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Abstract
Khajeh Kasani is known to have been one of the influential figures in Naqshbandi school,
who was influenced by the sages of this school in theoretical and practical mysticism.
Explaining the principles of Khawjegan school, he enriched the nature of the school with
his works and influenced the school with critical and enlightening views. This research
aims to compare the formative principles of Naqshbandi Ahrari school with those of
Khajeh Ahmad in a descriptive-analytical method relying on library resources and
manuscripts. It is shown that the main doctrine of this school is based on attaining
awareness and consciousness considered to be available in all eleven principles of this
school. The principles of belief are consciousness at the moment, glance at paving, paving
in the innateness, isolation in community, reminiscence, returning, maintenance, storing,
numerical mastery, temporal mastery, and heartfelt mastery. Kasani explained seven
principles of consciousness at the moment, glance at paving, paving in the innateness,
isolation in community, reminiscence, returning, and maintenance, and regarded the four
other principles dependent on those seven. Although Kasani described the teaching of
Naghshbandi to express these seven principles, adhering to his predecessors, he made
subtle differences in explaining these principles, the theme of which originates from his
view on innate transference.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بررسي تطبیقي تفکرات عرفاني خواجه احمد کاساني در سلسلة
نقشبندیه


محمدابراهیم مالمیر

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه رازی،کرمانشاه ،ایران

.a

چکیده
خواجه احمد کاساني (خواجگي کاساني) یکي از اقطاب تأ يرگرار در سلسلة ناشبندیه است که در دو حوزۀ
عرفان نظري و عملي از این سلسله و بزرگان آن تأ ير پریرفته است و به سهم خود با تبيين مباني سلسلة
خواجگان با نظرات تبييني و تشریحي و گاه انتاادي خود تأ ير گراشته و با آ ار خود به غناي آن افزوده است.
این پژو
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استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فرهنگیان ،همدان ،ایران

با هدف تحليل تطاباي اصول طریات ناشبندیة احراریه با نظرات اختصاصي خواجگي کاساني با

رسيده است که عمدۀ تعليمات سلسلة مورد اشاره بر تحصيل حضور و آگاهي متمرکز است و حضور و
آگاهي در حايات در تمامي اصول یازدهگانة این سلسله حضور چشمگير و پررنگي دارد .این اصول
عبارتاند از  :هو در دم ،نظر بر قدم ،سفر در وطن ،خلوت در انجمن ،یاد کرد ،بازگشت ،نگاهداشت،
یادداشت ،وقوف عددي ،وقوف زماني و وقوف قلبي .کاساني در رسایل خویش به تبيين هفت اصل از این
اصول پرداخته که به ترتيب عبارتاند از :هو

در دم ،نظر بر قدم ،سفر در وطن ،خلوت در انجمن ،وقوف
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توصيفي -تحليلي و با استناد به منابع کتابخانهاي و مجموعه رسایل خطي به این نتيجه

عددي ،وقوف زماني و وقوف قلبي و چهار اصل دیگر را در ضمن این اصول هفتگانه بهشمار آورده و مستال

خاص خواجه احمد کاساني به اصول یاد شده است.
کلیدواژهها :خواجه احمد کاسانی ،تفکرات عرفانی ،سلسلة نقشبندیه ،احراریه ،اصول و تعلیمات.
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ندانسته است! هر چند کاساني در بيان این هفت اصل ،بيشتر تعليمات ناشبندیه را ارائه داده و به نظرات سلف
پایبند بوده است ،اما در تبيين آنها تفاوتهایي نيز دیده ميشود که ناظر به سلوک باطني و شخصي و نگاه
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مقدمه
سلسلة ناشبندیه از مجموعه سالسل منسوب به تصوف اهل سنت است که در طول تاریخ
خود مایة تحوالت و تطوراتي در منش صوفيانه اهل تسنن بوده و چهرههاي برجسته و آ ار
فاخري را در دامان اسالم پرورانده و به جهان معرفت تادیم کرده است و به همين خاطر،
سهم بسزایي در گرایشهاي روحاني و سلوک معنوي بسياري از مردم اهل سنت داشته و
دارد که از آن جمله است :خواجه احمد کاساني ،معروف به خواجگيکاساني وآ ار بسيار
و قابل توجه و تأمل اعتدالي و وحدتگرایانه او .رو فکري ،اعتاادي و نوع تصوف کاساني
به عنوان یکي از اقطاب مطرو طریاة احراریه -در سلوک عملي و نظري -دقياا رو
طریات ناشبندیه و سلسلة خواجگان است.
ناشبندیه را منسوب به خواجه بهاءالدین محمد ناشبند بخارایي ( 763-766ها.ق)
ميدانند ،اما در حايات ،بهاءالدین را نميتوان بنيانگرار و مؤسا این طریات شمرد! طریاة
او در واقع ،دنبالة طریاة خواجگان است .طریاه و سلوکي که خواجه یوسف همداني
(989ا 558ها.ق ).و خواجه عبدالخالق غجدواني (متوفي 979ها.ق ).بنيان نهاده بودند.
خواجه بهاءالدینکه خود از جانشينان عبدالخالق تعليم یافته بود ،محيي و مصلح طریات
خواجگان شد و طریات ناشبندي آميختهاي شد از تعاليمعبدالخالق غجدواني و بهاءالدین
بخارایي و پا ازبهاءالدین ،خلفاي او خواجه عالءالدین عطار (متوفي  382ها.ق) و محمد
پارسا (متوفي 322ها.ق) و یعاوب چرخي (متوفي  396ها.ق) بر مسند ارشاد نشستند که در
ترویج اینطریات سهمي داشتند.و بعد از اینان خواجه عبيداهلل احرار (381-369ها.ق) آمد
که مشهورترین و متنفرترین مشایخ عصر تيموري است و در عهد او ،این طریات بهاوج نفور
و شهرت و رواج رسيد.
با اینکه کاساني اهل تسنن بوده ،اما از آ ار او بر ميآید که به ائمة شيعه ارادت داشته و
براي ایشان احترام خاصي قائل بوده است .کاساني که خود از سادات کاسان بوده و نسبش
به امام رضا (ع) ميرسد در آ ار از احادیث و روایاتي استفاده ميکندکه اکثر آنها از
ائمة شيعه نال شدهاند .همچنين ،همان طور که در رسالة آدابالسالکين بيان ميکند ،سلسلة
خواجگان را به امام جعفر صادق (ع) ميرساند و از ایشان با لفظ «امام» یاد ميکند (کاساني،
گ  72الف) .عالوه بر این ،در رسالة تنبيهالسالطين ،یزیدبنمعاویه را مورد لعن قرار
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ميدهدکه این موضوع نشاندهندۀ ارادت او نسبت به ائمة شيعه و امام حسين (ع) است
(منزوي.)6815 ،
کاساني را ميتوان عارفي پایبند به سنت و شریعت و ارادتمند به یاران پيامبر (ص) دانست
که به ائمة شيعه نيز ارادت دارد؛ هر چند بهطور خاص ،زیاد از ایشان نامي به ميان نميآورد.

