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  *امیرحسین مدنی 

 

 
 

  چکیده

کاشانی از فیلسوفان بزرگ ایران در قرون ششـم و هفـتم هجـري اسـت کـه درسـت همچـون        الدین  افضل

ـ  بر تنها که کرد خلق فلسفی حکمی اي ومهمنظ ،هودش و فلسفهبا پیوند میان  ،سهروردي  و خشـک  خـرد ۀ پای

چنـین   وندر از دقیقـاً  و بـود  »بیـداري  و روشـنی  خـرد  و آگاهی« بر مبتنی بلکه ،نبود استوار فلسفی مجرد

میراث فکري  .شد لقخ ،و روشنگري در باب ماهیت خویشتن آدمی »خودشناسی«کید فراوان به أت ،اي منظومه

 و وسـعت  از جمله؛ راي اهمیت و قابل مطالعه استاز جهات متعدد داافضل  بابامانده از  جاي بههاي  و رساله

 ،سیاسـی  ۀفلسـف  ،اخـإلق  ،ادب ،یونـانی  فلسفۀ ،اسإلمی ۀفلسف هاي حوزه در او اطإلعات و دانش گستردگی

م و اصطإلحات پیچیـده و  و عاري از مفاهی حریص ،زبان ساده ؛عرفانی و حتی فرهنگ ایران باستانهاي  آموزه

درسـت   ۀتوجه فراوان به شیو ؛پارسی در مقابل واژگان تازيهاي  نهاد لغات و برابرر و استفاده از صانتزاعی ع

نگارنـده در ایـن مقالـه     .تام فضایل و اخإلق نیک در زنـدگی  ۀگستر اندیشیدن و مبانی حکمت و کاربست

 حکـیم  ایـن  دیـد  از »دانش و خرد ،آگاهی« ۀمای بن سه تحلیل به ،افضلبابا مصنفاتکوشیده است با تکیه بر 

 با ،دارند یکدیگر با که تنگاتنگی ارتباط و مإلزمه ضمن ،واژه فرهنگ سه این که دهد نشان و بپردازد کاشانی

 ،دهـد کـه در مصـنفات    مـی  تحقیق نشـان   ۀنتیج اند. لو تیرگی و مردگی در تقابل کامفلت غ چون عناصري

  شوند. می ختم  »حقیقت«که به  اند دو روي یک سکه »حکمت و فضیلت«

    .شدان ،خرد ،آگاهی ،مصنفات ،کاشانیافضل  بابا :ها کلیدواژه

                                                           
 m.madani9@gmail.com دانشگاه کاشان/ ،زبان و ادبیات فارسی گروهاستادیار  *
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 مقدمه. 1

 سـوفان بـزرگ و  فیل از باباافضـل،  به مشهور کاشانی  مرقی    محمد بن حسین بن محمدالدین  افضل

کـه بـا    شم و اوایـل قـرن هفـتم هجـري اسـت     شده در قرن ش در عین حال گمنام و کمتر شناخته

نقشی بسـیار   ،ها در این رساله هایی  ابتکارات و خ�قیت خود و درجِ کمی ح ل فلسفیئنگارش رسا

کمکـی   ،گرایی خویش ورزي و عقلحق با خرد داشته و به  می اس�ۀ ر در تاریخ فلسفثؤپررنگ و م

 .کـرده اسـت   در عصر خویش 1»ساختارها ساختارِ«هاي  شایان به پیوستگی زنجیره و تکمیل حلقه

و پرهیز از کـاربرد مفـاهیم و مصـطلحات     صریحبه زبان ساده و  کمی ح فلسفیهاي  نگارش رساله

نویسی و استفاده از واژگان و اصـط�حات زیبـا و روان پارسـی در آثـار      ارسیپ ،انتزاعی و پیچیده

آثار خـود را بـه    ،علوم عقلی و فلسفیۀ در عصري که بیشتر نویسندگان حوز هم درست آن ؛منثور

 بـه  توجـه  و کردنـد  مـی  خـود  کـار  چاشـنی  را نویسـی  مغلـق  پیچیـدگی و نوشته و  می زبان عربی 

 مهـم  اصـل  بـه  فـراوان  کیدتأ جمله از ،خویش زبانی و ذهنیۀ منظوم در تعلیمی  عرفانیهاي  آموزه

 .بـراي انسـان معاصـر اسـت     يو ارزش میراث فکـري و افضل  بابات اهمی د�یل از ،»خودشناسی«

 او و رسـد  مـی   اثبات به وي مصنفات و رسائل در تأملی اندك با کهافضل  بابا بودنِ ا�طراف  جامع

 فرهنـگ  حتی و سیاسیۀ فلسف ،سیاست ،اخ�ق ،ادب ،یونان فلسفی میراث ،حکمت ،فلسفه در را

 ؛ذهنی و زبانی وي افـزوده اسـت  ۀ به غناي منظوم ،دهد می ن نشا نظر و يرأ صاحب ،باستان ایران

ـ       بـه    وي   ۀ                     ها سبب شده که فلسـف            این ویژگی  ۀ   هم       کـه        شـود         تلقـی           فضـیلتی    و         زنـدگی   ۀ      شـیو   ۀ       مثاب

 آوري مـ�ل  و سـرانجام  بـی  مباحـث  بـه  نکـه آ از یشب و در واقع دارد       اخ�قی   و        تربیتی         رویکردي

  ۀ                     بـه حکمـت و گسـتر       بی  یا   دست   ،              ده در پی ندارد     خوانن   و     مؤلف    می  گ    سردر جز  ی    حاصل که بینجامد

                   اخـ�ق را از بطـن      ،                و همچـون کانـت       اده                                                 تام فضایل و اخ�ق نیک را منتهاي همت خـود قـرار د  

    .)336: 1388، (استیس       ه است د ی  کش      بیرون       فلسفه 

آگاهی و خرد و دانش و «کرات از  به ،ست که در آثار خویشا یاز جمله فیلسوفانالدین  افضل

حـذر   دانشـی بـر   خـودي و بـی   سخن به میان آورده و مخاطبان خویش را از غفلت و بی »بیداري

قل و خـرد  ع ابتدا فلسفیدن و کاربست ،»باور اخ�ق« قانوناو فیلسوفی است که طبق  .داشته است

د کنـد  اشـ  »خرد و حکمت«جان خویش را به یاري  ،وشیده که نخستکرا از خود شروع کرده و 

وي ۀ فلسـف  ،آنچه در این میان .مند سازد خویش بهره کمی معنوي و حۀ و سپس دیگران را از تحف

 اخ�قـی و کـاربرد   ـ ها و تعـالیم عرفـانی   آشنایی او با آموزه ،کرده است تر   ابو جذ تر  را پذیرفتنی

ارزش ي بـا عقل و خرد ي،از دید و ،به همین دلیل ؛ها در اثناي آثار خویش است بموقع این آموزه
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کیـد  أت .نور هستی سازد هبطدل دانا را منجامد و گاهی و روشنی و یافت و بیداري بیاست که به آ

 ،زنـدگی ۀ اتی دربـار ز مقدمات و کلیا بعد ،آید آنچنان که از عنوان آن برمی، نگارنده در این نوشته

آگـاهی و خـرد و   «هـاي   واژه اثبـات اهمیـت و ارزش فرهنـگ    ،الدین کاشـانی  احوال و آثار افضل

ۀ منظوم در فقط ،است و یادآوري این نکته که از میان فیلسوفان ایرانیافضل  باباۀ در فلسف »بیداري

 »نـور و ظلمـت  « المثـل  فـی همچنان کـه   ؛شود می یافت  یو گسترش سطکید و بأفلسفی او چنین ت

    .شیخ اشراق داردۀ اختصاص به فلسف

  . پرسش تحقیق1ـ1

حکمـی و فلسـفی   ۀ توان میان منظومـ  آیا میاین مقاله در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که 

ارتباط برقرار کرد و اگر چنین اسـت، تقابـل ایـن    » خرد و دانشآگاهی، «ۀ مای الدین با سه بن افضل

تـوان   ، چگونـه اسـت؟ در فرضـیه هـم مـی     »مردگی، غفلت و تیرگی«مایه با مفاهیمی چون  سه بن

هـاي   مثبت مذکور در تفکر این فیلسوف و حکیم کاشانی، در کنار کلیدواژهۀ گفت که سه کلیدواژ

  دهند.   را تشکیل می» حقیقت«هاي  ، عناصر و مؤلفه»حکمت و فضیلت«

    . پیشینۀ تحقیق2ـ1

ي خودشناسـی در  جوتبـه جسـ   ،اسـ�می  ۀلسـف ف قلـب چیتیک در کتاب   ویلیام ،از این مقالهپیش 

 ـ هـاي حکمـی   اندیشـه « همچنین مقـا�تی بـا محوریـت    .کاشانی پرداخته است الدین تعالیم افضل

و افضـل   بابـا مـدارج کمـال از دیـدگاه    « 3،»اوهـاي   خودشناسـی در اندیشـه  « 2،»باباافضـل عرفانی 

آن با دیـدگاه مغـانی شـیخ    ۀ نور و ظلمت و مقایسۀ دربارالدین  افضلبررسی آراء « و 4»سهروردي

