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  چکیده

طریـق  « کبـري الـدین   نجـم مثال  براي ؛بوده استمطرح  »قرُطُاَقرب «موضوع همواره  هاي صوفیانه طریقتدر 

 و بعضـی از شـارحان  حسین خوارزمی  .اند دهمعرفی کر» اقرب طرق الی اهللا«را » خاص وجه« عربی ابنو » شُطّار

بعضـی از   امـا . انـد  دانسـته » شُطّار طریق« همانرا » واسطه بدون ربقُ«یا » وجه خاص« فصوص، مسلک کبروي

را » خـاص   وجـه «، و خراسـان عملـی    عرفـان را امري مربوط بـه  » شُطّار« و طریقنظر را نپذیرفته ، این محققان

 مـۀ نافتوت مندي از با بهره این موضوع را رو  پیش  لۀمقا .اند دانستهعربی  مکتب ابن نظري عرفان مرتبط با  مفهومی

 ،نظـري  عرفـان   صرف نبرخإلف بعضی از شارحا، کاشانی زیرا ؛است دادهکاشانی مورد بازبینی قرار   عبدالرزاق

وقـت    بـزرگ  و بعضی دیگر از مشـایخ نطنزي   عبدالصمددست ارادت به سلوك داشته و نیز عملی در تصوف 

، جامع علم و عمـل  اند نامیده »ن العالمین العاملینم«، ایشان را و دیگران که ابن الفوطی گونه همان و ،داده است

ـ » فتوت« ۀاز واژ، »شُطّار« جاي واژۀ به ،اش نامه فتوت کاشانی در بوده است. و در  »ظهـور نـور فطـرت   « یبه معن

شـاگرد   ،یصريق یقاز طرندیشه این ا کهد ده ینشان م یقاتتحق .استفاده کرده است» وجه خاص« یضمن يمعنا

ارتبـاط  «یـا  » وقفـه «تـوان   مـی  را »خاص  وجه«مفهوم  است. یافتهانتقال ان یگرو د یبه خوارزم ،مشهور کاشانی

طریـق  « از» قـرب وریـدي  «به » واقفان« این عارف گمنام،در نگاه  داست. ار نفريعبدالجب اندیشۀ در» واسطه بی

ارتباط حـق بـا   ترین راه  نوان نزدیکع به» وجه خاص« با اصطإلح را» وقفه« عربی ابنکه بعدها، ؛ اند راه یافته» سرّ

                                              
 omidrezapeighambari@semnan.ac.ir/ دانشگاه سمنان ،دانشجوي دکتري تصوف و عرفان اس�می *

 152ـ131 صفحات:)، 24 یاپیپ( 1ه شمار ،13دوره  ،1399ستان بهار و تاب، یشناس کاشاندو فصلنامه علمی 

  

 ترویجی  مقاله علمی

  »وجه خاص«و » طریق شُطّار«

  عبدالرزاق کاشانی نامۀ فتوتدر 

  

27/5/99تاریخ پذیرش:             12/2/99تاریخ دریافت: 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  شناسی کاشان

  )24(پپاپی  1شمارۀ 
 1399ستان بهار و تاب

132  

 وجـه خـاص  « آن است تا بیان کنـد  این مقاله بر است. داده مورد شرح و بررسی قرار ،بنده از طریق عین ثابت

قابـل انطبـاق   » طریـق شُـطّار نجـم کبـري    «و  »کاشانی فتوتاهل «با  ،»مإلمتیان« و »واقفان«در شرح  »عربی ابن

  .باشد می

  .وقفه ،وجه خاص ،شُطّار  ریقط ،صوفیانه  فتوت، نامه فتوت ،کاشانی  اقعبدالرز :ها کلیدواژه

 

  هلئیان مسب. 1

وجـه عـام و    :انـد  ده را به دو صورت یـا وجـه ترسـیم کـر    سلوك الی اهللا ،عربی ابنپیروان مکتب 

هـیچ   عـین ثابـت یعنـی بـی     رهگـذر فرد با حضرت حق، از ۀ رابط» وجه خاص«در طریق خاص. 

یعنـی  مبناي حرکت استکمالی نفـس   بر م، سلوكدر طریق وجه عااما  ؛گیرد یم  اي صورت واسطه

 گوینـد  یمعرفت م اهل« .گیرد صورت میتري  طو�نیزمانی ۀ بازدر  تبع بهو  طی منازل و مقامات،

 و پرآفت است امـا  یفراوان همراه بوده و طو�ن یاضاتوجه عام با مجاهدات و ر یقسلوك از طر

بـه   یخاصـ  یطو در شـرا  گیـرد  یصورت م درپی یپ يها ص، که با جذبهوجه خا یقسلوك از طر

گرچـه   .)51: 1375یصـري،  (ق» اسـت  یرسـ  ترین یعراه به خدا و سر ترین یکنزد پیوندد، یوقوع م

 ناشـارح  نگـاه  شناسـانه در  معرفـت مفهـومی  را صـرفاً  » وجه خـاص « اصط�ح نبعضی از محققا

ـ  در نظر» اقرب الطرق« دتوان می منظر سلوك عملی، از طریقاین ، اند ارزیابی کرده عربی ابن ه گرفت

 کاشـانی . در پی اثبـات ایـن نظریـه اسـت     ،کاشانی نامه فتوت گیري از رسالۀ با بهره این مقاله .شود

یی تـام  آشنا عربی ابنهاي مکتب  هم با اصط�حات و نظریهکه است  ترین افرادي شاخص یکی از

» فتـوت طریـق  «در باب را چه آن اگر پس ؛است سلوك کردهیق عرفان خراسان رهم در ط و داشته

اقـرب  «کافی است ثابت شود که کاشانی این راه را  ،بدانیم» کبرویان طریق شُطّار«همان  بیان داشته

واقفـان و م�متیـان آمـده اسـت،     » وجـه خـاص  «اي که در باب  واسطه بیۀ دانسته و با رابط» طرق

به یک معنا بوده و هـر دو   فتوتشُطّار و  واژۀ د کهیان خواهد شبدر این مقاله قرابت معنایی دارد. 

  .  استحق با بنده  ۀواسط بیۀ رابط که دارند »اقرب الطرق الی اهللا«یا  »طریق فطرت«اشاره به 

  تحقیقۀ پیشنی. 1ـ1

ۀ عربـی شـیو   و پیروان مکتـب ابـن  » شُطّارطریق «را » اقرب الطرق الی اهللا«کبري و پیروانش،   نجم

یـق عرفـان   تطبۀ تحقیقاتی در زمینمنشأ  ظاهر مخالف، به این دو تعریفاند.  نام نهاده» خاص وجه«

ـ احسان  است. شده عربی ابنخراسان و مکتب   طریقدو  تطبیقى لعـۀ مطا«ۀ فتاحی اردکانی در مقال

 ۀرابطـ  عنـوان  بـه وجـه خـاص،    طریـق  که د استتقمع» رشطاو روش  صخا جهو طریق :عرفانى



ـ  طریـق  توانـد بـا   نمـی  ،بنده ابحق  ۀواسط بی ی دانسـته شـود. و اشـکال ایـن     کبرویـان یکـ   ارطّشُ

بـه  را » شُـطّار «ۀ واژ فتـاحی جناب  .نهفته استشُطّار ۀ گیري در تفسیر ناصحیح ایشان از واژ نتیجه

 دو روش بـر هـم   ینا یقتطبنابراین ب. فتوت، نه طریق اهل نظر گرفته است در» راه محبت« يمعنا

 يهـا  یشـه اند یرشپـس از پـذ   یـه را کبرو یـق تطب یـن اد است کـه  ه و معتقدانست ابناصو را امري

 عرفـان «اي بـا عنـوان    رودگر در مقاله محمد ،همچنین .)15 :1392 (فتاحی، اند انجام داده عربی ابن

دانسـته و  » عشق«را غزالی پس از  عرفان خراسانِمحور  ،»یسلوکهاي  عربی، تفاوت خراسان و ابن

معرفـی   عاشـقانه تصوف  را ـ ـ طریق شطّار  کبري  یعنی نجم »خراسان پیرانۀ نمایند بهترین«طریق 

 خواهـان عراقـی   را جز معرفـت  عربی ابن، خراسان و عملی یانفس تریقط در مقابلو  ؛است کرده

مشـغول معـارف نظـري     بیشـتر ، پیـروانش را  عربی ۀ ابنطریق د استقتمعو  دانسته )طریق آفاقی(

در » وجـه خـاص  «ۀ اما عرفایی چون جندي و قیصري با عنـوان کـردن شـیو    ؛کرده است تا عملی

 عربـی  ابـن مکتـب   ی بـراي سلوك عملی خاصـ ۀ یوشاند تا  سعی بر آن داشته »شُطّار«مقابل سلوك 

 ۀانگیـز «نشان ساخته است کـه  خاطر ،نظرات حسین خوارزمی و شیخ آدینه نقدآنگاه با و  بسازند.

، عربـی  ابـن شاگردان «است که  بر آنو » دو طریقه متفاوت بوده استاستفاده از این ۀ نحوپیدایش 

کبـري    کـه پیـروان نجـم    حالیدر ؛»اند گرفته می براي تحلیل مسائل سلوکی به کار را][ وجه خاص

نـه   ،نـد ا هشـمرد  اي سـلوکی برمـی   را نظریه» طریق شُطّار«و   دانسته طریق خویش را سلوکی عملی 

ممکـن اسـت   «د کـه  کن بیان می جناب رودگر ،با این حال. شناسانه یا طریقی هستی ی نظريتحلیل

آن را  هـاي  گی ویژ  خوارزمی باشد که امثال عربی ابنخاصی در مکتب  روش سلوکیوجه خاص، 

آن را بـا   ی منفک، و مقایسۀولی آنچه بیان شده، آن را بالکل از عرفان عمل اند. کردهندرستی بیان  به

و  عربـی  ابنمتی م� ۀمقایس«ۀ همچنین در مقال .)162 :1396(رودگر، » ار غیرممکن کرده استطّشُ

و آنچـه نفـري از    عربـی  ابـن از صادق تکاورنژاد، تطبیق ارزشمندي بین م�متیه نـزد   »واقف نفري

و ارتباطش با م�متیه، در آنچه این مقاله » وقفه«ۀ که اید ؛واقفان منظور داشته، صورت گرفته است

  .)1391و  1395 نژاد، تکاورک: ن( ستگشاست، بسیار راهدر پی اثبات آن ا

  مقدمه. 2

 اي ، بـا ح�وتـی خـاص بـر تجربـه     الموقفاتعارف گمنام قرن چهارم، عبدالجبار نفري، در کتاب 

