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هستيشناسي عرفاني در غزلیّات فیض کاشاني
لیال نوروزپور

*

استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه گلستان
(از ص  141تا )159
تاريخ دريافت مقاله ،1397/5/30 :تاريخ پذيرش مقاله1397/12/15 :

چکیده
فیضکاشانی ،فیلسوف شاعری است که غزلیّات او هرچند از نظر ادبی چندان پرمايه نیست ،امّا از منظر
جريانشناسی غزل عرفانی فارسی حائز اهمیّت است .بررسی اين غزلیّات نشان میدهد که فیض از قالب
غزل برای بیان مناجات و دعا ،تحمیديّه و توصیههای شرعی و گاه انتقاد اجتماعی سود برده است .صبغة
عرفانی که بهويژه متأثّر از عرفان ابنعربی است ،در غزلیّات او فراوان ديده میشود .در اين نوشتار اجماالً
در بحث از معرفتشناسی ،به راههای کسب علم و لزوم جالی باطن برای کسب معرفت از ديدگاه فیض
اشاره شده است .سپس در بخش هستیشناسی ،ابیاتی با موضوعاتی چون نسبت خداوند با هستی؛ يعنی
تجلّی واحد در کثیر ،گذر از کثرت به وحدت ،تجلّی غیب در شهادت ،فیض اقدس و مقدّس ،رحمت و
فقر ذاتی موجودات ،ارتباط جزء و کلّ ،انسان مظهر اسم جامع ،تجدّد امثال و معدومبودن غیرحق
بررسی شده است .ديدگاه فیض متأثّر از حکمت متعالیّه است؛ چراکه معرفت عرفانی و شهودی از منابع
معرفتی آن است .در اين مقاله ابیاتی برگزيده و تحلیل شدهاند که نشان میدهد چگونه اين انديشههای
عرفانی در سبک ادبی بیان تصويری میيابد .تحلیلها نشان میدهد انديشههای مطرح در اين اشعار از
طريق شیوة چینش واژگان ،داللتهای ثانوی ،تداعیها و تصويرسازی ،جنبة شاعرانه يافته است.
واژههای کلیدی :هستیشناسی عرفانی ،غزل دورة صفوی ،شعر عرفانی-فلسفی ،عرفان ،فیض کاشانی.
* .رايانامة نويسنده:

l.nowruzpur@gmail.com
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 .1مقدّمه
مالمحسن فیض کاشانی ،شاگرد و داماد مالصدرا (1091-1007ق) ،فیلسوف مشهور عهد
صفويّه و صاحب آثار مهمی چون وافی است که مشتمل بر احاديث کتب اربعة شیعه
است و از کتب متأخّر شیعه محسوب میشود .او متأثّر از استادش مالصدرا ،به اشراق و
عرفان تمايل داشت و در عرفان و فلسفه به انديشهها و آثار ابنعربی ،بهويژه وحدت
وجود معتقد بود .اين موضوع سبب میشد بهرغم مقام دينیاش ،بدگويانی او را نکوهش
کنند (صفا .)336-328/5 :1372 ،منتقدان فیض او را از زمرة صوفیان برشمرده و برخی
عقايد او را الحادی میدانستند .در میان آثار فیض میتوان به رسالههايی برخورد که
بهگونهای زندگینامة اوست :شرح صدر ،سیری از آموزشهای فیض و اعتذار ،گوشههايی
از حوادث زندگی او و يا االنصاف دگرگونیهای فکری فیض را نشان میدهد.
او فهرست تألیفات خود را چندين بار گردآوری و  116اثر خود را در سال 1090ق
معرّفی کرده است .فیض در سالهای آغازين بیشتر دنبال آثار فقهی بوده و پس از آن به
سمت عرفان کشیده شده است؛ چنانکه آثارش اين سیر فکری را نشان میدهد .او
هرچه جلوتر آمده گرايش بیشتری به حديث پیدا کرده و تألیف وافی در امتداد اين
گرايش حديثی بوده است .وی بر اثر همین گرايش هم تاحدودی از تصوّف دور شده
است (ر.ک :فیض .)14 :1371 ،نگرش فیض به عرفان و تصوّف در آثار منثور او آشکار است:
دو اثر کلمات المکنونة و کلمات المحزونة مجموعهايست از انديشهها و اقوال عرفانی.
رسالة زاد السّالک در کیفیّت سلوک نوشته شده و در  25مورد ،طريق رسیدن به کمال
را نشان داده است .رسالة محاکمه ،مناظره گونهایاست میان فرقة منسوب به علم و
معرفت و فرقة موسوم به زهد و عبادت« .چنانکه تحصیل علم و معرفت راهی است به
خدا ،همچنین زهد و عبادت نیز راهی است به جناب کبرياء .اگرچه هريک به ديگری
محتاج است ،امّا چون همهکس را جمع بینالکمالین به کمال میسّر نیست ،طالب حق و
سالک راه حق ،اکتفا به هرکدام از اين دو طريق که مناسب حال او باشد ،با مقدار
ضروری از ديگری مینمايد و به يکی از اين دو فرقه ملحق میگردد؛ چراکه همهکس به
يک راه نمیتواند رفت» (فیض:)98 :1371 ،
چو من کســی که ره مستقیــم میدانــد
طريــق اهل جدل جمله آفت است و علل

صفای صوفــی و قـــدر حکیم میداند
ره سالمــت قلب سلیــم مــیدانــــد
(فیض)1729 :1381 ،
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در رسالة مشواق فیض درصدد تبیین شیوة سخنگفتن عارفان برآمده تا همانند
کتاب گلشن راز ،توضیح دهد که اصطالحسازی عارفان برای بیان چه مفاهیمی بوده
است .عالقة فیض به تصوّف مانع از نگاه انتقادی به جنبههای منفی آن نبود« .چنانکه
در کتاب حقايق با لحنی که يادآور کالم مؤلّف تلبیس ابلیس است و گاه بعضی سخنان
غزّالی را بهخاطرمیآورد ،در حقّ اين خرقهپوشان که از علم و عمل بیبهرهاند و در فتنه
و بدعت مستغرق گشتهاند ،طعن میکند» (زرينکوب .)255 :1369 ،اين مقدّمه نشان از
گرايش فیض به عرفان دارد و همین گرايش ،در اشعار بازمانده از او ديده میشود.
مجموعه اشعار فیض بنابر گزارشی که در فهرستهای خودنوشت او آمده ،بسیار
متنوع است .گلزار قدس؛ مجموعة منتخبی از غزل ،قصیده و رباعیهای اوست ،شوق
المهدی ،شوق الجمال که اقتباسی از اشعار حافظ است ،دهرآشوب مجموعه قصايد،
مثنوی شامل شراب طهور ،آب زالل ،تنفیس الهموم و ( ...فیض162 :1377 ،و  .)222کلیّات
فیض که در سال 1381چاپ شده ،تقريباً شامل بیشتر اشعار اوست و از چاپهای قبلی
چهارهزار بیت بیشتر دارد و بالغ بر سیزدههزار بیت مىشود .بخشی از جلد اوّل و تمام
جلد دوم اين طبع ،غزلیّات اوست که پژوهش حاضر براساس آن تدوين شده است.
غزلیّات او هرچند از نظر ادبی پرمايه نیستند ،از منظر جريانشناسی غزل فارسی
دارای اهمیّتاند .در اين غزلیّات نوعی عرفان مبتنی بر آموزههای فلسفی ديده میشود،
گاه زبان نمادين عرفانی به خود میگیرد ،گاه از پیراية ادبی خالی است و زبان و لحن
خطابی میيابد:
وقت آن است کــه جويندة اسرار شويم
روح را پاک بـرآريــم ز آاليــش تـــن
چنــد ما را طلبـــد يار و تغافل ورزيم