 .9پیشینه ،ضرورت و روش پژوهش
با وجودي که کاساني از جمله اقطاب طریاة صوفيانة احراریة ناشبندیه است ،زندگي و
آ ار مغفول مانده و تحايا ات اندکي در باب احوال ،آ ار و افکار وي صورت گرفته
است و تنها دو کار پژوهشي در مورد ایشان سراغ داریم که یکي از آن ها ماالة صادقي و
بنيطبا است که به معرفي کاساني و تصحيح رساله رکر او پرداختهاند .دیگري ،ماالة
پژوهنده است که به معرفي ابعادي از رسالة «گل نوروز» و بررسي مضامين عرفاني و ادبي
این رسالة پرداخته است .بنابراین ،ضرورت دارد در زمينة معرفي شخصيت عرفاني وي
تحاياات عمياي صورت گيرد تا جنبه هاي مختلف معرفتي یکي از اقطاب سلسلة ناشبندیه
و برجسته ترین شاگرد عبيداهلل احرار براي اهل علم و معرفت آشکار شود .بر این مبنا ،این
پژوهش کوشيده است با بازکاوي زندگي کاساني ،نکات تازهاي را یافته و ارائه دهد و با
تحايق در اصول یازده گانه طریات ناشبندیه در آ ار بزرگان آن و نيز پيجویي مباني آنها
در آ ار خطي کاساني -در ماایسهاي تطبياي -به وجوه افتراق و اتفاقنظرکاشاني با
چهره هاي شاخص این طریاه دست یابد.

 .6زندگينامة خواجه احمد کاساني
سيد احمد ،فرزند جاللالدین ،فرزند جمالالدین ،فرزند برهان الدین خواجه ،معروف به
«خواجگي احمد» و ملاّب به «مخدوم اعظم» از صوفيان بزرگ طریاة احراریة ناشبندیه است
که درکاسان از توابع فرغانه به دنيا آمده است ( 313تا  656ه .ق .).کاسان یا قاسان در
حايات ،نام شهر و نيز ناحيهاي آبادان و پر مزرعه و داراي قریههاي فراوان (ابن حوقل6683 ،
و شریفاالدریسي )6586 ،از شهرهاي واغزیه از توابع فرغانة سمرقند در ماوراء النهر سيحون
وشا نزدیک اخسيکت است (مادسي ،6816 ،اصطخري 2885 ،و بغدادي )6562 ،که آن
را شهري باعظمت و جليلالادر معرفي کردهاند (یعاوبي )6522 ،و توسط صالح -برادر قتيبه-
به همراهي نصر بن سيار فتح شده است.
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آخرین کسى که کاسان را پا از سرپيچى مردمش فتح کرد ،نوو بن اسد بود که در
زمان خالفت المنتصر این کار را به انجام رسانيد (بالرري .)6633 ،یاقوت حموي ميگوید:
کاسان بر ا ر حمله و غلبه قوم ترک ویران شد (حموي.)6669 ،
گفتهاند محل کنوني کاسان در جنوب ایالت نمگان در شرق ازبکستان است (جاللي
مادم .)6877 ،در واقع امروزه کاسان (به ازبکي=  )Косонشهرستاني است در استان
قشاهدریا ( Qashqadaryoو به فارسي تاجيکي= کشکرود) از کشور ازبکستان که در
سرشماري سال  6636ميالدي  58،788نفر و در سال  2868ميالدي 12٫918 ،نفرجمعيت
6
داشته است.

1. http://wikimapia.org/12332421/Kasan
https://uz.wikipedia.org/wiki/Koson
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بسياري از عالمان دیني و عارفان و متصوفه به کاسان منسوبند که از آن جمله است
خواجگي کاساني که مؤلّفان ناشبندیه او را قطب دوران و غوث زمان خواندهاند و نسبت
صوري او از جانب پدر به شيخ برهانالدین قلج و با  65واسطه به امام علي بن موسيالرضا
(ع) ميرسد و از جانب مادر به سادات کاسان منسوب است .نسبت معنوي ایشان نيز به موالنا
محمد قاضي ،صاحب سلسلةالعارفين و ترکرۀالصدیاين و خليفة خواجه عبيداهلل احرار،
ميرسد که  62سال نزد ایشان بود و از صحبت وي بهره ميجست (کاشفي و معينيان6891 ،
و نفيسي.)6855 ،
روزگار جواني خواجگي احمد در کاسان به کشاورزي و فراگيري علوم و شاگردي نزد
مير سيد عالم ،سپري ميشد که جربة الهي او را فراگرفت و آرام و قرار را ربود! در پي
درمان این سرگشتگي و بي سر و ساماني ،راهي چاچ (تاشکند امروزي) شد و به حلاة مریدان
موالنا محمد قاضي پيوست .به دليل آمادگي معنوي و قابليتهاي روحي که داشت ،در زمان
کوتاهي ،از جایگاه واالیي نزد استاد خویش برخوردار گشت .موالنا محمد قاضي که از ابتدا
به ماام روحاني این عارف بزرگوار پي برده بود ،به وي نسبت «شاهباز بلندپرواز» داد و تربيت
او را برخود واجب و الزم شمرد.
پا از مرگ موالنا محمد قاضي ،خواجگي احمد بر مسند او نشست و به تربيت مریدان
همّت گماشت .او در مدت کمي ،جمع کثيري از صوفيان و علماي زمان و سالطين و امراي
ترک و تاجيک و ازبک را مرید خود ساخت به طوري که در برخي منابع ،تعداد مریدان
خاصي که تحت تربيت ایشان بوده و از خلفاي ناشبندیه شمرده ميشوند را شصت نفر رکر
کردهاند (کشمي 6875 ،و پژوهنده.)6877 ،
از جمله سالطين و امرایي که به او ارادت ميورزیدند ،ميتوان به عبيداهلل خان شيباني،
محمد سلطان جویباري ،جانيبيگ سلطان ،ظهيرالدین محمد بابر و سلطان همایون در هند
اشاره کرد (سوچک)2862 ،6
همچنين از ميان صوفيان برجستهاي که به وي ارادت ویژه داشتند ،ميتوان خواجه محمد
اسالم جویباري ،خواجه محمد سعيد جویباري ،موالنا دوست اخسيکتي ،موالنا لطفاهلل
ارجاکتي (جستي) ،خواجه باباي تاشکندي ،پير رومي ،شيخ دوست صحاف ،شيخ خرد و
موالنا ميرمحمد کاشغري را نام برد (قراخاني 6838 ،و کشمي.)6875 ،
1. Soucek, S.
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کاساني بعد از مدتي از تاشکند به کاسان رفت و براي گستر این طریات در کاسان
کوشيد .در آنجا اغتشاشات اجتماعي ،شایعات و تعرضها و اهانتهاي پياپي ،عرصه را بر او
تنگ کرد و ناگزیر به همراه خانواده به سمرقند سفر کرد و در آبادیي که پا از اقامت او
دهبيد نام گرفت ،در خارج شهر سمرقند ،مايم شد.
پيش از استارار در سمرقند به سراسر بالد اسالمي از جمله خراسان ،هرات ،مصر ،مکه،
هند و کابل سفر کرد .او در هرات شعر و موسياي را نزد جامي آموختinternational ( .
 .)Dictionary of Historic: 165پا از این سفرها تا پایان عمر در دهبيد زیست و همانجا
نيز وفات یافت .مابرۀ وي نيز در آنجاست و پا از او فرزندانش در آن روستا ماندگار شدند
و از این روست که آنها را دهبيدي ميخوانند.