ي که سه قرن بعـد،  ا واسطه بی ارتباط کید دارد؛تأ» وقفه«یا » قرب وریدي«با لفظ  واسطه با حق، بی

از منظـر نفـري،    ،کنندگان ایـن اتصـال عرفـانی    تجربهیعنی » واقفان« شرح گردید. عربی ابنتوسط 

ـ     ،عربـی  ابـن سلوك را دارا هستند. در نظام فکري ۀ ترین طریق نزدیک سـلوکی  ۀ آنگـاه کـه بـه جنب
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استفاده شده و آنگاه که وجه نظـري ایـن تجربـه    » م�متی«توجه شده است از لفظ » اقرب الطرق«

 واسـطۀ  بـی  ده است، یعنی ارتباطاستفاده کر» وجه خاص«از لفظ » هفوق«جاي لفظ  هبوده، ب مد نظر

چـون   �حات دیگـري طبـا اصـ   ،سوي جهان اسـ�م  مفهومی که در این ؛اعیان ثابته و حضرت حق

  .اند همت گماشتهبه بیان آن  »فتوتطریق شُطّار و اهل «

، م�متـی،  یـار ع ،رجوانمرد، شُـطّا  اصط�حات ه بیانقاله بمبخش اول مباحث، براي اثبات این 

 سـه محـور اصـلی   در بخش دوم، به توصیف آنگاه  و شده  اختصاص داده... واقف، وجه خاص و

ـ  «، »طـرق   اقـرب «کاشانی یعنـی   نامه فتوت رسالۀ  ۀفطـرت؛ عهـد السـت؛ رابطـ    «و » تفنـاي خلقی

لـه  اصـلی مقا  ۀلئمسـ  ،هاي کافی در بخش آخر، با در دست داشتن دادهتا است  پرداخته »واسطه بی

عملـی و  ۀ ، و شـیو »اقـرب الطـرق  «مفهـوم  یعنی تطبیق چندین دیدگاه به ظاهر مختلف در شـرح  

  .گرفته شود قرار تحلیلمورد  ،با حضرت حق  »واسطه بی اتصال« سلوکی

    مباحث نظري پژوهش. 3

  یارار و عطّاصطالحات جوانمرد، شُ یمعرف .1ـ3

ابوالحسـن   قصاب آملـی و ، ین بن ح�جحس بایزید بسطامی، چون یبزرگ صوفیاناز  شیخ اشراق

ـ نام  باستان  اشراقی  حکمت سلسلۀ دهندگان ادامه بۀمثا بهو » جوانمرد«با عنوان  خرقانی  ؛ده اسـت رب

اتصـالش  ۀ سلسـل ، کـرده آن معرفـی  ۀ کنندخویش را احیاشیخ اشراق حکمت خسروانی که گویی 

  .)188 :1386، شفیعی کدکنی( تاس  خورده  گره  صوفیانه  فتوتجوانمردي و با اي  گونه به

کـه   اسـت  ديجـوانمر ، باید از او یاد کـرد در اینجا  صوفی اشراقی دیگري کهذوالنون مصري 

 ؛اسـت  داشـته  مسلکانش شبیه اکثر هم یکه البته سرنوشت، دانـد یاهل م�مت م يشوایرا پعطار او 

ر بودند. تـا زنـده بـود،    یو متحدر کار ا یو بعض گفتند یق میاهل مصر او را زند شـتریب« آنچنان که

    .)137 :1360  ،نیشابوري عطار(» منکر او بودند همه

ی فتـوت انـد. صـوفیان اهـل     عنـوان کـرده  » جـوانمرد «لقب بسیاري از صـوفیان را  ، ها تذکرهدر 

 ابـوتراب  ،»آیتـی بـود   او تقـو  فتوتدر «که  یکَرخ  معروف، »قتیار طریع« اضیل عیفُضچون هم

و ، »فتـوت صـحاب  «و » جـوانمرد راه « هیخضـرو  ، احمد»رپیشگان طریقت بودکه از عیا« ینَخشب

معنـاي   تر شدن براي روشن .)75ـ74 :همان( اند نامیده شده» انجوانمردسرهنگ « يرودبار  یابوعل

 آنجا براي مثال است؛مل تأ  قابلخراقانی   ابوالحسن ان، سخندر حکمت اشراق و تصوف جوانمرد

 »آن گویند که شنیده باشند و جوانمردان آن گویند که کرده و دیده باشـند.  دانشمندان«گوید  می که

ظـاهر آن    این علم را ظاهر ظاهري (است) و باطنی و باطن باطنی. علـم ظـاهر و ظـاهر   «و گفت: 



 گویند و علـم بـاطن   گویند و علم باطن آن است که جوانمردان با جوانمردان می است که علما می

    .)513 :(همان »که خلق را آنجا راه نیستتعالی  حقاست با  باطن راز جوانمردان 

ـ فت هـاي  هواژبا   هطدر راب  نظـر داشـت.    تبایـد بسـیار دقـ    ،شُـطّار و  ارانیـ جـوانمردان، ع ان، ی

خن از د�وري و سـ کـه   زمانی ،نهاده شده یانبن یاز اصول اخ�ق يا اساس مجموعه بر يجوانمرد

لیـث صـفاري    عقوبیجوانمردي  ۀدربارآنجا که  براي مثال ؛هاي اجتماعی است تپهلوانی یا فعالی

 صـفاتی چـون  یعنـی  ، زورمنـدي جسـمانی  از   بـیش  چیزي، ابومسلم خراسانی سخن گفته شدهیا 

 بـوده اسـت.   مد نظراصول اخ�قی و جوانمردانه  عنوان به گیخودگذشتاز و ایثار ،آزادگی ،حریت

هسـتند کـه    یکلیه يآنان جوانان قو« :دسینو یبغداد م ارشُطّ ۀدربار يدیتوح  انیابوح مثال، برايیا 

گر یکـد یپرپشت دارند و با کلمات درشـت   يهـا لیکنند و سـب ین بلند مین از زمیسنگ يها سنگ

دارنـد. آنـان   ربرخو فتـوت و  يجـوانمرد خصایل  از ن حالیدهند و در ع یرا مورد خطاب قرار م

گر، چه در زمان صلح ید هاي نیحکومت را به سرزم انـام سـریهـا و پ ل ارسال نامهیاز قب یفیوظا

 فتوتبا  یاريمورد شباهت بس ینا )293 :1965 ،توحیدي( »و چه در زمان جنگ، به عهده دارنـد

 وارد جهان اس�م شـده اسـت   یساسانۀ دور یرانیسربازان ا یقدارد که ظاهراً از طر یهاول يعیارو 

)Zakeri, 1995: 291-320(.  ًجمـۀ تـر در  مـث�ً  ؛انـد  بـوده   ، به چابکی و سرعت شـهره رشُطّااساسا 

ـ  » (باکان بی شوخان و« از آن به�ري نجم کبري، عبدالغفور  اصول عشره ک: براي توضیح بیشـتر ن

جمـع  تـا)   (شرتونی لبنـانی، بـی   اقرب الموارد در شُطّار کلمۀ .است کرده) تعبیر 36: 1395 کبري،

و » چابـک «،  »بـاك  بـی  وشوخ «امروز آن، بلکه در معناي  شاطر نه به معناي ؛است ذکر شدهشاطر 

ـ  مـث�ً  یدن با سرعت بسـیار بـا� بـوده اسـت؛    دو ،مد نظر بوده بیشترو البته آنچه ». عیار« ۀ در مقال

  روشـنی بیـان   ، این مطلب به)61ـ50 :1356(میرجعفري،  »هیدر عصر صفو یو شاطردوان يشاطر«

منظـور   بیشتراستفاده شده،  شُطّارۀ ، از واژاصول عشرهچون  اي و اگر در متون صوفیانه شده است.

عبـداهللا  منسـوب بـه   یه شُـطّار  ۀ با سلسـل را  د آنهمچنین، نبای سرعت با�ي در سلوك بوده است.

    .)82ـ81 :1382ریاض، ( کردخلط  شُطّار

بـه   يناتـل خـانلر   یزپرو .ییمنما یاريبه اصط�ح ع يا بخش �زم است که اشاره ینا یاندر پا

رسد این لغت از یـک اصـل فارسـی     به نظر می« :گوید در این باره میالشعراي بهار  ملکاز  یرويپ

 "اذیـوار "پهلوي است کـه آن را   "یاراَ"ۀ ندارد. اصل این لغت از کلم باشد، زیرا ریشه و اصل عربی

 یـن ا .)70 :1364( »انـد  به حذف الف گفته "یار" ،در زبان دري وبه تشدید خوانده  "اییار" نوشته و

 .شـده اسـت  متـرادف   ، با مفهوم جـوانمردي قابوسنامه وتاریخ بلعمی  ،تاریخ سیستاندر  اصط�ح
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کـه در   بـراي عیـاري ملحـوظ اسـت     دزديزورگـویی و  گري،  وي، حیلهر شبالبته صفاتی چون 

 ،انـد  مداري را عیار نامیـده  هاي اخ�ق و اگر در بعضی منابع، شخصیتشود،  جوانمردي لحاظ نمی

    .)36 ،1ج :1371 ،صفا( ور بوده است، نه غارتگر و شبان مفهوم فتی و جوانمرد ممنظور ه

  صفت یا طریقی خاص ،مالمتیه .2ـ3

اران و یـ هماننـد ع پیـروان ایـن طریقـت،    دوم قرن سوم هجري ظهور کرد.  ۀجریان م�متیه در نیم

شتند و در برابر چشـم مـردم بـه    مشخص دا ۀشیک کار و پیهر دند ویپوشـ یوران لبـاس مـ شـهیپ

هرچند اصل تفکر و رویکرد عملی آنان در میـان گفتـار و    ؛)46 ،1: جان(هم پرداختند یعبادت نم

 بیشـتر محققـان بـر    .شود مسلکان گذشته نیز مشاهده می یو صوف فتوترفتار برخی از زهاد، اهل 

سـاز   ینـه ر بـه زهـد، زم  همـراه بـا تظـاه    یعتبـه شـر   بعضی از صـوفیان خشک  یبنديپاند که ا آن

زهـاد را بـه    یان و حتیصوف یبرخ ،تین وضعیا. شده است یانم�مت ینهضت اص�ح یريگ شکل

از  یکـ ی که دا کنندیند، پا هپنداشت یر میا و تزویگسترش ر مقابله با آنچه يبرا یتا راه هفکر انداخت

 ۀبرجسـت  يها ق) از چهره271( قصار ). حمدون344 :1376، یفی(عف اند هـه بودیهـا م�مت ن گروهیا

؛ البتـه ایـن   به او منسوب است یقتطر ینو ا یدهمسلک کوش ینا ياست که در انتشار آرا یهم�مت

