص)بـرادر پیـامبر   (ع)امام علی ،صوفیه بنا بر نقل .)199 ،1ج :1363بخاري، 

 مباهـات خداونـد پـیش   ، مایـۀ  )88 :1375سـهروردي،  زاهـدترینِ صـحابه (   ،)54همان: منزلت (

 از قـرآن است و آیـات متعـددي    و... )554 ،1 ج :1371میبدي،  ؛239: 1375،  رىیهجوفرشتگان (

ـ  (براي نمونـه  مطهرشان آمدهدر عظمت شأن ایشان و خاندان  اختصاصاً  ،9ج :1371میبـدي،   ک:ن

و ) 1088و  281: 1371، اردستانی ؛138 ،1ج :1363 ،مستملی بخاري ؛20 ،10جو  412 و 23ـ22

ـ  (از جملـه  منزلت ایشـان وارد شـده اسـت    در روایات فراوانی از پیامبر اکرم(ص) ، کاشـانى ک: ن

  .  )348: 1383 ،سمنانى ؛476 :1380

    توان ذکر کرد: دو دلیل مهم می (ع)براي اثرپذیري عرفا از سخن امام

اهالی سـخن را از عـرب و عجـم،     ،از دیرباز که (ع)امیرشیوایی و زیبایی ک�م حضرت یکی 

الحدید دربـارۀ   مسحور خویش ساخته و همه را به شگفتی واداشته است. این ک�م مشهور ابن ابی

  دون« زبان استادان بزرگ سـخن بـوده اسـت کـه     همواره در طول تاریخ بر (ع)المؤمنینامیرگفتار 

همـین فصـاحت و   و ) 24 ،1: جق1404الحدیـد،   (ابـن ابـی  »  نیو فوق ک�م المخلوق  لخالقا  ک�م
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 الب�غـه  نهجآوري  است که شریف رضی را وادار به جمع (ع)ب�غت فوق بشري ک�م آن حضرت

توجه داشته و از آن متـأثر   (ع)اهل تصوف به این زیبایی سخن امام علی .)16: الب�غه نهجکند ( می

» لطایف ک�م وي بیش از آن است کـه بـه عـدد انـدر آیـد     «نویسد:  که هجویري می چناناند؛  شده

  .)85: 1375(هجویري، 

کننـدۀ آن بـر    در کنار زیبایی خیـره است که  (ع)المؤمنینامیرک�م  یوا�یی و ژرفای ،دیگردلیل 

ورزیـده،  ذهن، روان و زبان اهل طریقت تأثیري شگرف دارد. بزرگان تصوف بر این نکتـه تأکیـد   

عطـار از   ،دانند؛ بـراي نمونـه   دلیل این وا�یی و گیرایی را الهی و لدنی بودن گفتار آن حضرت می

ي امیـر اند که کسی طاقت شنیدن آن ندارد کـه او   از او چیزها حکایت کرده«نویسد:  قول جنید می

ت رامـ بود که خداوند تعالی او را چندان علم کرامت کرده است. اگـر مرتضـی یـک سـخن بـه ک     

از ابن عبـاس   هم القضات عین .)9: 1905(عطار نیشابوري، » نگفتی اصحاب طریقت چه کردندي

یـت نفسـی   کـرد. فرأ  اهللا مـی  ، شرح باي بسمشب وا علی بوطالب بودم تا روز یک«کند که  نقل می

 نیـز  ا�سـرار  کشفدر  ).351 ،1ج :1377، همدانی» (اي البحر العظیمفی جنب المتعنجر  ةکالفوار

علـم   ی(ص) فـ و مـا علمـى و علـم اصـحاب محمـد     «آمده است:  مکرم به نقل از همین صحابی

نقـل   (ع)صـوفیه از زبـان خـود مـو�     .)686 ،10 ج :1371میبـدي،  ( »بحـر  ی کقطرة فـ ا� (ع)على

نا علوما جمإل، لـو  انّ هاه«کردند، فرمودند:  مبارکشان اشاره می ۀبه سین که درحالیایشان  کنند که می

  .)225 ،1 ج :1386، غزالی :ک(ن» لها حملإلوجدت 

الـدین عبـدالرزاق    طریقت که موضوع بحث ما در این مقاله است، شیخ کمـال  بزرگانیکی از 

هـاي   سـال  ي است. احتما�ً بتوان او را متولدجرکاشانی است. وي از عرفاي سدۀ هفتم و هشتم ه

انـد (همـان:    ق ثبـت کـرده  736 تاریخ وفات او را هم .)30: 1380(کاشانی،  ق دانست660تا  650

ان علـوم  یکه جامع م شد مرید نورالدین عبدالصمد نطنزي ،). او پس از روي آوردن به تصوف29

 بـود دار طریقـت سـهروردیه    بـا یـک واسـطه میـراث     و )557م: 1858(جـامی،   ظاهرى و بـاطنى 

  .)67: 1380(کاشانی، 

موضوع مهم دیگر در شناخت وي، آشـنایی او بـا    ،سهروردیهغیر از این انتساب عبدالرزاق به 

(قیصـري،   شـرح فصـوص الحکـم   پـس از   ویژه هبعربی است؛ اتفاقی که نام او را  هاي ابن اندیشه

عبـدالرزاق کاشـانی   « ،در زمرۀ پیروان و مدافعان مکتب شیخ اکبر قـرار داد. بـا ایـن حـال    ) 1375

الدین به تقلید  یبوده است، ... در تقریر عقاید محی هرچند در عرفان عملی مروج مکتب ابن عربی

ـ  الـدین را بـا تربیـت ذوقـی شـیخ       یو تبعیت صرف از شیخ نپرداخته است بلکه تعلیم کشفی محی
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 .)127: 1366کوب،  (زرین» چاشنی حکمت نیز بر آن افزوده استسهروردي به هم تلفیق کرده و 

  .)41ـ40: 1380(کاشانی،  اند تهمحققان از جایگاه علمی رفیع او در میان مشایخ صوفیه نوش

نده است کـه در یـک مجلـد بـا عنـوان      هاي فارسی و تازي به جا ما آثاري به زبان ،از کاشانی

به چاپ رسیده است. پایۀ کار ایـن    زاده د هادىیبا تصحیح مج  کاشانى فاتمجموعه رسائل و مصن

از آن یـاد   رسائلدر مقالۀ حاضر با عنوان اختصاري ین مجموعه است که از این پس همپژوهش، 

  کنیم. می

عبـدالرزاق و   رسـائل در  (ع)مسئلۀ این تحقیق با توجه به آنچه آمد، یافتن جایگـاه امـام علـی   

که سرشار از مفـاهیم وا�ي  متون عرفانی چون  وي در ک�م مو�ي عارفان است وابعاد اثرپذیري 

شـناخت  اي از میراث معنوي سرزمین ماسـت،   بخش گسترده ،است (ع)قرآنی و معارف اهل بیت

 (ع)امیـر قه بـه حضـرت   رویژه آنکه صوفیه با انتساب خ ه؛ بنماید می، ضروري جانبۀ این متون همه

 میـزان  آنکـه  ع�وه برتحقیق حاضر  ،توضیح دانند. با این دار سنت و ک�م ایشان می خود را میراث

نشـان دهـد   تواند  ، میکند را روشن می و تأثر وي از آن حضرت (ع)ارادت کاشانی به امام المتقین

هـاي   کسـانی کـه از طریـق کاشـانی بـه مکتـب       خصـوص  بـه که نزد بسیاري از بزرگان طریقـت،  

تر و  ویژه امام علی(ع) و تصوف، ژرف هند، پیوند بین امامان شیعه با عربی منسوب ابنسهروردي و 

  ایم. دانسته کنون میدارتر از آن است که تا ریشه

  . پیشینۀ تحقیق1ـ1

تحقیقات ارزشمندي در زمینۀ اثرپذیري متون ادبـی و عرفـانی از قـرآن و سـنت اهـل       ،تا به حال

پژوهشـی  تر ذکـر شـد، جـاي چنـین      به انجام رسیده است؛ با این حال به د�یلی که پیش (ع)بیت

خالی است و هیچ اثر مستقلی در این زمینه نگاشته نشده است. از میان تحقیقات نسـبتاً مـرتبط بـا    

مجموعـۀ رسـائل و   زاده مصـحح   توان به این موارد اشاره کرد: مجیـد هـادي   موضوع این مقاله می

ـ  به ،نامه کاشانیاي محققانه بر کتاب با عنوان  در مقدمه مصنفات کاشانی دگی، اندیشـه  تفصیل از زن

و آثار کاشانی نوشته است، اما دربارۀ موضوع این مقاله سـخن قابـل ذکـري در نوشـتۀ او نیامـده      

هاي کاشانی نوشته شده اسـت؛ از   مقا�ت چندي هم دربارۀ آثار و اندیشه). 261ـ19همان: ( است

» کاشـانی  مـ� عبـدالرزاق   هـاي بطـونی در اندیشـۀ    تحلیل صد منزل عرفانی بر مبناي �یـه «جمله 

 ،صـلواتی (» تبیین عرفانی شنیدن الهی انسان از دیـدگاه عبـدالرزاق کاشـانی   «، )1391 ،میرصادقی(

ا�خوان فی خصـائص الفتیـان    جوانمردان: نگاهی به کتاب تحفإل آیین جوانمردي و سیرۀ«، )1395

» بررسـی اصـط�ح تطبیـق در تـأوی�ت کاشـانی     «و ) 1374( ،ف�حـی (» م� عبـدالرزاق کاشـانی  
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طـور ویـژه بـه موضـوع مـورد بحـث        بـه  کی هیچدر که مسلماً ) 1397 ،و همکاران اکبري (حاجی

 در کاشـانی  عرفانی عبدالرزاق بینی جهان و احوال بر خرد ي ا روزنه«مقالۀ  ؛ جزپرداخته نشده است

ده مختصر به گرایش شـیعی عبـدالرزاق شـ   اشاراتی ) که در آن، 1398(مدنی، » اتو مصنف رسائل

  است.