 .9-6آثار و رسائل خواجه احمد کاساني
خواجگي احمدکاساني ،بيش از  88رساله در حوزۀ تصوف و عرفان به زبان فارسي نگاشته
است که مجموعههایي از آن در کتابخانههاي فردوسي و رودکي در شهر دوشنبه تاجيکستان،
ابوریحان بيروني در تاشکند ،پنته ،گنج بخش و موزۀ ملي در پاکستان و کتابخانة مجلا و
فرهاد معتمد در تهران موجود است ( دایرۀ المعارف بزرگ اسالمي )38/7 ،از آ ار او ميتوان
به رسائل زیر اشاره کرد:
آداب السّالکین (منزوي 6832 ،و حائري :)6897 ،رسالهاي است دربارۀ نفا ،نفا حيوانيو انساني و خودشناسي ،مسائل عرفاني و سير و سلوک است.
 آداب الصّدّیقین (منزوي:)6832 ،رسالهاي است که به مناسبت نامش با حدیث «اَدَّبَنِی رَبِّیفَأَحسَنَ تَأدِیبِی» (مجلسي 6588 ،و سيوطي )6586 ،و اهميت ادب و ماام پير آغاز ميشود.
 زبدة السالکین :رسالهاي است در اخالق صوفيانه که به اشتباه آن را تنبيه السالطين دانستهاند!(منزوي.)6832 ،
 مرشد السّالکین (منزوي :)6832 ،رسالهاي در سير و سلوک است براي کسي که از مرشدخود دور مانده است و قصد سلوک و ادامة آن را دارد.
 نصیحه السّالکین (منزوي :)6832 ،پند و اندرزهایي صوفيانه است با سربندهاي «اي طالبصادق».
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 نفحات السّالکین (منزوي :)6832 ،رسالهاي است در شرو و تأویل حدیث «اِنَّ فِی أَیَّامِدَهرِکُم نَفَحَات أَال فَتَعَرَّضُوا لَهَا» (فيض کاشاني 6581 ،و هيثمي.)6583 ،
 سلسله الصدیقین (منزوي 6832 ،و دائرةالمعارف بزرگ اسالمي) معراج العاشقین (انوشه 6838 ،و منزوي :)6832 ،رسالهاي است در سير و سلوک به مناسبتحرکت عبيداهلل خان به سوي خراسان.
 تنبیه السّالطین (منزوي :)6832 ،این رساله در شرو و تفسير آیة «وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِکَةِإِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَة» (باره )88/است.
 تنبيه العلما (انوشه 6838 ،و منزوي :)6832 ،کاساني این رساله را خطاب به علماي زمانشکه علم و عمل باطني ایشان را با علم ظاهري خود قياس ميکنند و به طایفه صوفيان معرفتي
ندارند ،نگاشته است.
 مرآت الصفا (منزوي :)6832 ،رسالهاي است که با تأویل حدیث «کُنتُ کَنزاً مَخفِیًّا فَأَحبَبتُاَن أُعَرفَ( »...مجلسي 6588 ،و ابي السعود ،بيتا) شروع ميشود و سپا به آفرینش و اینکه
دل عر الهي است ،ميپردازد.
 بيان سلسلة خواجگان (منزوي :)6832 ،کاساني این رساله را در بيان سلسة خواجگاناحراریه نگاشته و در آن به رکر احواالت سلسلة رهبية ناشبندیه پرداخته است.
 اسرار النّکاو (انوشه :)6838 ،رسالهاي است در آفرینشة حوّا ،فيض عام و خاص ،اسرارنکاو و پند و اندرزهاي عرفاني دربارۀ زناشویي و حفظ اعتدال و برقراري عدالت ميان
همسران.
 بابریّه (همان) :رسالهاي است که در پاسخ به رباعياتي که عبيداهلل خان شيباني سروده،نگاشته شده است.
 بطیخیّه (منزوي :)6832 ،رسالهاي است در شرو «الدُّنیَا مَزرِعَة اآلخِرَة» (احسائي 6588 ،ومبارکفوري.)6588 :
 چهارکلمه (دائرةالمعارف بزرگ اسالمي :)38/7 ،این رساله ،شرو و بيان  5اصل ناشبندیهاست.
 رکر قلبي و تلاين(دائرۀ المعارف بزرگ اسالمي) :کاساني این رساله را که در واقع زنجيرۀرکر خواجگان است در بيان انتاال رکر پيامبر(ص) به مشایخ نگاشته است.
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سایر رسائل او عبارتند از :بکائيه (رسالة بابا آدم) (منزوي ،)6832 ،بيان احوال علماء و
امراء ،ناشبند ،تعریف عشق ،تعریف کلمة صوفي ،رسالة رکر (رکر قلبي و تلاين) (منزوي،
 ،)6832رسالة وجودیّه (همان) ،رسالة در فار حاياي (حائري ،)6897 ،سماعيّه (منزوي،
 6832و دائرةالمعارف بزرگ اسالمي) ،شرو رباعيات عبيداهللخان شيباني (منزوي،)6832 ،
شرو «(الفَارُ) سَوَادُ الوَجهِ فِی الدَّارَینِ» (آملي 6523 ،و عجلوني ،)6583 ،شيبّيه (انوشه،
 ،)6838فنائيه (منزوي ،)6832 ،گل و نوروز (همان) ،گنجنامه (همان) ،واقعة حاّانيّه (همان)،
شرو «الوَلَدُ سِرُّ أَبِیهِ»؛ (همان) و. ...