از  مصـنفات با محوریت کتـاب   ،آمده و البته این نوشتهتحریر درۀ به رشت 5»اشراق و عین القضات

ۀ ترین کار بـا نوشـت   مرتبط اما .نگریسته استافضل  بابا کمی ح  فلسفیهاي  اي دیگر به پارادایم زاویه

نظام فلسـفی باباافضـل: طرحـی نـو در     «با عنوان سید مصطفی شهرآیینی  اي است که حاضر، مقاله

 ـ اوضـاع سیاسـی  ۀ بعـد از مقـدماتی دربـار   منتشر کـرده اسـت. نویسـنده،     »ایرانی ـ اس�میۀ فلسف

ششم، تصریح کـرده اسـت کـه    ۀ و تفکر فلسفی در سدباباافضل و وضعیت فلسفه ۀ اجتماعی زمان

بعد از انتقادات غزالی، طرحی نو در فلسفه درانداخت و ایـن طـرح نـو از دو جهـت      الدین افضل

دوم اینکـه   ؛صوفیانه پیونـد بزنـد  ۀ ورزي را با عرفان و مجاهد بود: یکی اینکه موفق شد که فلسفه

خودشناسـی نزدیـک گردانـد.    ۀ ن را بـه عرصـ  توانست فلسفه را به سبک سقراطی احیـا کنـد و آ  

گـذرا بـه موضـوع    بسـیار  ، »تفسیر معناي وجود بر اساس آگـاهی «، تنها ذیل عنوانِ مقاله نویسندۀ

بندي وجود از دیدگاه باباافضل و تفاوت مراتب وجـود بـا    د نظر ما اشاره کرده و ضمن تقسیممور
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دانسـته اسـت    »آگـاهی «مندي آدمی از  بهره ناشی از میزان ،یکدیگر، این تفاوت مراتب را در واقع

 .)97: 1390(شهرآیینی، 

  کاشانیالدین  افضلاحوال و آثار  ،زندگیۀ اتی دربارکلی .2

  تولد و وفات .1ـ2

ابهاماتی وجود  ،همچون بسیاري از بزرگان و فرزانگان تاریخ ،افضلتاریخ تولد و وفات باباۀ دربار

ـ  مهاستاد سعید نفیسی که مقد .گفت توان سخن نمیت دارد و چندان با قطعی ع بـر  اي مفصل و ممت

و بـا   6سالگی بابا اشاره شـده 72به استناد به یک رباعی که در آن  با ،نوشته استافضل  بابارباعیات 

نتیجـه گرفتـه اسـت کــه     ،اتفـاق افتـاده  هجـري   592یـا   582فـرض اینکـه و�دت وي در سـال    

پـس از ایـن تـاریخ اتفـاق افتـاده اسـت       او  رحلـت زنده بـوده و   664یا  654تا سال الدین  افضل

 ،سی از حاجی خلیفـه أري نزدیک به نفیسی و به تظاستاد صفا هم در ن .)29و  28: 1389 ،نفیسی(

 707و  606ذکر کـرده و دو تـاریخ دیگـر یعنـی     افضل  باباهجري را براي تاریخ وفات  667سال 

عمـر  ، 606پـذیرش سـال    ،زیرا با فرض و�دت بابا در اواخر قرن ششم ؛هجري را باطل انگاشته

 (صـفا،  کنـد  مـی  سـال بـالغ    120تـا   110به عمرش را  ،707را بسیار کوتاه کرده و قبول سال  وي

محققـانی هـم وفـات     ،گـروه اول ۀ م دیـدگاه اسـتادان نـامبرد   غـ ر بـه  .)1185ـ1182: 2/ 3 ،1369

أخـذي  از جمله اسـتاد فروزانفـر در م   ؛اند قرن هفتم نسبت داده هاي آغازین را به سالالدین  افضل

تــاریخی کــه اســتاد  ؛)553و  552: 1383 ،يزرا(ذکــر شــده  606ســال  صــراحت بــهدیــده کــه 

: 1389، خـویی  (زریـاب  کنـد  مـی أییـد  ت 610یعنی سال  ،نیز آن را با اندکی اخت�فخویی  زریاب   

 تـر    را صـحیح  610سـال   ،بعد از نقل اخت�فات در باب تاریخ وفـات باباافضـل   ،یکیا چیت .)157

درگذشـت بابـا    ،هاي کهن که در آن گرگانی با استناد به رساله ییاقرو  )17 :1391چیتیک، (دانسته 

ــه کــه تولــد او پــیش از   ،هجــري ذکــر شــده 610ســال   هجــري بــوده اســت 550نتیجــه گرفت

ویـژه وفـات    تـاریخ تولـد و بـه   ۀ اگر حدس محققان معاصر را دربار .)177: 1389 ،گرگانی قرایی(

 550 از پـیش  را وي و�دت کـه  محققانی دیدگاه که رسد می  نظر به ،بگذاریم هم کنارالدین  افضل

 ؛باشـد  تـر    و پذیرفتنی تر   معقول ،هاي آغازین قرن هفتم ذکر کرده هجري و درگذشت او را در سال

اما استد�ل گـروه   ؛شخصی استوار است حدسبیشتر به فرض و  ،زیرا او�ً نظر استادان گروه اول

مستند اسـت کـه در آن    یین و الملییننء الیوناذکر الحکما مختصر فیچون  یبه کتب و رسائل ،دوم

ثانیـاً   .)155: 1389 ،زریـاب خـویی  (دانسـته شـده اسـت     610حدود افضل  باباسال وفات  ،کتاب

الـدین محمـد حاسـب     یعنی کمـال افضل  بابا شاگرد شاگرد) که خود 672خواجه نصیر طوسی (م 
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از  ،شـده  مـی  مربـوط   655بارها در آثار و رسائل خویش که عمـدتاً هـم بـه پـیش از      ،بوده است

و در بـاب قیـاس    اشـارات  شـرح بـار در   از جمله یک ؛یاد کرده »اهللا  هرحم«با صفت الدین  افضل

 اشـارات  شـرح یاد کرده است و چـون   »اهللاه رحم«نقل کرده و از او به افضل  بابامطلبی از  ،خلف

ـ  براي اطـ�ع بیشـتر  ( زودتر از این تاریخ در گذشته استافضل  بابا ،لیف شدهأت 644پیش از   :کن

مغـول اسـت   ۀ در دورشـده   گاري از بناهاي ساختهکه یاد باباافضلمرقد و مزار  .)157ـ155همان: 

و  مزور خ�یق و مرجع اربـابِ نیـاز اسـت   « ،ق کاشانرَاکنون در روستاي م، )329: 1331افشار، (

گویـا نظـر    /صفاسـت آنجـا  با نـزل م خـوش  :شود نمیآن روح و فضا در این حدود دیده  جایی به

  .)440: 1356، ک�نتر ضرابی( »است آنجاخد

  ها افسانه و زندگی حوادث. 2ـ2

بسـیار  مـرد  «و از ایـن   اسـت  نـاقص  و کـم  بسـیار افضـل   بابـا  زندگی حوادثۀ دربار ما اط�عات

» تـاریخ روشـنی در دسـت نیسـت     ،اي اسـت  رغم اینکه شخصیت بسـیار برجسـته   علی 7،دانشمند

 مـاجراي  ،کـرده  اشـاره  نبدا بسیاري که اي نکته تنها .)65: 1387به نقل از قاسمی،  126(مطهري: 

 بـوده  جـادو  و سحر به اشتغال اتهام به 8»ایاز« قت به نامو محلی حاکم دستور به وي شدن زندانی

هاي محققان معاصر آمـده و از   در بسیاري از نوشتهالدین  افضل شدن زندانی ماجراي اگرچه .است

همچنـان   )،1389(نگاشـته   »زنـدانی افضـل   بابـا « اي بـا عنـوانِ   مقالـه  ،جمله استاد محیط طباطبایی

ـ   ت؟چه بوده اسافضل  بابابدخواهان ۀ اینکه انگیز .جزئیات این ماجرا بر ما پوشیده است و دچـرا ب

گرایـی و   همه در آثار خویش از عقل که این یمی مگر ممکن است حکو  اند زدهر و جادو حاتهام س

وي چقـدر  ی شدن مدت زندان ؟و فریب و جادو متوسل شود سحر به ،خرد و آگاهی سخن رانده

است که با عنـوان   اي ، قصیدهتنها استناد ما در این باره .از این قبیلدیگر ی های پرسشبوده است و 

هـایی   روزنه ،اگر در اصالت آن شک نکنیمو آمده  مصنفاتۀ در مجموع »حال خویش حسبدر «

 »رنگ و تنبـل و جـادو  «خود را از اتهام  ،که بابااز جمله این .گشاید می این حادثه به روي ما ۀ دربار

آیـا   سـت. ی یاد کرده کـه چنـین نسـبت دروغـی را بـه وي داده ا     ا دانسته و از شخص ناشناسمبر

 بسـیار  یهـای  رگـه ، برنتـافتنِ  یا اشخاص اتهام زننـده  وشخص  اصلیِۀ زد که انگیز دستوان ح می 

 در هم آن ،زندگی از اي برهه درافضل  بابا باطنی و گري اسماعیلی هاي گرایش از کمرنگ و ضعیف

بابـا در ایـن قصـیده از     ،به هـر روي  ؟است بوده کاشان گري شیعی ناپذیر انعطاف و تسخ محیط