بگذاريم تـــن کــار و دل کــار شويـــم
پیشتر ز آنکه اجل آيـــد و مــردار شويم
بعد ازين از دل و جان ماش طلبکار شويم
(فیض)971 :1381 ،

فیض گاه در غزل ،زبان به مناجات میگشايد:
الهــی ز عصیان مـــرا پاک کن
چو آبــی به سر ريزم از بهر غسل

در اعمال شايستـــه چاالک کــن
دلــم را چــو اعضای تـن پاک کن
(همان)1096 :

گاه سراسر غزل تحمیديّه است:
ای برون از سـرای کون و مکان
هــم زبان از ثنای تــو قاصــر

برتــر از هــرچــه مـیدهند نشان
هـم خــرد در سپاس تــو حیــران
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ای منزه ز شبــه و مثــل و نظیر

وی مقدّس ز نعت و وصف و بیان
(همان)1108 :

و در مواردی به عالمان روزگار انتقاد میکند:
ای آنکـه تويی عامه را قدوه و سرور

گـه جلوه به محراب کنی گاه به منبر
(همان)860 :

اين پژوهش بررسی میکند که در اشعار فیض کاشانی چه مفاهیمی متأثّر از بعد
فکری و فلسفی او مجال بروز يافتهاند .اين انديشهها چیستاند و چگونه در اين شعرها
بازتاب يافتهاند؟ ديگر اينکه آيا اين انديشهها جوهر شعری دارند يا تنها در قالب نظم
بیان شدهاند .در پاسخ به اين پرسشها ،نمونه شعرهايی گردآوری و تحلیل میشود و
سپس با تقسیم مبانی فکری به دو بخش معرفتشناسی و هستیشناسی ،اين اشعار از
لحاظ ادبی و عرفانی تحلیل میشوند .در ذيل هر عنوان به شواهد شعری ديگری نیز
استناد شده است .در شعرهای موردبحث ،هستیشناسی و معرفتشناسی در همة موارد
بهدقّت از يکديگر جدايیپذير نیستند .فیض کاشانی آنگاه که دربارة جايگاه معرفت و
شیوة کسب معرفت عرفانی میگويد ،به هستی و ساختار الهی آن نیز نظر دارد .عنوان
اسناد شده به شعرها نیز نشاندهندة وجه غالب هر شعر است و ممکن است هر شعر به
چند وجه اشاره داشته باشد.
بیشتر مقاالت علمی-پژوهشی که دربارة فیض کاشانی نوشته شده است ،به موضوعات
فکری -فلسفی در آثار منثور او میپردازد .طاهره کمالیزاده ،در مقالة «هستیشناسی در
آرای حکمی فیض کاشانی» ( )1388با بررسی مفهوم وجود و بیان تأثیرپذيری فیض از
حکمت متعالیّة صدرايی نشان داده است که فیض مباحث هستیشناسی را با عنايت به
مبانی عرفانی برهانی بیان کرده است« .تأمّلی در نگرش فیض به عرفان و تصوّف»
( )1391از علیاشرف امامی و علی اکبری چناری به ديدگاه فیض در کتب منثور او
پرداخته و او را متأثّر از کسانی چون مالصدرا ،غزّالی ،ابنعربی و جامی دانسته است .از
معدود مقاالت دربارة اشعار فیض ،نخست ،مقالة «مبانی عرفانی در ديوان اشعار فیض
کاشانی» ( )1387از محمّدرضا براتی است که پس از بیان مقدّماتی دربارة سرچشمههای
عرفان فیض ،به مفهوم عشق ،معشوق و توصیف او پرداخته است و با اذعان به
تأثیرپذيری فیض از حافظ ،به نکوهش عقل و سرزنش زهد در اشعار او اشاراتی دارد.
دوم« ،تصويرآفرينی عارفانه در غزلیّات فیض کاشانی» ( )1389نوشتة سیدهاشم خاتمی
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است .اين مقاله صورخیال را در شعر فیض کاشانی بررسی کرده و نتیجه گرفته است که
تشبیهات ديوان فیض کاشانی از استعارات آن بیشتر و از نوع عقلی به حسی است.
 .2معرفتشناسي
معرفتشناسی نظرية شناخت است و به امکان و چیستی شناخت میپردازد و
پرسشهايی از اين دست مطرح میکند :راه رسیدن به معرفت کدام است؟ چگونه
میتوان به چیزی باور داشت؟ صدق باورها را چگونه میتوان آزمود و چگونه میتوان به
معرفت يقینی دست يافت؟ بديهی است معرفتشناسی رشتة علمی مستقل در گذشته
نبود ،امّا در آرای فیلسوفان يونان ارزش شناخت موردتوجّه بودهاست .مخالفت
فیلسوفانی مانند سقراط ،افالطون و ارسطو با آراء سوفسطائیان و بیان اصولی برای
درست انديشیدن و سنجش استدالل و روشنکردن روش مغالطه ،کوششهايی در حوزة
معرفتشناسی محسوب میشود .فیلسوفان همواره دغدغة رسیدن به معرفت داشتهاند و
به راه کسب آن و موانع موجود در رسیدن به آن میانديشیدهاند.
در حوزة اسالمی مالصدرا بهطور جدّی به اين مباحث توجّه داشت ،امّا در عرفان
ازآنجاکه موضوع شناخت خدا ،همچون الهیّات قرون وسطا ،مرکز توجّه است ،مباحثی از
معرفتشناسی در متون عرفانی ديده میشود .در پژوهش حاضر باتوجّهبه موضوع بحث
که بررسی چگونگی ارتباط وجه فلسفی فیض کاشانی و اشعار اوست ،به فراخور ،ديدگاه
فیض دربارة علم و شیوة دستیابی به آن مطرح میشود.
 .1-2علم و راه دستیابي به آن