 .3اصول طریقت نقشبندیه و طریقت خواجه احمد کاساني
تصوّف ناشبندي ،سنتي معتدل و ميانهروست .پيروي از سنت و حفظ آدابشریعت و دوري
از بدعت ،اساس این طریات است .در آن نه خلوت است ،نه عزلت! و نهرکر جهر و نه سماع!
آنچه در تعاليم ناشبندي بيش از همه تکرار شده است؛ یکي؛ اتباع سنت است و حفظ شریعت
و دیگر؛ توجه به حق است و نفي خواطر .بنا به نوشتة نویسندگان این طایفه ،طریاة ناشبندیه،
همان طریاة صحابه کرام -رضياهلل عنهم -است با رعایت این اصل که نه چيزي بر آن شيوه
بيفزایند و نه چيزي از آن بکاهند .از جمله جامي در نفحاتاالنا مينویسد« :طریاة ایشان،
اعتااد اهل سنت و جماعت است و اطاعت احکام شریعت و اتباع سنن سيّدالمرسلين(ص) و
دوام عبودیت که عبارت است از دوام آگاهي به حق -سبحانه -بيمزاحمت شعور به وجود
غيري» (جامي.)6878 ،
بناي طریاة ناشبندیه بر  66عبارت است .این  66عبارت فارسي که به همين هيأت و
صورت در متون عربي و ترکي نيز بهکار رفته ،عبارت است از :هو در دم ،نظر بر قدم،
سفر در وطن ،خلوت در انجمن ،یادکرد ،بازگشت ،نگاهداشت ،یادداشت ،وقوف عددي،
وقوف زماني و وقوف قلبي .اینک با استفاده از آ ار ناشبندیه و اقوال مشایخ این طریاه،
مختصراً به شرو بعضي اصول آن و تطبيق آن با تفکرات عرفاني خواجه احمد کاساني
ميپردازیم.

 | 02متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 90بهار 0010

 .9-3هوش در دَم
هو دردم ،آن است که «هر نفسي که از درون برآید باید که از سر حضور و آگاهي باشد
و غفلت به آن راه نيابد» .حضرتخواجه بهاءالدین فرمودهاندکه« :بنايکار سالک را بر ساعت
کردهاند تا دریابنده نفا شود ،که به حضور ميگررد ،یا به بر رفت» و نيز «بناي کار در این
راه بر نفا ميباید کرد .چنان که اشتغال به وظيفه اهم زمان حال از ترکر ماضي ،و تفکر در
مستابل ،مشغول گرداند ،و نفا را نگرارد ،که ضایع گررد» (بخاري.)6878 ،
سعدالدین کاشغري گفته است« :هو در دم ،یعني انتاال از نفسي به نفسي ،ميباید که
از سر غفلت ،نباشد ،و از سر حضور باشد .و هر نفسي که ميزند از حق -سبحانه -خالي و
غافل نباشد» (کاشفي.)2883 ،
عالءالدین آبيزي ( متوفي  362ه .ق ).از اصحاب سعدالدین کاشغري و عبدالرحمان جامي
گویند« :در طریاة خواجگان -قدّس اهلل تعالي ارواحهم -هو در دم ،اصل اعظم است ،اگر
دمي به غفلت گررد ،آن را گناه بزرگ دانند ،تا حدي که بعضي کفر شمرند» (همان).
کاساني در بيان این اصطالو ميگوید« :بدانکه ،آنچه معلوم شده است ازینکلمة شریف
به طریق ظاهر ،آن است که سالکان طریق ،در هر حالتى و ماامىکه باشند ،به آنچه در ظاهر
این کلمة شریف است ،رعایت کنند ،تا به نهایت این طریق برسند .چه ،معنى هو در دم...
به ظاهر ،عبارت از وقوف زمانى است که در حبا کردن نَفَا و برآوردن نَفَا و مابين
النَّفَسَيْن ،خاطر غيرى در دل ایشان ندرآید! چونکه طریاة رکر حضرت خواجگان
قَدَّسَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ -به وقوف ال ه است :وقوف عددى و وقوف زمانى و وقوف قلبى»(کاساني628 ،الف :چهار کلمه).
کاساني در رسالة آداب الساکين در باب اهميت نَفَا و ارتباط آن با نَفا در طریات
ناشبندیه ميآورد« :این طایفه ارباب انفاسند ،هميشه همّت خود را مصروف ميدارند که هيچ
نَفَسي از انفاسِ ایشان بر غفلت نه برآید ،اگر تو پاس داري پاسِ انفاس ،به سلطاني رسانندت
از این پاس (کاساني628 ،ب :آداب السالکين).
در رسایل کاساني بحث هو در دم ،اقتران و پيوستگي تامّ و تمامي با مبحث رکر و
اقسامش ميیابد .وي در اهميت رکر در پایان رسالة وجودیه گوید« :دیگر ميباید به رکر
مشغول بود ،چراکه پيشِ این طایفة عليّه هر نفسيکه ميزنند ،آن نفا را آخر انفاس اعتبار
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ميکنند .چراکه عبارت از عمر نفسي چند است معدود في علم اهلل» (کاساني628 ،ج:
وجودیه).
وي معتاد است« :اما آنچه به طریق باطن ،فاير را به خاطر رسيده است ،ازین کلمات
شریفه ،آن است که هر یک ازین کلمات شریفه ،برأسه ،طریاهاند که به ورز آن ،سالکان
طریق ،مىرسند به اعلى ماامات و درجات اینطایفه علّيّه .چونکه طریق را بدایتى است و
وسطى است و نهایتى است ،در هر یک ازینها ،اینها را مىتوان یافت.
هو در دَم؛ حاضر و آگاه بودن است در دَم که عبارت از آن ،نَفَاآدمى است که
عبارت از عمر اوست ،سرمایة سعادت او از براى سود بىنهایت که آن وصل حضرت محبوب
بىنهایت است ،این است! انبيا و اوليا به این سرمایه به ماام نبوّت و والیت رسيدند .بيت:
هُش دار کااه لطفحق بااه ناااگاااه رساااد

ناااگاااهرسااااد،باار دل آگاااه رسااااد

هرچه ورز به این کلمة شریف در بدایت ،آن است که حاضر مىدارد سالک دل خود
را که عبارت از آن ،اندیشة اوست که دل حاياى است ،اوالً به تکلّف تا چندانى که
بىتکلّف ،این اندیشه او حاضر مىشود بر نفا او ،چندگاه خود را به این حضور در مىدهد،
چندانى که حضور و آگاهى به حايات جوهر نفا او یکى مىشود که هرچند مالحظه
مىکند در خود ،جز حضور و آگاهى ،هيچ نمىیابد .هرچند مىخواهد که این حضور و
آگاهى را از دل خوددور کند ،نمىتواند «وَ هُوَ الْوُصُولُ إِلَى لِقَاءِاللَّهِ وَ بَقَاءِبِهِ» است ،چراکه
حضور وآگاهى ،علىالدّوام ،صفت راتى حقّ است -سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى -عبارت از وجود
موهوب حاّانى ،این است» (کاساني628 ،الف :چهار کلمه).

