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 چکیده
از منظر  امّا ،نیستپرمايه  چندانادبی هرچند از نظر  او غزلیّاتفیلسوف شاعری است که کاشانی، یضف

فیض از قالب دهد که نشان می غزلیّات. بررسی اين اهمیّت استحائز فارسی  عرفانی شناسی غزلجريان

 ةصبغ برده است. سود و گاه انتقاد اجتماعیهای شرعی ه و توصیهغزل برای بیان مناجات و دعا، تحمیديّ

اجماالً اين نوشتار در  .شودمیاو فراوان ديده  غزلیّاتدر  عربی است،از عرفان ابن متأثّر ويژهبهکه عرفانی 

از ديدگاه فیض لزوم جالی باطن برای کسب معرفت های کسب علم و راهبه شناسی، در بحث از معرفت

نسبت خداوند با هستی؛ يعنی موضوعاتی چون با ابیاتی  ،شناسیهستیسپس در بخش  اشاره شده است.

، رحمت و مقدّسفیض اقدس و  غیب در شهادت، تجلّی ،به وحدت کثرتگذر از واحد در کثیر،  تجلّی

حق بودن غیرامثال و معدوم تجدّدمع، ، انسان مظهر اسم جافقر ذاتی موجودات، ارتباط جزء و کلّ

که معرفت عرفانی و شهودی از منابع است؛ چرا لیّهمتعامتأثّر از حکمت ديدگاه فیض بررسی شده است. 

های انديشهاين دهد چگونه میاند که نشان در اين مقاله ابیاتی برگزيده و تحلیل شدهمعرفتی آن است. 

از  در اين اشعار های مطرحانديشهدهد ها نشان میتحلیليابد. عرفانی در سبک ادبی بیان تصويری می

 .شاعرانه يافته است ةجنب ،ها و تصويرسازیهای ثانوی، تداعیداللت چینش واژگان، ةشیو طريق
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  مقدّمه .1

فیلسوف مشهور عهد  ،(ق1091-1007)مالمحسن فیض کاشانی، شاگرد و داماد مالصدرا 

 شیعه ةکه مشتمل بر احاديث کتب اربع است وافیمی چون و صاحب آثار مهه صفويّ

به اشراق و  ،مالصدرا از استادش متأثّراو  .شودمیر شیعه محسوب خّأو از کتب مت است

وحدت ويژه ، بهعربیها و آثار ابندر عرفان و فلسفه به انديشه و عرفان تمايل داشت

، بدگويانی او را نکوهش اشدينیرغم مقام بهشد اين موضوع سبب می. وجود معتقد بود

صوفیان برشمرده و برخی  ةمنتقدان فیض او را از زمر .(336-5/328: 1372)صفا،  کنند

هايی برخورد که به رساله توانمیدر میان آثار فیض دانستند. می یالحاد عقايد او را

يی هاگوشه، اعتذارهای فیض و سیری از آموزش ،شرح صدراوست:  ةنامای زندگیگونهبه

 دهد. های فکری فیض را نشان میدگرگونی االنصافحوادث زندگی او و يا  از

 ق1090را در سال اثر خود  116خود را چندين بار گردآوری و لیفات أاو فهرست ت

های آغازين بیشتر دنبال آثار فقهی بوده و پس از آن به فیض در سالفی کرده است. معرّ

او دهد. که آثارش اين سیر فکری را نشان مینانچاست؛ سمت عرفان کشیده شده 

در امتداد اين  وافیلیف أو ت پیدا کردهبه حديث چه جلوتر آمده گرايش بیشتری هر

دور شده  تصوّفحدودی از هم تاوی بر اثر همین گرايش  .گرايش حديثی بوده است

: او آشکار استدر آثار منثور  تصوّفنگرش فیض به عرفان و  .(14: 1371فیض، ر.ک: ) است

. نیاقوال عرفاها و انديشهست از ايمجموعه ةنکلمات المحزوو  ةنکلمات المکنودو اثر 

مورد، طريق رسیدن به کمال  25ت سلوک نوشته شده و در در کیفیّ الکزاد السّ ةرسال

منسوب به علم و  ةست میان فرقاایمناظره گونه ،محاکمه ةرا نشان داده است. رسال

معرفت راهی است به  که تحصیل علم وچنان»موسوم به زهد و عبادت.  ةقمعرفت و فر

يک به ديگری هی است به جناب کبرياء. اگرچه هرادت نیز راخدا، همچنین زهد و عب

ب حق و نیست، طال میسّرالکمالین به کمال کس را جمع بینا چون همهامّ ،است محتاج

که مناسب حال او باشد، با مقدار  کدام از اين دو طريقسالک راه حق، اکتفا به هر

کس به که همه؛ چراگرددنمايد و به يکی از اين دو فرقه ملحق میضروری از ديگری می

 :(98: 1371)فیض،  «د رفتتوانمیيک راه ن
  

 دــدانم میــی که ره مستقیــچو من کس

 ت و عللسا ق اهل جدل جمله آفتــطري

 

 دندادر حکیم میـــی و قــصفای صوف 

 دــــدانیــم مــت قلب سلیــره سالم

 (7291 :1381، )فیض                     
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گفتن عارفان برآمده تا همانند سخن ةصدد تبیین شیوفیض در مشواق ةدر رسال

چه مفاهیمی بوده  بیانسازی عارفان برای که اصطالح توضیح دهد، گلشن رازکتاب 

که چنان»های منفی آن نبود. ه انتقادی به جنبهمانع از نگا تصوّففیض به  ةعالق است.

است و گاه بعضی سخنان  تلبیس ابلیسف لّؤبا لحنی که يادآور کالم م حقايقدر کتاب 

اند و در فتنه بهرهپوشان که از علم و عمل بیاين خرقه در حقّ ،آوردمیخاطررا به غزّالی

نشان از  مقدّمهاين  .(255: 1369 کوب،)زرين «کندمیاند، طعن عت مستغرق گشتهو بد

 .شودمیدر اشعار بازمانده از او ديده  ،گرايش فیض به عرفان دارد و همین گرايش

او آمده، بسیار های خودنوشت بر گزارشی که در فهرستبنافیض مجموعه اشعار 

شوق های اوست، از غزل، قصیده و رباعیمنتخبی  ة؛ مجموعگلزار قدسمتنوع است. 
مجموعه قصايد،  دهرآشوبکه اقتباسی از اشعار حافظ است،  لجمالشوق ا، المهدی

 کلیّات .(222و 162: 1377، فیض)شامل شراب طهور، آب زالل، تنفیس الهموم و ...  مثنوی

 قبلی هایچاپ ازو  شامل بیشتر اشعار اوست تقريباً چاپ شده،1381فیض که در سال 

ل و تمام بخشی از جلد اوّد. شومى بیت رهزابالغ بر سیزدهدارد و  بیشترهزار بیت چهار

 اساس آن تدوين شده است.بر اوست که پژوهش حاضر غزلیّاتجلد دوم اين طبع، 

شناسی غزل فارسی او هرچند از نظر ادبی پرمايه نیستند، از منظر جريان غزلیّات

 ،شودمیهای فلسفی ديده نوعی عرفان مبتنی بر آموزه غزلیّاتاين در . انداهمیّتای دار

ادبی خالی است و زبان و لحن  ةپیرايگاه از  گیرد،عرفانی به خود می نمادينن گاه زبا

 يابد:خطابی می
 

 ماسرار شوي ةه جويندــست کا وقت آن

 نـــش تــم ز آاليــآريرـروح را پاک ب

 مد يار و تغافل ورزيـــد ما را طلبــچن

             

