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چکیده
خواجه احمد کاسانی ( 566ـ 939ق) از عارفان معروف نقشبندية ماوراءالنهر است که بيش از
سیرساله در حوزة عرفان تأليف کرده است .بيشتر اين رسالهها به صورت نسخة خطی در
کتابخانههای مختلف موجود و به صورت معدود و پراکنده در چند مقاله يا پاياننامه معرفی و يا
تصحيح شدهاند .موضوع رسالهها ،عرفانی و تعاريف اصطالحات گاه مشابه کشف المحجوب و گاه
شرح ديدگاههای بهاءالدين نقشبند است .البته در اين ميان ديدگاههای خاص و متفاوت عرفانی وی
نيز ديده میشود .پژوهش حاضر به شيوة توصيفی ـ تحليلی ،تالش دارد ضمن مطالعة رسالههای
کاسانی ،ديدگاههای عرفانی وی و تعاريفش را از برخی اصطالحات بررسی کند .يافتههای پژوهش
نشان میدهد کاسانی در بيان ديدگاهها و اصطالحات عرفانی ،از الگوی معرفتی خاصی پيروی نمیکند
و در هر رساله ،موضوعی مشخص را محور قرار داده است .در بيشتر رسالههای وی به صورت
تقريبی مطالب پراکنده و پرتکرار دربارة برخی اصطالحات عرفانی چون :فنا و بقا ،غيبت و حضور و...
ديده میشود .تعاريف وی از اين اصطالحات گاه برگرفته از کتابهای عرفانی پيشين و گاه برساختة
خودش است .کاسانی در شرح موضوعات عرفانی به شدت تحت تأثير موالنا است و در رسالههای
وی استشهاد به ابيات مثنوی بسيار ديده میشود.
کلیدواژهها :احمد کاسانی ،رسالههای عرفانی ،نقشبنديه ،مولوی ،اصطالحات عرفانی.
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اين مقاله برگرفته از رساله دکتری زبان و ادبيات فارسی (گرايش عرفانی) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا است.
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مقدمه
نقشبنديه ،از سلسلههای مهم صوفيه در ايران ،منسوب به خواجه بهاءالدين محمد
نقشبند بخارائی است که در دورة تيموريان گسترش بسياری يافت .اين طريقت
که خود را ادامة سلسلة خواجگان منسوب به عبدالخالق غجدوانی میدانست،
طريقتی ميانهرو و پايبند به سنت و شريعت بود و در گسترة بزرگی از شرق تا
غرب ايران و از ماوراءالنهر تا هندوستان رواج يافته بود.
احمد کاسانی از عرفای معروف نقشبنديه در قرن دهم است که آثار منثور
بسياری در حوزة عرفان تأليف کرده است .وی قريب به سیرسالة شناخته شده
دارد که هيچ کدام تاکنون به صورت کتاب چاپ نشده است و فقط برخی از
آنها به صورت پراکنده در قالب مقاله و پاياننامه تصحيح شده است.
پس از وفات کاسانی شصت خليفه به ترويج آراء او پرداختند و شاخهای به نام
«دهبيديه» يا «کاسانيه» در دل نقشبنديه شکل گرفت .بررسی افکار و ديدگاههای
عرفانی وی به شناخت بهتر اين شاخه عرفانی کمک فراوانی میکند .اين بررسی
از طريق مطالعة رسالههای وی انجام گرفته است .اين رسالهها به صورت نسخة
خطی در کتابخانههای مختلفی چون :مجلس ،مرعشی ،استانبول ،گنجبخش و
تاشکند نگهداری میشوند .برای اين پژوهش شانزده رساله از آثار کاسانی مطالعه

شده است :بکائيه ،گل و نوروز ،سلسلة الصديقين ،مرآت الصفا ،بطيخيه ،آداب
الصديقين ،گنجنامه ،معراج العاشقين ،بيان سلسلة خواجگان و شرح رباعيات از
مجموعه نسخه  11261مجلس ،واقعة حقانيه ،مرشدالسالکين و شرح مصرعه از
نسخه خطی مرعشی  ،15296شرح رباعی «احول نيم ای دوست» و بابريه از

مجموعه نسخه خطی پاکستان  1311و سماعيه از مجموعه نسخه  992مجلس.
در هر يک از اين رسالهها موضوع خاصی محور قرار گرفته است ،اما تعاريف
اصطالحات عرفانی به صورت پراکنده و پرتکرار در همة آنها ديده میشود .در
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اين پژوهش تالش شده است از طريق مطالعة اين رسالهها ،ابتدا تعاريف پراکندة
اصطالحات عرفانی ذيل عنوان مشخص تنظيم و دستهبندی شود ،سپس در سه
عنوان کلی :بنيانهای نظری (شريعت و اهميت عمل به آن) ،اعمال سير و سلوک
(پيروی از پير و آداب آن ،توبه ،ذکر و ،)...و نتايج سلوک (درد وسوز ،قبض و
بسط ،فنا و بقا و )...بيان شود.

پیشینة پژوهش
دربارة نقشبنديه و بزرگان آن مقاالت بسياری نوشته شده است از جمله :مدرسی
چهاردهی ( ،)1929در مقالة «سلسلة نقشبنديه» ،و راغبيان و موحدی ( ،)1996در
مقالة «آموزههای عرفانی عبدالخالق غجدوانی» ،ديدگاههای عرفانی غجدوانی را
بررسی کردهاند .اژهای و صائب ( ،)1995در مقالة ««تحليل نقش آرا و آثار
خواجه محمد پارسا در طريقت نقشبنديه» ،به بررسی آرا و آثار خواجه محمد
پارسا در طريقت نقشبنديه پرداختهاند .شرح احوال و مقامات کاسانی در چند
کتاب آمده است :انيس الطالبين از قاسمبن محمد صفايی کاتب که نفيسی او را از
مريدان کاسانی دانسته است .جامع المقامات تأليف نوهاش ابوالبقا فرزند خواجه
بهاءالدين ،سلسلة الصديقين و انيس العاشقين از دوست محمدبن نوروز احمد
الکيشی و مقامات حضرت مخدوم اعظم از مؤلفی ناشناس است.
از پژوهشهای متأخر دربارة کاسانی میتوان به اين موارد اشاره کرد :در
دائر المعارف بزرگ اسالمی جلد هفتم و دانشنامة ادب فارسی (آسيای ميانه) ذيل
مدخل احمد کاسانی ،به زندگی و مجموعة مصنّفات وی اشاره شده است.