 .6-3نظر بر قَدَم
نظر بر قدم آن است که «سالک را در رفتن ،وآمدن ،نظر او بر پشت پاي او ،ميباید تا نظر او
پراکنده نشود ،و به جایي که نميباید ،نيفتد» (کاشفي :366 ،اصول ناشبندیه)؛ زیرا که مبتدي،
چون نظر به ناو و الوان اطراف خود افتد ،حالش از خود ،ميگردد و تباه ميشود و از
رسيدن به ماصود باز ميماند .چه ،سالک مبتدي ،توانایي حفظ قلبرا ندارد و چون نظر
بر مبصرات افتد ،دلش از جمعيت بيرون ميشود و خاطر را پراکندگي ميرباید (الکردي
االربلي :6872 ،تنویرالالوب) و به گفتة فخرالدین کاشفي« :مي شاید که نظر بر قدم ،اشارت
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به سرعت سير سالک بود ،در قطع مسافات هستي ،و طي عابات خود پرستي» (کاشفي،
 .)2883عبدالرحمن جامي نيز در منابت خواجه بهاء الدین ناشبند ،به دو اصطالو هو در
دم و نظر بر قدم ،چنين اشاره کرده است:
«کاام زده باي هماادمي هااو  ،دم
با که ز خود ،کرده به سرعت سفر

در نگاااااارشااااته نظاار  ،از قاااادم
بااااز ناااماااااااناااده قدمااش ،از ناااظر»
(جامي)6878 ،

کاساني در بيان این اصطالو گوید« :معنى نظر در قَدَم ،به ظاهر ،آن است که سالک
طریق ،در هر زمانى که از خلوت خود مىبرآید و به هر جا که مىخواهد برود ،چشم خود
را مىباید که بر پشتِ پاى خود دارد ،تا از راه گرر چشم ،تفرقه در دل او نه درآید .بيت:
ناظر بر پشااااتِ پااا زان دارم اى ماااه

کااه غااياارى را نباااشااااد در دلم راه»
(کاساني628 ،الف :چهار کلمه)

وي مفصلترین بحث را در باب این اصل در رسالة آداب الساکين آورده و دایرۀ نظر بر
قدم را تا مرتبة فنا و باا گسترده کرده و ميگوید« :بدان اي طالب صادق! که حضرت مرتعش
ميفرماید که صوفي آن باشد که نظر وي با قدمِ وي برابر باشد .یعني توجه او به ماامي باشد
از ماامات این طایفه که وي به قدم سلوک ،آنجا رسيده باشد که برین جمله حاضر باشد؛
یعني او به مرتبة حضور و آگاهي رسيده باشد .چرا که نهایت سلوک ،حضور و آگاهي است
معاهلل -سبحانه و تعالي -دل آنجا که تن ،تن آنجا که دل ،یعني به کليَت خود به قلب و قالب
شغلش جز به آن جناب نباشد .قدم آنجا که قول ،یعني به قدم سلوک رسيده است به آنجا
که ميگوید .قول آنجا که قدم ،یعني آنچه ميگوید ،از ماامي ميگوید که به قدم سلوک
رسيده باشد به آن ماام؛ بخالف آنکه گفتهاند :از خود غایب و به حق حاضر ،چه ،این در
بدایت طریق ميباشد .این ماام ،ماام فناي وجود بشریت است .تا وجود خود و هر چه هست
غایب نميشود ،به این ماام نميرسد! هر چه این ماام ،ماام بدایت سير الي اهلل است ،البل به
خود حاضر و به حق حاضر و این سخنان حضرت شيخ ،همه اشارت است به نهایت سير الي
اهلل« ،لیس وراء عبّادان قریة» ،این ماام ،ماام فرق بعدالجمع است .این ماام ،ماام شهودِ
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وحدت است در کثرت و ماام بااء بعدالفناء است .این است ماام ارشاد و هر که به این ماام
رسيد ،کامل مکمّل است» (کاساني628 ،ب :آداب السالکين).
او معتاد است« :بدایت نظر در قَدَم ،از راه حايات ،آن است که سالک طریق در هر نَفَا
مىباید که نظر دل خود را به تکلّف به آن ماام دارد که به قَدَم سلوک به آن ماام رسيده
باشد .أى ،جمله حاضر باشد .همچنين به تکلّف داشته ،به جایى رسد که بىتکلّف ،نظر دل
او حاضر به آن ماام شود .بعد از آن ،خود را به آن حضور در دهد ،چندگاه ،تا به جایى رسد
که حضور وآگاهيش به حايات آن ماام ،یکى شود که همين حضور و آگاهى ماند و با!
هرچند خواهد که این حضور و آگاهى را از خود دور کند ،نتواند و هرچند در خود نظر
کند ،جز این حضور وآگاهى هيچ نيابد .این است فرق بعد الجمع از براى تربيت و تکميل
ناقصان» (کاساني628 ،الف :چهار کلمه).

 .3-3سفر در وطن
سفر در وطن ،آن است که سالک در طبيعت بشري سفر کند ،یعني از صفات بشري به صفات
ملکي و از صفات رميمه به صفات حميده،انتاال فرماید (کاشفي .)2883 ،احمد سرهندي
گوید :این کلمه مبارکه ،سفر در وطن ،عبارت است از سير انفسي و منشأ حصول اندراج
نهایت در بدایت است که از خصایص طریاة علّيّة ناشبندیه است ،و این سير اگر چه در دیگر
طرق نيز هست ،و ليکن آنان را جز در نهایت ،و بعد از سير آفاقي حاصل نشود ،و اما سالک
این راه ،آغاز از این سير است ،و در ضمن آن ،سير آفاقي را نيز طي کند (محلّي.)6528 ،
عبيداهلل احرار گفته است« :در سفر ،مبتدي را جز پریشاني دل هيچ حاصل نيست .سفر
وقتي مبارک است که صفت تمکين حاصل شده باشد .مبتدي را سفر ،مناسب نيست .وي را
در گوشهاي ميباید نشست ،و صفت تمکين حاصل باید کرد .کسي را که ،بدین طریاه
مشغول است ،هم در شهر و والیت خود بودن ،اولي است ،زیرا که تشنيع و مالمت ،خویشان
و آشنایان و ناموس ،از مردمان وي را مانع آید ،از آن که خالف شریعت کاري کند ،و
مرتکب نامرضي شود .و برخي مشایخ ،بر خالف این رفتهاند ،و گفتهاند که ،مبتدي سفر
ميبایدکرد ،تا به سبب مهاجرت اوطان و مفارقت اخوان ،از عادات رسمي ،و
مألوفات طبيعي ،خالص شود ،و به واسطه ریاضات و مجاهدات ،که از لوازم سفر است ،وي
را في الجمله ،تصفيه و تزکيه حاصل گردد» (کاشفي.)2883 ،
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کاساني در باب اصل سفر در وطن از دو منظر جزیي و کلّي به این مسأله ميپردازد .از
منظر جزوي ميگوید« :هرچه ،معنى سفر در وطن ،به ظاهر ،آن است که سالک ،هر نَفَا
در دل خود نظر کند ،هر چه یابد از تعلّقها که عبارت از حجابات اوست از رسيدن به وصل
محبوب حاياى ،انتاال کند از وى و برساند خود را به آن جناب .چونکه مراد از سفر ،انتاال
است از جایي به جایى .اینجا نيز انتاال است از غيرحق ،چنان که از حضرت خواجه عزیزان
 قدس سره -پرسيدند که اصل طریق چيست؟ گفتند« :کندن از غير و پيوستن به حق .».بيت:تعلّق ،حجاااب اساااات و بى حاااصااالى