در فهرست خودنوشت فیض ،به پنج اثر در بیان اقسام علم و تشخیص علم نافع از
غیرنافع اشاره شده است .فهرست العلوم در انواع علم دنیوی و دينی ،اصلی و فرعی؛ رفع
الفتنه در ذکر شمّهای از حقیقت علم و علما و شمّهای از معنی زهد و عبادت؛ اعتذار در
پاسخ به نامة برخی؛ شرح صدر مشتمل بر آنچه در فراگیری علم بر نويسنده گذشته و
رسالة انصاف در بیان راه کسب علم (فیض .)118 :1377 ،در کلمات مکنونة ،در بخش «فی
تقسیم العلم و العلماء و انّه بأی عالم يقتدی» ،نیز مطالبی در اين خصوص آمده است.
علم دو گونه است :علمی که به شناخت حق رهنمون میشود؛ نوری است که در قلب
میتابد تا غیب را مشاهده کند .نشان کسب آن دوری از دنیا و بازگشت به سرای جاويد
است که مقصد نهايی است؛ و علمی که عمل ظاهری و باطنی بر آن مترتّب است و
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مقدم بر علم نخست است .با آن میتوان به حق نزديک شد .نشان آن ،حلم و صمت
است ،اين علم ،علم به احکام شرعی است .از نظر فیض ،علم کالم و تعمّق در فتاوی علم
نیست و کالم تنها برای رفع شبهة معاندان ضرورت میيابد .پس علم دوگونه است :علم

شريعت و علم حقیقت و مجموع آنها حکمت است« .ربما يسمّی العلم المقصود به
العمل بعلم الظّاهر و علم الشّريعة و العلم المقصود لذاته بعلم الباطن و علم الحقيقة
و المجموع بالحکمة و من يوت الحکمة فقد أوتی خیراً کثیراً» (فیض .)278 :1387 ،در
ادامة بحث باتوجّهبه اين طبقهبندی ،اقسام عالمان را سه گروه میداند :عالمان ظاهر،
عالمان باطن و کسانی که علم ظاهر و باطن دانند که باطنشان مانند آفتاب است که
عالمی را روشن توانند کرد و سزاوار راهنمايی و رهبری خاليقاند (همان .)279 :علمی که
از نظر فیض ،چون نور دانسته شده با علم احوال ابنعربی که جز با ذوق به دست
نمیآيد و هیچ عاقلی را قدرت تحديد و اقامة دلیل بر معرفت آن نیست ،تناسب دارد.
علم اسرار ،فوق عقل و القای روح القدس است در قلب و مختص نبی و ولی است .ابن
عربی معتقد است که انسان قوهای دارد ورای عقل و با آن اموری را درک میکند که
عقل قادر به دريافت آن نیست (ابنعربی ،بیتا ،ج  .)42 :1همین مفهوم در غزلیّات فیض
صورت شعری به خود گرفته است:
سلسلــة فکـــر را در ره دانــش بکش
چون کـه بدانجا رسی بادة عرفان بنوش
نـور محبّت چو تافت بر دل و بر جان تو

تا بــرسی منــزلی کان نبود محـرمش
پس ز مــی معـرفت ذوق محبّت بچش
بادة ناب ازل از خـــم وحـــدت بـکش
(فیض)896 :1381 ،

فیض در گفتار «فیها اشارة الی کيفيّة تحصیل الحکمة» با ذکر احاديثی مانند «لیس
العلم بکثرة التعلیم و التعلم بل هو نور يقذفه اهلل فی قلب من يشاء» يا «من أخلص للّه
أربعین صباحاً ظهرت له ينابیع الحکمة من قلبه إلى لسانه» ،چنین استدالل میکند که
تحصیل حکمت با الهام الهی و ذکر و فکر به قدر استعداد فرد ممکن میشود« :انما
يحصل هذا العلم من اهلل سبحانه بااللهام لمن تبتّل الیه تبتیالً و اتّخذ الذّکر و الفکر الیه
سبیالً علی قدر صفائه و قبوله و قوته و استعداده فال يحصل اال بعد الفراغ القلب و تخلیته
عن الرّذائل» (فیض .)286 :1387 ،ابنعربی نیز برای رسیدن به علم احوال و اسرار ،سلوک
مردان پیشهکردن و مالزمشدن خلوت و عزلت و ذکرگفتن را توصیه میکند و گامنهادن
در اين راه را حاصل «توفیق» میداند .پاالسیوس در رسالة خود دربارة ابنعربی به
مسئلة زهد و ارتباط تنگاتنگ آن با تصوّف پرداخته است (پاالسیوس.)159-153 :1386 ،
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ابنعربی توفیق را به خاصّ و عام تقسیم میکند و توفیق خاص را تنها از آن عارفان،
زاهدان ،صاحبان مقامات و ارباب سلوک میداند (.)262/3 ،1421
از آنچه گذشت ،برمیآيد که مبنای معرفتشناسی فیض بر اين است که عقل و
حواس ظاهر برای شناخت عالم بیرون بهکارمیرود و برای ادراک حقايق الهی و جهان
غیب بايد قوای باطن را فعال کرد .اين قوا اموری را ادراک میکنند که از نظر عقل
غريب مینمايد.
با پای برفتند گروهی ره جنّت

با استناد به اين سخن حضرت

علی(ع)

ما با پــر عرفان به ره قدس پريديم
(فیض)1003 :1381 ،
که «لیس العلم فی السّماء فینزل إلیکم ،وال فی تخوم

األرض فیخرج إلیکم ،إنما العلم مجبولٌ فی قلوبکم ،تخلّقوا بأخالق الرّوحانیین» ،توجّه به آه نیمهشب
و تضرّع را کلید متجلّیشدن انوار الهی به قلب انسان میداند (فیض:)287 :1387 ،
عارف خدای ديد در اصنام و حال کرد
با زاهـــدان خــام نجوشنــد عارفـــان
زاهد بــرو که نیست مـــرا با کســی نزاع
گفتـی که باطل است کدامین و حق کدام

زاهد زحق ببست دو چشم و جدال کرد
آنکــه اين خیـال پخت خیـال محــال کرد
دانا بـــه اهل عربـــده کـی قیل و قال کرد
حق روشن است و باطل آن کاين سوال کرد
(فیض)694 :1381 ،

 .2-2لزوم جالی باطن برای کسب معرفت
ای که نظاره به گلهای گلستان میکنی

ديدة جان را جال ده در دلت گلزار هست
(همان)577 :

