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  چكيده
 حقيقتي نوراني است كه در عوالم شهاب الدين سهروديانسان در نظر 

حيثيت و روي،  از اينو گوناگون داردهاي ظهور،خ برازمختلف و از جمله در عالمِ

در سالك اما انسان . يستنامِ اين حقيقت نوراني در اين عوالم يكسان نحتي گاه 

-نهد و در آنعالم برازخ، با چشم بستن بر امور محسوس، رو سوي عالم مثال مي

ال خويش خويش به مثابه راهنما و نيز غايت كم) خويشتنِ ازليِ يا(طباع تام جا با 

 -بخش او را با خويشگونه و معرفتشود و زين پس همراهي مربيرو به رو مي

 عرفاني –هاي تمثيليرساله. كند ادراك مي-استچنان كه از آغاز نيز چنين بوده

اي، تصويرگر نحوه امكان حيات انسان در عوالم شيخ اشراق در چنين زمينه

و نحوه رهايي از ظلمات ) هصيصي(بدن و ) نور اسفهبد(مختلف، نحوه ارتباط نفس 

 به پژوهش مستنداين .بقا يافتن به مدد نور علم هستندبراي وصول به انوار و 

: ايشان عرفاني - تمثيليسه رساله به نمود نگاه حكمي شيخ اشراق در اصل آرا،

ناظر است   خواهد پرداخت؛ نگاهي كه مونس العشاقو عقل سرخ ،آواز پر جبرئيل

 و س انساني و طباع تام، ماهيت نف گوناگون او در عوالمنسان، جايگاهيقت ابه حق

  .وصول به حقيقت غائينحوه دوام آگاهي در 

آواز پر . 5طباع تام، . 4نفس، . 3شناسي، انسان. 2 شيخ اشراق،. 1 :يكليدهاي  واژه
  .مونس العشاق. 7عقل سرخ، . 6جبرئيل، 
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 در خصوصاً حكمي، ينوعي زبان رمزي و استعاري را دارد، شيخ اشراق در بسط برخي آرا

 داند، به در كارآوردن زبان رمز وپرداختن به حكمتي كه آن را ميراث حكماي باستان مي
ي عرفاني شباهت دارند ياهنامهكها كه بيشتر به سلواين تمثيل. تمثيل روي آورده است

يوند با آن پحاوي نكات دقيقي از مابعدالطبيعه سهروردي و به مناسبت، طبيعياتي هم
 را در  ضرورت بكارگيري چنان زبانيرسد يكي از مسائل بسيار مهمي كهبه نظر مي. هستند

. الك استو جايگاه آن در عوالم مختلف به عنوان س» من« مباحث نفس يا ،ميان آورده
ها سينا نيز قابل مشاهده است، در داستانچونان كه در ابن، اششناسيسهرردي در انسان

نهد و گاه طرح يك خودشناسي و  ميلي پا را قدري فراتر از فلسفه متعارف خويشتمثي
 كه به صراحت يابدشتري مييهنگامي نمود باين نكته . ريزدسلوك عرفاني دقيق را پي مي

 عرفايي چون بايزيد و بوسهل شوشتري باشند و شيخ اشراق خود ،كماي واقعي ح،سهروردي
 لذا به نظر ،)503و502 :ص، ص18؛  :70، ص7( ها بداندرا در حكمت پيرو سلسله آن

ني مشهور فلسفي او با مباگهگاه  و وي آمده ي تمثيلي و رمزيهاچه در رساله آنرسد مي
البته نبايد از ياد برد كه . ها است در اين رسالهينعرفاك در تعارض است، به سبب غلبه سلو

است،  )الهي، رياضي و طبيعي( بخش عمده و مهمي از اين سلوك در حوزه مباحث نظري
گذار ووم طبيعي و رياضي فرضرورت فراگيري علاشاره به ها چنانكه حتي در اين رساله

، 11 (ا جماعت صوفيانروزي بو در   )394و393: ص، ص6( بستان القلوبدر . استنشده
ها در معرفت و نقش آن) وليكن با نگاهي متفاوت( به اهميت فراگيري اين علوم )246: ص

 حكمتبودن ) بحثي و ذوقي( اما حاق واقع آن است كه دو بخشي .نفس اشاره شده است
يشان ، به سبب آن است كه اهاي تمثيلي ايشانها در رسالهچنين حكمايي و انعكاس آن