 مـــشوي ارــار و دل کــن کـــبگذاريم ت 

 مردار شويــد و مـــتر ز آنکه اجل آيپیش

   بعد ازين از دل و جان ماش طلبکار شويم

 (971 :1381 )فیض،                         
 

 گشايد:زبان به مناجات می فیض گاه در غزل،
 

 را پاک کنـــی ز عصیان مــاله

 سر ريزم از بهر غسله ی بــچو آب

      

 نــه چاالک کـــدر اعمال شايست 

 کنن پاک ـو اعضای تــم را چــدل

 (1096 همان:)                         
 

 ه است:گاه سراسر غزل تحمیديّ
 

 رای کون و مکانـای برون از س

 رــو قاصــم زبان از ثنای تــه

 دهند نشانیـه مــرچــر از هــبرت 

 نراــو حیــسپاس ترد در ــم خـه
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  رل و نظیــه و مثــای منزه ز شب

      

 انز نعت و وصف و بی مقدّسوی 

 (1108 همان:)                         

 :کندمیانتقاد  به عالمان روزگارو در مواردی 
 

    عامه را قدوه و سرور يیه توـآنک یا

 

 ه جلوه به محراب کنی گاه به منبرـگ 

 (860 همان:)                             
 

از بعد  متأثّر مفاهیمیدر اشعار فیض کاشانی چه که  کندمیررسی ب اين پژوهش

چگونه در اين شعرها ند و اها چیستاند. اين انديشهاو مجال بروز يافته فکری و فلسفی

 يا تنها در قالب نظم ها جوهر شعری دارنداند؟ ديگر اينکه آيا اين انديشهبازتاب يافته

و  شودمینمونه شعرهايی گردآوری و تحلیل  ،هاشپرس. در پاسخ به اين اندبیان شده

از ، اين اشعار شناسیهستیشناسی و معرفتبا تقسیم مبانی فکری به دو بخش سپس 

نیز  ديگریشعری  شواهدد. در ذيل هر عنوان به نشومیلحاظ ادبی و عرفانی تحلیل 

موارد  ةمشناسی در هو معرفت شناسیهستیبحث، های مورددر شعر شده است.استناد 

و  تجايگاه معرف بارةپذير نیستند. فیض کاشانی آنگاه که درت از يکديگر جدايیدقّبه

به هستی و ساختار الهی آن نیز نظر دارد. عنوان  ،گويدمیکسب معرفت عرفانی  ةشیو

وجه غالب هر شعر است و ممکن است هر شعر به  ةدهنداسناد شده به شعرها نیز نشان

 ته باشد.چند وجه اشاره داش

به موضوعات  است، شده نوشته کاشانی فیض بارةدر که پژوهشی-علمی مقاالت بیشتر

در  شناسیهستی» ةزاده، در مقالطاهره کمالیپردازد. فلسفی در آثار منثور او می -فکری

تأثیرپذيری فیض از  و بیانبا بررسی مفهوم وجود  (1388) «آرای حکمی فیض کاشانی

را با عنايت به  شناسیهستیی نشان داده است که فیض مباحث صدراي ةمتعالیّحکمت 

 «تصوّفی در نگرش فیض به عرفان و تأمّل»مبانی عرفانی برهانی بیان کرده است. 

به ديدگاه فیض در کتب منثور او  و علی اکبری چناری اشرف امامیاز علی (1391)

از است.  دانستهعربی و جامی ، ابنغزّالیکسانی چون مالصدرا،  از متأثّر را پرداخته و او

مبانی عرفانی در ديوان اشعار فیض » ةمقال ،نخست ،اشعار فیض رةمعدود مقاالت دربا

های سرچشمه دربارةماتی پس از بیان مقدّاست که رضا براتی محمّداز  (1387) «کاشانی

و با اذعان به  است وصیف او پرداختهعرفان فیض، به مفهوم عشق، معشوق و ت

به نکوهش عقل و سرزنش زهد در اشعار او اشاراتی دارد.  ،ری فیض از حافظثیرپذيتأ

اتمی سیدهاشم خ ةنوشت (1389) «فیض کاشانی غزلیّاتی عارفانه در آفرينتصوير» وم،د
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که  است و نتیجه گرفتهکرده خیال را در شعر فیض کاشانی بررسی است. اين مقاله صور

 آن بیشتر و از نوع عقلی به حسی است.  تشبیهات ديوان فیض کاشانی از استعارات
 

 شناسي معرفت. 2

پردازد و میشناخت امکان و چیستی شناخت است و به  ةشناسی نظريمعرفت

کدام است؟ چگونه  معرفترسیدن به  راه :کندمیمطرح  از اين دست يیهاپرسش

به  توانمی توان آزمود و چگونهچگونه می به چیزی باور داشت؟ صدق باورها را توانمی

علمی مستقل در گذشته  ةرشتشناسی معرفت معرفت يقینی دست يافت؟ بديهی است

. مخالفت استبوده فیلسوفان يونان ارزش شناخت موردتوجّه ا در آرایامّ ،نبود

با آراء سوفسطائیان و بیان اصولی برای  ارسطوو  افالطون، راطسقفیلسوفانی مانند 

 ةهايی در حوزکردن روش مغالطه، کوششو روشن دن و سنجش استداللدرست انديشی

و  اندداشته رسیدن به معرفت ةدغدغ . فیلسوفان هموارهشودمیشناسی محسوب معرفت

 . اندانديشیدهوجود در رسیدن به آن میراه کسب آن و موانع مبه 

ا در عرفان امّ داشت، توجّهی به اين مباحث طور جدّاسالمی مالصدرا به ةدر حوز

است، مباحثی از  توجّهمرکز  ا،ات قرون وسطهمچون الهیّ ،که موضوع شناخت خداازآنجا

به موضوع بحث توجّهدر پژوهش حاضر با. شودمیديده در متون عرفانی شناسی معرفت

به فراخور، ديدگاه ارتباط وجه فلسفی فیض کاشانی و اشعار اوست، بررسی چگونگی که 

 .شودمیابی به آن مطرح یدست ةم و شیوعل بارةدر فیض
 

 یابي به آن علم و راه دست. 2-1

در فهرست خودنوشت فیض، به پنج اثر در بیان اقسام علم و تشخیص علم نافع از 

رفع لم دنیوی و دينی، اصلی و فرعی؛ عدر انواع  العلومغیرنافع اشاره شده است. فهرست 
در  اعتذارای از معنی زهد و عبادت؛ هلما و شمّای از حقیقت علم و عهدر ذکر شمّ الفتنه

مشتمل بر آنچه در فراگیری علم بر نويسنده گذشته و  شرح صدربرخی؛  ةبه نام پاسخ

فی »، در بخش ةنکلمات مکنودر  .(118: 1377 )فیض، ب علمدر بیان راه کس انصاف ةرسال

آمده است. اين خصوص  نیز مطالبی در، «ه بأی عالم يقتدیتقسیم العلم و العلماء و انّ

نوری است که در قلب  ؛شودمیرهنمون علم دو گونه است: علمی که به شناخت حق 

تا غیب را مشاهده کند. نشان کسب آن دوری از دنیا و بازگشت به سرای جاويد  تابدمی

 و است مترتّبل ظاهری و باطنی بر آن است که مقصد نهايی است؛ و علمی که عم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
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به حق نزديک شد. نشان آن، حلم و صمت  توانمیست. با آن مقدم بر علم نخست ا

ق در فتاوی علم علم کالم و تعمّ ،است، اين علم، علم به احکام شرعی است. از نظر فیض

علم  :يابد. پس علم دوگونه استمعاندان ضرورت می ةنیست و کالم تنها برای رفع شبه

العلم المقصود به  یسمّيربما . »است شريعت و علم حقیقت و مجموع آنها حکمت

 ةقيلحقو العلم المقصود لذاته بعلم الباطن و علم ا ةعيراهر و علم الشّالعمل بعلم الظّ