 و هیـ ه، حروفیه، مولویه، بکتاشیه، بابائیه، ادهمیچون جام هایی از نظر دور داشت که سلسلهنباید را 

ـ  .اند ان شمردهیخود را از م�مت ،هیخَمرو ـ از حضـور و فعال  یخیمنـابع تـار   ن اخبـار و یهمچن  تی

، 1ج :1382ینـارلی،  گولپ( دهنـد  یخبـر مـ   يهفتم و هشـتم هجـر   يها در سده یه در آناتولیم�مت

بـه   اهـل عـراق   ۀند، طریقـ بودنیشابوري  خرگوشی و سلمی که هر دوذکر است که  شایان .)373

 :1372(سـلمی،  انـد   انـده خو »متیـان �م«را  (نیشـابور)  و اهل خراسان »تصوف«را مرکزیت بغداد 

، جوانمردي و م�متی بـودن،  ينجم رازالبته با در نظر گرفتن سخنان صوفیان بزرگی چون  .)402

ـ با« دیمر .شود خاصی اط�ق نمیۀ ان است و لزوماً به سلسلدیمراز صفات  صـفت   د کـه م�متـی  ی

آن راه  !و کلّـا  شـا شرعی کنـد و پنـدارد کـه م�مـت اسـت، حا      یرت، نه چنانک بیباشد و قلندرس

اند. م�متی بدان معنی باشد کـه   دوزخ بردهه ن مزلّه بیطان و د�لت اوست و اهل اباحت را از ایش

دوستی و دشـمنی خلـق   ه کسان باشد، و بیک او ینزده و قبول خلق ب                ذم و رد  نام و ننگ، مدح و

    .)261 :1379رازي، » (کرنگ شمرَدین اضداد را یو ا فربه و �غر نشود،

جـاي   ، در جـاي فتوحات مکیهدر  ع�وه بر اختصاص دو باب)  ق 638( عربی ابنالدین  ییمح

 ۀدهنـد  کـه نشـان   ،به ذکر افکار، احوال و اقوال م�متیان پرداخته است ،عظیم عرفانی ۀاین مجموع

ام قربـت در و�یـت   در مق فتوحات مکیهی از یدر جاعربی  ابن. به این طایفه است واتوجه فراوان 



هـا   انـد و مـافوق آن   ه در با�ترین درجـات و�یـت مـتمکن   اند ک آنان مردانی«گوید:  طایفه میاین 

 ،1ج تـا:  بی، عربی (ابن »شود ه میاین مقام در و�یت، مقام قرب نامید .باشد اي جز نبوت نمی درجه

کـذلک هـذه   «گویـد:   مـی  مـردم در تمجید از این طایفه و در توجیه مستوري م�متیان از ) او 182

گویـد:   می این مستوري ۀو در بیان نتیج 1»الطائفإل لو ظهرت مکانتهم من اهللا للناس �تخذوهم آلهإل

ها نیز کـه هماننـد    اعمال ظاهري این ،شود ها می همچنان که اعمال مردم عادي موجب م�مت آن«

یـن طریقـه   ا«گویـد:   می سپس ؛)35، 3ج (همان: »شود می ها اعمال مردم است، موجب م�مت آن

توانـد آن را بشناسـد و بـدان دسـت یابـد و ایـن طریـق         سلوك مخصوصی است که هرکس نمی

زدنی  برهم خلوتی استوار دارند، یک چشمها با خداوند  آن« .)جا (همان» مخصوص مردان خداست

سـید خـود،    خـالص و مخلـص   ها بندگان این کنند... از عبودیت خداوند، تزلزل و غفلت پیدا نمی

 اند کـه خداونـد در دنیـا، خـود را از     مقامات دست یافته و مشاهده کرده ۀها به هم آن خداوندند...

ن، خـود را از  اها بـا حجـاب سیدشـ    ن برگزیدگان خداوندند. آناایش ؛خلق محجوب ساخته است

    .)جا (همان» کنند می مخلوقات مستور و محجوب

  مالمتیان و واقفان .3ـ3

نـام دارد.  » وقفـه « ،ادراکـی سـالک   مقام ینبرتر، چهارمعارف گمنام قرن  ،ار نفريلجباز نگاه عبدا

کـدام  کـه هر  آورد، یم یانسالک سخن به م گونه ، از سه نوع سلوك و سهالمواقفکتاب در  نفري

از  یـک هر یژگـی و و اسـت،  یاز شناخت و ارتباط سالک با خداونـد و هسـت   یمتضمن نوع خاص

ـ  را بیان می کدیگرین با اها و تفاوتش آن  و »معرفـت « ،»علـم « :نـد از ا رتآن سـه سـاحت عبـا   د. کن

فوق مقام معرفـت  اي  مرتبه» وقفه«باشند.  می» عالم، عارف و واقف«ترتیب  که سالکانشان به »وقفه«

. رود یاوسـت، فراتـر مـ    یآگاه ۀجهت که وقفه مشخص ینخود، از ا ۀاست و در آن واقف از وقف

اسـت کـه خداونـد قـدرت      یالهـ  یفۀحق و خلق، انسان کامل و خل انیم ۀواسط یشخص چنینینا

 یگفت: عالم، از امر و نهـ  مرا و: «نویسد . و در این باره میتسلط بر جهان را به او اعطا کرده است

اسـت. و   ياز حقِ من خبر دهد، و در آن معرفت و عارف، است. و يها علم و خبر دهد، و در آن

    .)72: 1390(نفري، » است يوۀ من وقف واقف از من خبر دهد، و در

  وجه خلقی و وجه حقی   .1ـ3ـ3

شناسـی عرفـانی،    در معرفـت . تواند مورد بررسـی قـرار گیـرد    خلقی و حقی می  انسان از دو وجه

ثابتـه،    حول مبحث اعیان عربی ابنکه در مکتب  انسان با حق، یعنی وجه حقی است؛ۀ اساس رابط

ه است؛ اما در رابطه با وجه خَلقـی،  اتی از این دست بررسی شدوجه خاص و اصط�حتعین اول، 
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 اصط�حی یا سلوك فکـري ـ  شود، در یک نظام علمی انسان با دیگر مخلوقات میۀ که شامل رابط

انند عرفان عملی، علم اخ�ق و اخ�قی مـ  اجتماعیبلکه در جریانات  ،توان بحث کرد صرف نمی 

    .استه ن شد، نمایافتوتخصوص جوانمردي و  به

یـا صـورت، بـه حقیقـت     » وجـه « ۀژهوشـمندانه از وا  اید توجه داشت که عرفا با استفادۀاما ب

تـوجهی   انـد؛ پـس بـا کـم     از هم متمایز شده ،دارند که به اعتبار خلقی یا حقی بودناشاره واحدي 

» فتـوت « وجه خلقی و حقی را به دو مفهوم کام�ً متباین فروکاست. و بر ایـن اسـاس  ۀ نباید نظری

؛ حقـی عرفـان نظـري اسـت    ۀ عرفان عملی است، قابـل جمـع بـا وجهـ    » وجه خلقی«که ناظر بر 

. نافی و مبطل وحدت وجـود  که در مقابل وحدت وجود عنوان شده..وحدت شهود «که  همچنان

 ،تبـع  ، بـه عتقدنـد ه موکسانی که به تمایز ذاتی این وجـ  . البته)36: 1362 (سمنانی،» تواند باشد نمی

انگـاري خـود    کلـی در دوگانـه   جارب عرفانی آفاقی و انفسی را بـه ، همچنین تدرون و برون عالم

مرتبط با صورت حقی شـخص شـده و   » وجه خاص«تا جایی که قائل به طریق  ؛کنند محصور می

  اند. تر تلقی کرده ارزش خلقی را امري عام و کمۀ شیو

  وجه خاص و عام. 2ـ3ـ3

خـود و   ینسر گذاشتن وسائط ب که انسان با پشت یست از راهوجه عام عبارت ا ؛وجه عام .الف

س نـزول در او  قـو  یداعیۀکه در مراتب است یوداتیو ق یو نوران یظلمان يها حجاب یدنخدا و در

 هـاي  یـه کردن � یسلوك و پس از ط یانشده و در پا یکدم به خداوند نزد به جمع شده است، دم

طریق عام همان سـلوك  « .)50: 1375یصري، (قرسد  یمتعال م خداوندبه  يمختلف عوالم صعود

ظه تا فنا و و�یت که بـه کمـک اسـتاد عـام میسـر      قدر احوال و مقامات بر محور عشق است، از ی

  .)163 :1396(رودگر،  »است. این طریق مختار عرفان خراسان بوده است

و  يسـرّ  و یارتبـاط بـاطن   یقخاص عبارت است از آنکه انسان از طر وجه ؛وجه خاص .ب

، يو بر اساس قرب وجـود  یهبر اساس وحدت شخص یراز ؛یابدخود با خداوند، به او دست  یذات

ـ نَحنُ أَقْرَب إِلَ« ۀیآ ۀیاست که بر پا یکحاضر و به او نزد يمتعال در دل هر موجود يخدا ـنْ  یم ه

ص بـا الفـاظی چـون    ) از وجـه خـا  51شـود (همـان:    یم یاد »یديقرب ور«از آن به  »یدحبلِ الْورِ

یـاد شـده   » ظهور اسـم مسـتأثر حـق   « ،»وجه خاص غیبی احدي«، »طریق سرّ«، »جدول وجودي«

دارد. و بـه وقـوع   یا هویت آدمی بـا حـق اشـاره     هسرّ و حص واسطۀ بی ۀاست، که همگی به رابط

ت و مراتـب علـ   که از سلسـله  او رد قضا ر ءداپیوستن اتفاقاتی مانند معجزات، بعضی کرامات و ب

انـد   مـرتبط دانسـته  » وجـه خـاص  «یـا  » یمقتمس«و » سوز سبب«اند، به همین ارتباط  معلولی خارج



وجه خاص سلوك بر محور معرفت است که با کمک عشق از احـوال و  « .)185: 1370 (آشتیانی،

کنـد و بـه مراتـب وجـودي وا�تـري در       و معرفتـی عبـور مـی    ياي وجود مرتبه عنوان بهمقامات 

  .)164 :1396(رودگر،  »پردازد: عوالم و اسما عرفانی می شناسی هستی

  تمروو   فتوت. 4ـ3

جوانمرد کسی است که دنیا را با اهلش بگذارد، و آخرت را با اهلش و کمـر عبودیـت در   « فتی یا

ـ ا عبارت فتوت«و ). 220: 1370(صراف، » میان بندد آن بـر   ور فطـرت و اسـتی�ي  ست از ظهور ن

 .)5 :1351 ،کاشـانی » (فضایل در نفس ظاهر شود و رذایل منتفـی گـردد   ت، تا تمامتظلمت نشئ