کشمی بدخشی برهانپوری ( ،)1963در رسالة دکتری با عنوان «نسمات القدس
من حدائق االنس» ،تصحيح منير جهان ملک ،در مورد عظمت و کرامات مقام
عرفانی خواجگی کاسانی و زندگی وی که تحت تربيت شيخ لطفاهلل جستی،
مراحل سلوک و تصوف را طی کرده سپس به تربيت مريدان همت گماشته،
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سخنانی نقل میکند .پژوهنده ( ،)1966در مقالة «رسالة گل و نوروز» ،ضمن
مقدمهای نسبتا طوالنی ،دربارة زندگی کاسانی ،تعامالتش با شاهان وقت ،از
برخی عقايد متفاوتش و مطالب اصلی گل و نوروز سخن گفته ،سپس متن
تصحيح شده رساله را آورده است .بنیطبا ( ،)1959در مقالهای مختصر با عنوان
«خواجگی کاسانی و آثارش» ،حيات و آثار وی را بررسی کرده است .صادقی و
بنی طبا ( ،)1959در مقالة «شرح احوال خواجگی احمد کاسانی و گذری بر
رسالة در بيان ذکر» ،ضمن معرفی خواجگی کاسانی و تصحيح رسالة ذکر،
ديدگاههای وی را دربارة حقيقت ذکر و آداب آن بيان کردهاند .رستاد و رحمانيان
کوشککی ( ،)1996نيز در مقالة «معرفی نسخههای خطی رسائل فارسی کاسانی»،
به تفصيل دربارة نسخههای خطی رسالههای کاسانی و دشواریهای تصحيح آثار
وی سخن گفتهاند و هيچ شرح و تفصيلی در زمينة تعاريف وی از اصطالحات
عرفانی ارائه ندادهاند .سلطانی و همکاران ( ،)1995نيز مقالهای با عنوان «معرفی
جالل الدين احمد کاسانی و رسائل فارسی و ويژگیهای سبکی او» نوشتهاند و
ضمن معرفی رسالههای کاسانی و ويژگیهای سبکی او ،کاسانی را يکی از
اقطاب طريقة نقشبنديه احراريه و برجستهترين شاگرد عبيداهلل احرار خواندهاند.
شريفی و مالمير ( ،)1995در مقالة «بررسی تطبيقی تفکرات خواجه احمد کاسانی
در سلسلة نقشبنديه» ،به معرفی زندگی و آثار کاسانی و جايگاه او در سلسلة
نقشبنديه پرداخته و ضمن بررسی برخی از ديدگاههای عرفانی او ،کاسانی را يکی
از اقطاب نقشبنديه احراريه و برجستهترين شاگرد عبيداهلل احرار دانستهاند .در
مقالة مذکور با نگاه تطبيقی برخی از ديدگاههای عرفانی کاسانی با طريقت
نقشبنديه مقايسه شده است ،اما همة ديدگاهها و اصطالحات عرفانی وی مطرح
نشده است.
بيشتر پژوهشهای انجام شده در زمينة زندگی ،معرفی آثار يا برخی ديدگاههای
عرفانی کاسانی بوده است و تاکنون پژوهشی جامع در زمينة اصطالحات و
ديدگاههای عرفانی کاسانی صورت نگرفته است .نگارندگان اين مقاله کوشيدهاند
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تا پژوهشی جامع و کامل در اين زمينه انجام دهند و در کنار تعاريف کاسانی از
اصطالحات عرفانی ،شباهت و تفاوت ديدگاههای وی با بهاء الدين نقشبند نشان
داده شود.

روش و سؤال پژوهش
در اين پژوهش ضمن معرفی احمد کاسانی و آثارش ،ديدگاههای عرفانی او که
به صورت پراکنده در آثارش آمده ،بررسی میشود .پرسشهای اصلی اين تحقيق
عبارت است از :ديدگاههای عرفانی کاسانی چيست؟ کاسانی در تبيين اين
ديدگاهها تا چه اندازه تحت تأثير آراء نقشبنديه است و در چه مواردی نظريات
خاص خود را مطرح میکند؟
محدودة پژوهش ،مطالعة شانزده اثر از آثار خواجگی کاسانی است که به صورت
نسخة خطی در کتابخانهها نگهداری میشود .البته دربارة نقشبنديه و اصول آن نيز
بررسی و مطالعاتی صورت گرفته است .در نهايت مطالب تحقيق پس از
گردآوری و تنظيم به شيوة توصيفی ـ تحليلی ارائه شده است.

اهمیت و ضرورت پژوهش
خواجه احمد کاسانی ،از بزرگان و رهبران فرقة نقشبنديه ،مؤلف رسالههای
عرفانی بسياری است که پس از وفات ،نوادگانش فرقة «دهبيديه» را بر اساس
آموزههای عرفانی وی تشکيل دادند؛ بنابراين برای آشنايی بيشتر با اين فرقه که
يکی از شاخههای نقشبنديه به شمار میرود ،بررسی آراء عرفانی وی اهميت
بسياری دارد .از سوی ديگر برای آشنايی با ديدگاههای عرفانی کاسانی ضرورت
مطالعة رسالههايش ديده میشود .درحاليکه تاکنون مجموعه رسائل وی به
صورت کامل به چاپ نرسيده و در اين پژوهش برای دستيابی به اين مهم
نسخههای خطی آثار مطالعه شد.

/191فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطورهشناختی ــ زينب رحمانيان کوشککی ـ محمدعلی آتشسودا...

بحث
نقشبنديه و خواجه احمد کاسانی
نقشبنديه طريقتی منسوب به خواجه بهاءالدين محمد نقشبند بخارايی (-616
691ق) است که بنای آن بر يازده اصل استوار است1 :ـ هوش در دم؛ 5ـ نظر بر
قدم؛ 9ـ سفر در وطن؛ 3ـ خلوت در انجمن؛ 2ـ ياد کرد؛ 6ـ بازگشت؛ 6ـ
نگاهداشت؛ 5ـ يادداشت و با خود داشت؛ 9ـ مقام مالحظهای اعداد (وقوف
عددی)؛ 11ـ مقام مالحظهای وقت (وقوف زمانی)؛ 11ـ مقام مالحظهای دل
(وقوف قلبی)( .پارسا  )23 -62 :1923چهار اصل نخست آن از يوسف همدانی و
چهار اصل ديگر از عبدالخالق غجدوانی است( .معينيان  966 :1925پاورقی) سه اصل
ديگر در آراء بهاء الدين نقشبند آمده است( .پارسا  :1923تعليقات591و)551

«خواجه يوسف هر دو نوع ذکر دل و ذکر بلند را جايز شمرده بود .بعدها يک
اصل ديگر «دل با يار و تن با بازار» را هم به آن افزودند( ».منفرد  ،1999ج :6ذيل
سلسلة خواجگان)

احمد بن جالل الدين کاسانی معروف به «خواجگی احمد» و «مخدوم اعظم»،
(نفيسی  )311-311 :1933از عرفای مهم نقشبنديه است که در آثارش سلسلة معنوی
خود را از طريق موالنا قاضی به ابوبکر صديق و پيامبر اسالم منتسب میکند.
(کاسانی ش 126-129 :639؛ کاسانی ش 616 :1311ـ 693و 195ـ156؛  693ابوالبقا ش

5 :593؛ بخاری 112 :1961ـ )119او دوازده سال در خدمت و صحبت موالنا قاضی
رياضتهای دشوار کشيد و توانست به حرمت و تقرّب ويژه نزد او دست يابد.
(کشمی برهانپوری 526 :1963ـ )522خواجه احمد کاسانی بيش از سی رساله در

حوزة عرفان و تصوف تأليف کرده است؛ از جمله :آداب السالکين ،آداب
الصديقين ،اسرارالنکاح ،بابريه ،بطيخيه و. ...
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کاسانی؛ ديدگاهها و اصطالحات عرفانی
الف) بنیانهای نظری
شريعت :اصطالح رايج «شريعت ،طريقت و حقيقت» نشان میدهد که التزام به
شريعت مقدمه و اساس تصوف را تشکيل میدهد ،اصلی که در نقشبنديه التزام به
آن ضروری است .در آثار بهاءالدين نقشبند آمده است« :مسلمانی و انقياد احکام
و رعايت تقوا و عمل به عزيمت و دور بودن از رخصتها به قدر قوّت ،همه نور
و صفا و رحمت است و واسطة وصول به درجات واليت است به منازل و
مقامات شريفة اولياء اهلل از پرورش اين صفات میرسند( ».پارسا )29 :1923