هريك كه در را حكمايي آن دسته از دانند و كامل را جامع حكمت بحثي و ذوقي ميحكيم 
تري از حكمت در مراتب نازل ، يا فاقد آن جنبه باشندباشندضعف داشته  ها،از اين جنبه

  ).11،12: صص، 8  (دهند قرار مي
نا قرار توان تنها با مبو كرد و نميجو را بايد در همه آثارش جستاو  يآرا سهروردي و

.  او دست يافتيباشد، به جامع آرا االشراق هحكمدادن يك اثر خاص، حتي اگر آن اثر 
، نمود  كه با محوريت سه رساله حاضر اگرچه تالش بر آن استمقالهدر بنابراين 

در اين  وليكن روردي نشان داده شودسه) شناسيكنيم نفسو گاه مراد مي(شناسي  انسان
پيش از هر چيز . نخواهيم بوداو ي تمثيلي ديگر و ساير آثار حكمي هابي نياز از رسالهمسير 
آوريم و آنگاه به جزئيات رساله را در نظر مييك از سه اي از ساخت هر خالصه
   .تر خواهيم پرداختشناسانه آثار، ذيل عناوين جزئي انسان
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 اهل عرفان زواره نوعي دفاع ادر واقع طرح )224-207 :ص، ص3: نك( آواز پر جبرئيل 
، انتساب بهانه طرح مباني اشراقي سهروردي در اين رساله. ها استو اقوال يا شطحيات آن

 شرح مالقات و ، متن اصلي تمثيل. است»آواز پر جبرئيل«بسياري اصوات و سپس امور به 
سالك بعد  . استگانهگفتگوي شيخ اشراق در مقام سالك با پيري است كه از زمره پيران ده

) عالم ديگر (صحراعالم شود كه رو سوي  در خانقاهي وارد مي»حجره زنان«خروج از از 
صحبتي با  تنها اهليت هموشود مواجه مي» ناكجا آباد « اهلِپيراني مجرددر صحرا با . دارد

سالك با نحوه زايش عوالم و افالك و انسان از جانب مجردات . يابددهمين پير مجرد را مي
معطوف به نوعي بحث را ها و بازگشايي معاني و مصاديق آن» كلمه«، »روح«. شودآشنا مي

رخدادها در ادامه، تمامي . آيد و سرانجام از جبرئيل سخن به ميان ميكندميشناسي فرشته
داده  ذيل دو پر راست و چپ جبرئيل و با نوعي ادبيات نور و ظلمت بسط و امور دنيا

  . شود مي
آيا مرغان « : شود كهبا اين پرسش آغاز مي )239-225 :صص، 13 :نك( عقل سرخ

گو به  و مصدر پاسخ اين سؤال، راه رسيدن به جواب  اما بيش از جوابِ،»زبان يكديگر دانند؟
اشاره » باز«  پاسخگو، در هيئترساله به حيات پيشين سالك.  اهميت داردسؤال آن
اي براي شرح حيات دنيوي و نهتأثير قضاي الهي، هبوط و فراموشي معاني، بها. كند مي

ديدار سالك است در حكايت متن اصلي رساله . شودگرفتاري در بندهاي مختلف مي
نما كه به سبب روي و محاسن سرخگون، وجه تسميه اين رساله با پيري جوان» صحرا«

در پاسخ به شرح عوالم و افالك و نسبت » عقل سرخ« سالك از جايگاه او مي پرسد و. است
در اين رساله به جايگاه اصلي انسان و مسأله فراموشي در اثر . پردازدمي يكديگر ا باهآن

و نسبت آن » درخت طوبي«ه بهانه طرح امور فلكي، به شرح ب و شودهبوط اشاره صريح مي
روايتي زيبا از ماجراي زال و بعد از آن نقش سيمرغ در . شودپرداخته مي» سيمرغ«با

حكمت خسرواني ر، بافتي را براي نمود حكمت اشراقي در پيوند با داستان رستم و اسفنديا
 شناخت  در شناخت عوالم ودر ادامه وظيفه سالك. سازدايران باستان نمودار ميو حكمت 

چشمه «و وصول به» خضرشدن«حوه رهايي از عالم دنيا و نحوه قوا و در نتيجه تزكيه و ن
  .شود ميتبيين» حيات