و ابـراهیم را(ع)  » حضرات انبیا از آدم تا خاتم، فتی و جوانمرد بودند.ۀ هم«ند که ا آن  بر فتوتاهل 

اول «گویـد:   کاشـانی مـی   .)21: 1382 اند (ریاض، نهاده  ابوالفتیان و خاتم پیامبران را سیدالفتیان نام

انـواع بـ� و    ،ه قدم در تجرید نهاد و از دنیا و لذات آن کنـار گرفـت... و در محبـت حـق    کسی ک

او  فتـوت نان بـه  مبر شکستن اصنام و مخالفت جباران دلیري یافت تا دش ...مشقت بر خود گرفت

� سـیف   ،� فتـی ا� علـی  «شعار اصلی فتیان  .)10 :1351(کاشانی، » گواهی دادند، ابراهیم بود(ع)

(محمـودآملی،  » فتـوت قطـب مـدار   «گی به ، همفتوتهاي اهل  نامه باشد و شجره می» ذوالفقارا� 

 سـرور «، )47: 1351 ،کاشانی» (و سرور اصحاب اخوت فتوتقطب ا�قطاب « ،)138، 2ج: 1381

رسـد. در عـین حـال،     می )3 :(همان »(ع)طالبابی   بن علی  غالب   جهان، اسداهللا دو ره فتیان، کریم

و بنـا بـه شـرایط و اقتضـائات      خاصـی نبـوده  منحصر به گروه یا مکتب  يو جوانمرد توتفن یآی

خود را بـه ایـن اصـول اخ�قـی وفـادار نشـان        یهر گروه اجتماع ،ياقتصاد و یاسـی، سیاجتماع

اند، گـاه   انه داشتهیصوف  فتوتجز آثار صوفیان و عرفا، که سخن از  هن سبب بیبه هم داده است. می

آنچـه از   شـود.  مـی  وران نیز یافـت  اران و پیشهیع فتوتنشان از  ،تلف تاریخی و ادبیدر منابع مخ

که شامل جمیع صـفات فطـرت پـاك     است» مروت«، شود می در نظر بسیاري متبادر فتوتمعناي 

غایت رسد... و بـر صـفا و   ه چون مواظبت بر امور ب«گوید:  که کاشانی می نآنچنا ؛باشد انسانی می

ت و لطافت خود ثابت ماند، تمامـت انـواع عفـت و شـجاعت درو راسـخ شـود و       اشراق و نورانی

، فتـوت و  )6: همان(» خوانند مروترا  جمیع اصناف حکمت و عدالت بالفعل ازو ظاهر گردد، آن

را ظهـور نـور    فتوترا نشان س�متی فطرت و » مروت«است، و نه عین آن. کاشانی  مروتغایت 

 فطرت دانسته است.

  صوفیانه  فتوت .1ـ4ـ3

از  یبوده که برخ ه چنانیه و صوفیبا م�مت فتوتارتباط اهل « :معتقد استکوب  نیزرعبدالحسین 
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 :1392 کـوب،  زریـن » (انـد  تصوف و م�مت شـده  ۀوارد جرگ فتوتز یاز دهل ،انیان و م�متیصوف

و نزدیـک  تصوف خیلـی شـبیه   به  فتوت ،اس�می لیۀاو در اینجا باید یادآور شد که در قرون .)88

ورسـوم ایـن    اي داده و آداب وتاب تازه را آب فتوتبعضی از صوفیه، مسلک « هک چنان بوده است؛

یدنـد و ایـن عمـل    بعضی از فتیان به مسلک عرفـان گرای و همین طور » ند.ا همکتب را اختیار نمود

کـه   فتـوت  .)50ــ 43 :1382ریـاض،  (و تصوف شـد   فتوتباعث نزدیکی و ارتباط بیشتري میان 

سـلوکی صـوفیان داد و ایـن مهـم در آثـار هجـویري،       ۀ اخ�قی داشت، رونقی به شیو جنبۀیشتر ب

صـوفیانی چـون     ؛هاي صوفیانه مشهود اسـت  نامه فتوتطور اخص در  و به عربی ابنمکی، قشیري، 

و  علـی همـدانی   سـید ، یکاشـان   عبـدالرزاق  ،زرکـوب   الدین نجم ،سهروردي الدین شهابسلمی، 

اثـر مسـتقل در بـاب    ن یتـر  یمیقـد را  سـلمی  ۀنام فتوتتوان  . در این بین میشفیواعظ کاحسین 

سـازد.   خوبی آشکار مـی  قرن چهارم را به فتوتدانست. مضامین این رساله، تأثیر تصوف بر  فتوت

داشته اسـت. کـه     کاشانی، آملی و همدانی ادامه نامه فتوتلیف سنتی که تا قرن هشتم یعنی زمان تأ

دسـت   نیعشـ  یهـا و زوایایشـان، بـه اعمـال     نما در تکیـه  این تاریخ، ناجوانمردان فتیان البته پس از

بنا شـده بـود، از تصـوف بلکـه از      مروتاخ�ق و ۀ که بر پای فتوت ،تدریج یدند و در نتیجه بهیاز

  فرهنگ ایرانی رخت بربست.

  (وجه خلقی) عرفان عملیاخالق و  ،فتوت .2ـ4ـ3

معتقـد  ریـاض   آنچنـان کـه محمـد    ؛اخ�قی دارداجتماعی و اي  جنبه در نگاه اکثر صوفیان، فتوت

اسـ�م(ص)   خُلق عظیم پیـامبر  آنان .)15: همان» (تر کرد اخ�قی دین را نمایانۀ جنب فتوت« :است

، و اند. و حتی بنا بر نص صریح قرآن، هدف ارسـال رسـل   ویل کردهایشان ترجمه و تأ فتوترا به 

ـ إنما بعثت �«که  اند دانسته همین امرا رانبیا   اتماخص خ  طور به ی،طبرسـ ( »خـ�ق مکـارم ا�  متم 

روشـی  قـوم،  خ یمشـا  سـخن وـث یاحاد استفاده ازبا  نویسان صوفی نامه فتوت ).500، 9ج :1374

 فتـوت  ؛انـد  پرداختهآن اخ�قی نگاه  از فتوتاصول و به شرح   براي استحکام ک�م خود قرار داده

م�طفـت بـا   ، یثـار، ازخودگذشـتگ  یا ،ییچون راستگو یک اخ�قیل نیاز فضا يا مجموعهۀ مثاب به

 صــفتدر دو  را آنکــه سـهروردي   اسـت  )422 :1377 ،سـلَمی ( یو پاکــدامن ا،حفظ تقـو اخـوان 

، کاشـانی ( اسـت  کردهخ�صه  (دفع ضرر دشمنان) »شجاعت«(نفع دوستان) و » سخاوت« اخ�قی

معنـا  » مـروت «را  فطرت دانسته و آن س�متیۀ را نتیجل کاشانی جمیع این خصای .)28ـ22 :1351

). پـس  7: همـان » (نوریت و بهاي آن ،فتوتس�مت و صفاي فطرت است و  ،مروت« :کرده است

است که شامل جمیع صـفات فطـرت    مروت، شود می در نظر بسیاري متبادر فتوتآنچه از معناي 



ثبات و نـزوات او ملکـه گردانـد و بـر      ...ه غایت رسدچون مواظبت بر امور ب. «استپاك انسانی 

صفا و اشراق و نورانیت و لطافت خود ثابت ماند، تمامت انواع عفت و شجاعت درو راسخ شـود  

پـس   .)6 :(همـان » خوانند مروترا  و جمیع اصناف حکمت و عدالت بالفعل ازو ظاهر گردد، آن

 شود. خ�صه نمی مروت ، صفاي فطرت یالدر خصای فقط فتوت

را فـن پـنجم از فنـون تصـوف      فتـوت  ،یونالع سئعرا یالفنون ف سئنفا در آملیین الد شمس

که آن عبـارت اسـت    فتوتعلم  ،فن پنجم از علوم متصوفه«: گفته استآن  یفو در تعر برشمرده

بـا   یـق خ� یلتـا فضـا   یآن بر ظلمت نفسان ی�يو است یظهور نور فطرت انسان یفیتاز معرفت ک

، 2ج :1381 محمـودآملی، ( شـود  یمنتفـ  یکلـ  بـه  لیاذملکه گردد و ر ی]متما : به[باسرارها اسرارها

را از یک صـفت اخ�قـی صـرف     فتوتمفهوم  ،اش نامه فتوتدر نیز علی همدانی  سید میر .)128

هر بزرگی را نظـر بـر صـفتی    « :که جزئی از دیگر صفات سالک باشد، با�تر دانسته و نوشته است

ۀ الهیـ صـفات  تمـام   شامل فتوتدر حقیقت،  .)165 :1382یاض، ر( »فتوتافتاده است از صفات 

نفوس انسانی در این منـزل، کـه تـو آن را    ۀ بدان که قافل« :اند خلق شابراري است که متوجه آسای

مـردودان  » .بارگاه کبریاو�ن حضرت صمدیت و مردودان مقب :اند خوانی، به دو فریق گشته دنیا می

جانبـازان  «ابـرار را   ،ی. میرسیدعلی همـدان اند  �نو�ن ابرار و مقبو مقب اند، اهل شقاوت و خسارت

» حق ناظر و ندیم حضرت«اي از ایشان  عدهکه نام نهاده، » کوي طریقت انعیار«و » میدان حقیقت

ۀ این دست و .است »وجود ایشان سبب راحت و آسایش بندگان« اند و متوجه خلق ،ي دیگرا دستهو 

  .)174ـ166 :(همان است  دهمعرفی کر» نفتیا«با عنوان اخیر را 

صـوفیانه    فتـوت م�متیـه و   مقامبلکه در ین دنیا هستند، تنها سبب راحت خلق اهللا در ا تیان نهف

نمـاي مسـیر    م تمـا ۀ رسانند و خود جلـو  همان اولیاي خاص الهی هستند که ناقصان را به کمال می

ـ بـه دن  یاز سـر دلبسـتگ  نه  )بازار( سوق سوي خلق و ش اهل م�مت بهیگراپس  .الی اهللا هستند ا ی

دلیل حکم الهی است که باید در میان خلق بوده و دستگیر ظاهري و باطنی خلـق اهللا   بهبلکه  ،هبود

و  انـه زاهدبا عنـاوین   شاندنش و معروف یهدفروشز م�متیان از کراهت دلیل به همچنین. و باشند

ـ از افراد سرشناس م�مت یکی، يشابورین  حداد صابوحفمثال،  براي ه است؛بودعارفانه  ه، هرگــاه  ی