کاسانی نيز به تبعيت از نقشبنديه به شريعت اهميت بسياری میدهد .او علم
شريعت را برابر با علم فقه دانسته است و اينگونه تعريف میکند« :علم شريعت
عبارت از اين علم ظاهر است که علمای ظاهر دارند مثل علم طهارت و علم نماز
و روزه و زکوة و حج و مانند اينها( ».گنجنامه ش195 :11261ب و 199الف)

در اهميت التزام به ظاهر شريعت میگويد:
«در اين باب حضرت چنين میفرمايند ـ صلّی اهلل عليه و سلّم ـ که «الشَريعَةُ
اَقوالِیِ وَ اَلطَريقَةُ اَفعالِی وَ اَلحَقيقَةُ اَحوالِی» پس متابعت در اقوال و افعال که
ظاهر شريعت اوست آن است که آن چه او گفته است که کردنی است میبايد
کرد ...همه مثل نماز و روزه و حج و زکوة و غيره از کردنیها و آنچه گفته
است که نمیبايد کرد ،نمیبايد کردن ...مثل ترک صلوة و شرب خمر و زنا مثل
اينها از ناکردنیها نمیبايد کرد( ».معراج العاشقين ش 515 :11261ب)

هدف از خلقت ،عبادت است ،هم ظاهری و هم باطنی؛ عبادت ظاهری رعايت
احکام شريعت است( .بطيخيه ش 92 :11261الف) علت نقصان پيامبران پيشين در
برابر مقام حضرت محمد(ص) ،تبعيت نکردن از شريعت نبوی است( .همان511 :

ب) پيروی از شريعت باعث صفای دل میشود( .همان 515 :الف) از نظر کاسانی
نکتة مهم ،مداومت در انجام اعمال شرعی است؛ چرا که انجام اين اعمال به
صورت منقطع حتی در طول هزار سال هم نتيجه نمیدهد( .همان516 :الف)
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شريعت و طريقت؛ دو بال پرواز و دو صيقلدهنده هستند( .بطيخيه ش:11261

 512ب) شريعت ،سخنان پيامبر (ص) ،ظاهر را صيقل و جال میدهد و جالی
کاملِ ظاهر در باطن تأثير بسياری میگذارد( .همان 511 :الف)

ب) اعمال سیر و سلوك
پيروی از پير (کامل مکمل) :يکی از موضوعات محوری رسالههای کاسانی
پيروی کردن از پير است که از او با عنوان «کامل مکمل» ياد میکند؛ يعنی کسی
که هم خودش کامل است و هم به مقام ارشاد برای کامل کردن سالکان دست
يافته است .شرط قبولی اعمال پيروی از پير است« :بدان ای طالب صادق که اگر
شخصی علم اولين و آخرين تحصيل کرده باشد و نيز عمل اولين و آخرين به
مقتضای علم خود کرده عمل او را به آسمان نمیبرند و نيز به اين سعادتها که
گفته شد نمیرسد بیواسطة اجازت و ارادت کامل مکمّل که او از کامل مکمّل
ديگر گرفته باشد( ».همان 516 :ب)

کاسانی پيران را به لحاظ رتبة عرفانی به چند دسته تقسيم میکند :کامل ،مقلّد،
مجذوب و کاملِ مکمّل .او معتقد است فقط کاملِ مکمل میتواند ارشاد کند و
سالک را به وصل محبوب حقيقی برساند« .کامل آن است که به نهايت سلوک که
فناء فناست رسيده باشد و به مقام فناء اتم که مقام تکميل و ارشاد است نرسيده
باشد و آن عطای وجود موهوب حقّانی است( ».بيان سلسلة نقشبنديه ش66 :11261

الف و ب) «از کامل و مقلّد و مجذوب هيچ کار نمیگشايد جز تضييع اوقات و
ضاللت .چرا که نسبتی که از اينها گرفته میشود به مثابه تخمی است گفتهاند
نارسيده او سبز نخواهد شد از کجا که بر دهد( »...معراج العاشقين ش 11261:516ب)

تقسيم بندی ديگر از لحاظ حقيقی يا مدعی بودن پيران است .اوليای حقيقی
حقّ بسيار کمياباند؛ چرا که آنها در زير پوشش الهی هستند( .همان 515 :الف)

مدعيان نيز بسيارند که سالکان را فريب میدهند و به راه شيطان میکشانند.
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(همان 515 :الف) اين افراد خود ،گمراهند و ديگران را هم به گمراهی میکشانند؛
کاسانی آنها را ضالّ مضلّ میخواند( .سلسلة الصديقين ش 55 :11261الف)

پير کامل مکمل همانند يک طبيب ماهر عمل میکند .او ابتدا استعداد سالکان و
نوع بيماریهای روحی آنها را تشخيص میدهد ،بعد برای هر کدام داروی ذکر
ويژهای معرفی میکند( .بابريه ش555 :1311ب)
کاسانی خود در مقام يک پير ،بيان میکند که بعد از تشخيص بيماری روحی
توسط پير و داروهای معنوی و بايد نبايدهايی که او برای بهبود روح سالک
تجويز میکند ،اين موارد بايد رعايت شود :لقمة حالل يا همان غذای صالح؛
نمازهای خاص مانند نماز تهجد در دل شب؛ نماز اشراق که پس اندکی از طلوع
آفتاب گزارده میشود؛ نماز ضحی که نزديک به نماز ظهر و عصر ادا میشود و
ذکر ال اله الّا اهلل که همة اينها همانند گالب برای روح بيماران سلوک شفابخش
است( .همان 555 :ب و 559الف)

دريافت فیض باطن پیر :باطن پير از عالم باال فيوضاتی را دريافت میکند و آنها
را به سالکان طريقت میبخشد .پير در حقيقت واسطة فيض ميان خداوند و
سالک است ،اما رسيدن به اين فيض دو شرط دارد1 :ـ ميزان باور سالک به پير؛
5ـ ظرفيت و استعداد سالک .از اين روست که اگر عدهای جاهل بر پيران طعنه
بزنند ،در ميان طالبان مبتدی تفرقه میاندازند و باعث میشوند تا ميزان ارادت و
اعتقاد آنها نسبت به پيران کم شود و در نتيجه فيض باطن پير هم کمتر به آنها
میرسد( .معراج العاشقين ش 556 :11261الف)

فيض باطن پير هم برای سالک ياریرسان است و هم برای خود پير
کمالبخش؛ چرا که هر وقت از فيضی که دريافت کرده ،به سالکی میبخشد و آن
را تقسيم میکند ،شايستگی دريافت چند فيض ديگر را هم پيدا میکند و در
نتيجه به کماالت بيشتری دست میيابد .به همين دليل است که انبياء و اوليا به
دنبال ياران بسيار بودهاند؛ زيرا اين ارتباط دوسويه خود آنها را هم به فيض و
کمال بيشتر میرسانده است:
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«از فايض ش دن هر فيضی بر باطن پير از عالم باال و قسمت کردن او بر ديگران
قوّتی در باطن پير پيدا میشود که قابل چند فيض ديگر میشود؛ هر چند فيض
بيش ،استعداد بيش ،هر چند استعداد بيش ،فيض بيش ..مبالغة انبيا و اوليا در
کثرت ياران از اين جهت بوده است غالباً؛ هر چند يار بيش ،فيض بيش و هر
چند فيض بيش ،کمال بيش .چون که کمال در کثرت ياران بوده است ،انبيا و
اوليا مبالغة بسيار نمودند در اين باب( ».گل و نوروز ش 593 :11261الف)