در اين بیت سخن شاعر بر اين مبنا استوار است که جهان و نمودهای آن که در بیت
با نماد گل (مظهر کمال زيبايی) آمده است ،در قیاس با گلزار درون ،ارزش نگريستن ندارد.
جان ديدهای دارد که با جالی آن ،ديدن گلزار درون میسّر میشود .باتوجّهبه ايهام لفظ
«گل» ،در معنای قاموسی و سمبل زيبايی ،فیض در مصرع نخست با منادايی با داللت
ثانوی هشدار ،توجّه به درون را راه حصول حکمت میداند« .گلها» امر جزئی است و در
برابر امر کلی «گلزار» قراردارد .گلهای گلستان محسوساند و همگان بیکوشش با
حواس ظاهر آن را میبینند ،اما گلزار معقول و معنوی است .برای ديدن آن بايد چشم
باطن را جال داد ،آن گلزارِ غیرمحسوس در درون آدمی نیز ديدنی است؛ بهعبارتديگر،
«گلهای گلستان» صورتهای نازلة گلزار حقیقی در علم الهی است و آدمی میتواند از
راه شهود آن را دريابد .کاشانی از تفسیرگران فصوصالحکم در تأويل جنّت آن را چیزی
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در درون آدمی میداند« :خداوند را به حقیقت نمیتوان شناخت و کسی جز خودِ خدا او
را نمیشناسد ،بندة کامل که مظهر حقّ اعظم است نیز او را نمیشناسد ،چه رسد به
ديگران .هنگامی که به جنّت وارد شوی ،به نفست وارد میشوی و نفست را به معرفتی
ديگرگونه میشناسی ،جز معرفتی که با آن خداوندت را شناختی با معرفتی از آنِ
خودت» (القاشانی .)117 :1370 ،در آموزههای عرفانی شرط ضروری کسب معرفت ،تزکیة
نفس است .با تزکیه درون چشم باطن يا چشم سوم بینا میشود و آنگاه چیزهايی ديده
میشود که با حواس ظاهر ديدنی نیستند؛ نمونههای ديگر:
گر تو میخواهی که واقف گردی از اسرار غیب
در دل و ديــده ما نـــور تجلّـــی افـــروخت

لوح دل را صیقلــی کن پس عجايبها ببین
(فیض)1085 :1381 ،
تا بـــه نیروی يقیـــن مظهـــر انوار شديم
(همان)992 :

 .3نگاه هستيشناسانه
پس از تبیین مسائل معرفتشناختی اشعار فیض کاشانی ،پرسش اين است که بر مبنای
نگاه معرفتشناختی او ،هستی چگونه تبیین میشود؛ بهعبارتديگر ،خدا ،جهان و
موجودات چگونه در اشعار فیض نمودار شدهاند و چه نسبتی با يکديگر دارند؟
 .1-3گذر از کثرت به وحدت
در نقش هــر نگار نگـر نقش آن نگار

گرچــه نگار و نقــش نــدارد نگار ما
(همان)481 :

شگردهای زبانی در اين بیت با موضوع شعر هماهنگ است .واژة «نگار» در معانی
متفاوت تکرار میشود .نگاريدن به معنای نوشتن ،آراستن ،صورتبخشیدن ،آفريدن و
نقاشیکردن است« .هر نگار» ،در مقابل «آن نگار» است« .هر» بر کثرت و «آن» بر وحدت
داللت میکند ،الزمة معنای کثرت در اينجا کمارزشی و الزمة معنای وحدت کمیابی و
پرارزشی است .تفاوت معنای ضمنی «آن نگار» در اشارة دوردستی و «نگار ما» در قیاس با
حال گوينده که خود را به معشوق نزديک میبیند ،مضمون بیت را که لزوم نگريستن در
باطنِ «نگاران» است ،تصويری و شنیداری میکند و موجب برجستگی کالم میشود.
ديدن واحد در کثیر از مفاهیم نظريّة وحدت وجود است .وحدت وجود از مفاهیم کلیدی
عرفان ابنعربی است که در شعر عرفانی فارسی مکرّراً انعکاس داشته است .نقطة ظهور افکار
ابنعربی در شعر فارسی اوحدالدّين کرمانی است و از نگاه او هرچیز که موجوديّت و هستی
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دارد؛ يا مستقیماً وجود حق در مرتبة احديّت است و يا پرتوی از وجود او در مرتبة
واحديّت بهشمارمیرود (مؤذنی و حیدری .)13 :1394 ،فیض کاشانی در کتاب کلمات مکنونه
برای تبیین حضور ظهور و وجود در صور موجودات با حفظ وحدت و حقیقت وجودی
آنها در مثالی میگويد :آنچه به لوح نگاشته شده است ،چیزی جز مداد نیست و وجود
حروف امر اعتباری است؛ همانگونه که موجودات در لوح عالم چیزی نیستند جز وجود
حق و همة موجودات با تعیّنها و کثرتهاشان امور اعتباری هستند .آنگونه که کلمات
با مداد موجود و بدون آن معدوماند و حروف چیزی جز مداد نیستند و مداد بهصورت
حروف درآمده است و اينگونه ،عارف در اعیان عالم چیزی جز حقیقت وجود را نمیبیند
و اعیان موجودات را کلّاً وابسته به حق و بی آن معدوم میداند (فیضکاشانی.)71 :1387 ،
از نگاهی ديگر بر مبنای نظريّة وحدت وجود ،خداوند ،هستی مطلق و اين عالم شکل
نازل و مقیّد آن وجود است« .ظهور و وجود ممکنات در عالم خارج ،تعیّن وجود حقیقی
در مرتبهای از مراتب تنزيل و ظهور و تلبّس او به احکام و آثار و صفات اعیان ثابته است؛
پس حق هم منشاء ظهور اعیان در حضرت علم و هم مبداء ظهور آثار آنها در عالم خارج
است . ...آنچه محسوس و ظاهر است ،حق است؛ منتها از فرط شدّت نور ،وجودش از نظر
ما باطن و پنهان است ،واال حق از جهت ذات ظاهر است» (دهباشی.)135-134 :1387 ،
شاعر از مخاطب میخواهد در پس ظاهر به باطن بنگرد .بديهی است که اين امر
بهخودیخود امکانپذير نیست و بیننده بايد توان مکاشفه را در خود پديد آورده باشد.
ويلیام چیتیک در تبیین مسئلة مکاشفه در آثار ابن عربی از سه نوع فتح سخن میگويد:
فتح عبارت در قلمرو بیرونی ،فتح حالوت در قلمرو درونی و فتح مکاشفه؛ فتح مکاشفه
از جانب پروردگار است« ،اشیاء بهمنزلة پردهای در برابر حقاند؛ وقتی از بین بروند،
مکاشفه صورت میگیرد» (ر.ک :چیتیک .)417-416 :1390 ،در صورت ظاهر اين شعر
پارادوکسی بهچشممیخورد :شاعر از مخاطب میخواهد نقش نگار را بنگرد و میافزايد
نگار نقش ندارد .مبنای اين امر بهظاهر متناقض ،ظاهر و باطنبودن خداوند است که
خداوند در سطحی باطن است و آنگاه که براساس وسع موجودات متجلّی میشود ،ظاهر
است .مصراع دوم ،به فیض اقدس يا مقام احديّت اشاره میکند .فیض کاشانی در غزلی
از مشاهدة واحد حقیقی در کثرت مجازی میگويد:
در چهرة مهرويان انوار تو میبینم
هرجا که روم نالم چون بلبل شوريده