ـ یمرقـع   ،گشـت  یآمد و چون به خانه بـازم  یدرم اهل سوق يبه ز ،رفت می رونیب بـه  لبـاس  یعن

    .)434 :هماند (یپوش یان میصوف

  (وجه حقی)عرفان نظري و  فتوت. 3ـ4ـ3

انسـان کامـل،    سـه محـور   را در عربـی  ابـن شده در مکتب  گذاري پایه نظري عرفان توان کلیت  می



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  شناسی کاشان

  )24(پپاپی  1شمارۀ 
 1399ستان بهار و تاب

142  

که اکثر محققان هر سـه   ؛کردشناسی عرفانی (چینش نظام هستی) خ�صه  وحدت وجود و هستی

مـد  اما آنچه در این مقاله از عرفان نظري  .کنند می جستجووجود ۀ وحدت شخصیدر موضوع را  

یعنی توجـه   ؛باشد کامل و و�یت می  صرف، بلکه مبحث انسان است، نه بحث وحدت وجود نظر

 ،اي که در آن نقطه ؛با تشیع و تصوف عملی خراسان و بغداد عربی ابنمشترك مکتب ۀ به همان نقط

پـس از   نامـه  فتـوت آنجا کـه   مث�ً د.شو هویدا میق) 736( فرد عبدالرزاق کاشانی جایگاه منحصربه

یق و�یت، اخ�ق و ... طربدایت و�یت تواند بود فتوتنهایت «نویسد:  می» فناي دوئیت«اشاره به 

معام�ت و احوال و مکاشفات و علوم و مشاهدات است. و منتهی شود به فناي خلقیـت در عـین   

 ۀوسـیل  عربی بیشتر بـه  مکتب ابن«باید یادآور این مطلب بود که ). و 9ـ8: 1351 ،کاشانی» (تقحقی

م و درك او بـه  کـه نزدیکـی کـ�    تا جایی) 127 :1389 کوب، (زرین» شد  کاشانی نشر  اقعبدالرز

 عربـی  ابـن  آنِ او را از یعرفان يها لیکه کتاب تأو را بر آن داشت یعربی، گروه دقایق معارف ابن

از  نیـز  شپـدر ، تـأوی�ت  در کتـاب  اشاراتشاز سویی دیگر و بنا به  .)13 :1363 بپندارند (کربن،

نیز خدمت  کاشانیخود کرده است.  آمدوشد می ،الدین سهروردي صوفیان بوده و در محضر شهاب

 :1370جـامی،  (کیشی الدین  شمس ،علی بزغش شیرازيالدین  نجیب، عبدالصمد نطنزيالدین  نور

) 77ـ70 :1380زاده،  (هادي عبداهللا  الدین اصیل و شیرازي  بقلی  روزبهان  شیخۀ نواد همچنین ،)478

ابـن   سـیاري چـون  شـود کـه چـرا ب    حال معلوم مـی  .است  خراسانیان نمودهۀ سلوك بر وجه طریق

 جامع ا�طرافۀ از اندیش گیري بهرهبا  اند؛ پس دهمعرفی کر» من العالمین العاملین«ایشان را الفوطی 

  .کردو مکتب خراسان را روشن  عربی ابنمکتب ۀ رابطۀ باراز ابهامات درتوان بسیاري  می کاشانی

  نامه عبدالرزاق کاشانی   فتوت .4

،  یـزي تبر   زرکـوب   ینالـد  نجـم ،  يسهرورد  عمر   ینالد شهاب چونصوفیانی  هاي  نامه فتوتدر بین 

 ۀنامـ   فتـوت  ،...و علـی همـدانی   ، سـید  سـازان  یـت چ ۀنامـ   فتوت،  يکهر کر  یوسف  بن   یعل  یشدرو

) و بعضـی    11 :1363کـربن،  واعـظ کاشـفی (   ۀنام فتوتو  اي دارد جایگاه ویژه  یکاشان  عبدالرزاق

ۀ دربـار   برادرانۀ ی(هد  یانالفت  یصخصا  یف  ا�خوان  تحفإل  متن  ینا  اند. عنوان هگرفت  دیگر از آن وام

ـ ا دیگو یم ،نوشته این اثرکه بر  يا در مقدمه کاشانی. است)  جوانمردان  یصخصا ن کتـاب را بـه   ی

 يرازیشـ  یبعداً مانند روزبهان بقل ینوشته است، ول یمان به زبان عربزاز بزرگان  یکیدرخواست 

 کـه  ترجمـه کـرده   یآشنا نبودند، کتاب خود را بـه زبـان فارسـ    یب به زبان عربب آنکه طُ�سب هب

را در  آنمـتن فارسـی   ، مرتضی صـراف  ؛)  13 :(همان  است  یجهنت  یکو   باب  ، ده مقدمه  یک  شامل

همچنـین   هر دو نسخه را به طبـع رسـانده اسـت.   و محمد دامادي،  کردهچاپ  رسائل جوانمردان



: همـان ( یق و موجز به شـرح آن پرداختـه اسـت   بسیار دق ،آیین جوانمرديري کربن در کتاب هان

  منسوب  یثیحد یرفست در است فتوتاهل  یاخ�ق  یاتخصوص  يبند طبقهآن ده باب، و  ؛)30ـ13

 یـرِ بغَ  یـإل و الَعطَّ  القِّلَـإل ، و السخاء عنْـد   عندالدولَإل  اضُعو، والّت لعفْو عنَد القُدرةا یه: «(ع)مولی علی  به

    .شود پرداخته می کاشانی  ۀنام فتوت ه محور اصلی رسالۀاکنون به شرح س .)24 :همان( 2»إلمنّ

  قیاقرب الطر ۀابثم به فتوت .1ـ4

 آغاز نموده اسـت؛ بر انسان از جانب ظاهر و باطن تعالی  حقبا منت نهادن  را رساله کاشانی ابتداي

علوم و مراسم حکم و رقـوم آداب   کمال رسانید و نقوشه ح توفیق و هدایت بنَمه ایشان را ب«که 

ر و جـوانمردي و سـی  خصـال و نعـوت   موهبـت   و محاسن شیم بر الواح نفوس ایشان نگاشت و

از  فتوتصفات آزادمردي ارزانی داشت تا با ظاهر آن کما�ت او را بر آن حال بستودند و به قدم 

و  دیباچـه در اکثـر رسـائل و کتـب صـوفیه،      .)3 :1351 ،یکاشان( »دندقصب السبق ربو ،اهل عالم

در اینجا کاشانی پـس از حمـد   بر همین سیاق و مجملی است از کل متن.  بسیار متن، شرحۀ مقدم

معنـاي   و این دقیقاً ؛اند گوي سبقت از دیگران ربوده» فتوتاهل «نوشته است که صراحت  به ،حق

هـم   شُـطّار ۀ مـوجز، از واژ ۀ جالب است کـه در ایـن رسـال    است. »رشُطّا«یا طریق » اقرب الطرق«

قصـب   ،عکس به معنـاي عیـارانی کـه در رذالـت    ا نه به معنی اقرب الطرق بلکه براستفاده شده، ام

 فتـوت خـاطر  کـه را  هر«: فرماید منع می شُطّارو سالک را از مصاحبت  اند السبق از اهل عالم ربوده

ك این طریقت از باطن منبعث گردد، بشارت باد به س�مت فطـرت و  سلوۀ یبر دل گذر یابد و داع

و قابلیت باشد... اول باید کـه از   ددات ارادت ع�مت استعص�بت و�یت، چه صحت داعیه و قو

مخالطــت اشــرار و .. و .چــون دروغ و بهتــان و غیبـت و... موافقــت ناکســان  ...مــروت مفسـدات 

ن که در زمـا  اي را باید یادآور بود در اینجا نکته .)56 :(همان »کلی حذر نماید ... بهشُطّارمصاحبت 

هـاي بعـد، ایـن     ر دورهامـا د بوده،  مروتبا فتوتبه معنی چا�ك، تیزرو و اهل  شُطّار ،نجم کبري

 )ینمعـ  ی(فرهنگ فارسـ  »چاقوکش«و  مروت بی و معناي عیاران شدهگرگونی معنایی چار دواژه د

نوربخشـیه یـا   » کبرویـه «جاي شُطّار، بـه   دلیل پیروان نجم کبري، بهبه این  ؛است به خود گرفتهرا 

 معنایی مـذکور  نظر از تغییرات با صرف حال .)189ـ159 :1389کوب،  اند (زرین ذهبیه اشتهار یافته

اي  اقرب الطرق دانستن فتوت، اندیشـه  توان چنین استنباطی داشت که در طول اعصار، موضوع می

علـم   مانند سهرورديبزرگانی  مثال آنکه شاهد ؛مشایخ طریقت بوده است ازبسیاري رایج در میان 

 بـن یوسـف   علـی درویـش   ماننـد عرفـایی   یـا  و )106(همـان:   اند دانسته »مغز حقیقت«فتوت را 

(صـراف،   الطریق الی اهللا ةزبدرا  طریق فتوت، »حقیقت«وصول به  سلوك عملیِ ۀاز جنب ي،کرکهر
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شـرافت ایـن   یک فصـل بـه    ها نامه اکثر فتوت در مقدمۀهمچنین  .ندا اري کردهذگ نام) 220: 1370

 عـوارف در آثار عرفانی سترگی ماننـد   ،از سویی دیگر ).66همان: ( شده است دادهاختصاص علم 

شرف فتوت و تعریف کسی که مظهر این صفت باشد  ... ،الحدیقه قإلیحد، العباد مرصاد ،المعارف

به حضرت شاه (و�یت) و فرزنـدان بزرگـوار    دس که اسنامسطور است، و شرف این علم همین ب

  .)6: 1350 ،کاشفی(» آن حضرت کرده

  تخلقیفناي : فتوتغایت . 2ـ4

 فتـوت اسـاس  را  مـروت و  »، ظهور نور فطرت اسـت فتوت«نویسد:  می فتوتدر تعریف اشانی ک

او را محـال   وتفت ،ندارد مروتمبنی و اساس و�یت باشد و هرکه  فتوت« :د استو معتق داند می

اتصال بنده است بـه حـق   ۀ نشان مروتو�یت نرسد. چه، ه هرگز ب ،ندارد فتوتکه تواند بود و هر

.. نفسانی سـ�مت  .گاه از آفاتفطرت انسان هر«و بر ) 6 :1370 ،صراف» (صحت فطرتۀ واسط به

 »ق کمال شود.ی پذیرد، صافی و منور گردد و مستعد و مشتا... قیود ع�یق جسمانی رهاییابد و از

،  فتـوت در  رو یـن ااز ؛اسـت   بالفعل  حالت  به  وهبالق  از حالت  فطرت  ینور اصل  ، انتقال فتوت  هدف