ساختاري اندك متفاوت با ) 292-267: ص، ص15( نس العشاقمو يا  العشقهفي حقيق
 مي پردازد و هم آن) ع(يل قصه يوسف به تأوشيخ اشراق گويي هم. يشين دارددو حكايت پ

عقل كه اولين صادر از خداوند است . دهدشناسي خويش قرار ميرا مبنايي براي طرح انسان
 را پديد )نيكويي(ق، حسنوجه شناخت ح. سه وجه متكي بر شناخت و معرفت دارد

نبود پس «كه   را و سرانجام وجه شناخت اين امر)مهر(آورد، وجه شناخت خود، عشق مي
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 اما. گيرنددر سرزمين انسان جاي مياين سه برادر . سازد را پديدار مي)اندوه(، حزن»ببود

. ردگي مي اوج،پيش از عشق و حزن ، گزيدن دوباره حسن در يوسف سكناحكايت در نقطه
زين پس برادران . پذيردعشق و حزن را در بارگاه خويش نمي ،حسن كه مقام استغنا است

عشق و حزن نمودار دو سالك هستند كه محكوم به طي مراتب و مقاماتي به منظور وصول 
يعقوب به . شود همدم يعقوب و عشق همدم زليخا ميحزن. دوباره به خدمت حسن هستند

پاسخگويي حزن و .  است و زليخا در پي هويت و جايگاه عشقدنبال هويت و جايگاه حزن
 عشق چونان خصوصاًحزن و . كندها بافتي نظير دو حكايت قبل را ايجاد ميسؤالعشق به 

پاسخ عشق متنِ شوند وليكن در  نمودار مي، استعقل سرخ و آواز پر جبرئيلپيري كه در 
» جاويد خرد«يا » ن شهرستان جانبادروازه«شخصيتي به عنوان  زليخا، به به پرسشِ

شناخت ماهيت عوالم، انسان، راه . رسيم كه بيشتر به پير دهم و يا عقل سرخ شبيه است مي
پير «سلوك و نحوه تزكيه و رهايي تا وصول به حقيقت، همه حاصل برخورد سالك با اين 

 و كمال را كه نام جمال( تنها راه وصول به حسنشود كه روشن ميدر ادامه . است» جوان
)  القلبهو حب(عشق در نسبت با عشقه. استعشق ساز سوز و بنيانبنيانحقيقت ) هم دارد

 خصوصاًدر نهايت به نحوه غلبه عشق در عالم كون و فساد و  .شودشناسي ميتعريف و ريشه
  .شودپرداخته ميد قرباني كردن گاو نفس در وجود انسان و به مد

شناسي نمودار ساختار اين سه رساله را در حوزه انسان كنيماين مقاله تالش ميدر 
 متون غير با ها،و آراء سهروردي در اين رسالهسازيم و به تشابه و تقابل احتمالي مباني 

   .رمزي ايشان اشاره كنيم
  

   يا حدوث؟هبوط .2
  سهروردي و نفي حيات پيشينِ نفوس. 1. 2

در نسبت با حيات اين (ات پيشيني حيباور به گاهي متون ديني در اشارات خود نوعي 
نگاهي (شناختي به انسان  خاص معرفتنگاهاند و گاه زدهبراي پيروان خويش رقم را ) دنيا

 ،)ابي به علمي ضروري، ثابت و يقيني در دستيخصوصاً ،هاي مسأله علمناظر به حل دشواري
حكماي ميان  اما در .استهاي فلسفي برجسته ساخته نظامجايگاه نوعي حيات پيشين را در

اي كه در ميان برخي ظر به فلسفه و هم نآيات و روايات شماري از به ظر، هم ن نيزمسلمان
از ايشان در تبعيت از افالطون نمودار شده است، پيرامون حيات پيشين تأمالتي 

اي  مسألهشكلهاي فراوان در اين باره، گاه مسأله حيات پيشين را به بحث. استافتاده اتفاق
ثار يك در آحتي گاه   واستنمودار ساخته )حوزه كالم و فلسفههر دو در (جدلي الطرفين 
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مشاهده شده گويي در باب حيات پيشين  و دوگانه نيز اين تقابل در آرافيلسوف يا متكلم

  .است
 يداراي آرا است كه در  بحث قدم نفوس و حيات پيشين فيلسوفانيسهروردي از زمره 

  ديدگاه افالطونيِو با داليل گوناگون با متعدد د در موار او. متعارض استمتخالف و بعضا
ق زير وارد  از طرُ، نفوسشينِدر رد حيات پي  و به نحو خالصهكندقدم نفوس مقابله مي