در لعل گهرباران گفتار تو میبینم
سـرتاسـر عالم را گلزار تـو مـیبینم
(فیض)1040 :1381 ،
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و در غزلی ديگر:
هر جا که بود نوری از پرتو روی توست
اندر دل هر ذرّه خورشید جهانتابی است

هر جا که بود آبی از جوی تو میبینم
من تابش آن خورشید از روی تو میبینم
(همان)1041 :

فیض در ابیات بسیاری گذر از ظاهر عالم به معنا را طرح کرده است:
با دل من جلوه گلزار میگويد سخن
با دلم گلـزار میگويد سخن

صد زبان بگشوده از يک يار میگويد سخن
(همان)1100 :
از زبان يار میگويد سخــن
(همان)1101 :

 .2-3تجلّي غیب در شهادت
چشم از رخ خوبان نکنم جانب محراب
در زلف بتان کیست نهان رهــزن دلها

بر ابروشان عشوه نما بلکــه تـو باشی
زير شکن زلف دوتا بلکــه تــو باشی
(همان)1250 :

اين دو بیت بر اين پیشفرض استوارند که در پس ظاهر اين عالم ،وجود مطلق
خداوند قراردارد« .رخ خوبان» در تقابل با محراب است و تقدّم آن در بیت ،حاکی از
بزرگداشت است .تقابل اصلی میان «ابرو» و «محراب» است؛ ازاينرو ،مقصود از «رخ» به
مجاز «ابرو»ست؛ بهعبارتديگر ،بنا به سنّتهای ادبی ،زلف معشوق رهزن دل است.
شاعر اين رهزنی را نه از زلف که از اويی نهان در زلف میداند.
نه تنها انسان که تمامی هستی مجالی حضور و وجود خداوند است ،امّا انسان در
قیاس با ديگر عناصر و موجودات عالم ،خداوند را بیشتر بازمیتاباند .خوارزمی میگويد
که خداوند میخواست عین خود را و کماالت ذاتیّة خود را که غیب مطلق بود ،در
شهادت مطلقة انسانی مشاهده کند .خداوند عالم را ايجاد کرد تا مقصود او که ظهور
اسرار الهی بود و در اسما و صفات او به وديعه نهاده شده بود ،آشکار شود و انسان مظهر
تمامی اين اسرار است (خوارزمی.)61-56 :1364 ،
هانری کربن دربارة نسبت موجودات با حق و حضور اسماء الهی در موجودات
میگويد« :هر موجود مظهر يا مجالی حق است که حق بهنحویکه به يک يا چند اسم
از اسماء حضرتش آراسته است ،در آن موجود عیان گشته است .عالم هستی عبارت از
مجموع اسمائی است که حق وقتی او را به اسمائش میخوانیم ،به آنها موسوم است»
( .)199 :1384حال باتوجّهبه درونمايههای تکرارشوندة متون عرفانی ،انسان مظهر
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خداست و با نگاهی هنری و مخیّل ،ازآنجاکه خداوند انسان را بر صورت خود آفريده
است ،دلربايی دلبران از آنی آن سری است .اين رهزنی همواره يادآور تجلّی دائم خداوند
است .قید «بلکه» نشان ترديد است و نشان میدهد آدمی بهقطع نمیتواند حکمی
دربارة غیب بدهد؛ پس اينگونه گمان میرود که آن دلبر شايد تو باشی.
آفاق پــرتـوی است ز اشـراق کبريا

غیب و شهـادت آيت نـور و ظالل تـو
(فیض)1152 :1381 ،

نسبت میان آفاق و عظمت الهی نسبت خورشید است با پرتوهايش ،پرتوها چیزی
جز خورشید نیستند و اصوالً خود خورشیدند .همچنانکه خورشید در معنای قاموسی
خود طلوعی و غروبی دارد ،غیب و شهادت نیز بهمثابة طلوع و غروب کبريای الهی است.
پرتو آفاق با اشراق کبريا از اين حیث قیاسپذيرند که ممکن است کسی نور را به جای
خورشید درنظربگیرد و از خورشید غافل بماند ،ممکن است ديگری پرتو آفاق را به جای
اشراق کبريا در نظر بگیرد و از نور حقیقی بازماند.
مصراع اوّل ،نسبت میان جزء و کل و نیستبودن جزء را در برابر کل نشان میدهد.
در مصراع دوم ،غروب و غیب با تجلّی اوّل با فیض اقدس و طلوع و شهادت با فیض
مقدّس انطباق دارد .جامی میگويد« :فسبحان من احتجب بمظاهر نوره و ظهر باسبال
ستوره ،خفای او به اعتبار صرافت و اطالق ذات است و ظهور به اعتبار مظاهر و تعینات»
(جامی.)70 :1373 ،

جامی دربارة ارتباط میان خدا و جهان يا پرتو و خورشید میگويد« :حقیقت الحقايق
که ذات الهی است ،حقیقت همة اشیاء است و او فیحدّذاته واحدی است که عدد را به
او راه نیست ،امّا به اعتبار تجلّیات متکثّره و تعیّنات متعدّده در مراتب ،تارةً حقايق
جوهرية متبوعه است و تارةً حقايق عرضیة تابعه» (همان .)87 :از اين بیت نسبت هستی با
خداوند بهخوبی نموده میشود؛ اگر هستی تجلّی خداوند است ،پس بايد در سطح نازل
از خداوند نشان داشته باشد ،خداوند ظاهر است و باطن؛ پس عالم نیز بايد اينگونه باشد
و نور و تیرگی عالم ،نمايانگر ظاهر و باطنبودن خداوند است.
خورشید فلک روشنی از روی تو دارد

هرجاست گلی چاشنی از بوی تو دارد
(فیض)756 :1381 ،

در ابیات غزل زير ،همین مفهوم مکرّر آمده است و میتوان گفت از مهمّترين
مضامین مکرّر در ديوان فیض است:
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ديدة حقبین نبیند غیرحق در هرچه هست
مینمايـد جلوة او هــرچـه دارد هستــیای