 نه ،خ�صی براي او خواهش که کند می اذعان البته و کند می  خ�صی و شفاعت طلب» زمانه ایازِ«

  :شنود می  جان گوش با را فغانشان و آه که است طفلی خانه یک اندوه و غم از بلکه ،خود پی از
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  بدسـاز  چنـین  در نیست بـه آسـیبِ   بنده که    خـودم اسـت   پی از خواهش همه که مبر گمان

  آواز شــان ز نالــه آیــد مــن جــانِ بــه گــوش    غمشــان کــز طفــل خانــه یــک ز انــده ولــی

  )732: 1366مرقی کاشانی، ( 

ي یاد کرده کـه  ا »واقعه«یش از خو در یکی از رباعیاتافضل  بابا ،شدن زندانی ماجراي جز هب

هـا بـراي    کـه همنشـینی بـا آن     مـی  چنین قورا از آسیب آن دور نگه دارد و هموشیده خود ک می 

  :آور بوده است فیلسوف ما م�ل

  چسـت  واقعه این از دراندازم به را خود    درســت تــدبیر و اندیشــه بــه کــه باشــد

  شاخی سسـت بر جز یک زده دست عهر    تبگرفــ م�لــم قــوم ایــن کــز صــحبت

  )766 :همان( 

 مـ�ل  آیـا  و دارد باباافضـل  شـدن  زنـدانی  بـه  ربطـی  ابیـات  این آیا ؟قوم کدام و واقعه کدام

 قـدر  ؟باشـد  داشـته  یشخـو  عصر مردم ناآگاهی و دانشی بی و غفلت جز دلیلی تواند می افضل  بابا

مغـول  ۀ زیرا او�ً حمل ؛باشداشاره داشته غول مۀ حادث به »واقعه این« است بعید که است این مسلم

 610بعـد از سـال   افضـل   بابا ،هجري اتفاق افتاده و به احتمال فراوان 617یا  616به ایران در سال 

از ربـاعی   ،بـه هـر حـال    .خان غارتگر در امـان بـوده اسـت   ۀ ثانیاً کاشان از حمل ؛زنده نبوده است

 از یکـی  که دیاري؛ ترك آید برمیافضل  بابا زندگی از کوتاه اي برههدر  مذکور احتمال ترك کاشان

 تعـالیم  و م�تتـأ  بـه  یکسـره  را خـود  و کاشانهاي  آشفتگی از رفرا را آن علت ،معاصر محققان

    .)18 :1391 ،چیتیک(کرده است  ذکر ،سپردن فلسفی

   معتقدات و آیین. 3ـ2

، او آثـار  در امـا  ؛اسـت  بوده شریعت مبانی به پایبند و معتقد مسلمانِ ،الدین افضلشکی نیست که 

(ع) علـی  حضـرت  آن در کـه  نیـز  وي ربـاعی  چند اصالت در و ندارد وجود تشیع بر دال قراینی

 مـی  اما ازدهدوۀ شیع فرد منحصربه حقانیت از حاکی که ها رباعی از یکی و است تردید ،شده ستایش

نیز تصـریحی در رسـائل او وجـود     باافضلتسنن باۀ دربار .)19: همان( یقین جعلی است به ،است 

 کـه  کـرده  مانند زمینی بهسنت و جماعت را اهل  ،وي در قالب تمثیل ،ندارد و تنها در یک موضع

  مرقـی ( شود می بارور او از ،درختی که »خرمایی استخوانِ« مانند درست ؛دآور می برذرها ب و ها دانه

اخـت�ف نظـر    ،نیز میان محققانافضل  باباگري  هاي اسماعیلی گرایشۀ ربارد .)297 :1366کاشانی، 

را متمایـل  الـدین   افضل ،متنی برون خود او و البته برخی قراینِهاي  برخی با استناد به نوشته .است

 کـه  انـد  کـرده  اشاره مقدمه در مصنفات، ححانِمصاز جمله  .اند اسماعیلی دانستهۀ ر و اندیشبه تفک
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ـ    ویل آیات و احادیث در آثار قلمشأت«  هچنان فراوان است که شاید بتوان تصور کـرد کـه از باطنی

شـاگردي نـزد   ۀ همچنین اینان، باطنی شدن خواجه نصـیر را نتیجـ   .دو)و : بیستهمان( »بوده است

در پاسخ باید گفت  .)جا اند (همان تلقی کرده ،الدین حاسب یعنی کمال ،الدین افضلۀ یکی از ت�مذ

 در تنهـا   نـه  ،»احادیـث  و آیاتأویل ت«دو مصحح دانشمند، این و برداشت  برخ�ف سخن که او�ً

 السـؤ  بـه  پاسخ در ویلتأ و تفسیر هرگونه بااو  ضمنی مخالفت بلکه ،نیست فراوانافضل  بابا آثار

اول باید که پرسنده بداند که این ضعیف شروع نکند « :آید که گفت می بر 9کانیراسهالدین  نتجبم

که سخنی که نـه بـر   براي آن ،هیچ بزرگ از آدمیان اخبار و نیز در سخنِ أویل قرآن ودر تفسیر و ت

شناسـد و نشـاید   گفتن آن گـزاف   فسیرت ،د و به زبان دیگري رانده باشنداین ضعیف رفته بو زبانِ

ثانیـاً   .)721: همـان » (آمـد در بـه  تمی خود توانسـ ۀ گفتۀ کاشکی از عهد .آن بیرون آمدۀ عهدکه از 

فضـل  ابابانزد  ، خودالدین و این کمالالدین محمد بوده  خواجه نصیر شاگرد کمال درست است که

 شـاگردي ۀ نتیجـ  ،نصـیر  خواجـه  گريِ باطنی که پذیرفت توان می  دلیلی چه بااما  ،است کرده تلمذ

 ،کند کـه در جـوانی   خویش اشاره می »وسلوكسیر«ۀ در رسال ؟ خواجه، فقطاست بوده الدین کمال

ایـن  از و ) 19: 1391چیتیـک،  (الدین خوانده اسـت   ویژه ریاضیات را نزد کمال به ،علوم گوناگون

 يمأخـذ  هیچ در اساساً و آید برنمی خواجه بر الدین کمالثیر تمای�ت باطنی أبه هیچ روي ت ،اشاره

جا گفته است خود خواجه یک فقط ؛تاس نشده اي اشاره الدین کمال خود اسماعیلیهاي  گرایش به

دان اوضـاع  کـردي و مناقضـتی کـه متقلـ     مـی   کسـر اهل ظاهر را « ،او گاه در اثناي سخن که استاد

پرواضح است کـه   .)11: 1389 ،نفیسی( »و بنده را دلپذیر آمدي بیان فرمودي ،شریعت را �زم آید

گـري   نیست که بتـوان بـه کمـک آن اسـماعیلی     کمی قرینه و شاهد مح ،تنهایی به »ظاهراهل  کسر«

افضـل   بابـا  آثـار  نگـارش  سـبک ۀ دربـار  کـه  اي مقاله در راستگو محمد سید .کردثابت شخصی را 

 و فلسـفه  وي کـه  دلیـل  ایـن  به درست ؛است پذیرفته حدي تا راافضل  بابا بودن اسماعیلی ،نوشته

ی را پـاس  پارسـ  کـه  گروهـی  ،روزگـاران  آن در و اسـت  نوشـته  فارسـی  بـه  را منطق و حکمت

نـگ اعـراب و اسـتق�ل    چایـران از   به قصـد رهـایی  را  خویشهاي  نوشتهها و  داشتند و کتاب می

رضـا روحـانی نیـز در     .)171: 1388، راسـتگو (انـد   اسماعیلیان بوده ،نوشتند سیاسی به فارسی می

 أویـل و ت ناز جملـه توجـه بـه بـاط     ،آمده مصنفاتدودي که در عمهاي  اي با عنایت به قرینه قالهم

 امور و پیروي از سبک و محتواي برخی آثار فلسـفی و عقلـی ناصرخسـرو و همچنـین شـاگرديِ     

شـیعه بـا   «الـدین را   مذهب و مـرام عقیـدتی افضـل    ،باباافضل گراي نصیر نزد شاگرد باطن خواجه

اي بـراي مهجوریـت افکـار و نیـز انـزواي       که البته خود انگیـزه  دانسته »فیف باطنیخ هاي گرایش
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  .)52و  51: 1388روحانی، (شده است  می شخصی او محسوب 

ـ  افضل  باباگري  عیلیضعیف اسما هاي در مقابل این گروه که گرایش مسـتنداتی  ۀ را بـدون ارائ

و عـدم  الـدین   افضـل گروهی دیگر با توجه به محتواي رسائل ، اند معقول پذیرفته یمحکم و د�یل

مطلبی «افضل  باباهاي  که در نوشته نداین عقیده را رد کرده و معتقد ،گري تصریح وي به اسماعیلی

 .شـود  دیـده نمـی   ،ی بودن او را برساند یا حتی بر تشیع او د�لت کندنه صریحاً اسماعیلی یا باطک

اما ایـن   ،با عقاید فلسفی اسماعیلیه مطابق باشد هایی  شاید در قسمت ،عقاید او در فلسفه و الهیات