انواع سالکان و وظايف آنها در ارتباط با پیر :از نظر کاسانی سالکان به سه
دسته تقسيم میشوند1 :ـ مجذوبان ابتر؛ «از ايشان هيچکس را فايده نيست( »،بيان

سلسلة نقشبنديه ش 66 :11261الف) اما بالذات افراد عزيزتری نسبت به عوام به شمار
میروند5 .ـ سالکان مجذوب؛ «آنهااند که طريقهای از طرق اين طايفه از کامل
مکمّل گرفته به اجازت و ارادت او مدّت سی سال و چهل سال به طريق دوام به
حکم حديث «خَيرُ االَعمالِ اَدوَمُها» سلوک کرده ،به نهايت سير الی اهلل که مقام
جذبه است ،رسيده باشند( ».همان 66 :الف) 9ـ مجذوبان سالک؛ «اينهااند که در هر
نفس زدنی خود را به آن جناب میرسانند از کمال علوّ همّت و سموّی نهمتی که
دارند ،هيچ نفسی را بیرسيدن به آن جناب برنمیآرند( ».همان 66 :الف)

کاسانی مخالف سرسخت سالکان بیمرشد است و در علت اين مخالفت ضمن
اشاره به يک حديث ،شيخ آنها را شيطان میخواند و خودشان را هم گمراه و
گمراهکننده .اين گروه از حاالت و مقامات عرفا بیخبرند؛ چرا که تحت تربيت
ايشان قرار نگرفتهاند( .معراج العاشقين ش 515 :11261الف)

وظايف سالکان در ارتباط با پیر1 :ـ جستجوی بسيار برای يافتن پير کامل
مکمل حتی اگر به درازا بکشد؛ «اگر همه در مغرب و مشرق باشد بجويد و بيابد
دست طلب در دامن ارادت و متابعت او زند( ».معراج العاشقين ش516 :11261ب)

سالک بايد در راه انتخاب پير بسيار احتياط کند و تا يقين پيدا نکرده ،کسی را در
مقام پير قبول نکند( .مرشدالسالکين ش 552 :15296ب)

5ـ خدمتگزاری بیقيد و شرط ،اطاعت مطلق از پير؛ «مدتی مديد از راه صدق و
اخالص «کَالمَيَّتَ بَينَ يَدَیَّ الغَسّال» که هيچ اختياری و حرکتی به خود راه ندهد
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و نخورد و نياشامد و نرود و نايستد و نجنبد و نکند هيچ کار ديگر مگر به امر
پير و اختيار خود را در اختيار او داند ...همچنين اعتقاد کند که مقصود او از اين
کار حاصل خواهد شد( ».معراج العاشقين ش 516 :11261ب)

ممکن است که پير برای امتحان مريد کاری را انجام دهد که به ظاهر صورت
شرعی ندارد .در اين صورت مريد بايد قصة موسی و خضر را در نظر بگيرد و
سکوت اختيار کند( .آداب الصديقين ش 511 :11261الف)

9ـ مريد نبايد بدون اجازه پير کاری انجام دهد؛ حتی اگر به مقامات عالی برسد:
«زنهار و هزار زنهار با وجود رسيدن به اين مقام عالی بی اذن و اجازة ايشان
کاری از پيش خود نکنی( ».معراج العاشقين ش 551 :11261الف)

3ـ رعايت ادب در همنشينی با پير؛ مريد بايد در حضور و غيبت پير پيوسته
چشم خود را ميان دو ابروی او که محل فيض است ،نگه دارد و دلش را به دل
پير متصل گرداند تا بتواند از فيض باطن پير بهرة بيشتری ببرد( .بابريه ش:1311

551ب و  555الف) در صورت هر گونه بیادبی در برابر پير ،فيض باطن پير به
روی سالک قطع میشود و برای اين که بتواند دوباره از اين فيض بهره ببرد ،بايد
توبه و استغفار کند( .همان556 :الف) کاسانی ضمن اشاره به حديث «الطر

کلّها

آداب» بيان میکند که رعايت ادب در اين طريق بسيار دشوار است( .آداب
الصديقين ش 519 :11261ب)

2ـ داشتن صبر و تحمل بسيار و زودرنج نبودن در برابر تکاليف پير و خواری و
دشنامی که ممکن است پير برای امتحان مريد در حق او انجام دهد؛ « زينهار! ابرو
خم نکنی و خود را تغيير ندهی و در طريق صدق و اخالص اهتمام بيشتر نمايی
که در مقام امتحان تو درآمده است .مبادا که همچنين ممتحن و رسوا بمانی.
عشق در اول چرا خونی بود

تا

گريزد

هر

که

بيرونی

بود»

(مولوی )3621/9/1953
(همان 515 :ب)
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6ـ ايثارکردن از امور دوستداشتنی خود برای پير؛ «ديگر آن که کمال صدق مريد
پيش پير وقتی ظاهر میشود که هر چه احب اشيای اوست ايثار تواند کرد؛ يعنی
هر چه دوستتر میدارد از چيزهای خويش از سر آن تواند گذشت وگرنه وی
مريد همان چيز خود است( ».آداب الصديقين ش 519 :11261الف)

 6ـ با نيت خالص نزد پير آمدن؛ سالک نبايد به نيت مرشدشدن يا رسيدن به ذوق
و حال و کرامت به خدمت پير درآيد« :پيش اين طايفه به طمع آن که بعد از چند
روز مرا اجازت خواهد داد و شيخی خواهد ساخت نيايی که اين درجه عالی را
به اين اندک زمانی نمیتوانی يافت ...ديگر آن که به اين نيّت نيايی که مرا از
صحبت او حالی و ذوقی و کراماتی حاصل شود که اگر به اين نيّت میآيی در
همان قدم اول مردودی( ».همانجا) کاسانی در همينجا به گروه جهريان اشاره
میکند .گروهی که به دليل رسيدن به برخی کرامات مثل ديدن نور زرد ،سرخ،
سياه يا سفيد در راه ماندهاند« :ديگر آن که مقصود از آمدن به پيش اين طايفه اين
ديدنها نباشد که شيخان جهری و غيره اعتبار کردهاند از زرد و سرخ و سياه و
سفيد ،از اطوار و کرامات و مقامات و غيرهم چرا که اينها همه عالمت راهند
پيش اين طايفه ،اينها را اعتباری نيست ،چرا که اين طريق طريق عاشقی است».
(همان 519 :الف و ب)

کاسانی منکر کرامت نيست و در جايی کرامات را در حکم همان معجزه
نبی(ص) و انکار کرامت را انکار معجزه و فرد منکر را کافر میخواند( ،همان:

513ب) اما کرامت را نشانهای میداند گاه رحمانی و گاه شيطانی که تشخيص اين
دو از يکديگر بسيار سخت است .به همين دليل نبايد به آن توجه کرد( .همان:
519ب)

5ـ صحبت پيوسته با پير چه در حضور و چه در غياب؛ «صحبت او را بر خود
دامی سازد ،چه در حضور و چه در غيبت تا برسد به آن سعادت که دل او نيز
قابل آن شود که حقّ ـ سبحانه و تعالی ـ به صفت جمال و کالل در آيينة دل او
تجلّی فرمايد ...به مثابهای که او و آيينة دل او در جمال و جالل آن ذات مضمحل
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و ناپيدا گردد که از او نه نام ماند و نه نشان .اين زمان صاحب دل او حق است ـ
سبحانه و تعالی ـ به هر وجهی که ظاهر شود.
صاحب

دل

آيينة

ششرو

بود

حقّ در او از شش جهت ناظر شود»
(مولوی )563/ 2 /1953
(مرآت الصفا ش119 :11261ب)