الجرم او را به هرجا سجدهگاهی ديگر است
لیک او را پیش خوبان جلوهگاهی ديگر است
(همان)554 :

فیضکاشانی قائل به وحدت وجود و کثرت مظاهر است .از نظر او وجود چیزی جز
تجلّی خداوند در آينة هستی نیست .در حکمت متعالیّه صدرايی ماهیّات غیر از تعیّن
واحد و يا ظلّ و ساية وجود چیزی نیستند که عقل از حقايق وجوديّه انتزاع میکند .در
نگاه فیض اين وجودشناسی به خداشناسی منطبق میشود (کمالیزاده.)47 :1389 ،
وحدت ،حقیقی و کثرت ،اعتباری است .آنچه به ادراک ما درمیآيد ،وجود حق است و
به دلیل اختالف صور« ،اعیان ممکنات» نامیده میشود.
حقیقت را ببین انـــدر مظاهـر

ورای جســم و جان اهلل اکبـــر
(فیض)858 :1381 ،

اعیان ثابته ممکناتی موجود در علم خداوند و معدوم در جهان ظاهرند .آنچه در عالم
وجود دارد نه خود آنها که احکام و آثار آنهاست .اعیانثابته با دو تجلّی حق در
ارتباطاند؛ نخست ،در تعین اوّل که خداوند بر خود تجلّی و صور را در علم خود مشاهده
میکند که به آن «فیض اقدس» میگويند و دوم« ،فیض مقدّس» که خداوند آثار آن
علم را در جهان ظاهر میکند.
به غیر هستی او هستیای نمیدانم

جهان همه به حقیقت مجاز میبینم
(فیض)977 ،

 .3-3فیض اقدس و مقدّس
کردی تجلّی بــینقاب تابانتــر از هـر آفتاب
آثار خــود کردی عیان در گلشـن حسن بتان

مـا را فکنــدی در حجاب از ابــر استداللها
تا سـوی حسن بـینشان جانها گشايد بالها
(همان)473 :

تجلّی ،از ويژگیهای آفتاب است ،اگر برای آفتاب بتوان نقابی تصور کرد ،ابر خواهد
بود ،امّا درحقیقت ابر و استداللهای چون ابر ،حجابی بر آفتاب نیست که حجابی است
بر ديدگان ما و آفتاب بر فراز ابر ،بینقاب میتابد .اين مفهوم در بیت دوم با
تصويرسازیهايی ديگر بسط میيابد و علتِ در حجاب استداللماندن روشن میشود؛ اگر
معشوق خود را در زيبايیها پنهان کرده باشد ،آدمیان برای ايجاد ارتباط میان زيبايی و
منشاء اصلی آن ،با استداللها کار خواهند داشت و اين استداللهای چون ابر ،آنها را از
آفتابِ فراز ابرها محجوب میدارد.
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جان چون پرندهای بال میگشايد تا از ورای ابر استدالل که بر زمینماندگان را
محجوب کرده است ،به آن سوی ابر پرواز و خورشید را مشاهده کند؛ همانطورکه
خداوند آفتاب هستی است و حضور و وجودش بايستهتر و روشنتر از آفتاب برای هستی
است .خورشیدپنداری خداوند مبتنی بر آية نور است« :اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» (نور:
 .)35بیت دوم نیز بر مبانی معرفتشناختی که پیشتر گفته شد ،استوار است؛ بايد ديده
را جال داد تا به باطن «حسن بتان» بنگرد .اگر اين شناخت حاصل شود ،بیننده خواهد
ديد که حسن بتان نوری از خورشید الهی است.
تجلّی بینقاب خداوند يادآور درخواست حضرت موسی و تجلّی الهی بر کوه طور،
ويرانی کوه و مدهوشی موسی است؛ «فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَ خَرَّ مُوسى
صَعِقا» (اعراف .)143 :ابنعربی تجلّی خداوند را دوگونه میداند :فیض اقدس و فیض
مقدّس .در فیض اقدس ذات الهی در مرتبة وجود «البشرط شیء» و به دور از هر
تقییدی است که در آن هیچ کثرتی نیست .در اين مرتبه خداوند بر خود تجلّی میکند
و باعث ظهور اعیان ثابته میشود .فیضمقدّس؛ تجلّی اسماء است برای پديدآمدن عالم،
در اين تجلّی ،حق به احکام و آثار اعیان ثابته ظاهر میشود و درنتیجه عالم خارج به
وجود میآيد« .تجلّی ثانی مترتّب بر تجلّی اوّل و مظهر کماالتی است که با تجلّی اوّل در
2
قابلیات و استعدادات و اعیان مندرج شده است» (جهانگیری.)374 :1375 ،
بیت موردبحث نیز به فیض مقدّس حضرت حق اشاره میکند که در پی آن اعیان که
وجود ذهنی داشتهاند ،وجود محسوس و عینی میيابند« .حسن بینشان» ،نشان فیض
اقدس و تجلّی حضرت حق است در اعیان ثابته که خداوند بر خود تجلّی میکند و
حسن بتان با فیض مقدّس مطابقت دارد« .همانطور که ظهور ذات الهی به اسمائش
فیض اقدس است ،تجلی اسما برای پديد آمدن عالم فیض مقدّس است( ».ابوزيد،
)227 :1385
هرگلی را که بود رنگ در اين گلشن و بوی
از ازل تا به ابد بینش هر بینايی
هرچه را در دو جهان نور هويدايی هست

شمّهای از گل خودرسته زيبايی توست
همه يک بینش در پردة بینايی توست
همه يک ذرّة خورشید هويدايی توست
(فیض کاشانی)538 :1381 ،

«گل» و «گلشن» به قرينة ابیات ديگر که از ازل و ابد سخن میگويد ،نمادند و
معنای فراقاموسی دارند؛ يعنی گل و گلشن عالوه بر معنای اصلی خود ،بر جهان و
زيبايیهای آن اطالق میشود« .هر گل» بر عمومیّت و شمول داللت میکند؛ يعنی گلی
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نیست که شمّهای از آن «گل خودرسته» نیافته باشد .در اين شعر ،زيبايی گل جلوهای
از زيبايی خداوند تصوير شده است .جامی میگويد« :هرکجا بینايی بینی ،ثمرة بینايی او
و بالجمله همة صفات اوست .از اوج کلیّت و اطالق تنزل فرموده و در حضیض جزويّت و
تقیّد تجلّی نموده تا تو از جزء به کل راه بری از تقیّد به اطالق روی آوری ،نه آنکه جزو
را از کل ممتاز دانی و به مقیّد از مطلق بازمانی» (.)57 :1373
صفت «خودرسته» ،منسوب به گل معادل صفت مطلق يا بیقید خداوند است که با
فیض اقدس ،نخست بر خود تجلّی کرده و پس از آن از طريق فیض مقدّس گلها
(زيبايیهای اين عالم) پديدار شدهاند .صفت «هويدا» نشان تجلّی ذاتی خداوند است که
بینقاب ظاهر میشود .در اين بیت همة هستی که به ديد ظاهر حقیقی تصور میشوند،
اعتباری دانسته شده است؛ نمونههای ديگر:
بوی رحمان که در آفاق جهان مستترست