رسـاند و حکـم قطعـی را موجـب      نمـی هـا   قسـمت ۀ موافقت کامل را در همـ  ،قسمتیانطباق در 

 »کام�ً خالی است هاز اصط�حات دینی و فلسفی اسماعیلیافضل  باباخصوص که کتب  به ؛شود مین

و در ) 47: 1391(کند  می را رد الدین  افضلگري  نیز اسماعیلی چیتیک .)157: 1389 ،خویی زریاب(

و کاشـانی هرگـز    مـی  قشخصی  ،الموتۀ نی رازي با اشاره به اینکه در همقزوی ،نیز تقدمانمیان م

مخالفان ۀ در جرگ ،)302: 1388 ابوئی مهریزي و ذوالفقاري،( »يپوشیده نماند ،بودي«نبوده و اگر 

به عقـل و خـرد نیـز    افضل  باباکید فراوان أت ،جالب اینکه .گیرد می قرار الدین  افضل باطنیِ تمای�ت

 ،مطلـق عقـل   رد و اصالتخزیرا نزد باطنیه تنها  ؛باشد گري وي تواند لزوماً دلیلی بر اسماعیلی نمی

   .الهی هم �زم استۀ تعلیم امام و خلیف ،بلکه براي نجات و رستگاري ؛کافی نیست

 کـه  دهـد  مـی   نشـان باباافضـل  اسـماعیلی  هـاي   گـرایش سخنان موافقان و مخالفان جمع میان 

 اگـر  اینکـه  ضـمن  ؛نماید می  تر   پذیرفتنی نیز تاریخی لحاظ به و است تر معقول ،دوم گروه برداشت

ضـمنی نیـز در ایـن بـاره     اي  گونه تصریح یا اشـاره  هیچ ،م م�ك قرار دهیمه را بابا آثار متن تنها

پـذیر و   عطافنگرشی ان ،در شریعت و آیین اس�مالدین  افضل اینکه آنچه مسلم است .وجود ندارد

خـویش و   ۀنامـ  جاودانۀ آنجا که در رسال تا و تعصب داشته استد ومو ج مبه دور از هرگونه جز

اخت�ف مذاهب و ادیـان را  «ضمن اذعان به اینکه  ،»در بیان اخت�ف مذاهبان«در فصلی با عنوان 

را ناشی از اخت�فـات   لفمختکري و مذاهب فهاي  نحلهپیدایش  ،»اي نیست مردم کناره در جهانِ

 ،انـد  از خود گم کـرده  هاي مختلف آن چیزها را که به نامپس چون ما « :زبانی دانسته و گفته است

ـ  چ ؛همه را یکسان باید دید ،جویندگان آوریم نظرِ باز پیشِ توانـد    مـی  نـا ه ه اگر آب را هر کـس ب

بـود دردمنـد و    شـمی  مگـر چ  ؛به چشم نتواند که برخ�ف دیگري بینـد  ،خواند برخ�ف دیگري

  .)263و  262: 1366مرقی کاشانی، ( »متغیر

  رسائل و. آثار 4ـ2

 و فلسـفه  در او لیفیتأ و مفصل آثار یکی ؛کرد تقسیم شاخه چند به توان می  راافضل  باباهاي  نوشته
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کـه  ( ،نامـه  جـاودان  ،کمالال  مدارج :ها و تعالیم وي است هاي اصلی اندیشه مایه ي بنحاو که منطق

کـه در   فوایـدي دانسـته  و مستلزم  نالدی افضل ئلاین رساله را از بهترین رسا لظنونا  کشف ؤلفم

 شـاهانِ ۀ ساز و پیرایۀ و رسال نامه عرض ،نامه انجام ره)، 49: 1389، نفیسی( )کتب دیگر نتوان یافت

دوم، چهـار   ؛)320: 1383 نصـر، ( شود می سنتی محسوب  اس�م که سند مهم تفکر سیاسیِ ،هپرمای

 ینبـوع ، طالسنفس ارسطوۀ رسال، تفاحهۀ رسال :یونانۀ جمه از متون عربی منسوب به ف�سفمتن تر

 :فلسـفی  و حکمی  موضوعات در پراکنده و کوتاههاي  رساله سوم .نفس حال در مختصري، الحیاة 

مکاتیب چهارم  .خرددر پناه بط�نِ نفس ایمنی از  ،نفسانی موجودات باديِمطق، ن و علم در رساله

 ودزواکـوش   محمـد  الـدین  شـمس هـاي   نامـه  به پاسخ جمله از ؛دوستان و مریدان به هایی نامه و

 سـروده  ربـاعی  قالـب  در عمـدتاً  کـه  فارسـی  بـه  اشعاري پنجم هراسکانی. الدین منتجب ا�تسؤ

 :نـد از ا ها عبـارت  آنترین  است که مهم افضلباباسوب به من نیز هایی  نوشته ،آثار این جز هب .اند شده

و  شرح حی بن یقظـان  ،تلخیص و منتخب کیمیاي سعادت غزالی، مستفیدلل  المفید ،هالحکم  جامع

انی دارد و همخـو افضـل   باباۀ فکري و نوع اندیشۀ نه با منظوم ،آثار منسوب. الحکم  شرحِ فصوص

 ،بـراي نمونـه   .سـازگار اسـت  الصدور او بیان با دیگر آثار قطعی و مسلم ۀ لحاظ سبک و شیو نه به

و البتـه در   پـژوه چـاپ کـرده    نـش تقـی دا  مرحـوم محمـد   که ،منتسب به وي الحکمإل  جامعکتاب 

اختصـاص دارد و   »بسـمله «أویـل  بـه ت  ،چاپ مینوي و مهـدوي نیسـت   فهرست و متن مصنفات

رسـائل  سـبک نگـارش   یـادآور   هکـ  ،کـام�ً بـاطنی   یبه روش ،موضوعات فلسفی و عرفانی در آن

و همچنـین تفکـرات فلسـفی    افضل  بابانویسی  زبان و ساده آورده شده که با نوعِ ،استصفال اخوان

  .زیادي داردۀ فاصل ،وي

خـرد و   را مضامینی چـون اهمیـت فـراوانِ   افضل  باباقطعی  اصلی آثارِهاي  موتیفها و  مایه بن

و سـرانجام دسـت   فس ن درنهفته قواي عقلی  فعلیت یافتنِ ،خودشناسی ،دانش و آگاهی و بیداري

 اي ترجمـه  اینکـه در متـونِ  گفت دهـد و شـ   تشکیل مـی  کو اخ�ق نی فضایلتام ۀ یافتن به گستر

ـ  بندي پـنج  تقسیم .خورد بیش به چشم میو کم ،نیز این مختصاتالدین  افضل افضـل   بابـا آثـار  ۀ گان

میراث فکـري بـه دیگـران را    آگاهی و خرد و انتقال این ۀ دهد که او�ً تا چه اندازه دغدغ می  نشان

رسـائلی  ۀ و با ترجم هنکرد  می دانش و آگاهی خود را محدود به علوم اس�ۀ دامنثانیاً  ؛داشته است

    .گرفته است رافها نیز اندیشیدن و حکمت  آن از ،از حکماي یونان

  پرسید که:   توان می  یونان فلسفی میراث از الدین افضلهاي  ترجمهۀ دربار

 در مـذکور  رسـائل  از هایی دهگزی یا داشته اختیار در را سالهر چهار هر کامل متن وي آیا .الف
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به فارسـی  ش ا یدهگز ،ارسطو نفسۀ سالر حداقل که است معتقد پژوه دانش ؟است بوده وي اختیار

 .)150: 1389( و نه همه و اصل رسالهترجمه شده 

زبـانی همچـون سـریانی و یـا زبـانی      ارسی ترجمه شده یـا  پاز زبان عربی به  ئلساراین  .ب 

 نفـس  کتـاب  کسـی  اگـر  که است معتقد ،باباافضلختگی سضمن اشاره به پختگی و  ،بهار ؟دیگر

با آنچـه  اي  ذرهکند که  می ذعانا ،افضلبابا ۀاز نشر ترجم بعد ،دباش دیده فرانسه زبان به را ارسطو

جمعـی معتقدنـد کـه     ،رو ایـن از ؛فرق نـدارد  ،است دیده بود تر   �تین نزدیک بهکه  به زبان فرانسه

  .)163: 3، ج1375بهار، » (ارسی ترجمه کرده باشدپاین رساله را از زبان �تین به  ،شاید این مرد«

رسـائل مـذکور تـا چـه حـد بـوده       ۀ در ترجمـ الدین  افضلو تصرف احتمالی خل میزان د .پ

ارسـی  پل عربی یا سریانی و یـا �تـین بـه    ر از اصطر به سطبوده و س پایبند آیا وي به متن ؟است

اگـر   ؟کـرده اسـت   هـایی   تصرف دخل وذهنی خود در متن ۀ و منظومیق یا مطابق ع� ،برگردانده

 ،سـائل رن ایـ ۀ توان یقین داشـت کـه گـزینش و ترجمـ     کم میِ دست ،ال دشوار باشدؤپاسخ این س

هـاي   فـه لؤکه اتفاقـاً م  ،خرد و آگاهی ،یعنی اهمیت به دانش ؛بینی نویسنده بوده است مطابق جهان