کنـار بزنـد.     يرا از برابـر انـوار معنـو     ظلمـت   بتواند حجاب  از آنچه  است  و دل  جانۀ یاصلْ تزک

دانسته و رذایل را امور عارضی. » لوازم ذاتی فطرت انسانی«کاشانی فضایل را  .)24 :1363، کربن(

ل ذاتی آدمی ماننـد نـوري   روند، فضای می از بین مروتهاي عارضی توسط  این رذیلتو آنگاه که 

زنگـار  «را تا مقام و�یـت و خـالص شـدن از     فتوتبروز پیدا کرده و اهل   که در ظلمت بوده، راه

 فتـوت و غایـت  » قـرب حـق اسـت   ۀ نشان فتوت« زیرا ؛کنند یعنی مقام قرب راهنمایی می» ثنویت

فنا بشریت و استغراق در عین احدیت و ظهور سـلطان محبـت و خلـوص    «است که آن » و�یت«

طریـق و�یـت،    بـدایت و�یـت توانـد بـود...     فتوتهایت ن«پس » از زنگار ثنویت است. جوهر او

خلقیـت   يفناشود به  اخ�ق و معام�ت و احوال و مکاشفات و علوم و مشاهدات است. و منتهی

هاي نجم کبـري   بین اندیشهکامل تلفیقی ، در این تعاریف .)9ـ8: 1370 ،صراف(» در عین حقیقت

» م�ت و اخـ�ق و احـوال  معا«اي که در آن هم سخن از  توان مشاهده کرد. شیوه را می عربی ابنو 

و  سـان اسـت  دو مکتب) بیانگر مکتب خراروشنی (از منظر قائلین به تفکیک عرفان به  است که به

  نماید. می» فناي خلقیت در عین حقیقت«از سویی دیگر اشاره به 

  واسطه بی ۀ؛ رابطفطرت؛ عهد الست. 3ـ4

 رو جـوانمردي بـه   ایـن ن یکـی اسـت؛ از  انسـا   نخستین  ذاتی و فطرت  جوانمردان با خلوص  ایمان

اي بـه عهـد السـت،    کاشانی وفو  )15  :1363، کربن( گردد مییثاق پیش از تولد (عهد الست) بازم



نفس از لوث طبیعت و فطـرت  «داند.  می فتوتاهل ۀ خود بودن را شیوۀ یعنی بر طریق فطرت ازلی

از ظلمت جبلت صافی نگردد و از آ�یش طبیعت پاك نشود تا بنده به عهد قـدیم وفـا ننمایـد. و    

بـر آن   فتوت.. که ... فضایل شریفه.صفا تمام گشت و حجاب مرتفع شد و تمامت ،چون وفا نمود

ت آن در ازل به حسـب اسـتعداد   ... نوریت جوهر انسانیت و قابلیاست به حصول پیوست  موقوف

 »هـدایت لطف و « نیازمندانسان ، سوي حقیقت به »امکان ۀ بقع« براي حرکت ازو ) 39 :(همان» لاو

و  انفتـاح عـین بصـیرت بـه مـدد توفیـق      « :عبارت اسـت از  فتوت  در نظام اهل» هدایت« و .است

 .)33 :1370 ،صـراف ( »اکتحال (سرمه کشیدن) آن به نور تأیید تا مطلـوب را عیـان مشـاهده کنـد    

انعـام   فتـوت اگر حق به نعمت هدایت بر اهـل  «لطف خدا دانسته که  ، هدایت را منوط بهکاشانی

فتیـان بـر یـک    ۀ هیچ کس از زمر ،نکردي و به مدد توفیق و عنایت ایشان را مخصوص نگرداندي

سـماحت  ۀ خصال جوانمردان پیروز نگشتی و شجاعت و عفت قدرت نیافتی و بر ناصـی  خصل از

ا به جوانمرد عنایت نکنـد، او  اگر خداوند لطف و هدایتش ر« همچنین .)34 :(همان» مالک نشدي

  شدن باز یا» انفتاح عین« کاشانی .)28 :1363، کربن» (رسد گاه به خصوصیات جوانمردي نمی هیچ

 و مراد از هـدایت و مشـاهدت در  «نموده است.  محسوبات رتبه از یقینیماولین  رابصیرت  ۀ دید

اسـتد�ل یـا بـر سـبیل        و   ست که از فرط صفا به طریـق نظـر   ا یت قلبیؤالیقین و ر  علم ،ین مقاما

خواهـد یـادآوري    مـی  يو .)33 :1370 ،صراف( »الیقین  کشف حجاب، بنده را روي نماید نه عین

عـین الیقـین گمـان     ،انـد  شـهود کـرده  را اند و آنچه  در این مرحله مانده و ف�سفهحکما نماید که 

و حکمت حال آنکه این از فرط صفا و وضوح در استد�ل بوده است. و در ساحت علم  ؛اند کرده

کشـف  « قـوم خ�ف سـخن جمهـور   ، بـر و عجیب است که کاشـانی . و عرفان فتوتگنجد نه  می

 روحـی کـه بـه تجلـی     مشاهدۀ « نی علمی دانسته است نه عینی.یقیرا » روحیۀ مشاهد«و » حجب

الیقـین و   عـین  ۀنگذرد و به مرتب آن در  چه غایت حکمت از حد ،معبود حاصل آید  جمال و شهود 

کلیت تواند بـود و   ءدقت استغراق در عین جمع احدیت و فناۀ مرتب وکه درآناز ، الیقین نرسد حق

کاشـانی معتقـد اسـت کـه خداونـد       .)جـا  (همان »آن نگرددجز صاحب و�یت بدان نرسد و گرد 

توحیـد الهـی و علـم حقـایق ربـانی      «قرار داده است و » توحید خویش را در ذات فطرت انسانی«

    .)48 (همان:» بالفعل ظاهر نشود ا� به احکام عقود ایمانی و این معنی وفا با حق است

  نهاییتحلیل  .5

اي  زمـانی ۀ در بـاز کاشانی  ي،نجم کبر ، عربی ابنی چون نفري، د، افرادي مختلفآنچنان که بیان ش

، طریـق وجـه   انواقفـ ظـاهر مختلـف    عناوین بهطریق جوانمردان با  به درازاي تصوف اس�می، از
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جـوانمرد   بـا عنـوان  بایزید از  شیخ اشراق مثال ايرب ؛اند نام برده فتوتخاص، طریق شُطّار و اهل 

» اربـاب مواقـف  «را جـز   ایشـان  عربی ابن همچنین .)188: 1386 ،شفیعی کدکنی( برده نامبسطام 

ـ  نویسندۀ .)609، 2ج :تا بی ،عربی ابن( است برشمرده و واقـف   عربـی  ابـن متـی  م� ۀمقایسـ «ۀ مقال

اسـت کـه     بـه ایـن نتیجـه رسـیده     ،نفـري  واقفانِبا  عربی ابننزد م�متیه  بررسی تطبیقی با »نفري

ـ  کرد که ابن یانب ینو چن ه حکم نموددو گرو ینا یبه همسان توان یم« از دو منظـر   يو نفـر  یعرب

را  ایـن دسـته از سـالکان    ؛)12: 1396(تکـاوري،  » انـد  دسته از سـالکان پرداختـه   یک یفبه توص

ـ "که به مقام قـرب   داند یافراد به خداوند م ترین یکنزد« عربی ابن اعـوانی،  » (انـد  رسـیده  "یاو ادن

واقـف   .شـده اسـت   یدهکشـ  یربـه تصـو   یـز واقـف ن  يبـرا  ،قرباز  یگاهیجا ینچن .)43 :1384

و واقـف از هـر    تـرم،  یـک ش نزدیبه خو یزگفت: من از هر چ«خداوند است:  فرد به ترین یکنزد

را » عـارف «و » عـالم «دیگر یعنـی  ۀ دو دست و رتبۀ) 72 :1390 نفري،» (تر است نزدیکبه من  یزچ

 يهـا  گانـه  سه قـرن بعـد، سـخن از سـه    نیز  عربی ابن. بیان داشته است» واقف«تر از  اي پایین مرتبه

  جاي داده است:» �متیم«و » صوفی« ،»عابد«ۀ سلوك نموده و سالکان حق را در سه دست

نفـس در   ي، تهـذیب ظـاهر  ۀیدافعـال پسـند   یی،ها زهد و پارسـا  که در آن یبندگان«عابد:  .1

ت و مقامـات  ا�از حـ  اط�عیو  یهدسته آگا ینا .غلبه دارد یستروش سلوك آنان بر اعمال ناشا

یـد  مطالعه نما یکتاب یاگروه خواست نوشته  یناز ا یکیندارند و اگر  يو اسرار معنو لدنی و علوم

  .)34، 3ج :1370 عربی، ابن» (باشد یدر آن حد م هایی یا کتاب یحارث محاسب إلالرعای

گـروه   یـن ا...  باشـند؛  یو زهد و توکل مثل عباد م ییدر پارسااین گروه «صوفی و عارف:  .2

 م�متیه اهل رعونات و غرورهاي نفسانی هستند و شاگردانشان نیز مثل مشایخ خـود،  سه با مقایدر 

 »کننـد  مـی  یاسـت و ر یاحساس بزرگـ فضل و  اظهار اهللابوده و نسبت به عباد يدعاو ینچن يدارا

    .)35ـ34، 3ج: (همان

 علـت  خداونـد بـه   .انـد  یدهبر یگرانو از د اند وستهیبا خداوند پ اند که یآنان کسان« :مإلمتیان .3

را محـو کنـد و    یـر ن توجـه بـه غ  ادر وجودش ینکهتا ا دارد ین را از هر شائبه مصون میشاا یرت،غ

او غافـل   یـت از عبود يا مخصـوص شـوند و لحظـه    ین،به مقام راسخ اینکه تا ید؛متوجه خود نما

شناسـند و   ینمـ  یاسـتی دل، فضـل و ر  یـت بـر  بربو ی�يعلت تسلط و است به یمردان ینچن ؛نشوند

 ایـن مقـام  ۀ یسـت شا یاز آنـان کسـ   یـر درك کنند و غ توانند یو خلق نم فتوترا اهل  یمقام ینچن

    .)جا (همان» یستن

الطرق الی اهللا بـه عـدد   «پس از بیان ک�م مشهور ، اصول العشره ۀمکبري نیز در مقد الدین نجم



  است: کردهبندي  کلی زیر تقسیمۀ را در سه شیو نهایت راه ، این بی»انفاس الخ�یق

  »ستد است به بسیاري روزه و نماز و...ملحوظ ایشان دادو«ارباب معامله راه اخیار؛  .1

بدیل اخـ�ق سـیئه بـه حسـنه، و تزکیـۀ نفـس از       ریاضت در ت«مجاهدت   اربابراه ابرار؛  .2