در  .(278: 1387)فیض،  «راًیراً کثیخ یوتأفقد  ةلحکموت ايو من  ةلحکمو المجموع با

اهر، داند: عالمان ظاقسام عالمان را سه گروه می ،بندیبه اين طبقهتوجّهة بحث باادام

شان مانند آفتاب است که ه علم ظاهر و باطن دانند که باطنعالمان باطن و کسانی ک

که  یعلم .(279)همان: اند اوار راهنمايی و رهبری خاليقسزعالمی را روشن توانند کرد و 

جز با ذوق به دست عربی که ابنعلم احوال از نظر فیض، چون نور دانسته شده با 

 ، تناسب دارد.یستدلیل بر معرفت آن ن ةاقاما قدرت تحديد و و هیچ عاقلی ر آيدنمی

 نفوق عقل و القای روح القدس است در قلب و مختص نبی و ولی است. اب ،علم اسرار

که  کندمی درکبا آن اموری را  وای عقل ای دارد ورانسان قوهعربی معتقد است که 

فیض  غزلیّاتهمین مفهوم در  .(42: 1تا، ج بی عربی،)ابن قادر به دريافت آن نیستعقل 

 صورت شعری به خود گرفته است:
 

 ش بکشــر را در ره دانـــفک ــةسلسل

 شعرفان بنو ةباد یه بدانجا رسـک چون

 وت چو تافت بر دل و بر جان تور محبّـن

 

 شرمـکان نبود مح یزلــمن یرســتا ب 

 ت بچشرفت ذوق محبّـی معــپس ز م

 کشـدت بـــم وحـــناب ازل از خ ةباد

 (896 :1381 )فیض،                      

لیس » ی مانندديثاحابا ذکر « ةلحکمتحصیل ا ةکيفيّالی  ةفیها اشار»فیض در گفتار 

من أخلص للّه »يا « التعلیم و التعلم بل هو نور يقذفه اهلل فی قلب من يشاء ةالعلم بکثر

که  کندمیچنین استدالل ، «لسانهمن قلبه إلى  لحکمةظهرت له ينابیع ا أربعین صباحاً

انما : »شودمیتحصیل حکمت با الهام الهی و ذکر و فکر به قدر استعداد فرد ممکن 

کر و الفکر الیه خذ الذّل الیه تبتیالً و اتّيحصل هذا العلم من اهلل سبحانه بااللهام لمن تبتّ

الفراغ القلب و تخلیته علی قدر صفائه و قبوله و قوته و استعداده فال يحصل اال بعد  سبیالً

سلوک  ،رسیدن به علم احوال و اسراربرای عربی نیز ابن .(286: 1387)فیض، « ذائلعن الرّ

ن نهادگام و کندمین را توصیه گفتخلوت و عزلت و ذکرشدن مالزم کردن وپیشه مردان

ه بعربی ابن رةخود دربا ةپاالسیوس در رسال داند.می« توفیق»در اين راه را حاصل 

. (159-153: 1386)پاالسیوس، ف پرداخته است و ارتباط تنگاتنگ آن با تصوّزهد  ةمسئل



 147/ 22، شمارۀ پیاپي 1397، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 8ادب فارسي، سال 

کند و توفیق خاص را تنها از آن عارفان، و عام تقسیم می عربی توفیق را به خاصّابن

 .(3/262، 1421)داند زاهدان، صاحبان مقامات و ارباب سلوک می

بر اين است که عقل و  فیضشناسی تآيد که مبنای معرفبرمی ،از آنچه گذشت   

رود و برای ادراک حقايق الهی و جهان میکاربرای شناخت عالم بیرون بهحواس ظاهر 

کنند که از نظر عقل کرد. اين قوا اموری را ادراک می غیب بايد قوای باطن را فعال

  .نمايدغريب می
 

 جنّتره  یبرفتند گروه یبا پا

 

 س پريديمر عرفان به ره قدــما با پ 

 (1003 :1381 )فیض،                

ماء فینزل إلیکم، وال فی تخوم لیس العلم فی السّ»که  )ع(ين سخن حضرت علیبا استناد به ا

شب هآه نیم به توجّه، «وحانیینفی قلوبکم، تخلّقوا بأخالق الرّ األرض فیخرج إلیکم، إنما العلم مجبولٌ

 :(287: 1387)فیض، داند هی به قلب انسان میانوار ال شدنتجلّیع را کلید مو تضرّ
 

 در اصنام و حال کرد ديد یعارف خدا

 انـــد عارفــام نجوشنــدان خـــبا زاه

 عنزا یــرا با کســـم ستیرو که نــزاهد ب

 و حق کدام نیکه باطل است کدام یـگفت

 

 زاهد زحق ببست دو چشم و جدال کرد 

 کرد الــمح الـیپخت خ الـیخ نيه اــآنک

 و قال کرد لیق یـده کـــه اهل عربـــدانا ب

 سوال کرد نيحق روشن است و باطل آن کا

 (694 :1381 )فیض،                            
 

 لزوم جالی باطن برای کسب معرفت .2-2
 

 کنیهای گلستان میای که نظاره به گل

 

 جان را جال ده در دلت گلزار هست ةديد 

 (577 همان:)                                   

بیت در اين بیت سخن شاعر بر اين مبنا استوار است که جهان و نمودهای آن که در 

ارزش نگريستن ندارد.  ،در قیاس با گلزار درون ،استآمده  (مظهر کمال زيبايی) گل با نماد

به ايهام لفظ هتوجّبا. شودمی میسّرديدن گلزار درون آن،  ای دارد که با جالیجان ديده

با منادايی با داللت  در مصرع نخست ، در معنای قاموسی و سمبل زيبايی، فیض«گل»

امر جزئی است و در  «هاگل». داندبه درون را راه حصول حکمت می توجّه، ثانوی هشدار

با  کوششند و همگان بیاهای گلستان محسوسگلدارد. قرار «گلزار»برابر امر کلی 

برای ديدن آن بايد چشم  معقول و معنوی است. گلزاربینند، اما را میحواس ظاهر آن 

 ،ديگرعبارتبه ؛وس در درون آدمی نیز ديدنی استباطن را جال داد، آن گلزارِ غیرمحس

د از توانمیحقیقی در علم الهی است و آدمی گلزار ة های نازلصورت «های گلستانگل»

چیزی  آن را جنّتويل أدر ت الحکمفصوصسیرگران کاشانی از تف راه شهود آن را دريابد.
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خدا او  کسی جز خودِ شناخت و توانمیخداوند را به حقیقت ن» :دانددر درون آدمی می

چه رسد به  ،شناسداعظم است نیز او را نمی مظهر حقّ کامل که ةشناسد، بندنمی را

را به معرفتی  و نفستشوی به نفست وارد می ،وارد شوی جنّتبه ديگران. هنگامی که 

جز معرفتی که با آن خداوندت را شناختی با معرفتی از آنِ  ،شناسیديگرگونه می

 ةتزکی ،های عرفانی شرط ضروری کسب معرفتدر آموزه .(117: 1370اشانی، الق) «خودت

و آنگاه چیزهايی ديده  شودمیرون چشم باطن يا چشم سوم بینا نفس است. با تزکیه د

 :ديگر هاینمونهظاهر ديدنی نیستند؛  که با حواس شودمی
 

 

 ها ببینی کن پس عجايبــلوح دل را صیقل  خواهی که واقف گردی از اسرار غیبگر تو می

 (1085 :1381 )فیض،                          

 در دل و ديــده ما نـــور تجلّـــی افـــروخت

 

 تا بـــه نیروی يقیـــن مظهـــر انوار شديم 

 (992)همان:                                      
 