  .  دهند شده را تشکیل می ترجمهۀ سالر اصلی چهار

سـت، از  فرهنگـی او  فکـري ۀ و منظومـ بینی  جهانۀ دیگر سک روي ،یقین بهکه الدین  افضلآثار 

هـا   ن بـه هریـک از آ   ،ختصـار ا به ذیلداراي اهمیت است که در  ،در میان متون فلسفی چند جهت

  یم:  کن می اشاره 

در پیش گرفتـه   »راهی نو« ،آراي فلسفیۀ استد�ل و عرضۀ در طرح مسائل و نحوفضل ابابا. 1

و  بـدیع ۀ یکـی از مصـادیق شـیو    کنـد.  مـی  خـود ممتـاز   ماي سلف و خلف حکاست که او را از 

خشـک و   ،هـاي نسـبتاً انتزاعـی    این است که مطالب و بحث ،در رسائل خودالدین  افضلۀ قانخ�

و فلسـفی را   کمـی  ح ین وسیله حقایقدکند و ب می ار ساده و روان بیان را با زبانی بسی فلسفیثقیل 

آورده و قابـل فهـم   بیـرون  ن تی آنـا ها و اسـتد��ت سـن   اي و حجت انحصار فیلسوفان مدرسه از«

 بیان و زبان با راافضل  بابا زبان است کافی .)11و  10 ،4: ج1350(صفا،  »طبقات دیگر کرده است

 فلسـفی  مسـائل  ترین مشکل تبیین در اوحر س به تا کنیم مقایسه قیصري ودي جن و عربی ابنمثال ا

نثر فلسفی در تاریخ  اش یزبانی که اعجاز و زیبای ؛مبریبپی زبان ترین  سلیسو  ترین ساده قالب در

ایـن  جالـب اینکـه    .)302 :1383(نصر، » کند می رسائل فارسی سهروردي برابري «با  فقط ،فارسی

هــاي  هــا و آمــوزه هلبلکــه در دیگــر رســا ،ســائل فلســفی اورتنهــا در  نــه ،نویســی ویژگــی ســاده

 افضـل، فـرد آثـار بابا   ویژگـی خـاص و منحصـربه   و این  خورد به چشم می نیز وي عرفانی علیمیت
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ایـن   سـ�می، را در میان فیلسـوفان ا  »ممتنع سهلِ«صفت دارد که مصداق بارز  می نگارنده را بر آن 

  .فیلسوف کاشانی بداند

هـاي پارسـی    نهاد اصط�حات و برابر ،ن از لغاتفراواۀ رش به زبان شیرین پارسی و استفادنگا. 2

ـ  ،ويۀ انداز به اي نویسنده کمتر .استالدین  افضل آثار اهمیت وجه ، دومینيمقابل تاز در  در ویـژه  هب

مهارت و توجـه داشـته    ،رسیپا زبانِ اصیلِ ترکیبات و تمفردا کاربرد در ،عقلی علوم و فلسفهۀ حوز

و عربـی  اژگـان  خویش را با وهاي  نوشته ،حکیمان و نویسندگان ویژه در روزگاري که بیشتر هب ؛است

بانـه  آم فروشانه و عربی فضلهاي  فتکل قربانیِ ،مقصود ک�مو و معنا انباشتند  می انواع تکلف و تصنع 

اسـتفاده از   ه داشـت تـا  بیشتر توج ،پرداخت و صیقل زدن سخنانشبه افضل  بابا ،ن لحاظیبد .شد می

و از ایـن راه بـه زبـان فارسـی خـدمت       ،صـرف  رایج فلسفی و ترکیبات عقلی صط�حاتملغات و 

ـ بلکـه   ،تصادفی نبوده فضلچیتیک معتقد است که بازنویسی باباا .بزرگی کرد ر انتخـاب و گزینشـی   ب

یکـی زبـان   ؛ چنـدین دلیـل داشـته اسـت     ،نوشـتن سبک یه داشته و البته اصرار به این نوع کآگاهانه ت

زبـان فارسـی    گویا دوم اینکه او ست.ها فارسی بوده ا زبان اغلب آن ،تبع هکه بمادري مخاطبانش بوده 

ــب فلســفی   ــان مطال ــراي بی ــزاري مناســب ب ــرانگیختن آ کمــی و حرا اب ــانگــاهو ب  شی در مخاطب

لبـاس  در معـانی آن  «تصریح کرده کـه   کمالال  جمدارۀ بار در رسال یک ،که خود چنان ؛کرده می ی قتل

مخاطبـان   اینکـه  ومسـ  .)671: 1366کاشـانی،    مرقـی » (گشـت  همـی  تـر    و محکم ترپیدا سخن دري

عقـل و   ،دنو کـ�م را گذرانـده باشـ    فلسـفه  سـمی  رهاي  اغلب بدون اینکه مدارس و دوره ،افضل بابا

که نویسـنده بـا زبـان پارسـی و     بهترین انتخاب آن بود  ،رو ه آموختن داشتند و ازاینبرغبت هوش و 

ۀ ایـن دغدغـ   .)35و  34: 1391، چیتیـک  نـک: اط�ع بیشـتر  براي (براي نوآموزان بنویسد  روان بیان

 :اسـت چنـین انجامیـده   این به خلق واژگان و ترکیباتی ـ نویسی سرهو نه  ـ نویسی ارسیپبه الدین  افضل

 زدوده و پـالوده  )،36(آراسـته و پیراسـته    )،34( وشـش و کشـش  )، ک14 :مصنفات(بندگی آگهی و یا

رمنـی و  ها )،103(شـکیبی   شـتاب و بـی   )،99(ی گپاینـد نا وتبـاهی   )،98دلـی (  تـازه شادي و  )،36(

   ).685( و گریز پرهیزو  )601(داري و توانگري  مایه )،316(یافت و آگاهی  )،297(  می خودکا

احت صو یا همان ف »نحو« عنصر برجستگیالدین،  افضلسومین دلیل اهمیت آثار و رسائل . 3

وده و بیهـ و مرادفـات  خـل  مل و ایجـاد م پرهیز از اطناب م ،از مصادیق آن که ستزبان در آثار او

)؛ 33: 1389، نفیسـی (دات لفظی و معنوي اسـت  قیت و تعامرصعو و اسجاع  نایات و استعاراتک

 جمـ�ت  کـاربرد  هنري خاص داشته است و اساساً ،و کوتاهی جم�ت زیجادر ا باافضلباویژه  هب

لمـی  ز کتـب ع ا بسـیاري  بـرخ�ف  ؛شـود  مـی  محسـوب  نوشتن دراو  سبک یاصل ویژگی ،کوتاه
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 ترکیب کلمـات در ور و دراز و عدم قدرت و بصیرت دهاي  جمله به سبب آوردن«عصر او که  هم 

  .)163 ،3: ج1375، بهار» (وارتر استخعربی دش از اصلِ ،بندي و جمله پارسی

 مـوارد  دیگـر  از ،نظـم  بـه  خـویش  آثار آراستن و ،رباعی ویژه هب ،شعر درافضل  بابا  مهارت. 4

کوتـاه  ۀ قصیدقطعه و از  یتب 110شامل الدین  افضل فاتمصنه مجموع .اوست هاي نوشته اهمیت

و تأم�تی اسـت کـه    حکمی هاي  اندیشه ،است و موضوع بیشتر این اشعار 10رباعی 194و غزل و 

و حکم و ذکـر   ظه بر ناپایداري جهان و بیان مواعداده و همچنین تنبیه خوانند می به گوینده دست 

ثبیــت در ت باافضــلاز اشــعار و رباعیــات بابســیاري  .)427 ،3/1ج :1369 ،صــفا(حقــایق عرفــانی 

ایـن فیلسـوف   کـه تأکیـد   همچون رباعی زیـر   ؛سروده شده استوي، فکري ۀ ها و منظوم اندیشه

  :رساند می  »پندار«ناسازگاري با و  »عقل«کاشانی را به 

ــانه ــري،  ز افس ــش دل ايگ ــناس دان ــک،     نش ــرین ش ــته ق ــدیم پیوس ــواس ن   وس

ــا ــو تهــی ت ــر و عقــل از ت ــداري از پ   اي، از فریـــب داري آمـــاس فربـــه نـــه    پن

  )742: 1366کاشانی،   مرقی( 

  آگاهی و خرد و دانش افضل با محوریتها و افکار بابا اندیشه. 3

  افضلفلسفه نزد باباۀ اتی دربارکلی. 1ـ3

 »فلسـفه «ۀ کلمـ  از )هایش ترجمه برخ�ف( خویش صنفاتم درالدین  افضل که بدانیم بایدنخست 

 »و فرزانگی دانایی و حکمت« به وي شخصیتیهاي  ویژگی و افکار و ها اندیشه و کند نمی استفاده

» نـان یودانـاي  «ارسـطو را   س،نفـ ۀ رسـال از  شا در ترجمهاو  .تر است تا فلسفه و فلسفیدن نزدیک

که از دیدگاه او میـان دانـایی و فرزانگـی و    است پیوند استواري ۀ دهند نشان ،این خودکه  نامد می 

چیتیـک،   نـک: براي اط�ع بیشتر ( و حکمت از سوي یکدیگر برقرار استفرهیختگی از یک سو 