  :شودمي
چراكه موجود قديم داراي تجرد تام ( آورد وحدت نفوس را الزم ميقدم نفوس، -

ي كه به قرينه اختالف نفوس در معلوماتحال آن، ) نيستبا كثرت سازگاراست و تجرد تام، 
 .، تعدد نفوس واضح استها متمايز از ديگري داراستاز آنكه هريك 

كمال خويش غايت بايد در مانند هر امر مجرد ديگر، ، نفس به شرط قدم نفس -
ي  برا،دهدباشد و لذا هرگونه حركت و تغيري كه در عالم جسمانيات در جهت كمال رخ مي

 زيرا تعلق به جسم  نبايد نفس به بدن جسماني تعلقي پيدا كندنفس محال است و اساساً
 نفس براي او فراهم ي نفس، در واقع غايت كمال كسب كماالت است و با فرض قدمِبراي

 .1استمعنا بي) نفوس(براي انوار متصرفه هبوط و سقوط  لذا است،

حيات با پذيرش است؛ ) نور مدبره(فس ، ن و تدبيرِ آن تعلق به بدنبا ويژگينفس  -
 نفس مجرد محض خواهد بود و لذا تعلق به بدن و تدبيرِ آن، تعطيل ، براي نفسپيشين

 .خواهد شد

شود كه نفوس نامتناهي باشند و جهات نامتناهي غير حادث بودن نفس سبب مي -
 .)134و133: ص، ص4 ؛203- 201: صص ،8(مفارقات را دارا باشند و اين نيز محال است

افكند، او حركت را از طرحي از حيات پيشين در نمي سهروردي آواز پر جبرئيلدر 
توان گفت منظور  مي؛» كردم من از حجره زنان نفوذ برون«: كندآغاز مي» حجره زنان«

اشاره به » از بعضى قيد و حجر اطفال خالص يافتم « عبارتم مادر است وخروج از رح
 تنها اين دو عقل در ،ل بالملكه دارد زيرا تا رسيدن به بلوغ عقليخروج از عقل هيوالني و عق

، 3( آيدهمه مشترك است و آغاز فعليت و كمال انساني مرحله بعد از طفوليت به شمار مي
نفوس ، به صراحت حيات پيشينِ »نفث روح« با طرح خصوصاًدر پايان رساله او ). 209: ص
   :كندنفي ميرا 

   كلمه آخر است  آدميان از اين ل است عليه السالم و ارواحآخر اين كلمات جبرئي«
يبعث الّله ملكا "   در حديث دراز از فطرت آدمى كه چنانكه پيغمبر گفت صلّى الّله عليه

الْإِْنسانِ منْ طينٍ خََلقَ "    گفت   بعد از آن كه ت و در كالم الهى گفته اس،"فينفخ فيه الرّوح
َلهلَ َنسعج الَلثُمنْ سه مهوحنْ رم يهَنَفخَ ف و اهوس ِهينٍ ثُمم نْ ماءو در )8- 6: سجده، 1(" م ،
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  جبرئيل است، و عيسى  و اين كلمه. )17: مريم، 1("فَأَرسْلنا إَِليها روحنا "  حقّ مريم گفت

إِنَّما  "ز چنانكه فرمود و روح ني.  خواند  و با اين همه او را كلمه خوانده است"روح الّله"را 
» )169: نساء، 1("رْيم و روح مْنه م اْلمسيح عيسى ابنُ مرْيم رسولُ اللَّه و كَلمُته أَْلقاها إِلى

  ).218: ، ص3(
 قرآن نيز شواهدي را براي نفي قدم سهروردي با تكيه بر دهد كه بيان نشان مياين

و » ارسال«، »نفث«، »نفخ«رسد به نظر مي. دهدا ارائه ميهنفوس يا حيات پيشين آن
قطب الدين . دارنددر نسبت به نفس، براي سهروردي حكايت از حادث بودن نفس » القاء«

نظريه  هستند وليكن با  اشراق شيخءاگرچه كه از شارحان برجسته آراشيرازي و شهرزوري 
الف احاديث قلمداد كرده و داليلش را ها نظر او را مخآن. كنند ميت مخالفاوحدوث نفس 