 شناسانهنگاه هستي. 3

شناختی اشعار فیض کاشانی، پرسش اين است که بر مبنای پس از تبیین مسائل معرفت

ديگر، خدا، جهان و عبارتبه ؛شودمیشناختی او، هستی چگونه تبیین نگاه معرفت

 ؟و چه نسبتی با يکديگر دارند اندموجودات چگونه در اشعار فیض نمودار شده
 

 به وحدت کثرتگذر از  .3-1
 

 ر نقش آن نگار      ـر نگار نگــدر نقش ه

 

 دارد نگار ماــش نــه نگار و نقــگرچ 

 (481 همان:)                             

ی نامع در «نگار» ةواژ است. هماهنگ شعر موضوع با بیت اين در زبانی شگردهای

 و آفريدن بخشیدن،صورت آراستن، نوشتن، معنای به نگاريدن .شودمی کرارت متفاوت

 بر وحدت «آن» و کثرت بر «هر» است. «نگار آن» مقابل در ،«نگار هر» است. کردننقاشی

 و وحدت کمیابی معنای ةالزم و ارزشیکم اينجا در کثرت معنای ةالزم ،کندمی داللت

در قیاس با  «نگار ما» و دوردستی ةاشار در «نگار آن» ضمنی معنای تفاوت است. پرارزشی

مضمون بیت را که لزوم نگريستن در بیند، میبه معشوق نزديک گوينده که خود را حال 

. شودمیو موجب برجستگی کالم  کندمیتصويری و شنیداری  ،است «نگاران» باطنِ

 کلیدی د از مفاهیموحدت وجواست. وحدت وجود  ةنظريّ ديدن واحد در کثیر از مفاهیم

 افکار ظهور ةنقط داشته است. انعکاس اًمکرّر فارسی عرفانی شعر در که است عربیابن عرفان

ت و هستی چیز که موجوديّهر او نگاه از و است کرمانی الدّيناوحد فارسی شعر در عربیابن
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 ةبيا پرتوی از وجود او در مرتاست و  تاحديّ ةيا مستقیماً وجود حق در مرتب ؛دارد

 کلمات مکنونه کتاب در کاشانی فیض (.13 :1394 حیدری، و )مؤذنی رودمیشماربه تواحديّ

و حقیقت وجودی  برای تبیین حضور ظهور و وجود در صور موجودات با حفظ وحدت

چیزی جز مداد نیست و وجود  ،: آنچه به لوح نگاشته شده استگويدمیآنها در مثالی 

ز وجود گونه که موجودات در لوح عالم چیزی نیستند جهمان ؛حروف امر اعتباری است

گونه که کلمات هاشان امور اعتباری هستند. آنتکثرها و نموجودات با تعیّ ةحق و هم

صورت ند و حروف چیزی جز مداد نیستند و مداد بهابا مداد موجود و بدون آن معدوم

بیند ز حقیقت وجود را نمیچیزی جگونه، عارف در اعیان عالم حروف درآمده است و اين

 .(71: 1387کاشانی، )فیضداند وابسته به حق و بی آن معدوم می اًو اعیان موجودات را کلّ

هستی مطلق و اين عالم شکل  ،وحدت وجود، خداوند ةی ديگر بر مبنای نظريّنگاهاز 

قی حقین وجود ظهور و وجود ممکنات در عالم خارج، تعیّ»آن وجود است.  مقیّدنازل و 

 ؛س او به احکام و آثار و صفات اعیان ثابته استای از مراتب تنزيل و ظهور و تلبّدر مرتبه

پس حق هم منشاء ظهور اعیان در حضرت علم و هم مبداء ظهور آثار آنها در عالم خارج 

ت نور، وجودش از نظر منتها از فرط شدّ ؛حق است ،آنچه محسوس و ظاهر است. است... 

 .(135-134: 1387)دهباشی،  «اال حق از جهت ذات ظاهر استو ،تاسما باطن و پنهان 

خواهد در پس ظاهر به باطن بنگرد. بديهی است که اين امر شاعر از مخاطب می

پذير نیست و بیننده بايد توان مکاشفه را در خود پديد آورده باشد. امکان خودخودیبه

: گويدمیسخن  فتحعربی از سه نوع  مکاشفه در آثار ابن ةسئلمويلیام چیتیک در تبیین 

فتح مکاشفه  ؛فتح عبارت در قلمرو بیرونی، فتح حالوت در قلمرو درونی و فتح مکاشفه

 ،وقتی از بین بروند ؛اندای در برابر حقپرده ةمنزلهاشیاء ب» ،از جانب پروردگار است

ين شعر ظاهر ادر صورت  .(417-416: 1390 چیتیک، :کر.) «گیردمکاشفه صورت می

افزايد خواهد نقش نگار را بنگرد و میشاعر از مخاطب می :خوردمیچشمبه پارادوکسی

بودن خداوند است که ظاهر و باطن ،ظاهر متناقضنگار نقش ندارد. مبنای اين امر به

ظاهر  ،شودمی تجلّیم موجودات وسعاساس برحی باطن است و آنگاه که خداوند در سط

در غزلی  کاشانی فیض. کندمیت اشاره فیض اقدس يا مقام احديّبه  ،است. مصراع دوم

 :گويدمیمجازی  کثرتواحد حقیقی در  ةهداز مشا
 

 بینممهرويان انوار تو می ةدر چهر

 دهيجا که روم نالم چون بلبل شورهر

 

 نمبییدر لعل گهرباران گفتار تو م 

 بینمیـو مـر عالم را گلزار تـرتاسـس

 (1040 :1381 )فیض،                
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 :و در غزلی ديگر
 

 توست یاز پرتو رو یهر جا که بود نور

 است تابیجهان دیخورش ذرّهاندر دل هر 

 

 نمبییتو م یاز جو یهر جا که بود آب 

 نمبییتو م یاز رو دیمن تابش آن خورش

 (1041 همان:)                                 
 

 اهر عالم به معنا را طرح کرده است: فیض در ابیات بسیاری گذر از ظ
 

 سخن گويدمیبا دل من جلوه گلزار 

 

 سخن گويدمیصد زبان بگشوده از يک يار  

 (1100 همان:)                                   
 

 سخن گويدمیزار ـبا دلم گل

 

 ن  ــسخ گويدمیاز زبان يار  

 (1101 همان:)                   
 

 غیب در شهادت تجلّي .3-2
 

 چشم از رخ خوبان نکنم جانب محراب

 اهزن دلــنهان ره ستیدر زلف بتان ک

 

 یو باشـه تــبر ابروشان عشوه نما بلک 

 و باشیــه تــزير شکن زلف دوتا بلک

 (1250 همان:)                           

ود مطلق فرض استوارند که در پس ظاهر اين عالم، وجیشاين دو بیت بر اين پ

حاکی از ، م آن در بیتمحراب است و تقدّ با قابلدر ت «رخ خوبان»دارد. د قرارخداون

ه ب «رخ»مقصود از  ،روازاين ؛است «محراب»و  «ابرو»ان تقابل اصلی میبزرگداشت است. 