فلسفه را بـا شـهود پیونـد زده و از حاصـل      11،درست همچون سهروردي ،افضلبابا .)127: 1391

ناپذیر فلسـفی اسـتوار    خشک و انعطاف ردخۀ شده و تنها بر پایخلق  )اشراقی(حکمتی  ،این پیوند

وهر گـ  اصلِ خرد کهبه عالم  ضمن ارج نهادن ،شدهختم بلکه به آگاهی و روشنی و بیداري  ،نبوده

زنـدگی  ۀ نوعی شـیو  ،باباافضلگر فلسفه نزد ا .قائل استنیز عق�نی  شهود  به ،است می آد أو منش

اشـراقی وي بـه    نگاه دلیل همین درست بهست، ها سب فضیلتکو  ساست که هدف آن تربیت نف

و  »خودشناسـی « بـه  وانچیزي نیست جز اهمیت فـرا  ،فلسفه است و البته حاصل چنین دیدگاهی

  .روشنگري در باب ماهیت خویشتن آدمی

ـ  ،اسـ�می ۀ فلسف گوناگونهاي  و شاخه با مکاتبالدین  افضلبا اینکه   صـوري  منطـق  ویـژه  هب
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 فلسفی،آراي ۀ در طرح مسائل و عرض)، 307: 1383، (نصر داشت آشنایی  سینا ابن متعالی و فارابی

 ،خودشناسـی  ،آگاهی«چون  هایی  فهلؤبر عناصر و متأکید راهی نو در پیش گرفت که در نهایت به 

نیست کـه کـربن از وي بـا     سبب بی ؛انجامید »و بیداري و بینایی ،دانش و زندگی ،شنیو رو خرد

نامیـده   »گـرا  عارف عقـل «نیز او را  کو چیتی) 27: 1392(یاد کرده » مآب هرمسی فیلسوف«عنوان 

هـاي   هایی از مبـانی و آمـوزه   هم نشانه ،این حکیم عارفهاي  در آراء و اندیشه .)27: 1391( است

ایـن شـاعر    مصـنفات همچنین در  .اس�میۀ فلسفهاي  مایه شود و هم عناصر و بن می انی دیده عرف

ها که توجه او به پند همچنان ؛کند می را به خود جلب   می رمایه توجه آدپ یاشعار و رباعیاتکیم، ح

براي اط�ع بیشـتر  (قابل تحسین است  ،در خرکید بأتۀ ویژه در زمین هب ،ایران باستانهاي  و حکمت

هـا و   لفهؤاز مالدین  افضل ۀفلسف ستون فقرات ،همه با این .)277: 1388 ،پور و عزیزي سبزیان نک:

شـده  تشـکیل   »و علـم و دانـش   ،خرد و دانـایی  ،آگاهی و بیداري«چون  همی بسیار مهاي  موتیف

    پرداخته شده است. ها  یک از این ویژگیتوضیح هر است که در ادامه به

 الدین فلسفی افضل حکمیۀ آگاهی و بیداري در منظوم. 2ـ3

 روشنی و فتیا و یآگاه بر کیدتأافضل  بابا مصنفات و ها هرسال تمام محورو  شالوده که بگوییم اگر

ـ  و اسـت  »آگاهی« ،وجود تخم زیرا ؛ایم نگفته گزاف به سخنی ،است بوده و در  ،آگـاهی  هـم  آن رِب

براي رسـیدن    می همیاران آد، عقل و دانش .)655: 1366مرقی کاشانی، (ه حشو و بدنامی هم میانه

بیداري و آگاهی ۀ ذروتوان به  می رد و علم خ لبا شوند و در واقع با دو می آگاهی محسوب ۀ به قل

 »ناآگاهی یا آگاهی«رمزي از ۀ مثاب بلکه به ،از وجودنه رمزي  ،باباافضلۀ نور ظلمت در اندیش .رسید

 و آورد مـی بیننـدگی   و صـفا  و یافـت  و روشـنایی  ،خـود  همـراه  بـه  که اي گاهیآ ؛شده محسوب

، درست بـه همـین دلیـل    ؛دخبري ندار ردگی و غفلت و بیم و تاریکی اي جز نتیجه که اي ناآگاهی

مـد  انجا کمال آن به یقین و حکمـت مـی  و است گی یننداً همان روشنی و بیداري و باساس ،آگاهی

خیـال و   س،واحـ « قسـمِ  سـه مراتب و درجاتی دارد کـه   ،البته آگاهی .)316و  633، 632همان: (

ـ  آگهـی  همانا و گیرند می قرار کلی یآگهۀ مجموعزیر ،»خرد« و يجزو هاي آگاهی، ذیلِ »گمان ه ب

 جالب و است حقیقت فروع و آثار از ،دیگر هیآگ نوع سه آن و است اصلی و حقیقت آگهی ،خرد

بـراي  ( اسـت  دو آن »اننـاگزر « ،افضل بابا تعبیر به و  میالزا ،»تخیل و احساس« براي هیآگا ،اینکه

   .)50و  201ـ199 :همان نک:اط�ع بیشتر 

ــداري و آگــاهی ــ در بی ــاط ،باباافضــل کمــی حۀ منظوم ــا تنگاتنــگ و نزدیــک بســیار یارتب  ب

 در ،یابنـد  مـی  چـه آنهر نیز مردم و ،خود در است چیز یافتن ،آگهی اساساً زیرا ؛دارد »خودشناسی«
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هـم   ،خـود « ،را دریافت »هدنببوده و یافته و یا« و را خود هرکسپس  ؛زندانبا ها یافته آن با حقیقت

چـراغ  «هرکس کـه خـود را نیافـت و     ،عکسبر و )73همان: » (بوده است و هم یافته و هم یابنده

همان: ( نصیب از زندگی ابدي مرده است و بی ،را در راه شناخت وجود خود به کار نگرفت »آگهی

 عناصـر از   می آد خویشتنِ و روشنگري در باب ماهیت »شناسیخود«گونه که  همان ،بنابراین .)720

 یافـت  ،کـردن آگـاهی و بیـداري و بـه دنبـال آن       طلب ،استالدین  افضلالب در فلسفه و تفکر غ

  .شود می محسوب و مهمات از ضروریات  ،زندگی ابدي و حقیقت و صفاي وجود نیز

  افضلاباب فلسفی حکمیۀ خرد و روشنی در منظوم. 3ـ3

 ؛اهمیت بسـیار زیـاد و معنـاداري دارد    و بسامد ،»عقل و خرد« ،الدین افضل مصنفات ودر اندیشه 

 خدایی را که ما در جذبـه و از  ،لقب داده و در آثار وي »گرا عارف عقل«اي که برخی او را  گونه به

انـد   بلکه خدایی تلقی کـرده  ،فراتر از تفکر ندانسته یخدای ،یابیم با او یگانگی می ،درشدگی خود به

از دو موضع در باباافضل  .)27: 1391چیتیک،  :کن براي اط�ع بیشتر( است »خود فکر و تفکر«که 

 »خـرد نـور  « دستاوردهاي زندگی خود را مدیون برکـت و هـدایت  تمام برکات و رسائل خویش، 

سـال کـه در ظلمـات    شصت وي را پس از  ،به لطف و هدایت خویش تعالی دانسته است که حق

آشنا کرد و  »فروغ خرد«با  ،جست می زندگانی را ۀ و سرچشم ردسپ می ها و عقبات را  بادیه ،حیات

و از چنـین آرامگـاه امیـد     مقـام گرفـت   هبر آن چشم ،رد را یافتخو ذوق  یشیرین ،چون کامش«

از آن جـدایی   ،زندگی رسیدۀ زندگی چون به سرچشم رحلت ممکن نیست که خواهان و دوستار

چیـزي   ،خرد ،افضلباباۀ به عقید .)83و  699، 698 :1366کاشانی،   مرقی( »و مفارقت نکندنجوید 

 نهایـت  ،خـود  ،کنـد  مـی  تغذیه نورۀ سرچشم و منشأ از چون که نیست خداوند جاودان فروغ جز

 حس و خیال و وهم ظلمات« از توان می  او کمک به حتی و آن منشأ و مبدأ و است وجود روشنیِ

 از .)652و  22، 30همـان:  ( رسـید  روشـنی  و حقیقـت  دنیـايِ  بـه  و آمـد  بیـرون  »طبع و جسم و

ن و اروشـن «و  )،336همـان:  » (نـوربخش  عقلِ« )،703همان: » (درخ فروغ« ترکیبات که اینجاست

شود و وي با هوشـیاري و زیرکـی    می دیده افضل  بابال ئدر رسا ،)633همان: » (ناخردمندان و الهی

دانسته که در  »روشنی و بیداري و آگهی و صفاي وجود«دنیاي ۀ مثاب عقل و خرد را به جهانِ ،تمام

 .)193همـان:  ( کام�ً از نـور خـرد بـه دور اسـت     ،خبري دي و بیوخ جهان تیرگی و بی ،مقابل آن

 seeing(بینـا   ردخـ را بـه   )theoretical intellect( »عقل نظري«تعبیر عربی  افضل،اساساً وقتی بابا

intelligence ( واقعـی  دنیاي به مربوط فلسفه کار که کند می  تصریحضمنی  طور به ،کند میترجمه 