  ...»آ�یش و

ـ    ئرین باهللا، و هو الطریق الشُطّارالطاالطریق سائرین الی اهللا و «؛ شُطّارراه  .3  إلمـن اهـل المحب

و در ادامـه در تعریـف   » ، فالواصلون منهم البدایات اکثر من غیرهم فی النهایـات. إلالسالکین بالجذب

کـه در   چنـان » بناي آن بر موت به اختیـار اسـت.   ،ایم این راه که اختیار کرده«فرماید:  سوم می ستۀد

    ).39ـ31: 1395(کبري،  4»بمیرید پیش از آنکه بمیرید: «حدیث به آن اشارت است

مقـامی واقفـان    بـی  ، روش م�متیـان و مقـام  شُـطّار معناي مشترك از طریـق    توان یک می پس

ه وجـود داشـت   اي گانـه  سـه  بنـدي  دسته، نیز فتوتۀ در میان جامعاستنباط کرد. و عجیب نیست که 

  است:

    .رفاً ک�می بودشان ص که هواخواهی ندکسانی بود قولی؛ .1

 .گرفتند عهده می حمل شمشیر را بر ۀکسانی که وظیف ؛سیفی .2

شرب قـدح اشـارت اسـت بـه     « .نوشیدند می )زده آب نمکخاص (ۀ پیالکسانی که  ؛شُربی .3

عنایت ازلی، شخصی را بخشیده باشـند  ۀ علم و حکمت که به حسب صفاي استعداد اولی و سابق

ۀ واسط ههاده تا بت قبول آن در وجود او نو قو   ت بـه  فیض نفسی کامل برو ظـاهر گـردد و از قـو

    .)14 :1370 ،صراف(» د. چه حیات قلوب علم استفعل آید و سبب حیات حقیقی او شو

تعهـد نسـبت بـه     هـاي متفـاوت   مقـام  ۀدهند تواند بازتاب می که حال ها در عین بندي این طبقه

 نـزد عرفـایی چـون سـید    » یعت و طریقت و حقیقتشر«بندي  تواند یادآور تقسیم باشد، می فتوت

تـوان   و چنین می .»احوالی« إلو الحقیق» افعالی« و الطریقإل» اقوالی«؛ که الشریعإل باشد حیدر آملی نیز 

 ،ي بـا چشـیدن حقیقـت   شُـطّار گفت که معامله و قول با شریعت، مجاهده و افعال با طریقـت، و  

ـ بـا تزک   تفکـر همـراه    از راه  شـخص   کـه   ستا  یقتحق  مسو«معنایی وثیقی دارند. ۀ رابط   نفـس ۀ ی

    .)23 :1363کربن، ( « و برون  از درون  یگانگی  به  یدنرس  یعنی رسد، یم  آن  به یماًمستق

 عربـی  ابـن  يِحان کبروراز شا یبرخ ،صوفیه هاي سلسلهدر  عربی ابن يها یشهپس از رواج اند

بدانند؛ از جمله  عربی ابنهمان وجه خاص در مکتب را  يکبرو شُطّار یقتمند شدند که طر ع�قه

ق یـ گر هست کـه آن را طر یقى دیاما طر«نویسد:  می فصوص ياز شارحانِ کبرو یخوارزم ینحس

ـ ، و در اق سـرّ خواننـد  یـ ق آن را طری، و اهل تحقندیوجوه خاص گو  ق وسـائط را اصـ�ً  یـ ن طری
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خـود بـه حضـرت     ۀن ثابتـ یروى عـ  ق ازیق حاصل است از ارتباط خ�ین طریمدخلى نباشد. و ا

ات الهـى و  یواسطه. و تجل یقت رب خود بیقت هر مربوب مرتبط است به حقیخالق ، از آنکه حق

جذبإل من جذبات الـرحمن تـوازى عمـل    "ن روى حاصل شود و سرّ یجذبات پادشاهى بنده را از

ـ یالـى آخـر الحـد    "ادیـ کنت له سمعا و بصرا و "مکشوف گردد، و وجه  "نیالثّقل و  ن شـود. یث مب

نام نهاده اسـت   شُطّارق یآن را طر اصول عشرهز در یخ قدس اهللا سرّه العزیق است که شین طریهم

ات اکثـر  ین بالجذبإل فالواصلون منهم من البـدا یمن اهل المحبإل السالک شُطّارق الیو هو طر«و گفته: 

 ،یخـوارزم ( ») مثبت این دعـوي اسـت  54 :(مائده "حبونَهی حبهم وی"و .. . اتیالنها یرهم فیمن غ

    .)30، 1ج: 1368

هـیچ  تـاکنون   ،اند معاصر بوده )ق 618 (شهادت و نجم کبريق)  638 وفات( عربی ابنگرچه 

امـا  نشـده اسـت.    ارائهعارف بزرگ این دو ۀ در باب م�قات و یا رابطگزارش تاریخی و معتبري 

عرفان خراسان ۀ نمایند ۀمثاب نجم کبري به ؛ی نمودیک مکتب عرفانی تلقۀ توان نمایند هریک را می

 بیشـتر برحسـب جغرافیـا،    هـاي صـوفیانه   طریقت  بندي هرچند که تقسیم مکتب بغداد. عربی ابنو 

قائل شدن بـه دو مکتـب   با مقداري تسامح،  مستشرقان است،هاي تحقیقی  حوزهبندي  یادآور طبقه

بـر  که جناب رودگري،  یده نیز نخواهد بود؛ آنچنانیی خالی از فااد، در جاهاعرفان خراسان و بغد

ق معرفـت  متعلـ » وجود مطلـق «که در آن  ـ عربی ابن» معرفت«ل شدن میان طریق مبناي تفاوت قائ

بـه بررسـی    ـ »ق عشـق اسـت  خدا متعلـ «که در آن  ـ خراسان» عشقذوق و «و طریق  ـ آدمی است

مفهـوم سـلوك از نگـاه    عتقـد اسـت کـه    مو کبرویان پرداخته ۀ با شیو» وجه خاص«تفاوت طریق 

    .»اند فراتر از آن چیزي است که پیران خراسان در نظر داشته« ،عربی ابن

در  )عربـی  ابـن عرفان خراسان و بغداد (یا مکتب همسویی  بهاما در پاسخ این گونه تفکر باید 

عـالم   کاشانی است. عبدالرزاقالدین  و بهترین شاهد ِمثال، کمال اشاره کرد» صوفیانه  فتوت«مفهوم 

کسـی   ؛و تصوف علمی داشـته اسـت   فتوتاست و هم دل در گرو  فصوصعاملی که هم شارح 

 گ صـوفیان خراسـان خـرده گرفـت.    بـر قطـب بـزر    عربی ابنوجود   وحدتۀ که در دفاع از نظری

در اند که همین مکاتبات و مراودات، منجر به آن شد که ع�ءالدواله سـمنانی   اي بر این عقیده عده

: 1362(سـمنانی،   احسـاس نـدامت کنـد    عربی ابن در برابرمخالفت خود » شدت«از  ،ةالعروکتاب 

د، عاقبـت وحـدت   گیرند که در تقابل وحدت وجود و وحـدت شـهو   ). و چنین نتیجه می37ـ36

  اند. وجودیان پیروز شده

شـانی، صـاحب   به استناد منابع، این دو عارف بزرگ، یعنی ع�ءالدوله سمنانی و عبدالرزاق کا



تـا اشـتراکات و    توانسـت باشـد   مـی هستند که تطبیق ایـن دو اثـر محـک خـوبی      یهای نامه فتوت

ـ   نامـه  فتـوت کنون کدیگر تفکیک شود اما افسوس که تااز ی افتراقاتشان دسـت نیامـده   ه سـمنانی ب

را بـه   آن اشتباه ی بهعبدالباقی گولپینارلي منسوب به سمنانی وجود دارد که  ا نامه فتوتگرچه  ؛است

: 1366 (انصـاري،  معـارف ۀ مجلـ  .)29 ،1ج: 1379 ،گولپینـارلی (است  دهکر  ع�ءالدواله چاپ  نام

ـ   302ـ270: 1399 اشراق (نجفی،  نشر آیت تازگی و به) 36ـ19  سـند ۀ ) همین اشـتباه را بـدون ارائ

 اسـت  آملـی   الـدین  شـمس  نامـه  فتـوت کـه ایـن رسـاله عـین      درحـالی  انـد؛  جدیدي تکرار کـرده  

ۀ صـوفیان  فتـوت  د، کاشانیه در بخش دوم بیان شآنچنان ک .)128ـ110، 2ج: 1381آملی، (محمود

» وجـه خـاص  «کـه تفسـیري دیگـر از     مبناي وفاي به عهد الست تعریف کرده اسـت؛ خود را بر 

ت در اکنـون نیـز   ذشته نیست، همچنانی که حضـرت احـدی  باشد. عهد الست مرتبط با زمان گ می

وجـه خـاص غیبـی    «از طریق » سرّ وجودي آدمی«فات زمانی است. و یاز توصحاضر، بلکه فراتر 

و شُطّار این راه را اقـرب   فتوتتواند باشد، و اهل  می »مستقیم«با حضرت حق در ارتباط » احدي

  .دانند الطرق می

  گیري نتیجه. 5

 ،شُـطّار ۀ واژ نـام نهـاد. و مـرادش از    شُـطّار ۀ ، اقرب الطـرق را طریقـ  عشرهالل اصونجم کبري در 

بـوده کـه در گـذر زمـان، داراي دگرگـونی معنـایی شـده و معنـاي          فتـوت چا�ك، تیزرو و اهل 

» شُـطّار «مسلک نه با اصط�ح  عارف کبروي کاشانیبه همین دلیل، ناجوانمرد به خود گرفته است. 