دانسـت؛  نزدیک به پژوهش حاضر از جهاتی  توان ها و مقا�ت زیر را می جز این موارد، کتاب

 هرچند موضوعشان عام و از مقصود این مقاله به دور است:

الب�غه در مفاهیم عرفانی را در کتابی به همین نام  ) تأثیر روایات شیعی و نهج1388اللهی ( فتح

 بررسی کرده است.

در کتابی با نام  (ع)ثاري از شاعران و نویسندگان ایرانی را با موضوع امام علی) آ1390طه نیا (

 گردآوري کرده است. در نظم و نثر فارسی (ع)سیماي امام علی

(با تأکید بر متون تصوف تـا  امام علی در متون صوفیه «) در مقالۀ 1395ابراهیمی و محمودي (

را در متـون   (ع)سیماي امام علی ،در ذهنیت صوفیه با تأکید بر عوامل تأثیرگذار» قرن پنجم قمري)

 اند. تصوف بررسی کرده

عوامـل   نخسـت علـل و  » الب�غه بر ادب فارسـی  تأثیر نهج«اي با نام  ) در مقاله1384جعفري (

هـایی از اشـعار و آثـار نثـري      سـپس نمونـه   وبررسی  بر ادبیات فارسی را الب�غه نهجتأثیرگذاري 

 به دست داده است.رسی، از رودکی تا فیض کاشانی شاعران و نویسندگان فا

بررسـی تطبیقـی سـیماي انسـان کامـل در خطبـۀ       «) در مقالۀ خود به 1394تجلیل و هوشیار (

 .اند تهپرداخ» و آثار عزیزالدین نسفی الب�غه نهجمتقین 

 بحث و بررسی .2

 در رسائل کاشانی (ع)المؤمنین علیامیرجایگاه . 1ـ2

جایگـاه امـام   خـورد،   بـه چشـم مـی    رسائل شـیخ عبـدالرزاق   موضوعاتی که درترین  یکی از مهم

 در چنـد محـور   تـوان  را مـی  ایـن شاخصـه   نگاه مریدانۀ کاشانی به آن حضرت اسـت. و  (ع)علی

 د.کربررسی 

 هاي شیعی عبدالرزاق گرایش. 1ـ1ـ2

است.  (ع)رسول اکرم(ص) و اهل بیت تمنبعث از سن و اصیلش ناي حقیقیدر مع اس�می عرفان

سـب  تمن (ع)فکر و طریقت خود را به حضـرت علـی   ،با افتخارهمواره  صوفیان و عارفان مسلمان

جـو در منـابع   و انـد. جسـت   شمرده را مشایخ بزرگ طریقت خویش می (ع)و امامان شیعه  کرده می
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احترام و دلبسـتگی   ،نمایاند. بدین مناسبت بیشتر می را ها ها و اثرپذیري این قرابت ،مسلمان عارفان

وفـور در آثـار ایشـان یافـت. از فحـواي سـخنان        توان بـه  به خاندان نبی اکرم(ص) را می متصوفه

ـ تمای�ت شیعی و شیفتگی زیاد او را به خاندان رسـول اکـرم(ص)،    کاشانی نیز ویـژه حضـرت    هب

ارائـه   هایی از این ارادت ویژه که در جاي جاي رسائل او مشهود اسـت،   یابیم. نمونه می در (ع)امیر

 :شود می

از دلـدادگی و ژرفـاي بـاور شـیخ بـه ایـن        (ع)شیوۀ درود فرستادن وي به خاندان رسـالت ـ 

ن و أظهـر بهـداهم   ین أقام بوجـودهم الـد  یذن، الیین المهدیو على آله الهاد«دهد:  خاندان خبر می

سنی غالباً بـه درودي مختصـر بسـنده     تر قدمتم که صوفیان درحالی ؛)319: 1380، کاشانی» (نیقیال

: افزاینـد  را هم به این یادکرد مـی  (ص)زنان پیامبرصحابۀ دیگر و گاه  ،موارد فراوانی در کنند و می

و اصـحابه    آلـه   ه و علـى یـ  علصـلى اهللا  « ) و1: 1375(هجویري،  »و اصحابه و ازواجه  آله  و على«

   .)3 ،2ج :1375، شیخ اشراق( »رایما کثین و سلّم تسلیاطین و رجوم الشیالمهتدنجوم 

برخ�ف غالب صوفیان پیشین و معاصرش در نقل حدیث و یادکرد از آن حضـرت   کاشانیـ 

و... که سیرۀ راویـان  » کرم اهللا وجهه«و » رضی اهللا عنه«جاي تعبیراتی چون  غالباً به (ع)و دیگر ائمه

علیه و «و...)  485، 329، 358،  301(همان: » الس�م علیه«است، عباراتی شیعی را چون  اهل سنت

، 358(همـان:  » لوات اهللا علیـه ص« و» ة والس�معلیه الصلو«و ...)،  463، 324(همان: » الس�م علیهم

 بینـیم:  او می رسائلهم از تعابیر اهل سنت در  البته موارد معدودي به کار برده است. )491 و 487

(همـان:  » آمـده اسـت...   ـ کرم اهللا وجهـه و رضـی عنـه ـ     المؤمنین علیامیردر سخن ساقی کوثر «

432(.  

 و (ع)امیـر غیر از این جم�ت معترضه، تعابیر و القاب شیعی نیز در یادکرد شـیخ از حضـرت   

است؛ تعابیري چون سرور فتیان جهان، اسـداهللا الغالـب، علـی بـن       قابل توجه (ع)دیگر ائمۀ هدي

 السـ�م  مؤمنـان علـی علیـه    امیـر فتیان و قطب اقطاب جـوانمردان   ، امام ائمۀ)467(همان:  ابیطالب

  .)355(همان:  (ع)امام به حق جعفر صادق ،)447اهللا (همان:  )، ولی501(همان: 

برنـد ولـی در    را براي خلفاي دیگر هم به کار می» المؤمنینامیر«سنت تعبیر  اهلدانیم که  میـ 

اسـت و حتـی شـامل سـایر امامـان       (ع)این اصط�ح فقط متعلق به حضـرت علـی   ،کاربرد شیعی

جالب توجه است که شیخ عبدالرزاق گـاهی عنـوان    .)22: 1369(کلینی،  شود هم نمی (ع)معصوم

بـرد:   بـه کـار مـی    (ع)بدون ذکر نام، براي امام علیالمؤمنین را در نقل روایت به گونۀ شیعیان، امیر

این عنـوان   هرچند .)514 :1380کاشانی، » (الصدر إلسع إلآله الرئاس«الس�م:  علیهالمؤمنین امیرقال «
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بـه کـار    (ع)آن امـام در مـدح   خوددر معرفی قصیدۀ  (ع)بار هم براي حضرت امام حسین را یک

  ارةی�م عند الزّهما السیعلى علن بن ین حسیالمؤمنامیر یو له ف«برد:  می

   مـــ�م اهللا ذي العرش العظیــس

  

  ...» بدیع الخلق ذي الجود العمیم  

  )731(همان:   

» المؤمنینامیر«، که اهل سنت با لقب از دیگر خلفا هاي خویش در استنادات و مدح که درحالی

 برد. نمی هم حتی نامی ،کنند از ایشان یاد می

حسی پررنگـی در   پردازد، همراهی و هم جایی که به شرح بیان عقاید تشیع می عبدالرزاق درـ 

کـه آن را  » توحیـد و عـدل  «دارد. وي در بیـان تـوارث    (ع)متن با عقاید شیعه و و�یت اهل بیت

ه را یـ  علصـلى اهللا  اهللا بیـ د حبمحمـ «نویسـد:   شـمارد، مـی   می (ع)اصول اساسی مذهب اهل بیت

 عفرمودند: اتَّبراهلَّإلَ إِبیمنح یمشْرِکنَ الْمما کانَ م علـى    نیالمؤمنامیراء ید األوصینَ. و از او به سیفاً و

فرموده: هـم موضـع سـرّه و     که چنان ـ �مالس همیو عل  هیعل ـد و از او به فرزندان اویرس الس�م علیه

قـوف  ى مو... و چون نجـات کلـ   . نهیبإل علمه و موئل حکمته و کهوف کتبه و حبال دیلجأ امره و ع

ن معـانى را در  یا ـ الس�م علیه غمبرـی، پ ن هر سهیمبنى بر اجتماع ا بر کمال مطلق است و کمال تام

هـا نجـى و   ینإل نوح من رکب فیتى کمثل سفیمثل اهل ب"عت نهاد و فرمود که یود  شیت خویاهل ب

محبـت، و   ۀساق عـدالت و ثمـر  د است و یت را، اصل توحپس شجرۀ نبو "من تخلّف عنها غرق.