9ـ خدمتگزاری مريد به پير حتی پس از رسيدن به مقامات عالی؛ «و بعد از
رسيدن به اين مقام عالی نيز میبايد که آداب و شرايط صحبت پير را نگاه دارد».
(بابريه ش556 :1311الف)

توبه :از نظر کاسانی توبه دو تعريف دارد؛ يک تعريف ظاهری يعنی پرهيز از
کارهای ناروا« :مراد از هر پرهيز اينجا توبه است» (بابريه ش1311؛ 555ب) و يک
معنای حقيقی« :توبه به حقيقت پيش اين طايفه علّيّه بازايستادن و قطع کردن
است از هر چه غير اوست ـ سبحانه و تعالی ـ به شمشير «ال»( ».شرح مصرعه

ش 511 :15296ب و 511الف) بر همين اساس ،توبه از نظر کاسانی ،يک مقام
عرفانی نيست بلکه عملکرد است.
يکی از مواردی که بايد به خاطر آن توبه و استغفار کرد ،بیادبی در برابر پير
است؛ چرا که باعث قطع فيض باطن پير از سالک میشود( .همان556 :الف)
ذکر :ذکر بهويژه ذکر «ال اله الّا اهلل» يکی از شيوههای سلوک برای رسيدن به
حقّتعالی است که از نظر نقشبنديه جايگاه خاصی دارد .ذکر را به دو شيوة پنهان
و آشکار میتوان انجام داد .شيوة مرسوم نقشبنديه تأکيد بر ذکر خفی بود؛ چرا که
بهاءالدين نقشبند مخالف ذکر جهر بود( .بخاری  )151 :1961اما کاسانی به خالف
وی ،ذکر جهر را اجازه داده است .او بيان میکند که انتخاب اين شيوه بستگی به
زمان دارد و هر چند در زمان پيامبر(ص) و تابعين ايشان ذکر خفی رايج بوده ،اما
در دورههای بعد برخی مشايخ مانند خواجه احمد يسوی ،بنا بر شرايط زمانه و
استعداد طالبان ذکر جهر را انتخاب کردند« :از اين جهت اخفا کردند در هر زمانی
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مناسب آن زمان و مناسب استعداد طالبان مبتدی از جهت تعليم و تلقين ايشان
يک طريق را اظهار کردند( »...بابريه ش555 :1311الف و ب)

به اعتقاد کاسانی دربارة استغفار و توبه که بايد به صورت جهر گفته شود و يا
خفيه ،روايتی نداريم ،اما به نظر میرسد با توجه به عملکرد برخی عرفا چون:
خواجه عارف ريوکری ،فغنوی و ...به صورت جهر باشد( .همان 591 :ب) شيوة
بيان ذکر بهويژه «ال اله الّا اهلل» آداب خاصی دارد که سالک بايد آنها را رعايت
کند( .همان591 :ـ)559

شرايط کلی درست ذکر گفتن که سالک را به نتيجه میرساند1 :ـ از دل گفتن؛
يعنی با انديشه و از درون قلب بگويد5 .ـ پيوسته گفتن؛ 9ـ مخفی کردن حرکات
ثالثه از مردم؛ 3ـ دوری از همنشينی با بيگانگان طريقت؛ 2ـ توجه به لقمة حالل.
(همان 591 :ب)

از ديگر شرايط ذکر ،مراقبه و محاسبه است .مراقبه؛ يعنی اين که از نفَسهای
خود مراقبت کند تا غافل نشود .محاسبه؛ يعنی اين که حساب زمانهايی را که
بايد ذکر بگويد ،داشته باشد ،اول بعد از نماز عصر ،دوم هنگام سحر پيش از
تهجد ،توبه و استغفار کند ،مبادا پيش از آن اوقاتش به غفلت گذشته است( .همان:
 591ب و 591الف)

دوری کردن از عاليق و عوايق« :مراد از عاليق تعلّقات ظاهری اوست .مراد از
عوايق تعلّقات باطنی .بعد از قطع تعلّقات دل سالک آيينه شد بیصاحب» (شرح

رباعی احول نيم ای دوست ش 521 :1311الف و ب) «اين تعلّق به مبتديان اين طريق
دارد( ».مرشدالسالکين ش 556 :15296الف)

اهل صفا و اهل وفا شدن :اصطالح اهل صفا ،در جمله معروف «المرقّعه قميص
الوفا الهل الصفا» در کشفالمحجوب آمده است( .هجويری  )66 :1956کاسانی با
عباراتی واضحتر دربارة آنها سخن میگويد .اهل صفا آنهايی هستند که دل خود
را از زنگ تعلقات پاک ساختند:

س  16ـ ش  69ـ تابستان 1311ـــــــ خواجه احمد کاسانی؛ ديدگاهها و اصطالحات عرفانی199 /
«بدان ای طالب صادق که اهل صفا اين طايفه را از اين جهت میگويند که
آيينة دل خود را که محل نزول و جلوهگاه و قرارگاه آن ذات شريف است به
تمامه از زنگ و تعلّقات بشريّت زدوده ،مصفّا و مجلّا ساختهاند که هيچ زنگ و
غباری در آيينة دل ايشان باقی نمانده بعد از آن جلوهگر از ايشان حضرت حقّ
است ـ سبحانه و تعالی ـ به هر وجهی که خواهد هر چه میگويند و میشنوند
و به هر جايی که میروند به او میگويند و میشنوند و میروند( ».مرآت الصفا
ش113 :11261ب)

اصطالح اهل وفا نيز در کشفالمحجوب آمده( ،هجويری  )955 :1956اما
تعريف کاسانی متفاوت است .از نظر او اهل وفا کسانی هستند که به عهد خويش
که در روز الست با پروردگار بستهاند ،عمل کردند( .مرآت الصفا ش113 :11261ب)
داشتن کسب و کار :کار و تالش در اسالم تشويق و تکريم شده است .پيامبر
اکرم(ص) بر دستهای پينهبسته بوسه میزد و میفرمود« :اين دستی است که
خدا و پيامبرش دوست دارند( ».جرداق  )165 :1966در آثار کاسانی سخنی از
خانقاهنشينی و گوشهنشينی به ميان نيامده است .همصحبتی با پير و سير و سلوک
با کسب و کار سالک منافاتی ندارد .وی به اصل کسب اعتقاد دارد و پيشة
خودش کشاورزی است و آن را بهترين نوع کسب میشمارد( .بطيخيه ش:11261
 93ب) هدف نهايی از داشتن شغل نيز کسب توانايی برای عبادت خدا میداند.
(همان93 :ب)

آثار کاسانی نشان میدهد ارتباط دوسويهای ميان حرفه و آموزههای عرفانی
وجود دارد .شاغلبودن عارف ،از سويی شغل معينی را تبليغ میکند و از سوی
ديگر باعث رواج بهتر آموزههای عرفانی میشود .رساله بطيخيه (خربزه) نمونة
بارز اين ارتباط دو سويه است .در اين رساله کاسانیِ کشاورز ،در مقام يکی از
مشايخ طريقت قصد دارد بيان کند که در طريقت ،هم استعداد مريد اهميت دارد
و هم تربيت مراد و مربی .به همين دليل متوسل به تمثيل میشود و میگويد:
«مثالً شخصی خربوزهای را خواهد که از عالم عدم به وجود آرد ،چاره ندارد اوالً
از آن که زمينی و آبی پيدا سازد و آب دهد و چند روزی بگذارد تا زمين مناسب
شود( ».بطيخيه ش 95 :11261ب و  99الف) اما شرح و تفصيل اين تمثيل چنان
طوالنی میشود که بخشی از رساله تبديل به يک رساله آموزشی در باب کاشت
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خربزه میشود« :بعد از آن در راندن زمين مبالغة بسيار کند ،که هر چند خاک
نرمتر و پختهتر ،خربزه شيرين و بريان و لذيذتر .بعد از آن جویهای او را گشاده
و نيک کشد تا آب در وی بيشتر قرار گيرد؛ چرا که کالنی و شيرينی و ريزانی
خربزه و غيره از بسياری صحبت آب است به زمين ،چون که ميان آب و زمين
ازدواج است ،نتيجهاش خربزههای شيرين( ».همان 99 :الف)