معشوق رهزن دل است.  زلف ،های ادبیتبنا به سنّ ديگر،عبارتبه ؛ست«ابرو»مجاز 

 داند. اويی نهان در زلف میزلف که از نه از  زنی راشاعر اين ره

ا انسان در تنها انسان که تمامی هستی مجالی حضور و وجود خداوند است، امّنه

 گويدمیتاباند. خوارزمی میرا بیشتر باز قیاس با ديگر عناصر و موجودات عالم، خداوند

در  ،خود را که غیب مطلق بود ةخواست عین خود را و کماالت ذاتیّخداوند می که

انسانی مشاهده کند. خداوند عالم را ايجاد کرد تا مقصود او که ظهور  ةشهادت مطلق

آشکار شود و انسان مظهر  ،در اسما و صفات او به وديعه نهاده شده بود بود واسرار الهی 

 .(61-56: 1364)خوارزمی، تمامی اين اسرار است 

و حضور اسماء الهی در موجودات جودات با حق نسبت مو بارةکربن در هانری

که به يک يا چند اسم نحویهر موجود مظهر يا مجالی حق است که حق به» :گويدمی

عالم هستی عبارت از  .در آن موجود عیان گشته است ،از اسماء حضرتش آراسته است

« است به آنها موسوم ،خوانیمت که حق وقتی او را به اسمائش میمجموع اسمائی اس

متون عرفانی، انسان مظهر  ةشوندتکرار هایمايهبه درونتوجّهبا حال .(199: 1384)
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که خداوند انسان را بر صورت خود آفريده ل، ازآنجاخداست و با نگاهی هنری و مخیّ

دائم خداوند  تجلّیی است. اين رهزنی همواره يادآور آن سر آنیدلربايی دلبران از  ،است

د حکمی توانمیقطع ندهد آدمی بهشان ترديد است و نشان مین «بلکه»است. قید 

 رود که آن دلبر شايد تو باشی. گونه گمان میپس اين ؛غیب بدهددربارة 
 

 

 راق کبرياـاش وی است زـرتــآفاق پ

 

 وـور و ظالل تـادت آيت نـغیب و شه 

 (1152 :1381 )فیض،                  
 

نسبت خورشید است با پرتوهايش، پرتوها چیزی  نسبت میان آفاق و عظمت الهی

که خورشید در معنای قاموسی جز خورشید نیستند و اصوالً خود خورشیدند. همچنان

طلوع و غروب کبريای الهی است.  ةمثابخود طلوعی و غروبی دارد، غیب و شهادت نیز به

نور را به جای  است کسیپذيرند که ممکن پرتو آفاق با اشراق کبريا از اين حیث قیاس

ممکن است ديگری پرتو آفاق را به جای  ،بگیرد و از خورشید غافل بماندخورشید درنظر

 اشراق کبريا در نظر بگیرد و از نور حقیقی بازماند.

دهد. بودن جزء را در برابر کل نشان مینسبت میان جزء و کل و نیست ،لمصراع اوّ

ا فیض اقدس و طلوع و شهادت با فیض بل اوّ تجلّیدر مصراع دوم، غروب و غیب با 

فسبحان من احتجب بمظاهر نوره و ظهر باسبال : »گويدمیانطباق دارد. جامی  مقدّس

 «ستوره، خفای او به اعتبار صرافت و اطالق ذات است و ظهور به اعتبار مظاهر و تعینات
 .(70: 1373)جامی، 

حقیقت الحقايق : »گويدمی ارتباط میان خدا و جهان يا پرتو و خورشید بارةدرجامی 

ذاته واحدی است که عدد را به حدّاشیاء است و او فی ةحقیقت هم ،که ذات الهی است

حقايق  ةًده در مراتب، تارنات متعدّره و تعیّات متکثّتجلّیا به اعتبار او راه نیست، امّ

ت هستی با از اين بیت نسب .(87)همان:  «تابعه ةحقايق عرضی ةًتارمتبوعه است و  ةجوهري

پس بايد در سطح نازل  ،خداوند است تجلّی؛ اگر هستی شودمیخوبی نموده خداوند به

 گونه باشدپس عالم نیز بايد اين ؛از خداوند نشان داشته باشد، خداوند ظاهر است و باطن

 بودن خداوند است.نمايانگر ظاهر و باطن ،نور و تیرگی عالم و
 

 

 اردخورشید فلک روشنی از روی تو د

 

 گلی چاشنی از بوی تو دارد هرجاست 

 (756 :1381 )فیض،                       

ترين مهمّاز گفت  توانمیو  است آمده مکرّر، همین مفهوم ابیات غزل زيردر 

 ديوان فیض است:  در مکرّرمضامین 
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 چه هستدر هر رحقیغ ندینب نبیحق ةديد

         یایــه دارد هستـرچــاو ه ةجلو دـنمايیم

 

 است گريد یگاهجا سجدههره الجرم او را ب 

 است گريد گاهیخوبان جلوه شیاو را پ کیل

 (554 همان:)                                     
 

از نظر او وجود چیزی جز  .مظاهر است کثرتقائل به وحدت وجود و  کاشانیفیض

ن ات غیر از تعیّصدرايی ماهیّ لیّهمتعادر حکمت هستی نیست.  ةخداوند در آين تجلّی

. در کندمیه انتزاع وجود چیزی نیستند که عقل از حقايق وجوديّ ةو ساي واحد و يا ظلّ

. (47: 1389زاده، )کمالی شودمیشناسی به خداشناسی منطبق ض اين وجودینگاه ف

و  توجود حق اس ،آيدآنچه به ادراک ما درمیاعتباری است.  ،کثرتوحدت، حقیقی و 

 .شودمینامیده « اعیان ممکنات» ،ف صوراختالبه دلیل 
 

 رـدر مظاهـــان نیرا بب قتیحق

 

 رـــم و جان اهلل اکبــورای جس 

 (858 :1381 )فیض،               
 

. آنچه در عالم نداعیان ثابته ممکناتی موجود در علم خداوند و معدوم در جهان ظاهر

حق در  تجلّیثابته با دو اعیان .م و آثار آنهاستوجود دارد نه خود آنها که احکا

و صور را در علم خود مشاهده   تجلّیل که خداوند بر خود در تعین اوّ ،؛ نخستاندرتباطا

آثار آن  که خداوند« مقدّسفیض » دوم، گويند ومی« فیض اقدس»که به آن  کندمی

 .کندمیعلم را در جهان ظاهر 
 

 انمدینم یایاو هست یهست ریبه غ

 

 نمیبیمجاز م قتیجهان همه به حق 

 (977)فیض،                            
 

 مقدّسفیض اقدس و  .3-3
 

 بآفتا رـه از رــتتابان نقابیــب تجلّی یکرد

 ن حسن بتانـدر گلش انیع یود کردــآثار خ

 

 اهر استداللــدر حجاب از اب یدــا را فکنـم 

 اهبال دشايگ هاجان نشانیـحسن ب یوـتا س

 (473 همان:)                                       

ابر خواهد  ،تصور کرد نقابی های آفتاب است، اگر برای آفتاب بتوان، از ويژگیتجلّی

حجابی بر آفتاب نیست که حجابی است ی چون ابر، هاحقیقت ابر و استداللا دربود، امّ

اين مفهوم در بیت دوم با  تابد.نقاب میفراز ابر، بیبر ديدگان ما و آفتاب بر 

اگر  ؛شودمیماندن روشن در حجاب استدالل يابد و علتِهايی ديگر بسط میتصويرسازی

پنهان کرده باشد، آدمیان برای ايجاد ارتباط میان زيبايی و  هازيبايیمعشوق خود را در 

آنها را از  ،ی چون ابرهالکار خواهند داشت و اين استدالها با استدالل ،منشاء اصلی آن

 د. دارفراز ابرها محجوب می آفتابِ
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ماندگان را استدالل که بر زمین گشايد تا از ورای ابربال می ایچون پرندهجان 

که طورهمان ؛به آن سوی ابر پرواز و خورشید را مشاهده کند ،محجوب کرده است

تر از آفتاب برای هستی وشنتر و رخداوند آفتاب هستی است و حضور و وجودش بايسته

 :)نور «اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»نور است:  ةمبتنی بر آي پنداری خداوندخورشید است.

استوار است؛ بايد ديده  ،تر گفته شدشناختی که پیشبیت دوم نیز بر مبانی معرفت  .(35

بیننده خواهد  ،حاصل شوداگر اين شناخت  .بنگرد« حسن بتان»را جال داد تا به باطن 

 ديد که حسن بتان نوری از خورشید الهی است.