: ص، ص22؛ 451- 449: ص، ص23(انداقناع صرف و مبتني بر ابطال تناسخ به شمار آورده
   ).485 و 484

  سهروردي و اذعان به حيات پيشينِ نفوس. 2. 2

متون جا صراحت سهروردي در نفي حيات پيشين و قدم نفوس مالحظه شد اما تا بدين
ر ايشان وجود دارد كه داللت بر پذيرش نوعي حيات پيشين و بلكه قدمِ ديگري در ميان آثا

  : كند اين بند جلب توجه ميعقل سرخدر اوايل  . نفس دارند
 گفتم بلى "مرغان زبان يكديگر دانند؟"دوستى از دوستان عزيز مرا سؤال كرد كه «
حقيقت خواست ه بگفتم در ابتداى حالت چون مصور  گفت ترا از كجا معلوم گشت؟. دانند

كه بنيت مرا پديد كند مرا در صورت بازى آفريد، و در آن واليت كه من بودم ديگر بازان 
 آن از پس ...كرديم ما با يكديگر سخن گفتيم و شنيديم و سخن يكديگر فهم مى. بودند
  ).227و226: صص، 13(»بردند ديگر واليتىه ب بود ما آشيان كه واليت

نشان ، بلكه داردنه تنها اذعان به حيات پيشيني براي نفوس  سهروردي ،اين بياندر 
يرفته  پذبا داشتنِ هويت فردي متعين و متشخصجزئي و حيات آن را به نحو دهد كه مي

 نفوس جزئيه را در حيات البته . استاستفاده كرده» ما«و » بازان ديگر« الفاظ است زيرا از 
 : دليل هبوط به عالم دنيا مي گويد در بيانِ،هپيشين، صاحب اراده نمي داند زيرا در ادام

 تعبيه آنجا در ارادت دانه و گسترانيدند باز تقدير دام قدر و قضا صيادان روزى گفتم«
 به زماني است كه دوره ديگري از حيات انسان فرا مربوط» اراده يافتن« گويي ،»كردند

ناظر به ادراكات و افعال  و ين عالم و تنها ا، عالمعنصر اصلي حيات ما در اين اراده ؛رسد مي
   .ماست

يل پرنده براي نفس، تمثيل  فراگيري در استفاده از تمث اين نكته قابل توجه است كه
نفس را به ) 464و463: صص، 9( االبراج هرسالشيخ اشراق در  .هاي سهروردي استرساله
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ه پروردگار خويش توجه كند اي كه النه دنيا را ترك كند و باي تشبيه كرده و بر پرندهپرنده

 سخن هالطفوليهفي حالدر . فرستدقرار دهد، درود مي» قيوميتفضاي «و آسمان پروازش را 
لغت  در). 315و 314: ص، ص14( شوداز هدهدي است كه سرانجام به سيمرغ بدل مي

 هوايي كه سرانجام به هوا بر -نفس مرغي است آبي) 296: ، ص17(  در فصل دومموران
 يزد و در فصل سوم، عندليبي است كه بايد ترك آشيان بگويد و به ديدار سليمان برودخمي

. محور داستان يك طاووس استلغت موران  در فصل هشتم از ).298و 297: ص، ص17(
هايي به غايت لطافت و زيبايي و طاووس«پادشاهي كه باغي پر گل و ريحان دارد كه در آن 

 از شروع حكايت، با لحاظ رخدادهاي بعدي و تصوير شدن اين نحوه ،»رعونت مقام دارند
الاقل ( سواشاره صريح به حيات پيشين نفتر و محدودتر براي طاووس، نوعي حيات نازل
ها  به دستور پادشاه بر اندام يكي از اين طاووس چراكه در ادامه دارد)پيش از اين عالم

بودن او و جمالش از تا حقيقت پرنده )بدناشاره به تعلق گرفتن نفس به ( زنددو چرمي مي
شود، گذارند كه اين سبد مبدل به دنياي وي ميبر سر او سبدي ميو  او پنهان بماند خود

 از ابتدا به همين نحو برد كه گوييرا چنان از ياد ميها و ديگر طاووس پادشاه  باغِطاووس
در  استفاده از تمثيل باز اما). 307و306: صص، 17( ديگري نداشته است حيات و زيستهمي

اي  شاهي پرندهبازِ. است» بازگشت«تكيه بر وجه ديگري، يعني همان عنصر  عقل سرخ
زوي شاه خيزد، دوباره به باشود و هر بار كه به هوا بر مياست كه براي شكار استفاده مي