چاو پاياوناادهااا باگسااالى ،واصااالى »
(کاساني628 ،الف :چهار کلمه)

در نظر کلي ،وي وجود انسان را داراي دو وجود حيواني و وجود حاياي ميداند که
دائم در تعارض و تاابلاند و آدمي گاه به این سو و گاه به آن سو متمایل ميشود .بنابراین،
در رسالة آداب السالکين مينگارد «:بدان اي طالب صادق تا زماني که وجود حيواني غالب
است ،ممکن نيست شناختن وجود حاياي خود را ،تا زماني که وجود حيواني را برهم نزني
و درهم نشکني .اما بدان که تو به خودي خود این شکستن را نميتواني تا سنگاشکني
نباشد ،چرا که دل به غایت محکم شده است .بعد از انبيا ،سنگاشکن ،این طایفهاند؛ هرگاه
که یکي از اینها را بيابي ،دست در دامن متابعت و موافات او بزن تا زماني که ماصود در
کنارت ننهد ،دست ازو بازنداري» (کاساني628 ،ب :آداب السالکين).
کاساني معتاد است« :سفر در وطن ،در حايات آن است که توجهکند دردل خود که
وطن او درین زمان ،آن است .انتاال کند توجه خود را به تکلف ،از حجاباتىکه مانع است
از توجّ=ه به وطن اصلى خود که حق است  -سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى -چندانى که بىتکلف ،دل او
متوجه به وطن اصلى خود که حق است -سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى -شود ،تا زمانى که حايات توجه
او که حضور و آگاهى است ،به حايات وطن اصلى دل او که حق است  -سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى-
یکى شود که هر چند طلبد در وطن اصلى دل خود ،که آن حضور وآگاهى است ،هيچ نيابد
جز این حضور و آگاهى ،هرچند خواهد که این حضور و آگاهى را از دل خود دور کند،
نتواند .این است بااء بعد الفناء» (کاساني628 ،الف :چهار کلمه)
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 .0-3خلوت در انجمن
خلوت بر دو نوع است :یکى ،خلوت ظاهرى که سالک دور از مردم در زاویهیى خلوت به
تنها مىنشيند تا او را اطالع بر عالم ملکوت حاصل شود؛ زیرا حواس ظاهره از کار بازداشته
شود و حواس باطنه به مطالعه آیات ملکوت مىپردازد .نوع دوم ،خلوت باطنى است؛ یعنى
آنکه باطن سالک در مشاهدۀ اسرار حق باشد و خود به ظاهر با خلق باشد (خانى6883 ،؛
سنهوتى 6855 ،و خانى.)6866 ،
خلوت در انجمن یا خلوت در جلوت ،همين نوع دوم از خلوت است و در معنى آن
گفتهاند« :أنْ یَکُونَ قَلْبُ السَّالِكِ حَاضِرًا مَعَ الْحَقِّ فِی الْأَحْوَالِ کُلِّهَا ،غَائِبًا عَنِ الْخَلْقِ مَعَ کَوْنِهِ
بَیْنَ النَّاسِ( ».کردى)6872 ،؛ یعنى که «در محل تفرقه و در بزم و انجمن ،غفلت و پراکندگى
به خلوتخانه دل راه نيابد .به ظاهر با خلق و به باطن با حق باشد ،که مضمون «الصُّوفِی هُوَ
الْکَائِنُ الْبَائِنُ» است (مجددى.)6697 ،
این سخن معروف از خواجه عبد الخالق غجدوانى استکه «در شيخى دربند ودر یارى
گشاى ،در خلوت را دربند و در صحبت را گشاى» (پارسا :6895 ،قدسيه و کاشفى.)2883 ،
هنگامىکه بهاءالدین در راه سفر حج به هرات رسيد و اميرمعزالدین حسين ،مجلسى از
براى او آراست در آن مجلا ،امير از خواجه پرسيد« :چون حضرت شما را رکر جهر و
خلوت و سماع نيست ،طریاة شما چيست؟ فرمودند :سخن خانوادۀ خواجه عبدالخالق
غجدوانى است -قدس سره -که خلوت در انجمن؛ و ما متابع ایشانيم .پرسيدند :خلوت در
انجمن چه باشد؟ فرمودند :به ظاهر با خلق بودن و به باطن با حق بودن .ملک تعجب کرد و
گفت :این معنى ميسر شود؟! .حضرت خواجه -قدسسره -فرمودند :حق -تبارک و تعالى-
در کالم مجيد مىفرماید« :رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ» (النّور( )87 /بخارى،
 6876و جامى :6878 ،نفحات األنا و کاشفى :6816 ،مواهب عليه).
مجدد الف انىگوید :خلوت در انجمن ،متفرّع از سفر در وطن است .چه اگر سفر در
وطن ميسّر شد ،خلوت در جلوت نيز راست آید .و سالک در تفرقه جلوت ،در وطن خلوت
سفر مىکند .و تفرقه آفاق را در حجرۀ انفا راهى نيست( .خانى 6883 ،و سنهوتى)6855 ،
و این دولت در ابتدا به تکلف حاصل مىشود و در انتها بىتکلف .و درین طریاه ،نصيب
مبتدیان است و در طرق دیگر نصيب منتهيان .چه این دولت در سير انفسى دست مىدهد که
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ابتداى این طریق از آن است .و سيرآفاقى در ضمن آن طى مىشود .به خالف دیگر سالسل
که ابتدا به سيرآفاقى کنند و انتها به سير انفسى (مجددى 6697 ،و پارسا :6895 ،قدسيه).
آنچه حق -سبحانه -مىفرماید که« :رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ» (النّور/
 )87اشارت به این ماام است ...و مىفرمودهاند :طریاه ما صحبت است ،و در خلوت شهرت
است ،و در شهرت آفت .خيریّت در جمعيت است و جمعيت در صحبت ،به شرط نفى بودن
در یکدیگر (جامى :6878 ،نفحات االنا) و خواجه اولياء کبير -قدس سره -فرمودهاند:
«خلوت در انجمنآن استکه اشتغال و استغراق در رکربه مرتبهاى رسد که اگر به بازاردرآید،
هيچ سخن و آواز نشنود ،به سبب استيالى رکر بر حايات دل» .حضرت ایشان مىفرمودهاند:
«به سبب اشتغال به رکر از روى جدَ و اهتمام در مدت پنج شش روز به این مرتبه مىرسد که
همه آوازها و حکایات مردم رکر نماید .و سخنى که خود گوید رکر شود ،بىسعى و اهتمام
نمىشود» (کاشفى و معينيان6891 ،؛ النابلسى :6526 ،مفتاح المعیة؛ پارسا :6895 ،قدسيه؛
قمى :6876 ،شرح االربعین؛ حاى بروسوى( ،بيتا) :روح البیان؛ شيروانى :6869 ،بستان
السیاحه؛ شيروانى :6816 ،ریاض السیاحة؛ تبریزى :6833 ،منظر األولیاء و صفى عليشاه،
 :6876عرفان الحق).
کاساني گوید« :هرچه ،خلوت در انجمن به ظاهرآن است که در مجمعها و در بازارها و
همه مشغولىها ،سالک مىباید که به تکلف ،دل خود را حاضر دارد به آن جناب ،تا قریب
شود...اما خلوت در انجمن ،در حايات ،آن است که متوجه سازد حايات خود را که عبارت
از دل حاياىاست ،که آن اندیشه اوست ،بهحق -سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى -اوالً به تکلّف در
جمعيّتها وبازارها و در جميعکارها و تفرقهها ،تا چندانى که حايات دل او بىتکلّف ،متوجه
شود به حقّ -سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى -در جميع تفرقهها ،این زمان ،خود را به آن توجه در دهد ،تا
وقتى که حايات توجه او که حضور وآگاهى است ،به حايات حقّ -سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى -یکى
هر چند خواهدکه این حضور وآگاهى را از خود دور کند ،نتواند و هرچند نظر کند ،جز
این حضور و آگاهى در دل خود هيچ نيابد ،این است شهود وحدت در کثرت .وصيت این
فاير کمترین از خادمان این مخدومان ،به نسبت سالکان طریق آنکه :رسيدن به این درجات
عالى و اعلى از آن را برخود دشوار نشمرند که دوست ،مشفق و مهربان است ،به ماتضاىکرم
راتى ،آن کند که در حوصله هيچعاول نگنجد» (کاساني ،ب628الف :چهار کلمه).
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 .5-3وقوف زماني
یعني آنکه سالک همة وقت بر احوال خود وقوف وآگاهي داشته باشد .بهاءالدین ناشبند در
شرو این کلمه گفته است« :وقوف زماني ،که کارگزارنده رونده راه است ،آن است که،
بنده واقف احوال خود باشد ،که در هر زماني صفت و حال او چيست ،موجب شکر است یا
موجب عرر؟» (کاشفي )2883 ،و نيز گفته است« :بناي کار سالک را در وقوف زماني بر
ساعت نهادهاند که دریابنده نفا شود که بر حضور ميگررد یا به غفلت» (همان) .موالنا
یعاوب چرخي گوید« :حضرت خواجة بزرگ ،خواجه بهاء الدین - ،قدس اهلل تعالي سره-
مرا در حال قبض ،به استغفار امر فرمودند ،و در حال بسط ،به شکر .و فرمودند که رعایت
این دو حال وقوف زماني است» (کاشفي :366 ،اصول ناشبندیه) .وقوف زماني در طریاة
ناشبندیه ،معادل است با محاسبه نزد صوفيان دیگر .جامي در رسالة نوریه ميگوید« :عبارت
از محاسبة اوقات است که به تفرقه ميگررد یا به جمعيت» (جامي ،بيتا :رسالة نوریه)
خواجه احمد کاساني در رسالة آداب الساکين در تبيين و توضيح وقوف زماني چنين
مينگارد« :وقوف زماني آن است که در زمان حبا کردن نفا حاضر مي باشند که خاطر
غيري در دل نه درآید و در گراشتن نفاو مابين النفسين نيز حاضر هستند تا غيري در دل نه
درآید» (کاساني628 ،ب :آداب السالکين) مشاهده ميشود که مشربکاساني در اصل
وقوف زماني که مبتني بر حضور و آگاهي راکر است ،با مشایخ سلسلة ناشبندیه یکسان و
همگام است ،اما اینکه حضور و آگاهي باید ،منتج به چه نتيجهاي باشد ،بينکاساني و مشایخ
ناشبندیه اختالف است .مشایخ ناشبندیه معتادند که این حضور ،باید نتيجها