سماع:

بهاءالدين نقشبند ،بنيانگذار فرقة نقشبنديه ،با سماع مخالف بود( .بخاری

 )151 :1961اما کاسانی به رغم پيروی از اين فرقه ،در مورد سماع ديدگاه متفاوتی
دارد .وی به سماع اهميت میدهد و حتی رسالهای به نام سماعيه دارد که در آن
پس از مقدمهای طوالنی در نقد عملکرد علمايی که طريق عارفان و حال و
مقامات ايشان را انکار میکنند و پايبندی عارفان به شريعت و دوری کردنشان از
بدعت ،به بحث سماع ،تعريف ،فوايد و تاريخچه آن میپردازد.
«سماع آوازهای خوش مبارک است مر دوستان حق را .هر چه آواز خوش
خطابيست از حق بر دل بندههای خود( ».سماعيه ش 16 :992الف و ب) سماع از
نظر کاسانی دو فايده دارد:
1ـ رفع مالل و نااميدی سالکان مجاهد و رياضتکش؛ (همان 16 :ب) 5ـ زياد
شدن اشتياق سالک برای وصال حقّ( .همان 16 :الف)
کاسانی آغاز سماع را از دورة جنيد میداند و میگويد او بود که متوجه شد
مردم زمانه تغيير کردهاند و با شيوة معمول نمیتوان آنها را در راه آورد .از آنجا
که پيامبر (ص) فرمودند« :فتمسّک بکلّ ما جمعک مع اهلل» و نيز بر اساس سخن
«السماع اهل الهل اهلل و االصوات الطيبه هی مخاطبات الحق للعبد» ،جنيد روش
سماع را برگزيد( .همان 51 :الف) در اين باره که آغاز سماع به راستی از زمان
جنيد بوده است يا خير ،سند موثقی در دست نيست .به گفتة مؤلف اللمع ،جنيد
در مراسم سماع حضور میيافته ،اما حرکتی نمیکرده و به اين آية قرآن استشهاد
میکرده است که «و تری الجبال تحسبها جامد و هی تمرّ مرّ السحاب» (نمل)55/
و از آنجا که طرفدار «صحو» بوده ،سماع را مستلزم ترک صحو و هوشياری
نمیدانسته است( .سراج طوسی ،بیتا 95 :و )593
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ج) نتايج سلوك
درد و سوز :يکی از مضامين محوری در آثار عارفان بهويژه عطار و موالنا ،درد
است .اين درد میتواند شوق طلب را در انسانها به وجود آورد تا به قرب حقّ
برسند و باعث تنبّه انسان و دوری از غفلت میشود .اصطالحاتی چون :درد
عشق ،درد طلب ،درد دين ،درد فراق و ...در اشعار عطار و موالنا بسيار ديده
میشود( .کريمپسندی )161 :1996

از نظر کاسانی ،درد ،نتيجة فراق محبوب است در دل محبّ« :عبارت از درد آن
سوز و المی است که از فرقت محبّت آتش صفت از دل محبّ سربرمیزند و
میسوزد هر چه نشان غير محبوب است( ».معراج العاشقين ش 519 :11261ب)
واسطة ايجاد درد نيز پير است( .گل و نوروز ش592 :11261ب)

درد و سوز در نتيجة همصحبتی پير کامل مکمل به دست میآيد .هنگام مرگ
همة اعمال انسان با او از بين میرود مگر اين همنشينی و نتيجه آن يعنی درد و
سوز ...شرف و فضيلت انسان بر ديگر موجودات به واسطة داشتن همين درد
است( .معراج العاشقين ش 519 :11261الف) کاسانی قلب سليم را که طبق آية قرآن
از عذاب الهی نجات میيابد ،همان قلب دردمند میداند و با استفاده از تناقضی
زيبا میگويد که قلب بعد از اين درد ،سليم میشود« .چون دردمند او شد دل بعد
از آن سليم است( ».همان 519 :ب)
هدف از همة عبادتها و دليل برتری انسان نسبت به فرشتگان و برتری اوليا
نسبت به انسانهای ديگر وجود درد است( .واقعة حقانيه ش 591 :15296الف)

سرماية عاشقان ،درد و سوز است چه در بدايت و چه در نهايت (گنجنامه
ش196 :11261الف)

قبض و بسط :کاسانی قبض و بسط را دو صفت از صفات حقّتعالی میداند و
اين که همة صفات الهی را میتوان در اين دو صفت خالصه کرد .برتری صفت
بسط نيز بيشتر است و همانگونه که تجلی صفت بسط برای زمين و درختان از
طريق فصل بهار است ،برای سالکان از طريق وجود پيران جلوه میکند:
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«بدان ای طالب صادق که اگر چه حقّ ـ سبحانه و تعالی ـ را اوصاف بینهايت
است ،اما منحصر در اين دو صفت است؛ صفت بسط و صفت قبض .هر چه
صفت بسط اکثر چنان است به طريق عموم که در بهاران در همه چيز ظاهر
میشود؛ همچنان که به نسبت زمين و درختان بسط و گشادی در ايشان پيدا
میسازد؛ همچنين که به واسطة نفس شريف اين طايفه نيز به نسبت طالبان هر

لحظه و هر زمان بسطی و گشادی در دل ايشان پيدا میشود( ».گل و نوروز
ش592 :11261الف)

جذبه :در آثار کاسانی جذبه انواع مختلف و در نتيجه تعابير متعدد دارد:
1ـ ميل دل به حقّتعالی از روی ذوق که البته بسيار ارزشمند است و میتواند با
عمل نيک انس و جنّ برابری کند( .بيان سلسلة نقشبنديه ش 63 :11261ب و  62الف)

اين معنا با همان درد طلب يکسان است« :تعبير از درد طلب به جذبه نيز
کردهاند ...بعد از پيدا شدن اين درد طلب که عبارت از جذبه در باطن يکی چاره
نيست از آنکه خود را به صحبت کامل مکمّلی رساند و دست در دامن ارادت و
متابعت او زند( ».سلسلة الصديقين ش55 :11261ب)

5ـ از مراحل سلوک و برای سالکان طريقت خواجگان مرحلة ابتدايی است؛ به
همين دليل به آنها مجذوبان سالک میگويند .در حالی که در ديگر طرق عرفانی
مرحلة نهايی به شمار میرود:
«ديگر آنکه نهايت سلوک سالکان طريق ديگر تا اينجا بيش نيست .هر چه اين
بدايت طريق مبتديان حضرت خواجگان است ـ قدّس اهلل ارواحُهم ـ چرا که
سلوک ايشان به جذبه است مجذوبان سالک عبارت از ايشان است .جذبة
ايشان مقدّم است بر سلوکشان ،از اين جهت است که گفتهاند بدايت ايشان به
نهايت ديگران است( ».بيان سلسلة نقشبنديه ش 62 :11261الف)

9ـ تأثير سوز سخن يا نفس که همه را در برمیگيرد؛ «عبارت از جذبه آتشی
است که میرسد به تمام مجلس و میسوزد خشک و تر را يکسان و مؤثر
میسازد همه را( ».همان 62 :ب)

3ـ نوعی قابليت که پس از رسيدن به فنای وجود بشری به دست میآيد و از آن
با عنوان «سلطان جذبه» ياد میکند« .در صحبت شريف او زنگ وجود و هستی
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تعلّقات قلبی و قالبی دنيوی و اخروی را تمام از روی آيينة دل بزدايد که هيچ
زنگ و غباری از آنها که گفته شد در روی آيينة دل او نماند .او فانيست ،او آينة
خود را قابل نزول سلطان جذبه ساخته است( ».همان 555 :الف) اين قابليت در
نهايت سير الی اهلل به فعليت میرسد و سلطان جذبه بر دل سالک وارد میشود( .