مواجه » باز«ل تفاده از تمثي ما در پايان داستان به اين وجه از اس،گرددباز مي) صياد اصلي(
 فتراك خواهد كه او را به عنوان صيدي خوب بر،  زيرا در پايان، مخاطب از باز ميشويم مي

 هرسال در مناجاتي از سهرودي در »بازگشت« عنصر ).238: ص ،13(ببرد  خود با و بندد
ات نفس را اسير در عالم حوادث در اين مناجاشراق  نيز قابل مشاهده است، شيخ االبراج

باور خويش را  گويي به نحوي ديگر ،» من االيمان الوطنِحب«حديث داند و با اشاره به مي
: ، ص9( داردها به جايگاه اوليه خويش اذعان ميبه قدم نفوس و در نهايت بازگشت آن

464(.  
     از بند خالص يابى آن جايگه تو چون« :خش ديگري از رساله عقل سرخ داريمدر ب

 ،9(»اند و هر چيزى كه هست عاقبت با شكل اول رود ه ترا از آنجا آوردهخواهى رفت زيرا ك
كوه قاف حكايت از . است كوه قاف معرفي شده،جايگاه حقيقي نفس ادامهدر و  .)229: ص

اولين عالمي كه گرداگرد جهان ما را در بيان تمثيلي اين حكايت، عالم مثال دارد زيرا 
نوعي  ،ره به آن دارد كه در سير نزول عبارت اشا،ن وصفبا اي. گرفته است، عالم مثال است

، مي توان »عاقبت با شكل اول  رود« با تأكيد بر خصوصاًبنابراين . حيات برزخي وجود دارد
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 در فصل اول .نتيجه گرفت كه سهروردي به حيات پيشين و برزخ در قوس نزول اذعان دارد

  :آيدن ميچني» بازگشت« پيرامون عنصر لغت موراناز رساله 
لحوق معدن و منبع خود ه   كششى باشد و ب  جهت اصل خويش هر كسى را زى«

ه  كه كلوخى را از مركز زمين ب نبينى. سنخ خود منجذب باشده همه چيزها ب .شوقى بود
ممهدست، » ء يرجع الى أصله كل شى«جانب محيط اندازند، چون اصل او سفليست و قاعده 

و در طرف نور . هر چه بظلمت محض كشد اصلش هم از آنست. زير آيده عاقبت كلوخ به ب
 روشنى جويد  ، توهم اّتحاد حاشا، هر چه تر است  اليح  اين قضيه در حقّ گوهر شريف الوهيت

  ). 295: ، ص17(»  همه از روشنيست
 مي توان عبارت نهايي سهروردي را اشاره به مبدأ نوري نفس گرفتدر اين بند 

 محور اصلي اين بند ، اشاره به مسأله بازگشتاما برجسته بودنِ) استحدوث او مجرد (
به جايي كه او » بازگشت«است؛ لذا نفس بايد نوعي حيات پيشيني داشته باشد تا بتوان از 

  . سخن گفتبه نحوي معنادار است، از آن آمده
. يابيمياي در تأييد حيات پيشين نفوس م بازهم قرينه مونس العشاقدر پايان رساله  

در ادامه نشان خواهيم داد كه در رساله مزبور، عشق مساوق نفس است و در جايگاه آن و 
جا بايد خاطر نشان كرد آن اي كه در ايناما نكته. كندبا خصوصيات آن، ايفاي نقش مي

زمين « القلب در هسازد، حبمنسوب مي»  القلبهحب«سهروردي عشق را به است كه 
 القلب هآن حب« : منشأ حيات است، اما سهروردي در ادامه چنين داردرويد ومي» ملكوت

قل  "در باغ ملكوت "هاالرواح جنود مجند"خانه اي است كه باغبان ازل و ابد از انباردانه
ناميم در واقع چه را بدن مي، سهروردي در ادامه، آن» نشانده است"الروح من امر ربي

 كه به مثابه ظهور آن حقيقت مجرد، در مي داند ) قنفس يا عش(» ه طيبشجره«ي آن سايه
 پذيردرا براي نفس ميو البته برين  نوعي حيات پيشين  بدين نحووعالم كون و فساد است 