، کوه طور الهی بر تجلّینقاب خداوند يادآور درخواست حضرت موسی و بی تجلّی

 فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَ خَرَّ مُوسى»و مدهوشی موسی است؛  ويرانی کوه

 اقدس و فیض داند: فیضگونه میخداوند را دو تجلّیعربی ابن .(143 :اعراف) «صَعِقا

و به دور از هر « البشرط شیء»وجود  ةاقدس ذات الهی در مرتب . در فیضمقدّس

 کندمی تجلّیی نیست. در اين مرتبه خداوند بر خود کثرتتقییدی است که در آن هیچ 

آمدن عالم، ماء است برای پديداس تجلّی؛ مقدّس. فیضشودمیو باعث ظهور اعیان ثابته 

عالم خارج به  نتیجهو در شودمیحکام و آثار اعیان ثابته ظاهر ، حق به اتجلّیدر اين 

ل در اوّ تجلّیل و مظهر کماالتی است که با اوّ تجلّیبر  مترتّبثانی  تجلّی»آيد. وجود می

 2 .(374: 1375)جهانگیری،  «استعدادات و اعیان مندرج شده استقابلیات و 

که در پی آن اعیان که  کندمیحضرت حق اشاره  مقدّس یز به فیضبحث نبیت مورد

 ، نشان فیض«نشانحسن بی»يابند. وجود محسوس و عینی می ،اندداشته وجود ذهنی

و  کندمی تجلّیکه خداوند بر خود ثابته  حضرت حق است در اعیان تجلّیقدس و ا

طور که ظهور ذات الهی به اسمائش همان» مطابقت دارد. مقدّس حسن بتان با فیض

)ابوزيد، « است. مقدّسفیض اقدس است، تجلی اسما برای پديد آمدن عالم فیض 

1385 :227) 
 

 یگلشن و بو نيرا که بود رنگ در ا یهرگل

 از ازل تا به ابد بینش هر بینايی

 هرچه را در دو جهان نور هويدايی هست

 

 ستوزيبايی ت ای از گل خودرستههشمّ 

 ستهمه يک بینش در پردة بینايی تو

 ستهمه يک ذرّة خورشید هويدايی تو

 (538 :1381 ،کاشانی )فیض             
 

، نمادند و گويدمیابیات ديگر که از ازل و ابد سخن  ةبه قرين «گلشن»و  «گل»

معنای فراقاموسی دارند؛ يعنی گل و گلشن عالوه بر معنای اصلی خود، بر جهان و 

؛ يعنی گلی کندمیت و شمول داللت بر عمومیّ «هر گل». شودمیی آن اطالق هايیزيبا
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ای زيبايی گل جلوه ،نیافته باشد. در اين شعر «گل خودرسته»ای از آن هنیست که شمّ

بینايی او  ةثمر ،کجا بینايی بینیهر»: گويدمیاز زيبايی خداوند تصوير شده است. جامی 

ت و ت و اطالق تنزل فرموده و در حضیض جزويّاز اوج کلیّصفات اوست.  ةو بالجمله هم

نه آنکه جزو  ،د به اطالق روی آورینموده تا تو از جزء به کل راه بری از تقیّ تجلّید تقیّ

 .(57: 1373) «از مطلق بازمانی مقیّدرا از کل ممتاز دانی و به 

ست که با خداوند ا قیدمطلق يا بی، منسوب به گل معادل صفت «خودرسته»صفت 

ها گل مقدّسکرده و پس از آن از طريق فیض  تجلّیفیض اقدس، نخست بر خود 

ذاتی خداوند است که  تجلّینشان  «هويدا»اند. صفت شدهپديدار  ی اين عالم(هازيبايی)

شوند، هستی که به ديد ظاهر حقیقی تصور می ة. در اين بیت همشودمینقاب ظاهر بی

 های ديگر:نمونه اعتباری دانسته شده است؛
 

 بوی رحمان که در آفاق جهان مستترست

 

 عطر آن روح فزای دل مسکین آمد 

 (693 :1381 ،کاشانی )فیض             
 

 داختیــت نقاب انـرتو رويــبر جمال از پ

 پرتوی از نور خود بر عرش و کرسی تافتی

 

 داختیــدر هويدائیت ما را در حجاب ان 

 یـر آفتاب انداختــبم و ــبر انج ایذرّه

 (1239 همان:)                              
 

 انسان مظهر اسم جامع .3-4
 

 الک خاک ماــدارد شرف بر انجم و اف

 

 اــاک مــان پــنما جدایـــخ ــةآين 

 (481 همان:)                             

به ظاهر، انجم و افالک در  اند. با نگاهگرفتهباطن در مقابل يکديگر قرارظاهر و 

دارند. افالک از کون و فساد  برکنارند و از عنصر پنجم يا اثیر ای فراتر از خاک قرارمرتبه

سماوی به فلک قمر  ةگاننهافالک »اند. طبیعی است، ساخته شده ةناصر اربعکه ماورای ع

خوانند که د میالقمر يا عالم کون و فساتحتزير فلک قمر را عالم  ة. منطقشودمیختم 

)پورنامداريان،  «يری با يکديگر ترکیب يافته استناپذنحو انفکاکه بهصورت و مادّ ،در آن

ای فروتر جای دارد تنها از افالک در مرتبهاک که نهخ ،به باطن با نظر .(338-339: 1375

آن  ةبر هم ،داردترين مرتبه قرارنیز در پايین القمرتحتدر  قیاس با عناصر چهارگانه که 

 مراتب فراتر در ظاهر، برتری دارد. 

ست. وجه تشبیه شده ا «نماخدای»به آينه با قید  ،ست«پاک ما»به  مقیّدکه  «جان»

معنای انجم و افالک، روشنی و خاک،  ةالزم است. ت نمودارکنندگیشباهت خاصیّ

 ،گرنما باشدآينه وقتی دي»آنها شرف دارد.  به سبب جان، بر« خاک ما»ا امّ تیرگی است،
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 ةدهندد نمايشتوانمیات آينه اين است که به شرطی صیّاز خصو .خودش فانی است

نیست باشد. آينه آن است که نتیجه گری باشد که خودش ديده نشود و درچیز دي

انسان کامل کسی است که جمیع  .(473: 1382)کاکايی،  «فیهمنظوربه باشد نه منظور

ه است و به اين سبب است که مظهر جمیع کماالت يافت تحقّقکماالت انسانی در او 

، جز وجوب ذاتی که الهی است و از تمامی صفات جمالی و جاللی خداوند برخوردار است

 .(130: 1386، رومی )قیصری خدا ممکن نیستآن در غیر تحقّق

ظاهر و باطن خداوند است.  ةصفات دوگان ،شرف آدمی بر انجم و افالک وجه ديگر

خداوند خود را به اسمائی چون ظاهر و باطن، جمال »گويد: ل میاوّ صّدر شرح ف موحّد

ها دستگی اسما و صفات خداوندی است که در وجود انسان. اين دوو جالل خوانده است

 «گر شده استصورت جسم و جان جلوهانعکاس يافته، ظاهر و باطن حق در آدمی به

بر آنکه  ،هم از جان بهره دارد و جسمرو، آنکه هم از اينپس از ؛(150: 1386 ،عربیابن)

 تنها جسم است، برتری دارد.انجم و افالک 

در قرآن کريم نیز تنها انسان سزاوار حفظ امانت الهی شمرده شده است؛ با استناد به 

همان امانت « خدانمای ةآين» که گفت توانمی( ... نَةَإِنَّا عَرَضْنَا الْأَما) احزاب ةسور 72ة آي

چراکه اين آينه در هستی تنها در اختیار  ؛جان انسان سپرده شده استاست که به 

پردازی مرتبط با برای بیان مفهوم وحدت وجود و مضمون «آينه» ةاستعارآدمی است. 