  .)116: 1391(چیتیک،  اندیشی ژرف و پردازي نظریه  انتزاعی و مجرد دنیاي نه است،» دیدن«
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جهان پیرامون  و  می آد براي متعددي مزایاي و برکات ،کارکردها ،خرد و عقل افضل،بابا دید از

 ردخـ  از وي منشـأ  و گـوهر  اصلِ و شدهمحسوب   می آد تنِحقیقی خویش زیرا او�ً گوهرِ ؛او دارد

 خداونـد  لقاي اوۀ ثمر که است درختیۀ مثاب به ردخ ثانیاً)؛ 351: 1366کاشانی،   مرقی( گیرد می مایه

 خرده ب جستن پناه ،نابودي و ه�کت از مردم امن و رستگاري طریق تنها ثالثاً)؛ 315همان: ( است

و ارزش او را  ردخ ،حرکات و سکنات خود  می زیرا کسی که در تما ؛است شدن وي حمایت در و

ود تـا او را تمـام و آراسـته    او شـ ۀ بدرقو رد نیز همگی او را نگه دارد خ« ،دپیش چشم داشته باش

خوب از ۀ تمیزدهند ،ردبعاً خرا )؛607همان: » (رساندبه مرجع و معاد اصلی باز ،ل و نقصانیلخ بی

 ،هاي اخـ�ق  زشتی ،به برکت حضور و وجود او ،جاي گرفت  می ناخوب است و وقتی در جان آد

 تقابـل  در اًخامسـ  )؛103همـان:  (  شـوند  می  بدلبه ادب و فرهنگ  ،به نیکویی و درشتی و عقوبت

 بـه  نفـس  کـه  زمـانی  تـا  ،شـده  محسـوب  نفـس  بـراي  پـدر ۀ منزل به ردخ ،»نفس و عقل« یدوگان

وي  یانعصـ  و مخالفـت  بـه  چـون  و اسـت  بـزرگ و  روشن و زنده ،باشد پدر این »داري طاعت«

و  »زنده و خردمنـد «اساساً ترکیبات متقابل  .)356و  355همان: ( دشو می مرده و تاریک  ،برخاست

ت ئنش سبه عقل و نفاو  از همین دید افضلباباۀ در نگرش و فلسف )357همان: » (خرد مرده و بی«

 ،کاشـانی این حکیم  کمی حۀ رد سبب شده است که در منظومخاین کارکردها و محاسن  .گیرد می 

 که تـن و جـان را  زیرا خرد در عین این ؛داشته باشد »تن و جان«برتري آشکاري نسبت به  ،»ردخ«

 خردمند ها تنۀ هم ،بوديتن  ردخ اگر« اکهچر ؛جان نه و است تن نه ،خود اما ،شناسد می  خوبی به

 تاریک و تیرهجسم،  .)605و  604همان: ( »بودي خردمند جانور هر ،بودي جان ،خرد اگر و بودي

 ،از تـن   مـی  نصـیب آد  .تاس زنده و روشن و آگاه ،عق�نی جهان و عقل اما ؛است مرده و ناآگاه و

 جهـانِ  ،رو ازاین .شود می نفع و فایده و روشنی حاصل  ،ردخاما از  ؛زیان و حجاب و تیرگی است

و  کـه زنـدگی ابـدي   ) 189همـان:  (اسـت   »جهـان حقیقـت  « ،ن و جسـم ورد برخ�ف جهان کخ

  .آورد می به ارمغان   می آگاهی و دانش و یافت براي آد جاودانگیِ

  افضلفلسفی بابا حکمیۀ در منظومدانش و زندگی . 4ـ3

و دو ویژگی قبلی قرار داشته ۀ ادامکه در الدین  افضلفلسفی  کمیحۀ سوم منظومۀ فلؤواژه و میدکل

علم  .آن استۀ العاد ت فوقو اعتبار و اهمی »علم و دانش« ،با آن دو ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد

عامل هـ�ك نفـس    ک و جهل،ش ،هرگونه سعادت و راحت و لذت است و بالعکسۀ مای ،و یقین

، 316 :همـان  نـک: براي اط�ع بیشتر ( هرگز نیست ،»دانش فسِ بین«از  تر   است و در واقع بدبخت

است که  »ثروت و خواسته«از  تر   باارزشو  تر   مهم ،پرورش جان استۀ دانش که مای .)349و  347
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از  ،»علم و دانـش و شـناخت  «آدمیان به کمک  رو، ؛ ازاین)602همان: (پرورش تن است ۀ تنها مای

 »پژوهی دانش و دانش« ،افضلباباۀ در فلسف .)49همان: (شوند  ممتاز و متمایز می ،دیگر موجودات

اسـت و   »زنـدگی «همـان   ،یکی اینکه دانـش  :تلقی شده است از چند جهت مهم و درخور توجه

دانشمندانی هستند همان عالمان و  ،حقیقی زندگانِ .)142همان: ( »مرگ«همان  ،دانشی و نادانی بی

دست یافته و گوهر وجـود خـویش را از دانـش و     »بیداري و آگاهی«وشیده و به ککه در راه علم 

دارد و اساسـاً   »روشنی و نور و درخشندگی«ارتباطی است که دانش با  ،دوم .اند یقین سرشار کرده

 علـت «  جز ،گونه که داننده  همان ؛نیست »روشنی و بیداري وجود چیزها«چیزي جز  ،»دانش«لفظ 

 ،وجود عالم در .)197همان: ( »نیست پیدا و روشن چیز« جز نیز دانستهو  »چیزها یپیدای و روشنی

 ،رو ازاین ؛پیدا و روشن کرد ،یست تا بتوان دانش را بدان چیزن دانش از آشکارتر و تر  روشن چیزي

 ،قبلیۀ فلؤآن را با دو م ش،روشنی و بینایی دان این صفت .)636همان: ( »گفتنتوان حد دانش را «

نـور و  « ،زیرا ذات و گوهر آگاهی و خرد نیز همچون دانـش  ؛دهد پیوند می »آگاهی و خرد«یعنی 

بخشد و به جدال با جهل  می و بیداري و بینایی زندگی نوري که جسم مرده را  ؛است »درخشندگی

که با  استارتباط تنگاتنگی  ،اهمیت دانش سومین وجه .خیزد می خبري و تاریکی و غفلت بر و بی

 و نیـافتنِ  ندانستنهل، است و ج »خود«در  بودن و یافتنِ هاگآ علم، زیرا ؛دارد »خودشناسی«مفهوم 

تـوانگري و  «توان بـه   آن دانش اصلی که به کمک آن می ،افضلاز دید بابا .)479همان: ( »خود«در 

 ،بنـابراین )؛ 604همـان:  (اسـت   »خود و از خود آگاه بودن دانستن دانش« ،دست یافت »امن مطلق

ند و شناسـ  که خود را نمـی کسانی است همواره دور از دسترس  ،حکمت که نوعی توانگري است

 و درون گـوهر  بـه  ،روشـنی  و خـرد  و دانش به نهادن ارج ن کسانی هستند که بااحکیم ،عکسرب

جسـتجو   واسطه بی »شناسیخود«خدا را در  ،»زنوها«ویش پی برده و به تعبیر خ وجودي عظمت

ۀ بـه آسـتان  در شناخت نفـس خـویش و رسـیدن      می ، آدبدون شک .)229: 1388(فتحی،  کنند می 

بـه همـین    ؛در اختیـار نـدارد   »جویندگی و دانش«تر از ابزاري کارآمد ،روشنی و بیداريآگاهی و 

و نفـس  ۀ تزکیـ و در ) 660: 1366کاشـانی،    مرقـی (باید در نفس خود بـزرگ دارد  انش را د ،دلیل

  .بیشترین بهره و نصیب را از او بگیرد ،معرفت حقهاي  شناسی و پیمودن پله خویشتن

  الدین افضل فلسفی کمیحۀ منظوم در خاص اصطالحات تقابل و تالزم. 5ـ3

 ،بیـداري  ،روشـنی  ،دانـش  ،خـرد  ،آگـاهی « هاي کلیدواژه و اصط�حات ،باباافضل حکمی ۀ منظوم در

ر ت�زم و ارتباطی بسـیار  یکدیگ با »وجود صفايو  حقیقت، یابندگی ،دانایی ،زندگی ، بینندگی،بینایی

تیرگـی   ،نـدگی نایاب ،خودي بی ،خبري بی ،غفلت ،مردگی«منظم و منطقی دارند و با اصط�حاتی نظیر 
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دنیاي آگهـی و زنـدگی و بیـداري و روشـنی و      ،بندگی و عقلاجهان ی .اند در تقابل »و جهان طبیعت

ـ  صفايِ مردگـی و غفلـت و    جهـانِ تـوان   مـی  را  هـل نـدگی و ج جهـان نایاب  ،عکسروجود است و ب

  به قول مو�نا:   .)194و  193، 147: همان نک: براي اط�ع بیشتر( خبري و تیرگی و مردگی نامید بی

ــه     جـــان نباشـــد جـــز خبـــر در آزمـــون ــزون را هرک ــر، اف ــانش خب ــزون ج   ف

  )3335 ،2ج :1377 (مولوي، 

 حقیقت و بیداري و روشنایی اقلیم به ورود براي می  آد مشوق »دانش و خرد و آگاهی«ۀ زنجیر