  .)288: ، ص15(
ظر به ا نشيخ اشراق، آراء و مؤيد ديگري را ازشويم  از دريچه ديگري وارد مياكنون

 ،است علم در تذكار نظريه به معتقدان از ديسهرور .كنيمپذيرش حيات پيشين بررسي مي
 بر قوا و عنصري جسم  رخداد عروضِسختيِ و هبوط اثر در انسان كه است باور اين بر و

 عالم در مرا آنگه «:است برده ياد از را چيز همه ،)يا واقعه تعلق گرفتن نفس به بدن (نفس
 و كردم، فراموش بود لوممع چه هر و واليت آن و خويش آشيان چنانكه بداشتند تحير

 نظير چنين عباراتي را در ،)227 ص ،13(».ام بوده چنين خود پيوسته من كه پنداشتم مى
رد،  را از ياد بباغ پادشاهكه است طاووسي همان  حكايت كه لغت موران فصل هشتم از

 همه ،بردنمي ياد از را چيز هيچ فلكي نفس، اما )307-305، ص17( كنيممشاهده مي
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 با. است فراموشي و نسيان دچار انساني نفس وليكن است منتقش فلك نفس در دادهارخ
 به را خيال و واهمه يخزانه عنوان به را حافظهسازد كه روشن مي سهروردي مقدمه اين

 او. پذيردنمي )قوه دو هر باره در مشابه نسبتا داليلي ارائه با( مشترك حس يخزانه عنوان
 پذير امكان را ذكر عالم با ارتباط نفس براي كه كندمي طرح ايقوه عنوان به را »ذاكره«

. كندمي دريافت افالك از را خياليه و وهميه معاني همه ذاكره مدد به نفس. سازدمي
 با ارتباط از ناشي افتد مي اتفاق او براي آوردن خاطر به و تذكر عنوان به چه آن بنابراين
  .)244و237 ،211-208:صص ،8 (تسلط و قهر دارند نيانسا نفوس بر كه است فلكي نفوس

نفي قدم نفوس و حيات پيشين به  ( در آثار سهروردي اما براي حل تناقض مزبور
 كه از يزدان شناخت  رساله، در) آثار و پذيرش آن در چند تمثيلصورت مستدل در ساير

سهروردي . يمي مي رس به تالشي براي جمع اين دو رأ، استرسائل منسوب به سهروردي
 حيات را هنگام تعلق  اينشود و اما به نحو بالقوه قائل مي،براي نفوس يك حيات پيشيني

  :كند او چنين استدالل مي.داندبه بدن بالفعل مينفس 
قوت بوده است، آنست كه چون اين مقدمه درست شد كه ه برهان بر آنكه او موجود ب«

 وجود او پيش از بدن يا  اكنون گوئيم كه. بوده است هرآينه موجود  معدوم نتواند بودن، پس
 بايستى كه فعل از وى پيوسته صادر  فعل بودىه ، اگر ب فعله  بوده باشد يا ب قوته ب

 باشد و آلت  آلتىه حكم آنكه فعل او به  از وجود بدن، و اين محال است ب  پيش شدى همى
ه شود كه ب فعل آنگاه مىه بوده است و بقوت ه  موجود ب كهاو بدن است، پس نماند الّا آن

  .)422و421:س، ص19( »...بدن پيوندد
مي توان گفت سهروردي نفس بما هي نفس را كه تنها در تعلق به بدن، نفس ناميده 

 ا بنفسداند و توجيه او بر آن است كه فعليت شود، داراي حيات پيش از اين عالم نميمي
  از آن جهت ممكن نيست كه الزمه فعليت،ين عالم نفس و پيش از اهاي مختص بهويژگي

، صدور دائمي افعال است و فعل نفس بواسطه بدن است، حال آن كه پيش از اين عالم آن
است، اگرچه  در نفس بودن بالقوه بودهنفس، پيش از اين عالم،بنابر اين . بدني وجود ندارد

ي را به  اشكاالتضيح سهروردي تواما اين. باشدكه ممكن است فعليت ديگري را دارا بوده
 نفسانيت چيست؟ و بر فرض وجود ي؛ از جمله آن كه حامل اين قوهسازدذهن متبادر مي

تركيب ) ه وعاء بساطت استك( براي امري پيش از اين عالم توانچنين حاملي، چگونه مي
 برهان را بر تا بتوان بدني و متكي به بدن نيست ،د؟ از سويي لزوماً همه افعال نفسقائل ش