عطر آن روح فزای دل مسکین آمد
(فیض کاشانی)693 :1381 ،

بر جمال از پــرتو رويـت نقاب انــداختی
پرتوی از نور خود بر عرش و کرسی تافتی

در هويدائیت ما را در حجاب انــداختی
ذرّهای بر انجــم و بــر آفتاب انداختـی
(همان)1239 :

 .4-3انسان مظهر اسم جامع
دارد شرف بر انجم و افــالک خاک ما

آينــة خـــداینما جــان پــاک مــا
(همان)481 :

ظاهر و باطن در مقابل يکديگر قرارگرفتهاند .با نگاه به ظاهر ،انجم و افالک در
مرتبهای فراتر از خاک قرار دارند .افالک از کون و فساد برکنارند و از عنصر پنجم يا اثیر
که ماورای عناصر اربعة طبیعی است ،ساخته شدهاند« .افالک نهگانة سماوی به فلک قمر
ختم میشود .منطقة زير فلک قمر را عالم تحتالقمر يا عالم کون و فساد میخوانند که
در آن ،صورت و مادّه بهنحو انفکاکناپذيری با يکديگر ترکیب يافته است» (پورنامداريان،
 .)339-338 :1375با نظر به باطن ،خاک که نهتنها از افالک در مرتبهای فروتر جای دارد
که در قیاس با عناصر چهارگانه تحتالقمر نیز در پايینترين مرتبه قراردارد ،بر همة آن
مراتب فراتر در ظاهر ،برتری دارد.
«جان» که مقیّد به «پاک ما»ست ،به آينه با قید «خداینما» تشبیه شده است .وجه
شباهت خاصیّت نمودارکنندگی است .الزمة معنای انجم و افالک ،روشنی و خاک،
تیرگی است ،امّا «خاک ما» به سبب جان ،بر آنها شرف دارد« .آينه وقتی ديگرنما باشد،
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خودش فانی است .از خصوصیّات آينه اين است که به شرطی میتواند نمايشدهندة
چیز ديگری باشد که خودش ديده نشود و درنتیجه نیست باشد .آينه آن است که
منظوربه باشد نه منظورفیه» (کاکايی .)473 :1382 ،انسان کامل کسی است که جمیع
کماالت انسانی در او تحقّق يافته است و به اين سبب است که مظهر جمیع کماالت
الهی است و از تمامی صفات جمالی و جاللی خداوند برخوردار است ،جز وجوب ذاتی که
تحقّق آن در غیرخدا ممکن نیست (قیصری رومی.)130 :1386 ،
وجه ديگر شرف آدمی بر انجم و افالک ،صفات دوگانة ظاهر و باطن خداوند است.
موحّد در شرح فصّ اوّل میگويد « :خداوند خود را به اسمائی چون ظاهر و باطن ،جمال
و جالل خوانده است .اين دودستگی اسما و صفات خداوندی است که در وجود انسانها
انعکاس يافته ،ظاهر و باطن حق در آدمی بهصورت جسم و جان جلوهگر شده است»
(ابنعربی)150 :1386 ،؛ پس ازاينرو ،آنکه هم از جسم و هم از جان بهره دارد ،بر آنکه
انجم و افالک تنها جسم است ،برتری دارد.
در قرآن کريم نیز تنها انسان سزاوار حفظ امانت الهی شمرده شده است؛ با استناد به
آية  72سورة احزاب (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ  )...میتوان گفت که «آينة خدانمای» همان امانت
است که به جان انسان سپرده شده است؛ چراکه اين آينه در هستی تنها در اختیار
آدمی است .استعارة «آينه» برای بیان مفهوم وحدت وجود و مضمونپردازی مرتبط با
آن ،مکرّر در متون عرفانی بهکاررفته است .ابنعربی برای بیان ديدگاه وحدت وجودی
خويش در آثار مختلف خود ،از استعارههايی بهره گرفته که دستماية عرفای ديگر،
ازجمله فخرالدّين عراقی بوده است (ر.ک :حیدری134-113 :1394 ،و .)204-187
نمونههايی ديگر:
جهــان را بهــر انســـان آفـريـدنــد
هـرچند بر زمینیم با خاک ره نشینیم

در انســان ســـرّ پنهـان آفــريـدنـد
(فیض کاشانی)747 :1381 ،
بــرتر ز آسمانیم ما را کـه میشناسد
(همان)766 :

 .5-3تجدّد امثال
اين عالم فانی را هر دم ز تو نو از نو

من کهنه نمیبینم من نوی تو میبینم
(همان)1042 :