همان 555 :الف) بسياری از سالکان به اين مقام نمیرسند( .همان 66 :الف) انواع
جذبه ،انواع سالکان را رقم میزند که در بخش پير و مريد دربارة آنها به تفصيل
بحث شده است.

د) غیبت و حضور
حضور و غيبت معانی متعددی دارد:
 1ـ حضور در مرحلة نهايی فنا ،هم به خود است و هم به حقّ؛ کاسانی در اينجا
عين سخن شيخ مرتعش را که در کشفالمحجوب نيز آمده( ،هجويری )23 :1956
نقل میکند .در فنای اتمّ ،سالک هم به خود و هم به خدا حاضر است؛ چرا که
خود را در خدا فانی ساخته:
«به خالف آنکه گفتهاند از خود غايب و به حقّ حاضر ال بل به خود حاضر و
به حق حاضر چون که وجود و هستی خود را در دريای فنا ناچيز ساخته ،اين
زمان حقّ ـ سبحانه و تعالی ـ وجود شريف خود را که عبارت از وجود
موهوب حقّانی است در قالب او دميده ،حضور او به اين وجود حضوری باشد
به حق ـ سبحانه و تعالی ـ چرا که در وجود او اين زمان جز حق نيست ال بل
به خود حاضر و به حق حاضر ،اگر چه در ظاهر به خود حاضر است؛ اما از
راه معنی به حق حاضر است ـ سبحانه و تعالی ـ ( ».شرح رباعی احول نيم ای
دوست ش 539 :1311ب و  521الف)

در ادامه جملة معروف «از خود غايب و به حق حاضر» را که عدهای فکر کردند
مقام تکميل و ارشاد است را کامالً رد میکند( .همان521:الف و  539ب)
5ـ حضور و غيبت دو مقام از مقامات مبتديان و متوسطان است که کسی
نمیتواند در اين مقامها ادعای ارشاد کند؛ زيرا گاه به وجودات بشری حاضرند و
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از حقّ غايب و گاهی به عکس .در هر صورت ثباتی ندارند( .شرح رباعی احول نيم

ای دوست ش521 :1311الف و  539ب) در ادامه توضيح میدهد که به اين دو وجود،
غيبت و حضور ،وجود عدم میگويند که تا وقتی از هم جدا هستند ،سالک
همچنان ناقص است و برای کامل شدن بايد اين دو به هم وصل شوند« :از غلبة
آن حال اين دو وجود را که در مبتديان و متوسطان است« ،وجود عدم» میگويند
به لسان اين طايفه .اين دو وجود را با يکديگر وصل میبايد کرد تا کار مردان
مرد توانند کرد( ».همانجا) در رسالة ديگر باز همين مطلب را تکرار میکند و
معتقد است حضور بیغيبت ،صفت ذاتی حقتعالی است( .مرشدالسالکين ش15296؛
556ب) مبتدی هنگام تالش برای اتّصال حضور و غيبت ،به غيبت؛ يعنی فنای
وجود بشريت میرسد( .همانجا)
9ـ حضور به معنی آگاهی به احوال دل؛ «در صحبت شريف صاحبدلی هميشه
می بايد که حاضر دل خود باشد تا آن زمان که حضور و آگاهی که مغز و حقيقت
جميع طاعات و عبادات ذکر و فکر و صحبت و غيره است ،الزمة ذات شريف او
شود( ».مرآت الصفا ش119 :11261ب)
3ـ حضور به معنی غافل نبودن؛ «فرض وقت طالبان است بر هر نفسی حاضر
بودن؛ چرا که اين طايفه را ارباب انفاساند .هر نفسی که از ايشان به غفلت
میبرآيد ،پيش ايشان کفر است( ».بابريه ش591 :1311ب)
2ـ حضور صفت فرشتگان درگاه الهی است که پيوسته حاضرند و مشغول
مشاهدة جمال الهی( .گنجنامه ش152 :11261ب)

ه) فنا و بقا
هنگامی که سالک در اثر رياضت و هدايت پير هر گونه تعلق به امور دنيا و عقبی
را از دل خود دور کرد ،به مرحلة فنا رسيده است و شايستگی آن را يافته تا
سلطان جذبه در دلش وارد شود:

س  16ـ ش  69ـ تابستان 1311ـــــــ خواجه احمد کاسانی؛ ديدگاهها و اصطالحات عرفانی132 /
«بدان که عبارت از فنا و مطلق آن است که سالک طريق به ورزش اين نسبت
شريف به اجازت و ارادت کل و مکمّل و همّت شريف او در صحبت شريف او
زنگ وجود و هستی تعلّقات قلبی و قالبی دنيوی و اخروی را تمام از روی آيينة
دل بزدايد که هيچ زنگ و غباری از آنها که گفته شد در روی آيينة دل او نماند.

او فانيست ،او آينة خود را قابل نزول سلطان جذبه ساخته است( ».معراج
العاشقين ش 555 :11261الف)

فنا نتيجة سوختن حجابها است که يکی شدن با محبوب و عين او شدن را به
دنبال دارد( .گنجنامه ش195 :11261ب)

بعد از فنا ،مرحلة بقای باهلل است« :هرچگاه که سلطان جذبه بر آيينة دل او
نزول فرمود به حسن و جمال و جالل خود تمام آيينة دل او را فرو گرفت که از
پرتوی حسن و جمال او تمام آيينه مختفی شد .او باقيست .بقاء بعد الفنا است .از
اين مقام است بعد از آن هر چه از او صادر میشود پرتوی است از آن حسن و
جمال» (معراج العاشقين ش 555 :11261الف)

انواع فنا :کاسانی به سه نوع فنا اشاره میکند1 :ـ فنای وجود بشری (آخرين
مرحله برای مبتديان)؛ 5ـ فنای نفس سالک (آخرين مرحله برای متوسطان)؛ 9ـ
فنای وصف سالک (آخرين مرحله برای منتهيان( .همان 513 :الف و ب) «بعد از
منفی شدن اين هر سه وجود دل سالک آيينه شد مصفا و و مجّال و مزکّی از زنگ
جميع تعلّقات ظاهری و باطنی( ».شرح رباعی احول نيم ای دوست ش 521 :1311الف)

در اين سه مرحلة فنا ،سالک حقّ بازگويی معارف حقّتعالی را ندارد؛ اگر چه
اين معارف بر دل او آشکار شده باشد؛ چرا که در مرتبة خداخوانی است .اگر در
هر کدام از اين مراحل سخنی از معارف به زبان بياورد ،کذاب است« :در تمام
اين سه مقام فنا هيچ محل اظهار معارف و حقايق نيست .با وجودی که از معارف
و حقايق چيزی بر وی ظاهر شود؛ چرا که او از خداخوانان اين طريق است؛ «گر
خدا خوانی بگو اسرار عرفان فاش فاش» چون که پيش اين طايفة عليّه مقرّر
است که پيش از رسيدن به آن مقام عالی اظهار کردن و گفتن اين سخنان با وجود
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ظهور معارف و حقايق بر دل او چرا که او در مرتبة خداخوانی است .در اين
مرتبه گفتن اين سخنان وی کذب است( ».شرح رباعی احول نيم ای دوست ش:1311
 521الف و  521ب)