صافي شدن

احوال سالک و علم او به پراکندگي یا جمعيت خاطر باشد ،لکن احمد کاساني معتاد است
که این حضور باید به شناخت خواطر نفساني و شيطاني و ممانعت از دخولشان به ساحت دل
در حين نفا زدن منجر شود.

 .2-3وقوف عددی
وقوف عددي ،عبارت است از رعایت عدد فرد در رکر؛ یعني راکر در یک نفا ،سه یا پنج
یا هفت یا بيست و یک بار ،رکر گوید .به گفتة بهاءالدین ناشبند «رعایت عدد ،در رکر قلبي،
براي جمع خواطر متفرقه است» (پارسا .)6895 ،عالءالدین عطار :ميگوید« :در رکر،
بسيارگفتن شرط نيست ،باید که هر چه گوید ،از سر وقوف و حضور باشد ،تا فایده برآن
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مترتب شود» (کاشفي« )2883 ،و در رکر قلبي ،چون عدد از بيست و یک ،بگررد و ا ر ظاهر
نشود ،دليل باشد بر بيحاصلي آن عمل و ا رآن رکر ،آن بود که در زمان نفي ،وجود بشریت
منفي شود و در زمان ا بات ،ا ري از آ ار تصرفات جربات الوهيت مطالعه افتد» (پارسا،
.)6895
کاساني در تبيين وقوف عددي ميآورد« :وقوف عددي ،آن است که رکر را شمرده
ميگویند ،طاق طاق به حبا نفا ،سه بار ميگویند؛ همچنين طاق طاق تا بيست و یک»
(کاساني628 ،ب :آداب السالکين).
در اینکه تعداد ارکار باید فرد باشند ،بين کاساني و مشایخ ناشبندیه اتفاق نظر است ،اما
بين «شمرده گفتن رکر» با «یک نفا گفتن رکر» که کاساني گفته ،تناقض آشکاري دیده
ميشود! زیرا اگر سالک بخواهد رکر را شمرده ادا کند ،در صورت مداومت رکر با کمبود
نفا مواجه ميشود! و ماصود از رکر -گفتن رکر بدون نفا زدن -محاق نميشود! از این
رو ،بر همين اصل در اقوال پيران ناشبندیه ،سخني از شمرده گفتن رکر به ميان نيامده است.