برد و فرصت هرگونه  می مردگی و جهان طبیعت فرو  و تیرگی قعر به را او ،غفلت و جهل و است

آورد  بینایی و روشنی مـی  ،نادانش درست و عادت بد .ستاند می   می اندیشیدن و هوشیاري را از آد

 مـردم  ،خویشهاي  رسالهدر یکی از افضل بابا .شود می آگاهی و بیداري ۀ مقدم ،و روشنی نیز خود

 و آگهـی « ویژگـیِ  و کـرده  تقسـیم   »و خردمنـدان  روحانیـان  ،کارگران ،ناتنومند« گروه چهار به را

 صـنف  ازفروتـر   صـنف  هـر  که است معتقد و دانسته چهارم هگرو مختص را» گیبینند و بیداري

 روحانیان و روحانیان از کارگران ؛رسند می کارگري به کارگران تنومندان از ؛یابد می  مدد خود فراتر

در جهـان   ،ینبنـابرا  .)634و  633: 1366کاشـانی،    مرقـی ( شوند می  روشن و داننده خردمندان، از

، یابنـد و بـه تعبیـر باباافضـل     فت دست مـی حقیقت و یاۀ به ذروان تنها خردمندان و روشن ،وجود

مردگـانی   ،زدگـان  شـود و جـاه�ن و غفلـت    مـی هـا   نصیب آن )299همان: » (الیقین بیداري عین«

نفـس همـراه و   سـم و طبـع و   یک چندي با مظاهر ج ،خبري که در جهان طبیعت و بی اند متحرك

ـ کیده و ماحچ ،این ت�زم و تقابل .دنگرای می سازند و سپس به فراموشی و تیرگی دم و  فلسـفه ل ص

مختلـف بـا   هـاي   منظومه و جهانی کـه در جهـات و شـاخه    ؛استالدین  افضلزبانی  ذهنیۀ منظوم

رفان و تصوف و حتـی تـا   ع ،میراث فلسفی یونان ،اس�میۀ فلسف ها و عناصري چون زیرمجموعه

ارها و سـتون فقـرات   سـاخت  مرتبط است و ساختارِ ،ایران باستانهاي  ها و اندیشه حدودي حکمت

دهـد کـه    مـی  صدایی را آیین و قانون جهان بیداري و آگـاهی تشـکیل   گسترده و چندۀ این منظوم

   .)696همان: ( »تر نزد خردمندان زیباتر و بشکوه ،تر پژوه و دانش تر   هرکه کوشنده«

  تــنش هــیچ آســیب يِنایــد از کــوري و کــرّ    اندیشـه  شجـان خـرد اسـت و روشـ    ۀ دید

  فـراز و نشـیب  ااسـت بـر   روان اندیشه پاي     دورز نزدیـک و  ز جان روشن و بیناست  چشمِ

  )673همان: (

 گیري نتیجه. 4

 در فراوانی بزرگان که است ایرانی ـ اس�می فرهنگ هاي حوزه ترین گسترده از یکی  می اس�ۀ فلسف
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 و ایرانـی ۀ جامعـ  بـه  مصـنفات  و آثـار  قالب در را خویش م�تأت و ها اندیشه و یافته پرورش آن

کاشانی یکی از آن بزرگان و اندیشمندان است که با خلـق آثـار   الدین  افضل .ندا هري عرضه کردبش

ۀ رسـال  ،شاهان پرمایـه ۀ ساز و پیرایۀ رسال ،نامه  عرض ،نامه جاودان ،کمالال  مدارج بهایی چون گران

 می اس�ۀ فلسف رباريپ و ایرانی فرهنگ غناي به ،اشعاري و مکاتیب همچنین و  الحیاة  ینبوع ،تفاحه

ـ   ،در این نوشته .کمک شایانی کرده است ،تحکم و  ـ  ،احـوال  ،زنـدگی ۀ اتی دربـار ابتـدا کلی ، دتول

سـپس   ؛افضـل آمـده اسـت   قدات و همچنین آثار و رسـائل بابا آیین و معت ،حوادث زندگی ،وفات

وي بحث شـده  ۀ در فلسف »آگاهی و خرد و دانش« اصلیِۀ فلؤسه مۀ ل دربارطور مستقل و مفص به

، بینایی ، بیداري،روشنی« پیشین با اصط�حاتی چونۀ فلؤاط سه مارتب و زمت� بهو در نهایت است 

غفلـت،   ،مردگی«نظیر  یمی ها با مفاه اینۀ و تقابل هم »بندگی و حقیقتیا ،دانایی ،زندگی بینندگی،

فلسـفه و  ب ابلُ بچکیده و لُ ،این ت�زم و تقابل .پرداخته شده است »خودي و تیرگی بی ،خبري بی

ۀ فلسـف تـاریخ  اي که نقشـی بسـیار پررنـگ در     منظومه ؛محسوب شدهالدین  افضل کمی حۀ منظوم

   .ها ایفا کرده استساختار ساختارۀ هاي زنجیر ل و سامان بخشیدن حلقهو تکمی  می اس�

  

  ها نوشت پی

 بـر  کـ�ن  سـاختارهاي  تأثیر به آن در که است کدکنی شفیعی استاد از اي مقاله عنوان» ساختارها ساختارِ« .1

که اقتصاد و سیاست و مذهب بر ادبیات و شعر و  چنان است؛ شده اشاره بالعکس و تر   کوچک ساختارهاي

 که را چهارم قرن مقاله، این در استاد دارند. تأثیر متقابلبر اقتصاد و سیاست  نیز خود،و ادبیات و هنر  ؛هنر

، کـدکنی  شـفیعی  نـک:  بیشتر اط�ع اند (براي کرده تلقی ساختارها ساختار اوج است، بوده خردگرایی عصر

ساختارها به قرن ششـم و   ساختارِهاي  نشانهنگارنده بر این باور است که اگر اندکی از  .)264ـ255: 1391

  .داشته است گی کمرنگ آن، نقش مؤثريدرخشنددر افضل  بابا ،شک بی ،هفتم رسیده باشد

  . 1392 ،قدمیاري نک:. 2

  . 1394 آبادي، خندق نک:. 3

  .1397 همکاران، و زاده کمالی نک:. 4

  .1398ایی، نور اسدیان ونک:  .5 

 اسرار که مفهوم نشد ز کم بود /محروم نشدعلم من ز  هرگز دلِ. 6

  .)28: 1389(نفیسی،  معلومم شد که هیچ معلوم نشد /فکر کردم شب و روز دو سالهفتادو 

   .)65: 1387، ده است (قاسمیاستفاده کر» نشمندمرد بسیار دا«باباافضل از تعبیر ۀ . استاد مطهري دربار7

 و کرده اشتباه غزنوي محمود سلطان باردر زرا با ایاافضل  باباۀ حاکم در زمان »ایازِ«ویسندگان ن برخی .8

 امراي از یکی بسیار، احتمال بهافضل  باباۀ اشار مورد ایاز اند. خلط کرده هم با را تاریخ متفاوتۀ دور دو
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ـ  آذربایجـان،  و فـارس  عـراق،  در اوضاع اخت�لِ مناسبت به که بوده سلجوقیۀ دور و خـت  هـا انگی  هفتن

 ،یا به تهمت باطنی بودنخویش مردم آزاده را به جرم طرفداري از امراي مخالف  ،خصوص در عراق به

   .)41: همان( ددر زندان افکن

نـام بـرده شـده کـه     (و هردو در نزدیکـی کاشـان)،   » ویگل«در کنار » هراسکان«در متون تاریخی از . 9

ساسانی براي سـکونت مـورد توجـه قـرار گرفتـه و      ۀ ها لشکر کشید. هراسکان از دور خوارزمشاه بدان

 سـواد  در .)65: 1388استقرار در آنجا حدوداً هفت قرن اسـتمرار داشـته اسـت (کریمیـان و جـاوري،      

آبـاد بـراي    نام برده شده که به همـراه بیـدگل و مخـتص    »هراسکان«ۀ از قری 703تاریخ  در اي  نامه وقف

دوم ۀ اما در نیم ،آباد بوده ،هشتمۀ ل سدیاوا . هراسکان درگردیده است قفکاشان وۀ مصارف دارالسیاد

   .)487و  485: 1356ک�نتر ضرابی، ( است خوانده شده »رهئباۀ قری« ،نهمۀ سد

ها تردید وجـود   اري از آنسیت انتساب بمنسوب است که در صحافضل  به بابای عربا 680تا  180بین . 10

کرده و یکی از منابع معتبـر   تکتابق  674به سال الدین  افضل که یکی از همشهریان ینویس در دست .دارد

   .)137: 1397(میرافضلی،  رباعی به اسم او آمده است 39تنها  ،شود رباعیات وي محسوب می

ـ  در سـهروردي  اشـراق  حکمت شارح نوعی بهافضل  بابا معتقدند پژوهشگران ازبرخی . 11  بـوده  خـود ۀ زمان

 وصـایاي   از اي ترجمـه  دقیقـاً  ،آمـده افضـل   بابااز تقریرات بخشی  در که »حکما وصایاي« اند گفته حتی .است

  .)6و  5: 1398اسدیان و نورایی،  از نقل به 74: 1395(عالیخانی،  است تلویحات کتاب پایان در سهروردي
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