    .)325ـ324(همان:  »الس�م علیهم داست از آدم تا محم ءایولو ا اینبن شجره نسل ایا

بـه همـان بـاور    در بحث از مهدویت هم نظر شیخ با دیدگاه تشیع قرابـت دارد؛ وي در ادامـه   

ا بـه قـائم آل   ه بقاى نسـل او تـ  ن باقى بیو از او همچن«کند:  (عج) یاد میشیعی از حضرت موعود

صـلوات اهللا  چنانـک محمـد   «دانـد:   (همان) و مهدي را خاتم اولیا می» الس�م علیهمه و ید علمحم

  .)475و  358(همان:  »خاتم اولیا باشد الس�م علیهخاتم انبیا بود، مهدي  علیه

کنـد؛ بنـا    را بر صحابه بیان می (ع)المؤمنین علیامیربا نقل روایتی از پیامبر(ص) فضل  کاشانی

رساندند که در ف�ن خانه زن و مردي به فسـاد مشـغول    (ص)این روایت به اط�ع رسول اکرمبر 

را بـراي تفحـص فسـاد فرسـتادند و دیگـر صـحابه را از        (ع)فقط علی (ص)اند. حضرت رسول

د، یچون به در خانـه رسـ  «براي آنکه فحشا را افشا نکند،  (ع)پیگیري موضوع منع کردند. امام علی

رون آمـد.  ید و بید تا گرد خانه برگردیکش وار مىیم بر هم نهاد و در اندرون رفت و دست بر دچش

» دم!یـ کـس را در آنجـا ند   چی گرد آن خانه برآمدم، هـ ا رسول اهللای«د گفت: یغامبر رسیش پیچون پ

ـ «افت. فرمود کـه  یت ببه نور نبو �ة و الس�مه الصیعل غامبریپ ـ ی تـو  : أنـت فتـى هـذه األمـإل     یا عل
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  .)476(همان: » تىن امیجوانمرد ا

کند که براي هیچ فرد دیگري از صـحابه و دیگـران بـا     اي بیان می گونه را به (ع)ل امامیاو فضا

ه الص�ة و الس�م که از ورع و زهـادت  یعل ن علىیالمؤمنامیر«شود:  این حرارت و اشتیاق بیان نمی

افت تا بعد از جـوع سـه روزه   یافت که ید و از مردى و شجاعت آن مرتبه ید که رسیه رسیبدان پا

ـ   طْعمـونَ الطَّعـام علـى   یو " کرد �جرم در شأن او نازل شد که ثاریبه قوت وقت و سد رمق ا بإلِح 

کسیم یناً ویتأَس ت ایعداد داز در محاربت ی، و جان عز"راًیماً وـ یقـ یمان و کمال ین از قو ذول ن مب

د و بر جاى او بخفـت و خـود را دسـت    یداشت و شب هجرت، نفس خود را فداى رسول گردان

ان خاص و عام مشـهور  یدر م " على� فتى إ�"م کرد تا به صفت یش تسلیبسته به طالب خون خو

  .)475ـ474(همان: » شد

در مقابلۀ ایشان بـا عمـرو بـن عبـدود و      ـ(ع)مؤمنان امیرنظیر  دلیل شجاعت بی ،در بیان شیخ

ى که جز از حق نترسد هـرکس از وى  یهر او«گونه است:  این (ع)از زبان خود حضرت ـه�ك او

  .)492(همان: » کس از وى نترسد چیکه از حق نترسد هکس نترسد، و هر چیبترسد و او از ه

سـروده  زیـر بـه تـازي     اي پرمغز هم با مطلع قصیده (ع)شیخ در بیان ارادتش به حضرت علی

  :است

  س�م على بحر اللّآلی النّواصع    وم النّوافعـس�م على باب العل

  مثل بیت زیر: آن ویژه برخی ابیات هرنگ و بویی شیعی دارد، بکه 

  لهـــد تبین فضــــولی وصی ق

  

  على من یلیه بالنّصوص القواطع  

 )730ـ729(همان:                                              

جوینـد، آیـۀ    به آن تمسک مـی  (ع)ل امام علیییکی از آیاتی که شیعه و سنی براي بیان فضاـ 

این نابودي و نجات را وسیلۀ عبرت  إل؛یواع  ها أُذُنٌیلنَجعلَها لَکُم تَذْکرَةً و تَع«سورۀ حاقّه است:  12

 ؛519، 10ج :1372طبرسـی،  » (را دریابـد هـاي شـنوا آن    و تذکري براي شما قرار دادیم تا گـوش 

 بـن الحسـن   اهللاز عبد«نویسد:  گونه می کاشانی هم در شأن نزول آیه این .)3 ،29ج :1412بري، ط

را  السـ�م  علیـه ن علـى  یالمـؤمن امیر السـ�م  علیـه  ت نازل شد، رسولین آیت است که چون ایروا

چ یمن بعد از آن هـ "فرمود:  الس�م علیهن یمؤمنالامیرو  "ا على!یجعلها أذنک یأن  اهللاسألت "فرمود: 

  .)495: 1380(کاشانی،  »".زى فراموش کنمیفراموش نکردم و نتواند بود که چ

طرح موضوعاتی چـون  و  (ع)از ک�م و اندیشۀ حضرت علی عبدالرزاقگیري فراوان  بهره این

 (ص)بیـت رسـول   نشـان از ژرفـاي ارادت وي بـه اهـل     وي رسائلاي شیعی در  گونه مهدویت به
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تـوان او را   رنگ و بویی شیعی دارد و بر ایـن پایـه مـی    و (ع)المؤمنینامیرخاصه شخص حضرت 

کم از قرن سـوم   بنا به دیدگاه محققان، کاشان دستدانیم که  ع�وه می به دانست. پیرو مذهب تشیع

ذهب و مـ  توفی (قرن هشتم) مـردم کاشـان شـیعه   هجري شهري شیعی بوده است. بنا به نوشتۀ مس

هـم در   یـاقوت حمـوي   .)212ـ211: 1387اند (جعفریان،  اکثرشان حکیم وضع و لطیف طبع بوده

نیز کاشـانی اهـل فتـوت بـوده      .)211(همان: » اهلها کلهم شیعه امامیه«نوشته است:  معجم البلدان

: 1354دانیم که فتوت از تشیع ریشه گرفته و بین این دو پیوندي استوار اسـت (شـیبی،    است و می

. یا �اقل شـاید بتـوان مـذهب او را از    بسیار محتمل استبا این توضیحات تشیع وي  .)265ـ264

امامی یا تسنن شیعی محسوب کرد و آن نوعی خاص از تسـنن اسـت کـه بـا      ازدهجنس تسنن دو

امامی ضمن پذیرش خلفاي اهل سنت به امامـان   امامی جمع شده است. سنیان دوازده دوازدهتشیع 

 :1387خواننـد (جعفریـان،    مـی » معصـوم «و » امـام «شدت ارادت ورزیده و ایشان را  گانه به دوازده

  گویند. سخن می (ع)ور و ادبیات امامیه از آن حضرات) و با همان ش850ـ840

یت ) که بـه ضـد  927 فاهللا بن روزبهان خنجی ( امامی فضل یان دوازدهتوجه از سن نمونۀ قابل

نوشته اسـت.   (ع)ارده معصومبا تشیع و دولت صفوي شهره است، اما کتابی در شرح زندگانی چه

  کند:   ستایش امامان شیعه از وي نقل میجعفریان با ذکر این نکته ابیات زیر را در 

  یــــد عربــب محمـمهیمنا به حبی

  

  ی فنـــبه حق شاه و�یت علی عال  

به هر دو سبط مبارك به شـاه زیـن     

  عباد

  به حق باقر و صادق به کاظم احسن  

  نـبه حق شاه تقی و نقی صبور مح    به حق شاه رضا ساکن حظیرۀ قدس

  کزین دوازده ده نجات روح و بدن    مهديبه حق عسکري و حجت خدا   

   ) 844ـ843(همان:                                                    

، )910  ف( هـاي بـارز دیگـري را چـون مـ� حسـین واعـظ کاشـفی         شخصیت ،وي در ادامه

امـامی   سـنی دوازده چند عنوان  ... بهو )753 ف( ، خواجوي کرمانی)840 ف( الدین خوارزمی کمال

 .)847ـ844(همان:  کند معرفی می

  در رسائل کاشانی (ع)مضامین احادیث علی. 2ـ1ـ2

سخن  گستردگی موضوع در سخن ایشان است. (ع)امیرنظیر ک�م حضرت  یکی از امتیازات بی

محدود به زمینۀ خاصی نیست. توحید، اس�م، قرآن و اهل بیت، سلوك و عبادت،  (ع)آن حضرت

شناسی  اخ�ق و تهذیب نفس، حکومت و عدالت، موعظه و حکمت، دنیا و دنیاپرستی، جامعه

  اي برگیرد: جرعه و معرفت تواند از این دریاي نور ... . هر اندیشمندي با هر گرایش فکري میو
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  دــوان بریــهم ز قدر تشنگى نت    دــن کشیآب جیحون را اگر نتوا

  )819: 1373، مولوي(  

ـ  باحـث دانند، در م می (ع)نمؤمنا امیرعرفاي ما که خود را در اندیشه و سلوك وامدار   یمعرفت

شـیخ عبـدالرزاق کـه    جوینـد.   تمسک می (ع)به گفتار حضرتش خویش و حکمت نظري و عملی

کـه   بـرد  بهره مـی  (ع)گفتار امام العارفین خود فراوان از هاي در نوشته ،علوي است طریقت ۀددلدا

  موضوعات غالب این اثرپذیري عبارت است از:

 خداشناسی و تخلق به اخإلق الهی در سلوك .الف

 مشهود است، مبحث خداشناسی اسـت.  متصوفهترین موضوعی که در مباحث فکري  محوري

عبـارتی دیگـر وجـود در معنـاي      بـه  حقیقت وجود و وجود حقیقی اسـت؛ در نزد ایشان خداوند 

تجلـی آن حقیقـت اسـت نـه یـک       ،نمایـد  یکی بیش نیست و آنچه در عالم وجود می آن حقیقی

حضـرت   کننـدۀ  گفتـار خیـره   هاي موحدانۀ خویش را با اندیشهاین  عرفاي مسلمان وجود حقیقی.