لم قصب از اهل عا فتوتبه قدم « به توصیف طریقی پرداخته کهو جوانمردان، » فتیان«بلکه با لفظ 

   .)3 :1370 ،صراف( »اند السبق ربوده

و جـوانمردان   فتـوت صوفیانه، که به م�متیه نیز اشتهار دارد، طریق اهل   فتوتیا   شُطّارطریق 

از منظرگـاه   زیـرا علی همـدانی.   سید از منظر عرفایی چون سلمی، کاشانی و میر فتوتالبته  ؛است

ـ   شـده اسـت   یمقاله سـع  یندر ا شود. صوفیانه تعبیر می چیز همهیک صوفی  ت سـخن  کـه حقانی

عـ�وه بـر آن،    ؛اثبـات شـود   »شُـطّار طریق «و  »وجه خاص«مبنی بر یکی بودن مفهوم  خوارزمی،

 تلقـی » فتـوت م�متی یا اهـل  «  ي صوفیانِنیز حامل همان معنا» حقیقت اهل« و» واقفان«اصط�ح 

د�یـل گونـاگون   بـه  هریک از عرفا ا زیر ؛و این کثرت الفاظ نباید رهزن محققان گردد .شده است

 ارتبـاط «واحـد   اشاره به معنايبراي  یمتفاوتظاهر  به و اصط�حاتاز الفاظ ... فرهنگی، تاریخی و

 .اند کردهاستفاده  »واسطه بی

هاي آتی باز نموده تـا وحـدت    کال نیست، لیک راه را براي پژوهشگرچه تحقیق خالی از اش
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از پـس تعـابیر متکثرشـان     انـد،  واسطه قرار گرفتـه  بی مستقیم معرفت که در طریقرا کسانی  ۀکلم

 .دهیم قراري بیشترمورد تفحص 

  

  ها  نوشت پی

    .یدندپرست خدا می يجا ها را به شد، آن معلوم می يمردم عاد يخدا برا یشپ یشاناگر مقام ا .1

   .منت بی  يو عطا  اقهف فقر و  و سخا در وقت  دولت  اندر زم  و تواضع  قدرت  عفو در وقت. 2

فارسی احمد  نامه فتوتاولی  ؛دیگر نیز صورت گرفته است ۀنام فتوتدو  رۀتباهی است که دربااین اش. 3

و بـه تقلیـد از وي جیمـز     ،خاورشـناس آلمـانی   ،)Borokelman(بن محمد غزالی است کـه بـروکلمن   

اند و  هکردام شیخ احمد غزالی منتشر ن اشتباه به را به ) آن29: 1360(طوسی،  )James Robson( روبسون

یدالـدین عطـار   اي منظوم از عطار نامی متعلق به قرن نهم هجـري اسـت، کـه بـه فر     نامه فتوت، دیگري

   .)132ـ126: 1382، ریاض( اند نیشابوري نسبت داده

د ماننـ  یروح متعلق شود به بـدن «، تنخلع  ونضو جلباب  ،یا به قول حکماي الهی یاريدر موت اخت. 4

 تجرد از تعلقات نفسانیبا شطّار ). 38: 1395 ي،(کبر »باشد ینم لئحا یجرم یچبدن و آن بدن را ه ینا

کرده و بـا قالـب   تن را رها  ،هنا، که همانند بیرون آوردن پیرآیند نائل می یا انس�خ موت ارادياین  به

کرده به این موضوع اشاره  یسیهادر إلکلم یف إلیفص حکمت قدوسابن عربی در  ند.نک مثالی خود سیر می

شاقّه ادریس مبالغه داشت در تطهیر نفس خویش به ریاضات « نویسد: خوارزمی در شرح آن می و است

ه، تا روحانیت او بر حیوانیتش غالب شد و کثیرا�نس�خ از بدن گشـت و  و در تقدیس از صفات حیوانی

  ).208، 1ج :1381 (خوارزمی،» صاحب معراج آمد

  »فتـی «رگ امن است اي مرگ پیش از م

        

ــطفی   این   ــا را مصـ ــود مـ ــین فرمـ   چنـ

  )212: 1387(مولوي،   

  منابع

  .یاس�م  غاتیدفتر تبل :، قميصریق  ۀمقدم  شرح،  )1370( نیالد د ج�لیس ،یانیآشت .1

  .لزهراءتهران: ا ،2، چیفیابوالعطاء عف یقهعل، تفصوص الحکم ،)1370( ینالد ییمح ،عربی ابن .2

  .دار صادربیروت:  ،یهالمکفتوحات  ،تا) ـــــــ (بی .3

تهران:  ،)عربی ابنالدین  یی(مجموعه مقا�ت در نکوداشت مح شهود عاشقانه، )1384( غ�مرضا اعوانی، .4

 .انتشارات جهان فرهنگ

  .نا یب :جا ی، باقرب الموارد ،)تا ی(ب يخور ی،لبنان یشرتون .5

  .438ـ421، 3 ۀشمارچهارم،  ، دورۀمعارف، »منانیع�ءالدوله س فتوترساله در «، )1366( انصاري، قاسم .6

 یکارشناسـ  ۀنام یانپا ،يار نفرعبدالجب و ترجمه کتاب المواقف محمد تحقیق، )1391( تکاورنژاد، صادق .7



  .مشهد یدانشکده فردوس یات،دانشکده اله، یامام اشرف ی: علاستاد راهنما، ارشد

سال پـنجم،   ،یاتزبان و ادب یالملل ینب ۀکنگر ،»ينفر و واقف عربی ابن یم�مت مقایسۀ«)، 1395ـــــــ ( .8

  .15 ۀشمار

  نا. : بیقاهره ،تصحیح احمدامین و احمدزین، إلا�متاع والمؤانس ،م)1965( ابوحیان توحیدي، .9

   نا. : بیتهران ي،، چاپ محمود عابدنفحات ا�نس ،)1370( ن بن احمدعبدالرحم ی،جام .10

  .ی، تهران: مول2، چح فصوص الحکمشر، )1368( نیحسالدین  ، تاجیخوارزم .11

  .انتشارات اساطیرتهران: ، ورسوم آداب آیین، نامه؛ تاریخ، فتوت، )1382( ریاض، محمد .12

شـرکت انتشـارات   ، تهـران:  8چ ، یـاحی ر ینمحمدام سعیبه  ،مرصاد العباد ،)1379( ینالد نجم ي،راز .13

  .یفرهنگ یعلم

 ،یمپژوهشنامه مذاهب اس� ،»یسلوکهاي  تفاوت ،عربی عرفان خراسان و ابن« ،)1396( محمد رودگر، .14

  .174ـ151 ،8 ۀشمار ،سال چهارم

   .امیرکبیرتهران:  ،یرانف ادنباله جستجو در تصو، )1389( عبدالحسین کوب، ینزر .15

  .امیرکبیرتهران:  ،ارزش میراث صوفیه)، 1392( ـــــــــ .16

: مرکـز نشـر   ي، تهرانراهللا پورجوادنص يگردآور ،سلمی آثار مجموعه، )1372( ابوعبدالرحمنسلمی،  .17

  ی.دانشگاه

 هللانصر، گــردآوري یـــعفیف لعــ�ءابوا تصحیح، ةلفتوا هلو ا فیــإللصوو ا متیــإلالم� ،)1377ـــــــــ ( .18

  .نشگاهیدانشر  مرکز: انتهر ،يادجورپو

 نشـر تهـران:  ، تصحیح نجیب مایل هـروي،  ةو الجلو العروة �هل الخلوة ،)1362( سمنانی، ع�ءالدواله .19

  .مولی

 .سخنتهران: ، قلندریه در تاریخ ،)1386( محمدرضا، کدکنی شفیعی .20

 :کـربن، تهـران   يهـانر  ۀ، مقدمنامه رسائل جوانمردان مشتمل بر هفت فتوت، )1370( یصراف، مرتض .21

  .ینفرانسه و انتشارات مع شناسی یرانانجمن ا

 ، تهران: فردوس.2چ ،یرانا یاتادب یختار ،)1371( اهللا یحصفا، ذب .22

  ناصرخسرو. :تهران ،یانمجمع الب )،1374( فضل بن حسن ی،رسطب .23

  ، به اهتمام احمد مجاهد، تهران: کتابخانۀ منوچهري.فتوتسماع و )، 1360طوسی، احمد بن محمد ( .24

 .: زوار تهران، محمد استع�میکوشش  هب ،ا�ولیا ة تذکر، )1360( ، فریدالدیننیشابوري عطار .25

  .الهام اهللا فروهر، تهران: نصرت ۀترجم ،تفتوو  یهصوف یه،ه م�مترسال ،)1376ابوالع�ء ( یفی،عف .26

تصـحیح  ، و آداب فتیـان  تفتـو ا�خوان در بیان اصـول   إلتحف ،)1351( رزاقدالعبالدین  ، کمالیانشکا .27

 .بنیاد فرهنگ ایرانتهران: محمد دامادي، 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  شناسی کاشان

  )24(پپاپی  1شمارۀ 
 1399ستان بهار و تاب

152  

تهـران: انتشـارات    ،محجـوب  اهتمام محمدجعفر ، بهنامه سلطانی فتوت)، 1350( واعظکاشفی، حسین  .28

  .بنیاد فرهنگ ایران

، ترجمـه و شـرح عبـدالغفور �ري،    شُـطّار ؛ در بیان طریقـت  اصول العشرة، )1395( الدین کبري، نجم .29

  .انتشارات مولیتهران: 

 تهران: نشر نو. ی،احسان نراق ۀترجم، آیین جوانمردي، )1363( کربن، هانري .30

   نا. : بی، ترجمۀ توفیق هـ سبحانی، تهرانرهاي اس�میدر کشو فتوت، )1379( عبدالباقی، گولپینارلی .31

  .انتشارات علمتهران:  ی،پورسبحان هاشم یقتوف سعیبه ، اپس از مو�ن یهمولو، )1382ـ (ــــــــ .32

وجـه خـاص و روش    یـق (طر یعرفـان  یـق دو طر یقـی تطب ۀمطالعـ «، )1392( احسانی، اردکان یفتاح .33

  .124ـ111 ،15 ۀشمار، حکمت اسراء ،»)شُطّار

    .یو فرهنگ یانتشارات علمتهران: ، شرح فصوص الحکم، )1375( محمد داوود یصري،ق .34

 تهـران:  ، ابوالحسـن شـعرانی،  فـی العـرائس العیـون    نفائس الفنـون ، )1381( الدین شمس محمودآملی، .35

 .انتشارات اس�میه

  آشتیان. تهران:چهارم،  دفتر ،مثنوي معنوي )،1387( الدین مولوي، ج�ل .36

 ،ۀ پـانزدهم دور، هنـر و مـردم   ،»هیدر عصر صـفو  یو شاطردوان يشاطر«، )1356( نیحس ،يرجعفریم .37

 .61ـ50، 174مارۀ ش

  ، تهران: آگاه.شهر سمک )،1364( ناتل خانلري، پرویز .38

  .قم: آیت اشراق، 4چ، ـ شرب مدام ـ جموعه رسائل عرفانیم، )1399( ی، محمودنجف .39

  ی.محمودرضا افتخارزاده، تهران: جام ۀترجم مخاطبات،المواقف و ال ،)1390( محمد بن عبداهللا ي،نفر .40

  .میراث مکتوبتهران: ، مجموعه رسائل و مصنفات عبدالرزاق کاشانی، )1380( زاده، مجید هادي .41

42. Zakeri, Mohsen (1995): Sāsānid soldiers in Early Muslim society: the origins of 'ayyārān 
and futuwwa, Wiesbaden: Harrassowitz. 