برای بیان ديدگاه وحدت وجودی  عربیابنرفته است. کاردر متون عرفانی به مکرّر ،آن

، عرفای ديگر ةمايهره گرفته که دستهايی باز استعاره ،خويش در آثار مختلف خود

 (.204-187و 134-113: 1394حیدری،  :ر.ک)عراقی بوده است  الدّينجمله فخراز

 ديگر: یهاينمونه 
 دــدنـريـان آفـــر انســان را بهــجه

 

 دـدنـريــان آفـپنه رّـــان ســدر انس 

 (747 :1381 ،کاشانی )فیض          

 شناسده میـک رتر ز آسمانیم ما راــب  ه نشینیمرچند بر زمینیم با خاک رـه

                (766)همان:                               

 

 امثال تجدّد .3-5
 تو نو از نو را هر دم ز یعالم فان نيا

 

 بینمبینم من نوی تو میمن کهنه نمی 

 (1042 همان:)                              

که به نزديکی داللت « اين» ةاراست، صفت اش «فانی»الم، شده برای عصفت ذکر

به اين  به وجه صرفی،توجّهبافانی صفت لحاظ علم معانی، مفید تحقیر است. به ،کندمی
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نو از »نه اينکه در آينده فانی شود.  ،لحظه در حال فناستاکنون و هر عالم که ست معنا

فی عالم آنگاه که با تو من اين ويژگی. کندمیکید أاست و بر آن ت« هردم» مترادف« نو

پس هر دم  ،شودمیر دم نو . اگر اين عالم هشودمیبه امر مثبت بدل ، نسبت يابد

با ديگران که عالم را کهنه  شاعرتفاوت  تعلّ. شودمیو با زندگی دوباره، نو  میردمی

 ندگی، زنگرد و در پس کهنگی و مرگباطن آن میبه شاعر  اين است که ،بینندمی

؛ اگر شاعر جهان فانی را نو شودمیدوم مصراع دوم، تفسیر  ةل در جملاوّ ة. جملبیندمی

 است.  «تو»به سبب وجود  شدن منسوب يا، اين نوبودن و نویندبمی

به اين معنا که فیض هستی  ؛است« امثال تجدّد» ديدگاهمفهوم اين بیت برگرفته از 

و تجديد  سیالن و تجدّد اين نچو» .شودمی افاضه موجودات بر لحظهلحظه دخداون جانب از

خود ممکن  ،صال بدون فترت و انقطاع استشدن فیض وجود بر سبیل استمرار و اتّ و نو

 .(1/164: 1374)همايی،  «شند و آن را در ظاهر احساس نکنندغافل با تجدّداست از آن 

فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ  يَسْئَلُهُ مَنْ» د اشاره داشته باشد:توانمیبیت به اين آيه نیز 

موجودات به  ةنويسد: همعربی در تفسیر خود میابن .(29 :الرحمن) «شَأْنٍ کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فی

کنند و خداوند همواره به ال میؤطور دائم از خداوند سزبان استعداد و افتقار خود به

: 2001عربی، )ابن .کندمیافاضه  ،آنان آنچه مناسب آنهاستتناسب استعداد و استحقاق 

تی از سوی خداوند بر دم هس، هرشودمیاگر اين عالم هست و نو  ،ابراينبن ؛(2/286-287

پس اين عالم  ،(تجلّیتکرار فی الال) خداوند تکرار نیست تجلّیو اگر در  شودمیاو افاضه 

 سرّ». بینندمیآن را نو ن ،نگرندکه از سر عادت به آن می تنها آنانهرگز کهنه نیست و 

يعنی صفات قهری و  ،اين است که صفات و اسمای متقابل حق تجلّیتکرار در عدم

لطفی در کار است و چون يکی از اشیای ممکن مستعد وجود گردد، رحمت رحمانی به 

نات است، نمايد، سپس صفات جالل و قهر که مقتضی اضمحالل تعیّآن اعطای وجود می

نی ا آن شی در همان لحظه به مقتضای رحمت رحمانی تعیّامّ ،گرداندآن را مضمحل می

 (. 72: 1394)حیدری، « يابدديگر می
  

       آيدجان میه از غیب ب ایدم نفخههبدم

 

 شارات تو در کار شديمبز گلبانگ  تا 

 (991 :1381 ،کاشانی )فیض          
 

 حقبودن غیرمعدوم .3-6
 

 يارب چمن حسن تو خرم زچه آب است

 بر بحر و بر و خشک و تر دهر گذشتیم

 

 کاندر نظرم هرچه به جز توست سراب است 

 جز آب رخ دوست جهان جمله سراب است

 (555 همان:)                                     
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ل، آبی را استنباط ممثّ بیند و در پس آن زيبايیشاعر زيبايی حسن الهی را می

را « آب»خود محسوس نیست.  ا، امّاست د آوردهچنان شکوفايی را پديکه  کندمی

که  گويدمیسخن کسانی شده از های ذکربیت استعاره از فیض اقدس دانست. توانمی

عربی جز خداوند که به نظر ابندانند. بنا آن را غیرواقعی می اامّ، بینندمیز حق را ج

سوای ما»نويسد: می باره ند. جامی در ايناتباریاع ديگر وجودها ،وجود حقیقی است

حق در معرض زوال است و فنا، حقیقتش معلومی است معدوم و صورتش موجودی 

اين  .(55: 1373) «بودو نه نمود و امروز نمودی است بی ديروز نه بود داشت ،است موهوم

ا با نظر بر باطن، همه را چیز وقوف دارد، امّرت است، سالک در اين هنگام بر هر مقام حی

د، حیرت او به سبب شگفتی و انگارمیود اصالت ندارند، معدوم چون از خ

 اين امر است. ناپذيریوصیفت
    

 دانمنمی ایغیر هستی او هستیه ب

 

 بینمحقیقت مجاز میه جهان همه ب 

 (977 :1381 ،کاشانی )فیض        
 

  نتیجه .4

ديده های فلسفی مايهبا عرفانی بسیاری  غزلیّات ،یض کاشانیفدر مجموعه اشعار 

 است، نگرفتهقرار توجّهموردچندان در شعر فارسی سرايی در سیر غزلکه  شودمی

تنها در اشعار او نه. ارزشمندی است عرفانی-های فلسفیانديشهحاوی  کهدرحالی

وجود حقیقت برتر يا بُعد روحانی و اذعان به يعنی  ،ر عرفانیهای اصلی تفکّمايهبن

سلوک معنوی برای درک حقايق عالم و نیز مواردی  اهمیّتو  عالمن ايحیات معنوی 

که در متن ، بلکه چنانشودمیچون تقابل عقل و عشق و يا تقابل زهد و عرفان ديده 

 خورد: میچشمتر در اشعار او به، مفاهیمی شاخصمقاله آمد

ی که جز با عرببا علم احوال ابن است، چون نور دانسته شدهعلمی که از نظر فیض، 

، یستدلیل بر معرفت آن ن ةو هیچ عاقلی را قدرت تحديد و اقام آيدنمیدستذوق به

ر او به تأثّ توانمیاين ديدگاه فیض را . استبرای عرفا، شهود منبع صدق  تناسب دارد و

که معرفت عرفانی و شهودی از منابع معرفتی آن چرا ؛مربوط دانست متعالیّهاز حکمت 

 وجه شاعرانه گرفته ،فیض کاشانی فلسفی-عرفانی غزلیّاتمسائلی که در  از ديگر است.