بـه ایـن خطبـه اسـتناد     اند و فراوان  مطابق دانسته الب�غه نهجدر خطبۀ نخست  (ع)مولی الموحدین

اي به بیان عظمـت حـق و عجـز مـا در      کننده با زیبایی خیره در این خطبۀ شریف (ع)امام اند. کرده

خطبـۀ   ایـن  ازعبـارتی  شیخ عبدالرزاق در بحث از توحیـد بـه    پردازد. شناخت حقیقت توحید می

ـ   هو" فرموده است که المؤمنین علی کرم اهللا وجههامیرکه  چنان«...  کند: استناد می ء لَـا   یمع کُـلِّ شَ

  .)30و  28: 1380کاشانی، » ("لَإلٍیء لَا بِمزَا یرُ کُلِّ شَیبِمقَارنَإلٍ و غَ

و بـا   آنکـه در کنـار آن باشـد    چیـزي هسـت بـی    خدا با هر« ،(ع)امامبینیم که در این ک�م  می

سـخنی   ،و جایی دیگـر از آن حضـرت   »باشدبیگانه یا تهی ها  آن آنکه ازچیز فرق دارد بدون  همه

او [: »الجحـود  يتشهد له أع�م الوجود على اقرار قلـب ذ «کند:  بسیار زیبا در شناخت حق نقل می

منکران را بر اقرار بـه   هاى دهند و دل هاى هستى بر وجود او گواهى مى نهنشا ۀهم ]کسی است که

در بحـث   اهـل معرفـت   است بـه آنچـه  نزدیک  اناین سخن .)709(همان:  داشته استوجودش وا

    گویند. وحدت وجود می

چیز رنگ خدایی دارد و انسـان نیـز بـراي     دیدگاه توحیدي عرفاي مسلمان، همهبر اساس این 

خداشناسی پیوند  بدین سببزدودن صفات بشري به اخ�ق الهی آراسته شود؛  رسیدن به کمال و

یـک از   پرسند کـه کـدام   می (ع)او از امام علی و سلوك هم در مباحث کاشانی زیباست. بنا به نقل

ضَـع  یالْعـدلُ  «فرمایند:  افضل است؛ امام در پاسخ می ،اند که از صفات الهیدو صفت عدل و جود 

 ودالْج ا وهعاضوم وریالْأُمنْ جِها عهلُ    اخْرِجـدفَالْع خَـاص ـارِضع ودالْج و امع سائلُ سدالْع ا وهت
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  .)447 (همان: »أَشْرَفُهما و أَفْضَلُهما

هـاي   تـرین بایسـته   درنگ بـه یکـی از مهـم    بی (ع)امام علیبا تکیه بر معناي این حدیث شیخ 

و کـ�م خـود را بـه حـدیث دیگـري از آن       پـردازد  مـی  سلوك یعنی لزوم تخلق به اخـ�ق الهـی  

لهى که اتصاف بدان ممکـن نبـود   اند از صفات ا عدل وجود دو صفت« کند: مستند می (ع)حضرت

د گشـته باشـد و از بواعـث    و�نى مجری نفسى طاهر زکى را که از م�بس جسمانى و غواشى ها�

افته و یى خ�ص ظ م�ذ حسود تعلقات جزوى و حظویا شده و از قطانى و دواعى نفسانى مبریش

رون آمـده و  یش بیرفته و از لباس اخ�ق و نعوت خویت طبعى و صفات بشرى انس�خ پذئایاز ه

از حضرت صاحب  "اهللاتخلّقوا بأخ�ق "ن اخ�ق و نعوت حقّ در بر کرده و امتثال امر یدرع حص

 اهللا: إنّ السـ�م  علیـه ن یؤمنالمـ امیرلهى ره بدان برده، کما قال ق ایت و توفیهداه عت نموده و بیشر

بـا کمـی تفـاوت: مجلسـی،     و  (همـان  »م دلّنا على أخ�قه و أمرنا باألخذ بهیم جواد رحیحل ییح

 .)274 ،74 ج ق:1403

 کشف حقیقتمقام فنا و  .ب

فـانی   ،صـفات  لم اسماء وازل و عبور از مراتب و عاهللا پس از گذر از مراحل و منا سالک الی

ـ بیند. وصـول ا  اسماء و صفات خویش را همه مستهلک در عین ذات میشود و  در حق می ی اهللا ل

ـ نحـو اطـ�ق   ه قت بیند ظهور حقیگو ه مىیصوف« .یعنی رستن از همین هستی موهوم ـ ی نعـت  ه ا ب

ى قـوى  لیابان که از ناگاه سیاوست مانند نهرهاى کوچک در ب  ج�ل مستلزم فناى عبد و استه�ك

ا چون آفتاب که از مشـرق بـر   یش مختفى کند و یهمه را در وجود خو آنو پهناور بر آن بگذرد و 

خـود مهمـان کنـد و چـون      �نۀه لى را بیا مورى که پید شوند و ید و ستارگان در شعاع آن ناپدیآ

  قول مو�نا: به .)99 ،1ج :1367(فروزانفر،  »ران گرددیسره وکیاش نهد  ل پاى بر روى �نهیپ

  تــرفتـن اسب، نه با� نه پستی قر

    

  رب حق از حبس هستی، رستن استق  

  )479: 1373(مولوي، 

ایـن  در گونه که شیخ عبدالرزاق  اما هر سالک مدعی را توان رسیدن به این مقام نیست. همان

ن مرتبـه باشـد   یـ پـس هرکـه را اسـتعداد ا   « نویسـد:  مـی  (ع)امیـر با استناد به ک�م حضرت بحث 

و شـهود بـدان    کشـف ه د عقول برهاند و بینات مجرّد گرداند، و از قیتعالى او را از مراتب تع حق

 اهللاکـرّم   ن علـى یالمـؤمن امیر در حجب ج�ل بماند، و در سخن ساقى کوثر احاطت برساند، و ا�

؛ چه اگر اشارت "ره اشارةیقإل کشف سبحات الج�ل من غیالحق" آمده است که وجهه و رضى عنه

ن ج�ل گردد یدا شود و جمال عین پیعه ن بیمطلق بماند، ع ى جمالدر وقت تجل یا عقلیحسى 
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تر از یک پاسخ تفصـیلی   مهم یو این سخن بخش )422: 1380کاشانی، » (و شهود، نفس احتجاب

تـازي   رسـائل کـه در   (ع)مؤمنان امیرمایۀ  از اصحاب گران» کمیل بن زیاد«است به پرسش جناب 

 .)645ـ640(همان:  با شرح آمده است همراه تفصیل و شیخ به

 (ع)اهل بیتتوسع معناي  .ج

و  (ص)اي دارد و منظـور از آن حضـرت رسـول اکـرم     اهل بیت در کتاب و سنت معناي ویژه

، فاطمـه زهـرا، حسـن و حسـین     (ع)اسـت کـه شـامل حضـرات علـی      (ع)خاندان مطهـر ایشـان  

شـود. بـا    می (ع)فرزند معصوم دیگر از نسل امام حسین نُهتر شیعی  و با نگاه گسترده الس�م علیهم

(ابن شهرآشـوب،  » تیسلْمانُ منَّا أَهلَ الْب«این حال گاه از زبان ایشان احادیثی نقل شده است چون 

منظـور از ایـن تعبیـر نزدیکـی بنـدگان خـاص حـق بـه خانـدان          هـا   آن ) که در85 ،1ج :ق1379

رفتار است نه معناي ک�می. این معنا را شیخ کاشانی با نقـل  از حیث عقیده، اخ�ق و  (ع)طهارت

  دهد:   شرح می (ع)امیرحدیثی از حضرت 

که در طلب این کما�ت ساعی است و همه را مراعی، متابعت رسول صلی اهللا علیه و آلـه  هر«

 اهللاقُـلْ إِنْ کُنْـتُم تُحبـونَ    "ب، چنانک فرمـوده:  یت او با نصیو سلم او را درست است. و از محبوب

ونی یفَاتَّبِع کُمبِباهللاح  یوکُمذُنُوب رْ لَکُمت غفران ذنوب بـه  یت حق و جنسیمحبوب  ه رابطۀپس ب ". غْف

ـ ما تَقَدم منْ ذَنْبِک و ما تَأَخَّرَ به صورت و معنى  اهللا  غْفرَ لَکیل  حکم  ه ویـ هللا علاغمبـر صـلى   یار پی

فرموده: انّ  إله الرحمیت او معدود، چنانک در حق سلمان علیهل باسلم است و با او محشور و از 

و ان  اهللاد من اطاع فرمود: أ� و انّ ولى محم الس�م علیه یعل امیرالمؤمنین؛ و  تیسلمان منّا اهل الب

کفـر   منقـاد، از ورطـۀ  ع و ی؛ و اگر از متابعت او قاصر است و اوامر و نواهى او را مط بعدت لحمته

: 1380(کاشـانی،   »ت او منخـرط گشـته  مان آمده و در سـلک امـ  یا ۀافته است و در زمریخ�ص 

 .)329ـ328

 حکومت و حاکمیت .د

حقـوقی را  نظام ترین  ترین دین الهی است، مطلوب کامل، اس�م که هاي قرآنی بر اساس آموزه

ن نیازهـاي  یرتـ  چـون حکومـت از ضـروري    دي و اجتماعی بشر دارد وفر براي تمام ابعاد زندگی

 راوانـی را آیـات و احادیـث ف   دانست.هم باید آن را از ضروریات دین اس�م  ،جامعۀ بشري است

 انـد  تـه پرداخ ضرورت تأسیس حکومت عدل اس�می و وظایف و شرایط حاکم به توان دید که می

پیداسـت کـه احکـام دیـن زمـانی       .)30: الب�غـه  نهج ؛105 :؛ نساء50ـ49مائده، ک: ن براي نمونه(

تواند در معنی واقعی ضمانت اجرایی داشته باشد که زمامدار حکومت، فردي عادل باشد. امـام   می
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ـ    «فرمایـد:   پیشـه مـی   در نکـوهش حـاکم سـتم    (ع)علی خَی ،طُـومأَکُـولٌ ح عـبالٍ سـنْ وظَلُـومٍ   رٌ م  

: 1366 آمـدي، تمیمـی  ( »بهتر است بیدادگر ستمکاردرنده و آدمخوار، از فرمانرواي  جانور ؛غَشُومٍ

463(.    