صفت ذکرشده برای عالم« ،فانی» است ،صفت اشارة «اين» که به نزديکی داللت
میکند ،بهلحاظ علم معانی ،مفید تحقیر است .صفت فانی باتوجّهبه وجه صرفی ،به اين
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معناست که عالم اکنون و هر لحظه در حال فناست ،نه اينکه در آينده فانی شود« .نو از
نو» مترادف «هردم» است و بر آن تأکید میکند .اين ويژگی منفی عالم آنگاه که با تو
نسبت يابد ،به امر مثبت بدل میشود .اگر اين عالم هر دم نو میشود ،پس هر دم
میمیرد و با زندگی دوباره ،نو میشود .علّت تفاوت شاعر با ديگران که عالم را کهنه
میبینند ،اين است که شاعر به باطن آن مینگرد و در پس کهنگی و مرگ ،زندگی
میبیند .جملة اوّل در جملة دوم مصراع دوم ،تفسیر میشود؛ اگر شاعر جهان فانی را نو
میبیند ،اين نوبودن و نوشدن منسوب يا به سبب وجود «تو» است.
مفهوم اين بیت برگرفته از ديدگاه «تجدّد امثال» است؛ به اين معنا که فیض هستی
از جانب خداوند لحظهلحظه بر موجودات افاضه میشود« .چون اين تجدّد و سیالن و تجديد
و نو شدن فیض وجود بر سبیل استمرار و اتّصال بدون فترت و انقطاع است ،خود ممکن
است از آن تجدّد غافل باشند و آن را در ظاهر احساس نکنند» (همايی.)164/1 :1374 ،
بیت به اين آيه نیز میتواند اشاره داشته باشد« :يَسْئَلُهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فی شَأْنٍ» (الرحمن .)29 :ابنعربی در تفسیر خود مینويسد :همة موجودات به
زبان استعداد و افتقار خود بهطور دائم از خداوند سؤال میکنند و خداوند همواره به
تناسب استعداد و استحقاق آنان آنچه مناسب آنهاست ،افاضه میکند( .ابنعربی:2001 ،
)287-286/2؛ بنابراين ،اگر اين عالم هست و نو میشود ،هردم هستی از سوی خداوند بر
او افاضه میشود و اگر در تجلّی خداوند تکرار نیست (التکرار فی التجلّی) ،پس اين عالم
هرگز کهنه نیست و تنها آنان که از سر عادت به آن مینگرند ،آن را نو نمیبینند« .سرّ
عدمتکرار در تجلّی اين است که صفات و اسمای متقابل حق ،يعنی صفات قهری و
لطفی در کار است و چون يکی از اشیای ممکن مستعد وجود گردد ،رحمت رحمانی به
آن اعطای وجود مینمايد ،سپس صفات جالل و قهر که مقتضی اضمحالل تعیّنات است،
آن را مضمحل میگرداند ،امّ ا آن شی در همان لحظه به مقتضای رحمت رحمانی تعیّنی
ديگر میيابد» (حیدری.)72 :1394 ،
دمبهدم نفخهای از غیب به جان میآيد

تا ز گلبانگ بشارات تو در کار شديم
(فیض کاشانی)991 :1381 ،

 .6-3معدومبودن غیرحق
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
(همان)555 :
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شاعر زيبايی حسن الهی را میبیند و در پس آن زيبايی ممثّل ،آبی را استنباط
میکند که چنان شکوفايی را پديد آورده است ،امّا خود محسوس نیست« .آب» را
میتوان استعاره از فیض اقدس دانست .بیتهای ذکرشده از کسانی سخن میگويد که
جز حق را میبینند ،امّا آن را غیرواقعی میدانند .بنا به نظر ابنعربی جز خداوند که
وجود حقیقی است ،ديگر وجودها اعتباریاند .جامی در اين باره مینويسد« :ماسوای
حق در معرض زوال است و فنا ،حقیقتش معلومی است معدوم و صورتش موجودی
است موهوم ،ديروز نه بود داشت و نه نمود و امروز نمودی است بیبود» ( .)55 :1373اين
مقام حیرت است ،سالک در اين هنگام بر هر چیز وقوف دارد ،امّا با نظر بر باطن ،همه را
چون از خود اصالت ندارند ،معدوم میانگارد ،حیرت او به سبب شگفتی و
توصیفناپذيری اين امر است.
به غیر هستی او هستیای نمیدانم

جهان همه به حقیقت مجاز میبینم
(فیض کاشانی)977 :1381 ،

 .4نتیجه
در مجموعه اشعار فیض کاشانی ،غزلیّات عرفانی بسیاری با مايههای فلسفی ديده
میشود که در سیر غزلسرايی در شعر فارسی چندان موردتوجّه قرارنگرفته است،
درحالیکه حاوی انديشههای فلسفی-عرفانی ارزشمندی است .در اشعار او نهتنها
بنمايههای اصلی تفکّر عرفانی ،يعنی اذعان به وجود حقیقت برتر يا بُعد روحانی و
معنوی حیات اين عالم و اهمیّت سلوک معنوی برای درک حقايق عالم و نیز مواردی
چون تقابل عقل و عشق و يا تقابل زهد و عرفان ديده میشود ،بلکه چنانکه در متن
مقاله آمد ،مفاهیمی شاخصتر در اشعار او بهچشممیخورد:
از نظر فیض ،علمی که چون نور دانسته شده است ،با علم احوال ابنعربی که جز با
ذوق بهدستنمیآيد و هیچ عاقلی را قدرت تحديد و اقامة دلیل بر معرفت آن نیست،
تناسب دارد و برای عرفا ،شهود منبع صدق است .اين ديدگاه فیض را میتوان به تأثّر او
از حکمت متعالیّه مربوط دانست؛ چراکه معرفت عرفانی و شهودی از منابع معرفتی آن
است .از ديگر مسائلی که در غزلیّات عرفانی-فلسفی فیض کاشانی ،وجه شاعرانه گرفته
است ،نسبت خداوند با هستی ،يعنی تجلّی واحد در کثیر است .نظريّة وحدت وجود،
گذر از ظاهر عالم به معنا و تجلّی غیب در شهادت و وجود مطلق خداوند در پس ظاهر
اين عالم ،از مفاهیم برجستة فیض در قالب غزل هستند .قول به وحدت وجود و کثرت
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مظاهر ،تجلّی خداوند در آينة هستی ،حقیقیبودن وحدت و اعتباریبودن کثرت در
مضامین شاعرانه بسیاری بیان شدهاند .در اشعاری که مبنای هستیشناختی آنها
برجستهتر است ،تأثیر انديشههای ابنعربی نمايانتر است؛ بهويژه آنجاکه از وحدت وجود
و نسبت جزء و کل و تجلّی الهی و خلق مدام سخن میگويد .فیض کاشانی اصول و
مبانی نظری انديشههای ابنعربی را در مضامین شعری خود انعکاس داده است .در اين
مقاله ابیاتی انتخاب و بررسی شد که جوهر شعری دارند و چینش واژگان ،داللتهای
ثانوی ،تداعیها و تصويرسازیها سبب شدهاند که انديشههای فیض در اين اشعار ،سبک
ادبی بیابند ،درحالیکه در مواردی نیز اين انديشهها در قالب نظم ،بدون جوهر شاعرانه
آمده است و تنها سبک گفتاری دارند.
پينوشت
 .1تمامی ابیات برگرفته از کلیّات عالمه مالمحمّد فیض کاشانی چاپ  1381است .مطابق اين اثر اشعار
فیض در مجلد اوّل و دوم شمارهگذاری صفحات پیوسته است؛ جلد اوّل تا صفحة  627و جلد دوم از
صفحة  628تا  1303اشعار فیض را دربرمیگیرد؛ ازينرو ،از ذکر شمارة جلد خودداری شده و تنها به
ذکر شمارة صفحه اکتفا شده است.
 .2دربارة اين تجلّی ن.ک( :قیصری رومی337-335 ،328 -326 ،363 -261 ،699 -691 :1386 ،؛
ابوزيد227 -226 :1385 ،؛ ايزوتسو 67-65 :1378 ،و جهانگیری.)376-372 :1375 ،
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