جزای کسی که خالف اين امر عمل کند اين است که به مقام عالی وجود
موهوب حقانی نمیرسد و از شفاعت پيامبر اکرم (ص) هم محروم خواهد شد؛
البته اگر سالک در حالت مغلوب باشد؛ به حکم «المغلوب معذور» به عنايت پير
کامل مکمل از اين مجازات بری میشود( .همان 521 :الف)

از نظر کاسانی صوفی کسی است که اين سه مرحله فنا را پشت سر گذاشته
است و میتواند هدايت و تکميل سالکان و ناقصان را بر عهده بگيرد.
(مرشدالسالکين ش 556 :15296الف)

کاسانی گاهی از اين سه نوع فنا با عنوانهای1 :ـ فنا؛ 5ـ فناء فنا؛ 9ـ فناء فناء
فنا ياد میکند .در مرحلة دوم ،هنوز فنای کامل اتفاق نيفتاده و صفت سالک
(صفت آيينگی) همچنان وجود دارد( .معراج العاشقين ،ش 513 :11261ب) مرتبة سوم
فنا ويژة پيامبر(ص) است که گاهی پيران کامل نيز به آن دست يافتهاند( .همانجا)
کاسانی از اين مقام با عنوان مقام فقر هم ياد میکند( .مرشدالسالکين ش556 :15296
الف)

سالک پس از اين طی اين مرحله به مرتبة خدادانی میرسد .منظور از مرتبه
خدادانی رسيدن به مرحلة حضور است؛ هم به خود و هم به حق که در آن غيبت
راه ندارد« :بعد از مشرّف شدن فانی به اين وجود شريف که عوض وجود
اوست ،حاضر شدن او باشد به حقّ ـ سبحانه و تعالی ـ اين است مقام ال بل به
خود حاضر و به حق حاضر .اين نشان حضور او بود بیغيبت هر چه حضور
بیغيبت صفت ذاتی حقّ است ـ سبحانه و تعالی ،هيچکس را اين حد نيست «ما
لِلتُرابِ وَ رَبِّ االَرباب» ...اين مرتبه و مقام خدادانان اين طريق است ،محل اظهار
حقايق و معارف است( ».مرشدالسالکين ش 556 :15296ب و  556الف) اين مرتبه
نهايت سير الی اهلل و ابتدای سير فی اهلل است .سير فی اهلل ديگر نهايت ندارد؛ چرا
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که وجود حقّتعالی بینهايت است« .بقای بعد الفنا و مقام فرق بعد الجمع .اين
است وجود موهوب حقانی( ».مرشدالسالکين ش 556 :15296الف)

در مرحلة فنای اتمّ است که سالک میتواند با چشم سَر خدا را ببيند« :ديدن
به چشم سر کسی را مسلّم است که وجود و هستی خود را در دريای فنا فانی و
مستهلک ساخته ،به وجود موهوب حقّانی مشرّف شده باشد( ».شرح مصرعه
ش511 :15296الف و ب)

کاسانی اصطالح وجود «موهوب حقانی» را به جای اصطالحاتی چون :شهود
وحدت در کثرت و فرق بعد الجمع به کار برده و منظورش همان وجودی است
که به نهايت فنا رسيده و همة اعمال و رفتارش به خداست و از خود نيست .اين
شخص همان پير کامل مکمّل است که میتواند سالکان را هدايت و ارشاد کند:
«وجود موهوب حقّانی آن است که عوض وجود او از پيشگاه وجودی به او
ارزانی داشته باشند .درِ تنفيذ تصرّفات به روی گشاده او را باز به اين عالم
فرستاده باشند از جهت تربيت و تکميل ناقصان که هر چه میکرده باشد به آن
وجود میکرده باشد .حديث «بِیيُسمِعُ وَ بِیيُبصِرُ وَ بِیيُبطِشُ» اشارت به آن
است .همچنان که به نسبت حضرت واقع شد که وَ ما رَمَيتَ إذ رَمَيتَ و لکنَّ اهللَ
رَمَی (انفال( »)16 /بيان سلسلة نقشبنديه ش 66 :11261ب)

نتیجه
خواجه احمد کاسانی ( 566ـ939ق) از بزرگان نقشبنديه است که بيش از سی
رساله در حوزة عرفانی تأليف کرده است و تاکنون هيچ يک از آثار او به صورت
کتاب چاپ نشده است .ديدگاههای عرفانی او باعث شد که پس از وفاتش شاخه
«دهبيديه» يا «کاسانيه» شکل بگيرد .آراء عرفانی او در مواردی مشابه نقشبنديه
است ،مانند :پايبندی به شريعت ،اعتقاد به کسب ،اصول ذکر گفتن و در مواردی
با آن تفاوت دارد؛ چون :پذيرفتن سماع و دفاع از آن؛ ذکر جهر بعد از نماز عصر
و استغفار به صورت جهر .دفاع او از سماع ،بیگمان تحت تأثير مثنوی موالنا
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است که در آثار کاسانی فراوانی استشهاد به ابيات مثنوی ،خواننده را به اين گمان
میاندازد که در حال خواندن يکی از شروح مثنوی است.
کاسانی در زمينة تعريف اصطالحات عرفانی گاه تعاريفی مشابه آن چه در
کشفالمحجوب آمده ،نقل میکند؛ اما بيشتر از تعابير و تفاسير خودش استفاده
میکند که کاربرد آن پيش از وی سابقه نداشته است؛ چنانکه در موضوع فنا،
تعبيراتی چون :وجود موهوب حقانی (وجودی که به نهايت فنا رسيده)،
خداخوانی و خدادانی به کار میبرد؛ از نظر او سالک تا پيش از طی سه مرحله
فنا ،در مرتبة خداخوانی است و نبايد اسرار را فاش کند؛ در غير اين صورت
کذاب به شمار میرود .بعد از طی آخرين مرحله و رسيدن به فنای اتمّ در مرحلة
خدادانی قرار میگيرد که میتواند وظيفه هدايت سالکان را بر عهده بگيرد.
تعاريف و کاربردهای معنايی او از «حضور و غيبت» و «جذبه» بيشتر و
متنوعتر از کتب عرفانی پيشين است .در مورد شيوههای عملی سلوک نيز به ويژه
انتخاب پير و آداب مريد ،تحت تأثير آراء موالنا و متون عرفانی پيشين است.
به طور کلی میتوان گفت کاسانی عارفی است که با وجود پايبندیاش به
طريقت نقشبنديه و ترويج و تبليغ آن ،در زمينة عرفانی نگاه وسيعتری به مسائل
دارد .وی از تعاريف عارفان پيشين بهره میجويد و با تأمل خويش آنها را شرح
داده يا مطالب و اصطالحات تازهای به آنها میافزايد .پيشنهاد میشود با توجه
به تأثيرپذيری کاسانی از موالنا ،پژوهشگران در زمينة تصحيح مثنوی و شروح آن
به آثار او نيز توجه داشته باشند و ميزان اين تأثيرپذيری را در کاربرد اصطالحات،
مضامين و سلوک عرفانی بررسی کنند.
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