از  سخن گفته اسـت. و شرایط حاکم حکومت ضرورت بر اساس این اندیشۀ دینی، از  کاشانی

 ؛ضروري است لحت حفظ جمهور و ضبط انتظام امورمص آن برايحکومت و انقیاد از  ،شیخنظر 

م بـر او  �بـد للنـاس مـن امـا    «جویـد:   تمسک می (ع)و براي این مدعا به حدیثی از حضرت علی

معناي تأیید حاکمیت ظلم در دیدگاه عبدالرزاق نیسـت   به این حرف .)358: 1380کاشانی، ( »فاجر

بلکه منظور وي لزوم حاکمیت در معناي حداقلی آن است. براي همین است که او قسم دومـی از  

ت نباشد تا امام مطلق بود بل در مرتبۀ مرتبۀ کمال و�ی«کند که او را  پادشاه به استحقاق معرفی می

) 357(همـان:   »نائب امام مطلق و خلیفۀ حـق باشـد  علما و حکما و افاضل باشد و... . این پادشاه 

    که قابل تطبیق با دیدگاه و�یت فقیه در نظام فکري شیعه است.

حکومت انسـان  ش را ا مطلوب حقیقی (ع)مؤمنان امیرشیخ در مرتبۀ بعد با استناد به سخنی از 

ش و یاست نفس خـو یو چون س« که در تأدیب نفس خویش به کمال رسیده باشد: داند عادلی می

ف د کـرده و همـه را در تحـت تصـر    یـ ر او چنانک بایر و تسخیده باشد و تدبیقوى به کمال رسان

ـ یالمـؤمن امیراست همـه آسـان باشـد. قـال     یروح آورده، قانون عدالت به دست او بود و س  ین عل

ـ یم غیم نفسه قبل تعلیبدأ بتعلی: من نصب نفسه للنّاس إماما فلالس�م هعلی رته یبـه بسـ  یکن تأدیره و ل

  .)364(همان: » به بلسانهیدقبل تأ

 جایگاه اهالی صنعت و حرَف ه. 

گرایـی باشـد    هر فکر و رفتاري که نشان از ایستایی و یا واپـس  ،بخش اس�م در مکتب حیات

هـاي   کـار و تولیـد اسـت. در آمـوزه     ،�میسـ هاي پویـایی در جامعـۀ ا   مردود است. یکی از نشانه

 یدر نکوهـش تنبلـ  (ع)باقرحضرت  اس�می انسان ساعی و کارا ستوده و فرد تنبل نکوهیده است.

ؤَد حقّاً و مـنْ  یاك و اَلْکَسلَ و اَلضَّجرَ فَإِنَّهما مفْتَاح کُلِّ شَرٍّ منْ کَسلَ لَم یإِ« :ـدیفرما  یم کاري و بی

 قٍّیضَجِرَ لَملَى حبِرْ عهاست. آدم  يد تمام بدیـن دو کلیرا ای، زیو افسردگـ یز از کاهـلیهبپر ؛»ص

 ورزد يبردبـار  حـق  کـار  در توانـد  ینمـ  حال افسرده آدم و آورد دست به تواند یش را نمتنبل حق

  .)175 ،75ج ق:1403مجلسی، (

ـ    عنایت ویـژه  ،عرصۀ اقتصادي کوشا بودندخود در که  (ع)خاندان عصمت ف رَاي بـه اهـل ح

دکننـدگان و کشـاورزان   یبـه تول  (ع)امیرحضرت  (ع)صادقامام  براي نمونه بنا به فرمایش داشتند.
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 کـرد  سـفارش مـی  کشـاورزان  خویش دربـارۀ   شه به عمال و کارمندانیهم و داشت يا ژهیو توجه

جایگـاه اهـالی    از (ع)امیرحضرت  ازکاشانی با ذکر حدیثی  .)62 ،19ج ق:1416، حسینی ج�لی(

: 1380کاشـانی،  » (ان اهللا یحب العبـد المحتـرف  «فته است: سخن گها در نزد حق  صنعت و حرفه

363(.  

 یکسانی فطرت و.

، در همۀ افراد بشـر یکسـان   به انسان داده خدانش که یخاص از آفر اي هگونمعناي  به» فطرت«

: (ع)به فرمـایش امـام صـادق    .ها وجود دارد انسان ۀدر هم کهاست  یهمگان اي هلئمس یعنی است؛

 :1391شـهري،   ري  (محمـدي  »الَّتـی فَطَـرَهم علَیهـا    ةِخَلَقَ النّاس کُلَّهم علَی الفطرَ		جلعزو		اهللاإِنَّ «

 هـا و... امـوري   طلبی، بیـزاري از زشـتی   اي وا�ي انسانی مثل خداجویی، حقه ارزش .)117: 13ج

ها  ها و راستی نهایت از خوبی بی مبدأیک را به ها  آن ست وها انسان همۀ فطري است که در وجود

  افزاي درونی است.   خواند. بعثت انبیا پاسخی براي همین نداي لطیف و کشش جان می

و آن فهمیـده  در اصل فطرت و غریـزت  را مردم  یکسانی (ع)علی امیرالمؤمنیناز سخن شیخ 

قـت  یچند مـردم از روى حق هر«آورده است:  (ص)آیۀ قرآن و حدیث نبی اکرم به استنادرا پس از 

 صـلى کما قال تعالى: کانَ النَّاس أُمإلً واحدةً و قال النبى  ؛اند کسان افتادهیزت یصل فطرت و غرادر 

أَبانَـا  إنَّ : سـ�م ال علیـه  یعلـ   امیرالمـؤمنین ولد على الفطرة؛ و قال یه و آله و سلّم: کلّ مولود یعل اهللا

ماً آدیودهی دلی لَم		و		اًیرَانلَا نَص	و	اکَانَ م	هولَد	ماًلسیفاً من408: 1380کاشانی، » (إِلَّا ح(.    

  هلشناخت علم و ج .ز

تقابل دانایی و جهل و فهم این دو یکی از مباحث مهم در متون دینی و سخن عرفاي مسلمان 

آسـانی حقیقـت جهـل را     ، بـه »تعرف ا�مور باضدادها«بر سخن معروف  علم بنااست. با شناخت 

ـ ق«نمایانـد:   مـی  (ع)از امـام  خواهیم فهمید؛ کاشانی این نکته را بـا ذکـر روایتـی     میرالمـؤمنین ل �ی

یعنـی بـا    )592(همـان:   »!ل: صف الجاهـل! قـال: قـد فعلـت    یصف العالم! فوصفه، فق الس�م علیه

شیخ همچنـین   شناخت. بدون نیاز به تعریف را است جاهل کهتوان نقطۀ مقابل آن شناخت دانا می

کنـد کـه مـورد بحـث و      نقـل مـی   (ع)علی از حضرتحدیث مشهور دیگري را در شناخت علم 

  .)665(همان: » العلم نقطإل کثّرها الجاهلون«تحلیل فراوان علما و اهل معرفت است: 

  آیین فتوت .ح

نام آیینی کهن است که با ظهور اس�م و جـان  » عیاري«تعبیر دیگر  بهیا » جوانمردي«، »فتوت« 

گرفتن تصوف رنگ و بوي اس�می به خود گرفت و بر مبناي اس�م و طریقت صـوفیان مسـلمان   
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بازسازي شد. طریقت فتیان در مباحث شناختی متصوفه جایگـاه ثابـت و پررنگـی را از آن خـود     

منتسـب   (ع)قـت خـود را بـه مـولی العـارفین امـام علـی       از نظر قاطبۀ اهل تصوف کـه طری  .کرد

ـ ا و در میـ قى و مطلق بعد از انبیک فتى حقین مثال یبهتر«سازند،  می روان فتـوت حضـرت   یـ ان پی

ونـدد.  یپ هاى فتوت اس�مى به او مـى  حضرت على است که تمام سلسله امیرالمؤمنینرسول، ذات 

ـ   «و » مـروت ن فتوت و معدن جـود و  یمنبع ع«و شخص آن رادمرد  شـمرده  » وتقطـب مـدار فت

قـام   يو قطبها الّذ: «نویسد شیخ عبدالرزاق هم در همین معنی می .)259: 1370(همدانی، » شود مى

ه الصـ�ة و  یـ عل ابیطالـب على بن  امیرالمؤمنینبه اعوجاج أمرها و استوى إنحناء ظهرها هو مو�نا 

  .)530: 1380  (کاشانی،» الس�م

رسـول  ، کنـد  براي بیان مأخذ فتوت و سند اصل این طریقت نقـل مـی  در داستانی که کاشانی 

بـراي جلـوگیري از اشـاعۀ فحشـا      را ایشـان و تـ�ش   (ع)مؤمنـان  امیررازپوشی  وقتی (ص)خدا

: تو جوانمرد ایـن امتـی. بعـد از آن قـدحی آب و     »إلیا علی انت فتی هذه ا�م«د: فرمای بیند، می می

کفـى نمـک    ه الص�ة و السـ�م یعل ، رسولخواست، سلمان فارسى آن را حاضر کردقدري نمک 

و ا قإل و دریگر برداشت و گفت: هذه الحقیقإل و در وى افکند و کفى دیربرداشت و گفت: هذه الط

ق یـ ل رفیـ ل و جبرئیـ ق جبرئیو أنا رف یقیخورد و گفت: أنت رفانداخت و به على داد تا قدرى باز

فـه را  یق على شد و قدح از دست او بـازخورد و حذ ید از آن سلمان را فرمود تا رفتعالى. و بع اهللا

خـود در علـى    رجامـۀ یخورد. بعـد از آن ز سلمان شد و قدح از دست سـلمان بـاز  ق یفرمود تا رف

ـ  یا علـى.  یـ بست و فرمود که أکملـک  ان او درید و میپوشان ـ را تکمو عنـى ت (همـان:  » کـنم  ل مـى ی