، وحدت وجود ةنظريّاست. واحد در کثیر  تجلّیيعنی ، ، نسبت خداوند با هستیاست

در پس ظاهر و وجود مطلق خداوند غیب در شهادت  تجلّیگذر از ظاهر عالم به معنا و 

 کثرتبه وحدت وجود و  ولق. هستند در قالب غزلفیض  ةاز مفاهیم برجست اين عالم،
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در  کثرتبودن اعتباریو بودن وحدت حقیقی، هستی ةخداوند در آين تجلّی، مظاهر

آنها شناختی هستی مبنایری که اشعادر  اند.مضامین شاعرانه بسیاری بیان شده

ت وجود که از وحدآنجا ويژهبه ؛تر استنمايانعربی های ابنتأثیر انديشهتر است، برجسته

اصول و  کاشانی فیض .گويدمیخن الهی و خلق مدام س تجلّیو نسبت جزء و کل و 

در اين عربی را در مضامین شعری خود انعکاس داده است. های ابنمبانی نظری انديشه

های داللت ،چینش واژگانمقاله ابیاتی انتخاب و بررسی شد که جوهر شعری دارند و 

ار، سبک شعا اين درفیض های انديشهاند که ها سبب شدهیسازها و تصويرثانوی، تداعی

بدون جوهر شاعرانه  در قالب نظم،ها اين انديشهدر مواردی نیز  کهدرحالیبیابند،  ادبی

    سبک گفتاری دارند.تنها و  است آمده
 

 نوشتيپ
ابق اين اثر اشعار است. مط 1381فیض کاشانی چاپ  محمّدعالمه مال اتکلیّتمامی ابیات برگرفته از  .1

و جلد دوم از  627 ةل تا صفحگذاری صفحات پیوسته است؛ جلد اوّل و دوم شمارهفیض در مجلد اوّ

جلد خودداری شده و تنها به  ةاز ذکر شمار ،روازين ؛گیرداشعار فیض را دربرمی 1303تا  628 ةصفح

 صفحه اکتفا شده است. ةذکر شمار

؛ 337-335، 328 -326، 363 -261، 699 -691: 1386 ،رومی یصریق) :ک.ن تجلّی نيا بارةدر .2

 (.376-372: 1375 ،یریو جهانگ 67-65: 1378 زوتسو،ي؛ ا227 -226: 1385 د،يابوز
 

 

 منابع

 مجتبوی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. الدّيند جالل(، ترجمه و توضیح سی1371ّ) قرآن کريم

 ،تهران ،چاپ سوم ،موحّدعلی و صمد محمّد ةترجم ،صوص الحکمف ،(1386) الدّينمحیی عربی،ابن

 کارنامه.
 بیروت، دار صادر.الفتوحات المکیه فی اربع مجلدات، تا(، )بی                          
 دارالکتب العلمیه. ،بیروت ،علیمحمّد عبدالوارث الشیخ تصحیح به ،عربیابن تفسیر ،(2001)                          

 البیضاء. ةالمحج، بیروت، دار عربیمجموعه رسائل ابن(، 1421)                          

 مرواريد. ،تهران ،احسان موسوی خلخالی ةترجم ،عربیچنین گفت ابن ،(1385)حامد، ابوزيد، نصر

 ،«تصوّفی در نگرش فیض به عرفان و تأمّل» ،(1391) اکبری چناریعلی اشرف و امامی، علی

 .22-1 ،6، ش عرفان ةشنامپژوه

 روزنه. ،تهران ،جواد گوهریمحمّدة ترجم ،صوفیسم و تائوئیسم ،(1387) ايزوتسو، توشیهیکو

 .27-5، 5و4، ش پژوهشنامه کاشان، «مبانی عرفانی در اشعار فیض کاشانی»(، 1387) ارضمحمّدبراتی، 

 .اساطیر ،تهران ،عربیزندگی و مکتب ابن ،(1385پاالسیوس، میگوئیل آسین )

 .علمی و فرهنگی ،تهران ،چاپ چهارم ،های رمزیرمز و داستان ،(1375) پورنامداريان، تقی

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/28775/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c


 159/ 22، شمارۀ پیاپي 1397، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 8ادب فارسي، سال 

 .اساطیر ،تهران ،تصحیح يان ريشار ،لوايح  ،(1373) عبدالرحمن الدّينجامی، نور

 ،تهران ،چاپ چهارم ،عرفان اسالمی ةبرجست ةعربی چهرابن الدّينمحیی ،(1375جهانگیری، محسن )

 .دانشگاه تهران

 ،چاپ دوم ،افرامهدی نجفی ةترجم ،عربیطريق عرفانی معرفت از ديدگاه ابن ،(1390) چیتیک، ويلیام

 جامی. ،تهران

 . 74-37 ،3 ش ،شعرپژوهی ،«یکاشان ضیف اتیّغزل در عارفانه ینيرآفريتصو» (،1389) دهاشمیّس ،یاتمخ

استاد  ،دکتری رسالة ،ات فارسی تا جامیعربی در ادبیّشناسی عرفان ابنجريان ،(1394حیدری، مهدی )

 ات و علوم انسانی.مؤذنی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیّ محمّدعلیراهنما 

 مولی. ،تهران ،به کوشش نجیب مايل هروی ،شرح فصوص الحکم ،(1364) حسین الدّين، تاجخوارزمی

 هرمس. ،تهران ،امه دوانیات فلسفی و عرفانی علّشرح رباعیّ ،(1387دهباشی، مهدی )

 امیرکبیر. ،تهران ،چاپ سوم ،تصوّفجستجو در  ةدنبال ،(1369کوب، عبدالحسین )ينزرّ

 .فردوس ،تهران ،چاپ هشتم ،5جلد  ،ات در ايرانريخ ادبیّتا ،(1372اهلل )صفا، ذبیح

شهید  عالی مدرسه ،تهران ،اصغری علیرضا تحقیق ،مکنونه کلماتال ،(1387) مالمحسن ،کاشانیفیض

 .مطهری
مرکز تحقیقات علمی و دينی امام ، ، به اهتمام رسول جعفريان، اصفهانده رساله(، 1371)                          

 .رالمؤمنین علیامی
، به کوشش شناسیشناسی و کتابهای خودنوشت فیض به انضمام نسخهفهرست ،(1377)                          

 .های اسالمی آستان قدس رضویبنیاد پژوهش ،مشهد محسن تاجی نصرآبادی،
 .اسوه ،قم ،مصطفی فیضیتصحیح  ،اتکلیّ ،(1813)                          

 .بیدار قم، قم ،چاپ چهارم ،شرح علی فصوص الحکم (،1370عبدالرزاق ) الدّينی، کمالالقاشان

چاپ  ،آشتیانی الدّينجاللدبه کوشش سیّ ،شرح فصوص الحکم ،(1386) داودمحمّد، قیصری رومی

 علمی و فرهنگی. ،تهران ،سوم

 هرمس.، تهران ،دومچاپ  ،عربی و مايستر اکهارتوحدت وجود به روايت ابن ،(1382) کاکايی، قاسم

 جامی.  ،تهران ،اهلل رحمتیانشاء ةترجم ،عربیل خالق در عرفان ابنتخیّ ،(1384کربن، هانری )

، سال ششم ،شناختکاشان ،«در آرای حکمی فیض کاشانی شناسیهستی» ،(1388زاده، طاهره )کمالی

 .50-20 ،6ش 

عربی در ظهور افکار ابن ةنقط الدّيناوحد» ،(1394بهار و تابستان حیدری )مهدی و  محمّدمؤذنی، علی

 .20-1 ،15 ، پیاپی1 ، ش5، سال ادب فارسی ،«ات فارسیادبیّ

 .هما ،تهران ،چاپ هشتم ،1جلد  ،نامهمولوی ،(1374) ،الدّينهمايی، جالل

 

 
 