 .7-3وقوف قلبي
وقوف قلبي را بر دو معني گرفتهاند؛ یکي ،آنکه ،دل راکر در عين رکر ،واقف وآگاه باشد،
به حق –سبحانه– و در این معني عبيداهلل احرار گفته است« :وقوف قلبي عبارت از ،آگاهي
و حاضر بودن دل است ،به جناب حق -سبحانه -به آن وجه که دل را ،هيچ بایستي غير از
حق  -سبحانه  -نباشد» (کاشفي 2883 ،و همو :366 ،اصول ناشبندیه) .این معني از ماولة
«یادداشت» است .معني دیگر آن است که راکر از دل واقف باشند؛ یعني «راکر به هنگام
رکر ،متوجه باشد به قلب صنوبري که «حايات جامعه و مارّ لطيفة قلب» است و نگرارد که
قلب از رکر غافل گردد و آن را گویا به رکر گرداند ( مجددي 6697 ،و کاشفي:366 ،
اصول ناشبندیه) خواجه بهاءالدین ناشبند در رکر ،بازداشتن نفا (حبا نفا) را الزم
نميشمردند ،اگرچه آن را مفيد ميدانستند (پارسا .)6895 ،همچنين وقوف زماني و عددي
را ضروري نميدانستند ،اما رعایت وقوف قلبي را مهمتر ميداشتند و الزم ميشمردند ،زیرا
خالصة آنچه ماصود است از رکر ،وقوف قلبي است (همان و جامي ،بيتا :رسالة نوریه).
در اصل وقوف قلبي که بيشتر تبيين جنبههاي عملي اداي رکر استرجاعي «ال اله اال اهلل»
است ،کاساني در رسالة آداب الساکين ميآورد« :به رکر ال اله اال اهلل مشغول ميشوند،
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هرگاه ال ميگویند ،سر خود را به جانب باال راست ميسازند و چون اله ميگویند ،خود را
به جانب دست راست ميل ميدهند ،هر تعلّاي که دارند او را نفي ميکنند و چون اال اهلل
ميگویند ،نفا حبا کرده خودرا بهجانب دست چپ به زور هرچه تمامتر ميکشند ،حق
سبحانه و تعالي -به محبوبي و ماصودي مالحظه ميکنند (کاساني628 ،ب :آدابالساکين).
در باب وقوف قلبي ،نظر قاطبة مشایخ ناشبندیه بر اداي رکر خفي توأم با حضور قلب
است ،اما نظر خواجه احمد کاساني بر اداي رکر جلي توأم با حرکاتِ خاص است .همچنين
در وقوف قلبي ،مشایخ ناشبندیه سخني از رکر خاص به ميان نياوردهاند! در حالي که
کاساني ،رکر مختص به این اصل را «ال اله اال اهلل» دانسته است.

بحث و نتیجهگیری
 خواجه احمد کاساني ،اصل هو در دم را با سه بحث کلي اهميت نَفَا و ارتباط آن بانَفا ،رکر و اقسام رکر و مرات رکر ،تأکيد بر فرایض شرعي و ارتباط سماع با این فرایض
پيوند ميدهد که هر سه بحث حول محورِ حضور و آگاهي توأم با مراقبة سالک ميچرخد.
 در اصل نظر بر قدم ،کاساني نظري بسيار جامعتر از پيران ناشبندیه دارد! او نظر بر قدم راعبارت ميداند از توجه سالک به ماامي از ماامات صوفيه که وي به قدم سلوک به آنجا
رسيده باشد و از بطن اصل مورد اشاره ،دو اصل جزیي با عنوان «دل آنجا که تن و قدم آنجا
که قول» را ابداع ميکند و در انتها ،دایرۀ اصل نظر بر قدم را تا فنا و باا که کمال قوس صعود
در عرفان ابن عربي است ،پيش ميبرد.
 کاساني در باب اصل سفر در وطن ،از دو منظر کلي و جزیي به این مسأله ميپردازد .درنظر کلي ،وي وجود انسان را داراي دو وجود حيواني و وجود حاياي ميداند که دائم در
تعارض و تاابلاند و آدمي گاه به این سو و گاه به آن سو متمایل ميشود و از منظر جزیي،
ررایل را ناطة ماابل فضایل مينهد که سالک باید در ازاله و رفع آن بکوشد.
 کاساني ضمن بيان ظاهر مصطلح خلوت در انجمن براي آن حاياتي بيان ميکند که عبارتاست از توجه دل حاياي و حايات سالک به حق ولو با تکلف در مراکز اجتماع خلق در
جميع تفرقههاي ناشي از کثرت ،تا حضور وآگاهي او به ماام تمکين برسد و از آن به شهود
وحدت در کثرت تعبير ميکند.
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 مشرب کاساني در اصل وقوف زماني که مبتني بر حضور راکر است با مشایخ سلسلةناشبندیه یکسان است؛ اما تفاوت آنجاست که مشایخ ناشبندیه معتادند که این حضور باید
نتيجها صافي شدن احوال سالک و علم او به پراکندگي یا جمعيت خاطر باشد ،اماکاساني
بر این باور استکه این حضور باید به شناخت خواطر نفساني و شيطاني و ممانعت از
دخولشان به ساحت دل در حين نفازدن منجر شود.
 در بحث وقوف عددي و این که عدد ارکار الزاماً باید فرد باشند ،بينکاساني و مشایخناشبندیه اتفاق نظر هست ،اما بين «شمرده گفتن رکر» با «یک نفا گفتن رکر» که کاساني
گفته ،تناقضي آشکاري دیده ميشود! زیرا اگر سالک بخواهد رکر را شمرده ادا کند در
صورت مداومت رکر با کمبود نفا مواجه ميشود و ماصود از رکر -گفتن رکر بدون
نفازدن – محاق نميشود! بنابر همين اصل در اقوال پيران ناشبندیه سخني از شمرده گفتن
رکر به ميان نيامده است.
 در باب وقوف قلبي ،نظر قاطبة مشایخ ناشبندیه بر اداي رکر خفي توأم با حضور قلباست ،اما نظر خواجه احمد کاساني بر اداي رکر جلي توأم با حرکات خاص است .همچنين
در وقوف قلبي ،مشایخ ناشبندیه سخني از رکر خاص به ميان نياورده اند! در حالي که
کاساني ،رکر مختص به این اصل را «ال اله اال اهلل» دانسته است.
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