  .)477(همان: » مأخذ فتوت و اصل این طریقت این حدیث است«نویسد:  سپس می .)477ـ476

 هـم  ایشانف ایشان است؛ که معرّ اهل فتوت را نیز مثل هر گروه دیگر اصولی و صفاتی است

 (ع)مـولی العـارفین  را منتسـب بـه حضـرت     و قواعـد آن  آیـین خـود   ،سایر طالبان معرفت مانند

 (ع)از زبـان آن حضـرت  اصول اهـل فتـوت را    ،در شرح این طریقت بر این پایه کاشانی دانند. می

ـ بر آن مبتنى است و بن فتوتو اما مبانى و اصولى که «شمرد:  برمیگونه  این اد آن بـر آن مؤسـس،   ی

 السـ�م  علیـه علـى   امیرالمـؤمنین لت، ین فضـ یـ قت و مدار این طریا * قربهشت قاعده است، که 

حإل یصـ السـخاء والتواضـع والن  اشارت بدان فرموده و گفته: أصل الفتوة الوفـاء والصـدق واألمـن و   

 ن هشـت خصـلت  یـ ت اعنى اصل فتوی ؛ ستعمل هذه الخصالی من ة إ�ستأهل الفتویإل و � یالهداو

و البتـه در   )481ــ 480(همان: » ن خصال نباشد، مستحق اسم فتوت نبودیکه مستعمل ااست و هر

دق واألمـن  أصل الفتـوة الوفـاء والصـ   « شمارد: ري از این حدیث قاعدۀ نهمی را هم برمینقل دیگ
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از زبـان  نیز نشانۀ کمال فتوت را  شیخ .)531(همان: » وبإلالتإل ویالهداحإل ویصالتواضع والنوالسخاء و

القلّـإل و  خاء عنـد  هى العفو عند القدرة والتواضع عنـد الدولـإل والسـ   «کند:  گونه بیان می این (ع)امام

  .)480(همان: » ر منّإلیإل بغیالعط

در بحث از صفات و اصط�حات اهل فتوت، پیوسته گفتـار خـویش را بـا کـ�م حضـرت      او 

  کند. همراه می (ع)امیر

 فتوت صفات اهلـ 

ایمـان (یـا همـان اهـل فتـوت) را       برخی صفات اهـل  (ع)شیخ به نقل از مو�ي عارفان گاهی

رته و حسـنت  ینفسه و طاب کسبه و صـلحت سـر   یطوبى لمن ذلّ ف«آورد:  صورت پیوسته می به

 .)534(همان:  » قته و أنفق الفضل من ماله و أمسک من لسانهیخل

ها و نتیجۀ آن در امـان مانـدن    حیا یعنی شرم و بازداشت نفس از ترس ارتکاب به زشتی حیا:

هاسـت.   انسان براي انجام نیکیها و برانگیختن  ها و پلشتی نفس و فطرت و توانایی تمیز بین نیکی

 .)531(همان:  »بهیر النّاس عیاء ثوبه لم یمن کساه الح«فرماید:  در این باره می (ع)امام

قاومت با دواعـى آن  و منع نفس از متابعت آن و م ، ترك طاعت هوان مقامیا و صبر در« صبر:

  :الس�م علیه باشد. قال على

  تیب

  إلــــت و فی األیام تجربـــإنّی رأی

  

  رــــودة األثـــإل محمـــللصبر عاقب  

  »رــــحب الصبر إلّا فاز بالظّفـفاست    هـــــر یطالبــــو قلّ من جد فی أم

  )533(همان:                                                 

در وقـت سـورت    نت و آرام نفـس اسـت و تـرك شـغب    ید؛ و آن طمأنی�زم آ "حلم"و از آن « و

ج آن یى در حـروب و مخاصـمات همـه از نتـا    ى و رفق و مدارا و تـأن یخو غضب، و دماثت و نرم

زدگـى و   رون رود و تسرّع و شـتاب یند، از نفس با باشد تا درشتى و فظاظت و غلظت که منافى آن

 ات ملکه شـود، و ثبـات در  یل گردد و خصلت ثبات و قوت مقاومت آ�م و بلیطپش و عجلت زا

 امیرالمـؤمنین ن جهت یا ت، صبر از مرغوبات؛ و ازبر بر مکروهات باشد، و در باب عفن باب صیا

 .)538و  483(همان: » صبر على ما تکره و صبر عما تحب فرمود: الصبر صبران الس�م علیه على

ـ ا ب أسبابیر أمور و ترتیر بود. و آن تقدیو در قناعت از انتظام ناگز« قناعت: حسـب  ه ست ب

ـ   ی: کن مقدرا و � تکن مقتّـرا،  الس�م علیهعلى  امیرالمؤمنینمصالح. قال  انـدازه کـن    هعنـى خـرج ب
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توصیه به قناعـت را بـا    (ع)حضرت ،سخنی دیگردر و  )534و  484(همان: » ریولکن تنگ باز مگ

 .)534(همان:  »مایکفى بالقناعإل ملکا و بحسن الخلق نع«اند:  همراه کرده» حسن خلق«لزوم 

د داد، یـ د داد بـر وجهـى کـه با   ید داد کسى را کـه شـا  یست که باا يزیسخا، افادت چ« سخا:

ت و ن درجات عفـ یگر همه ثنا و مدح باشد. و آن برترا توقع غرض و عوضى ویتى زحمت من بى

شـان در منـزل   یشرف مقامـات ا است و آخر قدمى از أقدام جوانمردان و ا تن مراتب مرویبلندتر

د یـ عـط بال یرة ید القصـ یعط بالیمن «فرمایند:  می (ع)در این باره امام علی .)485(همان:  ...» ىیپارسا

و آن بـذل  « :اسـت  سـماحت سخا درجاتی چند دارد که یکی از درجـات   .)535(همان:  »لإلیوالط

: کن سـمحا و  الس�م علیه امیرالمؤمنینل. قال یل تفضیزى است که دادن آن واجب نباشد بر سبیچ

ب یست به سهولت و طا نفاق مالا... پس کرم؛ و آن : «و دیگري کرم )485(همان: » مبذّرا� تکن 

(همـان:  » فضال تعظم األقـدار : با�الس�م علیه امیرالمؤمنیننفس در امور عظام و مقاصد عالى، قال 

486(.  

ى که جـز از حـق نترسـد،    یدى؟ فرمود که: هر اویدند که ازو نترسیپرس« باکی: شجاعت و بی

» کـس از وى نترسـد   چیکـه از حـق نترسـد هـ    کس نترسد، و هر چیکس از وى بترسد و او از ههر

 .)492(همان: 

صحیح  ۀکه اولین مرتبه از مراتب شجاعت است و شجاعت یعنی مطیع عقل و اندیش تواضع:

امـام   .)488(همـان:  »  بئد و مصـا یدر وقت اقدام بر مخـاوف و وقـوع شـدا   «کردن نیروي خشم، 

. )538(همـان:  » واضعإل المؤمن التیحل: «فرمایند عنوان زیور مؤمن معرفی می را به تواضع )(ععارفان

 مسـتند  (ع)امیـر کنـد و آن را بـه حـدیث حضـرت      بیان می فروتنی براي دارزشمن شیخ دو نتیجۀ

و دیگـري   (همـان)  » الخصـومإل أثـم   یمن بالغ ف«: و ترك دشمنیمداراي با دیگران  یکی :سازد می

ه نفسـه  یـ من کبرت عل«هاي نفسانی است:  ارزش شدن خواهش بی اش که ثمرهکرامت نفس است 

  .)539(همان:  »ه شهوتهیهانت عل

تـر؟   ود و عدل کـدام فاضـل  دند که از جیرا پرس الس�م علیه امیرالمؤمنینچون « عدل و جود:

العدل سـائس عـام و الجـود    جهاتها، وخرجها من یاء مواضعها والجود یضع األشیالعدل " فرمود که

  .)498(همان: » "عارض خاص فالعدل أشرفهما و أفضلهما

ن یـ ت و قاعـده و اسـاس ا  و اخوت، معظم ابواب فتو«: داري) یابی و دوست اخوت (دوست

 خوانند و جز به مؤاخات اصول آن منعقد نشـود و  "أخى"قدم را  شین سبب پیقت است و بدیطر

 السـ�م  مؤمنـان علـى علیـه    امیـر ان و قطب اقطاب جوانمردان یفت امور آن منتظم نگردد و امام ائمۀ
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؛ "ع من ظفر به مـنهم یخوان و أعجز منه من ضأعجز الناس من عجز عن اکتساب ا�" فرموده است:

  اند: ن معنى گفتهیو در

  ت کم داردــــبد کسى دان که دوس

  

»                         ذاردـــه داشت و بگـــک زو بتر آن  

  )501(همان:                                                

ن ارکـان  سـت کـه بـدا   ت اقسام عدالت، وفایت و نهایو غا« و دربارۀ وحدت در سایۀ اخوت:

ت گـردد و تـا نـور وحـدت از روزن اخـو      قعلى الجماعإل محق اهللادیمؤاخات تمام شود و معنى 

  .)502(همان: » قى صورت نبنددید، الفت حقیایدرست ن

ت و کبـر نفـس راجـع    قت آن با عظم همیست و حقا و از آن جمله سعت صدر« سعۀ صدر:

د شوند و از حظوظ فـانى ترفّـع   وى مجریق دنینجا معلوم گردد. و چون نفوس از ع�یباشد و از ا

چ مرغـوب  ینبرد پس به فوات ه بد و اقسام عاجل از جاى خودیشان را نفریأمانى و آمال ا ،ندینما

نـد و بـه   یانـت و م�مـت مـردم مبـا�ت ننما    یاندوه نخورند و به وجود آن شادمان نگردند و به خ

: آلإل الرّئاسـإل سـعإل   الس�م علیه امیرالمؤمنینابند. قال یاست یزند تا سرورى و ریانتصار و انتقام برنخ

  .)514(همان: » الصدر

و آن نتیجۀ عزت نفس و  سختی و ب�ست با وجود گرفتاري به رفاهاظهار توانگري و  ل:تجم

ار نداري شکایت (از حق) و ذلت اطمینان و استغناء باهللا است؛ و یقیناً اظه ثمرۀ مقام شکر و نشانۀ

  .)562 (همان:» بالذّل من کشف ضرّه یرض«فرمایند:  می (ع)امیرالمؤمنینناتوانی و ضعف است. و 

  نقل روایات رویکردهاي کاشانی در. 2ـ2

گوناگون است؛ گاه پـس   (ع)رویکردهاي متصوفه در نثر عرفانی به آیات قرآن و روایات اهل بیت

کنند و گـاه   اي استناد می براي ایضاح یا تثبیت معنا، به حدیث یا آیه ،از شرح مطلبی یا در میانۀ آن

چندگانـۀ کاشـانی را بـه    آورنـد. در اینجـا رویکردهـاي     به تفسیر، ترجمه یا تأویل سخن روي می

  بینیم. می (ع)احادیث امام علی

 استناد و استشهاد. 1ـ2ـ2

اعتقـادي، معرفتـی،   و ایشـان در شـرح هـر معنـاي      ستاندیشۀ عرفا شالودۀ اصلیقرآن و حدیث 

یـا اهـل    (ص)اي از قرآن یـا حـدیثی از رسـول مکـرم اسـ�م      آیهبه گفتار خویش را  اخ�قی و...

 در نقـل حـدیث   نیـز  رویکـرد غالـب کاشـانی    د.نبخشـ  و به آن اعتبار مـی د نکن مستند می (ع)بیت

مطلـب، هرجـا ضـروري     ازد و سپس متناسب باپرد نخست به شرح موضوع می او گونه است. این

نقـل و سـخن    (ع)و غالبـاً از قطـب عارفـان، علـی     (ص)را از پیامبر گرامی اس�م یداند، حدیث می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جایگاه امام علی(ع) و

 اثرپذیري از احادیث ایشان

 در رسائل و مصنفات

 عبدالرزاق کاشانی 

 

                                                                 21  

براي  ،مث�ً پس از شرح معنی مروت که از صفات اهل فتوت است ؛کند مستند میبدان خویش را 

  کند:   استناد می (ع)مؤمنان امیراستحکام معنا به حدیث 

 مـروت ت باشد، هرکه یو�فتوت مبنى و اساس است،  فتوتساس امبنى و  مروت که و چنان«

ى نشـان  مـروت ت نرسد، چه یندارد هرگز به و� فتوتکه فتوت او را محال تواند بود. و هرندارد، 

 السـ�م  علیـه علـى   امیرالمـؤمنین ن جهت یصحت فطرت، و از ا واسطۀ اتصال بنده است به حق به

عنـى: از  ی "رفعـه ی اهللادیـ ده بیـ عثـر مـنهم عـاثر الّـا و     یلوا ذوى المروءات عثراتهم، فمـا  یأق"فرمود: 

ـ ایسـر درن ه ب مروتچ صاحب ید که هیدرگذر مروتخطاهاى اصحاب   دسـتش بـه دسـت    د ا�ی

  .)470ـ469(همان: » ردیدبار، او را دست گباشد و در حال ا تعالى حق

ا، انحصـار  یـ چـه ح «کنـد:   مستند می (ع)نیز سخن خویش را به ک�م امام» حیا«در شرح معنی 

لت کمـال و  یلـت نقصـان و فضـ   ینت او شعور به رذیح و تا در طینفس است از خوف صدور قبا

علـى   امیرالمـؤمنین دا نگـردد. ...  یـ ن معنـى درو پ ین مرکوز نباشد، ایوجوب هرب از آن و طلب ا

  .)480(همان:  »"بهیر النّاس عیاء ثوبه لم یمن کساه الح"فرمود که  الس�م علیه

دیگر حدیثی است که عبـدالرزاق کـ�م خـویش را در شـرح ارزشـمندي صـبر بـه آن         نمونۀ

 ت، صـبر از مرغوبـات؛ و از  اب عفـ و در ب شدن باب صبر بر مکروهات بایا و ثبات در«آراید:  می

  »صبر على ما تکره و صبر عما تحـب فرمود: الصبر صبران  الس�م علیه على امیرالمؤمنینن جهت یا

  .)488(همان: 

 تفسیر و ترجمه .2ـ2ـ2

در متن خـویش   گاهینویسندگان عارف  آید. متون نثر نمیدر  متن حدیث یا آیۀ قرآن همیشه عیناً

بـاز کـردن    بـا شـرح و  و گاه مفهـوم آن را   (ترجمه) کنند برگردان فارسی حدیث یا آیه را نقل می

پـس از نقـل حـدیثی کـه از     نیز گـاهی   شیخ کاشانی .(تفسیر) گشایند می ادبی و...هاي لغوي،  گره

مونه در بیان ن پردازد. براي براي ایضاح معناي مورد نظرش آورده به تفسیرآن می (ع)حضرت علی

  پردازد:   می (ع)فضیلت عدالت به شرح حدیثی از امام

تر؟ فرمود که: العـدل   دند که از جود و عدل کدام فاضلیرا پرس الس�م علیه امیرالمؤمنینچون «

خرجها من جهاتها، والعدل سـائس عـام والجـود عـارض خـاص      یاء مواضعها والجود یضع األشی

ـ  ـ  اند که قوا و کما�ت نفسانى ـ ا را باطنایعنى: عدل اشیفالعدل أشرفهما و أفضلهما؛  کـه   ـو ظاهراً

رون بـرد، چـه   یـ ش بیهمه بر جاى خود بدارد، و جود از جهـات خـو   اندـ یحوال و امور جسمانا

ر اوست بر سنن استقامت و دخول او در ظلّ وحـدت  یت کمالى او باشد و آن سیک غایجهت هر
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نهـد بـر کمـا�ت     مى مىیح کمال و اعتدال قوت بهیود، ترجوحدت نبود جز عدالت. و ج ۀیو سا

ل تا نفـس و قـواى   یر فضایکند بر سا مى ـ ـ أعنى: عفت ن قوتیلت ایب فضیگر و تغلیهاى د قوت

ع قوا را بر جاى خود بـدارد و بـه   یست که جمرون برد و عدل، مدبرى عام ایوحدت ب ۀیآن را سا

ک یـ سـت عـارض   ا یخلق را شامل بود و جـود، کمـال   آن همۀ دۀیاست کند و فایحسن ساوجه 

تـر   تـر و فاضـل   فیآن مخصوص بود به بعضى دون البعض. پس عدل، شـر  ۀدیت گشته که فاقو

  .)495(همان: » باشد

عبـاراتی را در شـرح    ،تر از آن سخن گفتیم که پیش» حدیث حقیقت«جایی دیگر پس از ذکر 

آمـده اسـت کـه:     وجهه و رضى عنـه  اهللاعلى کرّم  ینامیرالمؤمندر سخن ساقى کوثر «آورد:  آن می

ـ یـ ره اشارة؛ چه اگر اشارت حسـى  یقإل کشف سبحات الج�ل من غیالحق ى در وقـت تجلـ   یا عقل

  »  .ن ج�ل گردد و شهود، نفس احتجابیدا شود و جمال عین پیعه ن بیجمال مطلق بماند، ع

اذن «گونه که در شرح آیـۀ   جاي اصل آن است. همان ل دیگر کار او نقل ترجمۀ حدیث بهشک

اهللا ان سـألت  «فرمـود:   (ع)بـه علـی   (ص)نقل کردیم پس از نزول آیه حضرت رسول اکرم» واعیه

و چ فرامـوش نکـردم   یفرمود: مـن بعـد از آن هـ    الس�م علیه امیرالمؤمنین«و » یجعلها اذنک یا علی

  .)495(همان: » زى فراموش کنمینتواند بود که چ

و در « کنـد:  ترجمۀ آن را هم ذکـر مـی   ،آورد د که حدیثی را براي استناد میالبته در موارد متعد

ـ  ا سـباب ب ایـ مـور و ترت ر ایر بود. و آن تقـد یقناعت از انتظام ناگز حسـب مصـالح. قـال    ه سـت ب

ـ  ی: کن مقدرا و � تکن مقتّرا، الس�م علیهعلى  امیرالمؤمنین انـدازه کـن ولکـن تنـگ      هعنى خـرج ب

  .)484(همان: » ریمگباز

  تأویل .3ـ2ـ2

حتمله اذا کان المحتمـل  یصرف اللفظ عن معناه الظاهر الى معنى «: اند تهگف آندر تعریف ل که تأوی

یکـی از ابزارهـاي مهـم تصـوف بـراي       .)22: 1370 (جرجانى، »راه موافقا بالکتاب و السنإلی يالذ

تأویـل  فـراوان  صوفیه آیات قرآنی و ک�م انبیا و اولیا و مشـایخ و... را  برداشت و انتقال معناست. 

 (ص)کاشانی به این طریق صوفیانه به تأویـل عناصـري از حـدیث پیـامبر مکـرم اسـ�م      . اند دهکر

کننـد (همـان:    نقـل مـی   (ع)امیـر پردازد که صوفیه از آن جناب براي اثبات طریقت به حضرت  می

آورد؛ ماننـد آنکـه    هم روي مـی  (ع)المؤمنینامیرودي به تأویل سخن او در موارد معد .)478ـ477

اژه کنـد کـه ایـن و    اسـتناد مـی   (ع)به حدیثی از امـام » مروت«پس از شرح معناي صوفیانه از واژۀ 

  معناي عرفانی نیست: معنایی عام دارد و لزوماً به
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 مـروت   کـه  آن. و چنـان  يت و بهای، نورفتوتي فطرت است؛ و ، س�مت و صفامروتپس «

او را  فتـوت نـدارد،   مـروت کـه  باشد. هر تیو�اساس ، مبنى و فتوتاست،  فتوتساس امبنى و 

نشانى اتصـال بنـده اسـت     مروتت نرسد، چه یندارد هرگز به و� فتوتکه محال تواند بود. و هر

لـوا ذوى  یأق"فرمـود:   الس�م علیهعلى  امیرالمؤمنینن جهت یصحت فطرت، و از ا واسطۀ به حق به

 مـروت عنى از خطاهاى اصـحاب  ی ؛ "رفعهی اهللادیده بی و عثر منهم عاثر ا�یالمروءات عثراتهم، فما 

تعـالى باشـد و در حـال     د ا� دستش به دست حـق یاینه سر درب مروتچ صاحب ید که هیدرگذر

  .)470ـ469(همان: » ردیدبار، او را دست گا

  احادیثکاشانی و تسامح صوفیانه در نقل . 3ـ2

سـختگیري و تعصـب را   ایشان زیرا  ؛اي دارد تسامح و تساهل در اندیشۀ اهل تصوف جایگاه ویژه

و رهـایی او از بنـد    انسـان  بـراي تکامـل   را ) و یکـی از شـروط �زم  353 :1373 خامی (مولوي،

 اندیشی صـوفیانه  البته گسترۀ تسامح دانند. می		بتعص		از تغافرو مشرب و اندیشه  تعلقات، توسع

دلیل توجه غالب به معنا، کمتـر   ان بهماند. ایش ها و رفتارها محدود نمی به باورهاي مذهبی و اندیشه

است که مو�نا در اندیشۀ صید معانی خود را از قیـد صـورت    به صورت توجه دارند. با این نگاه

  خواهد: (وزن و قافیه) رها می

  راــــمفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت م           ان ازلـستم از این بیت و غزل اي شه و سلطر

    قافیه و مغلطه را گو همه سی�ب ببر  

            

پوست بود پوست بـود درخـور مغـز      

  )38غزل  ،1ج :1378(مولوي،    شعرا

تـوان در قلــم، بیـان و رفتـار ایشـان دیـد. از جملـۀ ایــن        بازتـاب ایـن بـاور صـوفیانه را مـی     

و اهـل بیـت    (ص)از ایشـان در نقـل حـدیث پیـامبر اکـرم      ها تسامحی است کـه گـاه   گیري آسان

گیـري در لفـظ    آسان تر از صورت است. براي اهل معرفت انتقال معنا مهم زیرابینیم؛  می (ع)ایشان

یـا مجعـول    (ع)سـب بـه معصـوم   حدیث و عدم توجه به صحت ک�م منتمنقول، اسناد و انتساب 

  است.   این باور ، نتیجۀبودن آن

حضـرت   بینـیم کـه غالـب احادیـث     رویـم، مـی   کاشانی مـی  رسائلوقتی به سراغ  ،با این نگاه

بـه نـام    الب�غـه  نهـج ویـژه   ان است که در متون روایی شیعه بـه ، همرسائلاین در  (ع)امیرالمؤمنین

شـود، احـادیثی    گونه که در سـایر متـون صـوفیه هـم دیـده مـی       ایشان ثبت است. اما گاهی همان

چـه در مصـادر شـیعی بـه نـام      آورده؛ اگر (ص)را به نقل از پیـامبر اسـ�م  بینیم که نگارنده آن  می

) کـه  10(حکمـت   الب�غه نهجثبت شده است. نمونۀ این احادیث سخنی است از  (ع)امیرحضرت 
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یک از مصـادر   که بنا بر قول مصحح کتاب در هیچ حالینسبت داده در (ص)شیخ آن را به نبی اکرم

: خالطوا النّاس مخالطإل إن متّم معهـا  الس�م علیه یو قال النّب«ده است: نیام (ص)فریقین به نام پیامبر

  .)444: الب�غه نهج ؛359: 1380(کاشانی، » کمیکم و ان عشتم حنّوا إلیبکوا عل

 (ص)اسـت کـه شـیخ آن را بـه حضـرت نبـی       الب�غـه  نهج 20گونه حکمت  مثال دیگر از این

عثر منهم عـاثر الّـا   یلوا ذوى المروات عثراتهم فانّه لن یاق :الس�م علیهقال النّبى « کرده است: منتسب

  .)446: الب�غه نهج ؛360: 1380(کاشانی، » رفعهی اهللاد یده بیو 

مثال دیگري است کـه بـر اسـاس توضـیحات     » من عرف نفسه فقد عرف ربه«حدیث مشهور 

 (ع)امیـر به حضـرت   و گاه آن را منسوب (ص)صراحت از پیامبر اکرم ، گاه آن را بهرسائلمصحح 

  .)276: 1380(کاشانی،  اند؛ اما عبدالرزاق این سخن را بدون ذکر نام گوینده آورده است شمرده

نکتۀ مهم دیگر نقل روایاتی است که اختصاصاً در متون صوفیه آمده است و در کتب حـدیثی  

  شیخ آمده است: رسائلمثبوت نیست. دو حدیث صوفیانه از این نوع در یکی از مباحث 

 ن مؤسس، هشت قاعده اسـت اد آن بر آیبر آن مبتنى است و بن فتوتا مبانى و اصولى که و ام«

اشـارت بـدان فرمـوده و     السـ�م  علیهعلى  امیرالمؤمنینلت، ین فضیقت و مدار این طریا  که قرب

ستأهل الفتوة یو � إل یالهداحإل ویصالنواضع وخاء والتالسالصدق واألمن وأصل الفتوة الوفاء و"گفته: 

ن یـ کـه مسـتعمل ا  است و هر ن هشت خصلتیا فتوتعنى اصل ی ؛"ستعمل هذه الخصالی من إ�

  نبود.   فتوتاسم  خصال نباشد، مستحق

هـى  "فرمود که:  فتوتاز  الس�م علیهو ع�مت کمال آن، آنچه در جواب سؤال پسرش حسن 

عنـى عفـو در وقـت    ی ؛"ر منّإلیإل بغیإل و العطالقلالعفو عند القدرة والتواضع عند الدولإل والسخاء عند 

  .)480(همان: » تمن ي بىقدرت و تواضع در زمان دولت و سخا هنگام فقر و فاقت و عطا

گاه در مقایسه بـا مآخـذ روایـی تغییراتـی      شیخ عبدالرزاق رسائلهمچنین احادیث منقول در 

: �بد للنّاس من إمام بـرّ  الس�م علیهعلى  امیرالمؤمنینقال «نویسد:  لفظی دارد؛ براي نمونه شیخ می

بـه  » امیر«واژۀ » امام«جاي  به الب�غه نهجاما در شکل منقول این حدیث در  ؛)358(همان: » او فاجر

 إلالحکمـ «مثـال دیگـر عبـارت     .)64: الب�غـه  نهج» (برّ او فاجر امیربد للنّاس من �«کار رفته است: 

الحکمـإل ضـالّإل کـلّ    «صـورت   ) که کاشانی آن را به456: ست (همانا الب�غه نهجدر » ؤمنالم إلضال

  )477همان: ( نقل کرده است» مؤمن

  گیري نتیجه. 3

  توان به این نتایج رسید: از آنچه در این نوشتار آمده است می
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 (ص)ندي او به اهـل بیـت پیـامبر   گفتار شیخ عبدالرزاق کاشانی سرشار از ارادت و باورمالف. 

توان قائل به تشیع او شد.  ؛ بر این پایه میاست و رنگ و بویی شیعی دارد (ع)امیرویژه حضرت  هب

کند، انتساب تشیع به کاشان در متون تاریخی معتبـر اسـت.    که این ادعا را تقویت میدلیل دیگري 

بـدانیم کـه    امـامی  او را از سـنیان دوازده  تـوانیم  کـم مـی   دسـت  ،اگر هم قائل به تسنن وي باشـیم 

 امامی است. اي از تسنن با تشیع دوازده مذهبشان آمیخته

از حیـث شـکل و   دینی فـراوان اسـت،    عرفانی گیري از قرآن و حدیث در نثر هرچند بهرهب. 

چـون در ایـن    گوناگونی کمتري نسبت به آنچه در شعر و نثر ادبی آمده است دارد. ،شیوۀ بازتاب

انـد.   ها و باورهاي خویش دنبال گزارش یافته از تکلف و تصنع به دگان عارف دورمتون غالباً نویسن

هاي خود بـه گفتـار حضـرت     براي انتقال اندیشه اًهایش صرف کاشانی هم با چنین هدفی در نوشته

اسـتناد و استشـهاد    (ع)شگانه دارد: گاه براي استحکام سخن به ک�م حضرت رویکردي سه (ع)امیر

کنـد و در   پـردازد و یـا صـورت فارسـی آن را نقـل مـی       می (ع)ایشانکند، گاه به تفسیر سخن  می

 پردازد. مواردي محدود هم به تأویل حدیث امام می

شیخ عبـدالرزاق کاشـانی متنـوع اسـت: خداشناسـی و       رسائلدر  (ع)مضامین احادیث امامج. 

ر هـا د  ، حکومت و حاکمیت، جایگـاه اهـل صـنعت، یکسـانی انسـان     (ع)سلوك، جایگاه امام علی

 آن. فطرت، اصول و اصط�حات فتوت و جز

هایی در لفظ، اسناد و انتسـاب حـدیث و عـدم     گیري شیخ عبدالرزاق آسان رسائلگاهی در د. 

توان از  ها را می گیري شود. این آسان یا مجعول بودن آن دیده می (ع)توجه به صحت ک�م معصوم

  و رفتارهاي صوفیان سایه افکنده است. ها جنس تسامحی دانست که بر اندیشه

  

  نوشت پی

  چنین است. شاید: قطب. توضیح مصحح در پاورقی: *
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