، بنابراين به نظر مي ساخت در افعال خود، متكي آلت بودنِ بدن براي نفسافعال نفس و 
رسد ابهام در اصل پذيرش حيات پيشين و نحوه تبيين آن در آراء سهروردي به سهولت 

  .قابل رفع نباشد
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  پير. 2
  پير و طباع تام. 1. 3

در اين مقاله مد نظر داريم، حول يك اي را كه اگر برآن باشيم كه بافت كلي سه رساله
يا باز يا هر (ي خواهد بود كه يك سوي آن سالك بي ترديد محورمحور واحد تبيين كنيم، 

يا عشق يا (قرار دارد و سوي ديگر آن پير ) شخصي كه در پي اصل خويش برآمده است
عم از ها ا تمامي عناصر ديگر اين داستان).استچه نمود غايت سلوك خضر يا هر آن

در خالل هر . يابدها، زمان، مكان و نحوه حركت رخدادها، حول اين محور معنا ميشخصيت
) گيردكه در اين جايگاه قرار مينيا هر آ( پير داستان تمثيلي پيش و بيش از هر چيز، بيانِ

راجع به حقيقت امور، ماهيت عوالم و نحوه حركت تا رسيدن به غايت است كه متن داستان 
شود تا ها سبب مينقش كليدي پير در اين داستان. است فضاي خويش احاطه كردهرا در
 پير در سلوك چيست؟ و اگر چنين  ضرورت وجوديِ: شود پديدارهايي در ذهنسؤال

اي براي يافتن او هست؟ ضرورتي هست، كجا بايد او را يافت؟ مصداق اين پير كيست؟ نشانه
 سراغ عنصر ديگري در حكمت اشراقي سهروردي برويم در پي پاسخ به اين سؤاالت بايد به

؛ اين است اين حكمت باستاني اش باهمراهيكه براستي مؤيد اتصال او به سنت هرمسي و 
  .نام دارد» طباع تام«عنصر 

  :بردسهروردي در دو موضع به صراحت از طباع تام نام مي
 است، مناجاتي با طباع ناگوهاي گون كه حاوي نيايشالواردات و التقديساتدر  او .1

  :يدآبا نظر به آن چند نكته به دست مي كه تام دارد
 لذا به هايي خطاب به فرشتگان است،كه حاوي مناجات در كتابي آمده اين مناجات -

مؤيد اين نظر آن است كه   وآوردطباع تام را فرشته به شمار ميرسد سهروردي نظر مي
  .كندب ميخطا» الملك القديس«طباع تام را 

است داراي  امري دهد كهمورد خطاب قرارگرفته است و اين نشان ميطباع تام  -
  .تواند مورد خطاب قرار گيرد و به عنوان امري متفرد ميحيات و حضور

ع تام  طبا؛كندخطاب مي»  المعنويني و الولد الروحاباأل« را شيخ اشراق طباع تام -
عالوه  شايد بتوان گفت طباع تام بنابراين، )زاييده( پسر و هم) زاينده(همواره هم پدر است 

هم دهد، سرانجام به صورت نتيجه اعمال و ملكات فرد كه وجود شخص را شكل ميبراين
  . از يك سو آغاز سالك است و از سويي انجام او است؛شودنمودار مي

 در جهت  واست و ترك تعلق كرده» لمتبّت«او طباع تام غايت حكيم و سالك است؛  -
  . روي در باالترين درجه كمال ايستاده استناست و از اي» مبتهل «،استكمال

  .ها استها و فيض طباع تام باالترين شرافت-
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  . او به زيباترين وجوه نمودار مي شود-
 همچون راهبري ، به اذن خداوند  تعالي است وطباع تام در نقش واسطه ما با حق -

 .)37: ص مقدمه، ،20( زدايدا را از قلب سالك ميهها و ظلمتاست كه حجاب
سنت ادبيات طباع تام را از اذعان دارد كه المشارع و المطارحات سهروردي در . 2

ار به اين مطلب اشاره دارد كه هرمس در غايت سلوك به ديداو . هرمسي وام گرفته است
از هرمس . »لقت الي المعارفأ«:استكردهرا به او القاء  ارف معشود كهذاتي روحاني نائل مي

 مطابق ،)464: ، ص18 (»هأنا طباعك التام« :دهد مي كند و او پاسخ ميسؤال هويت او
  :رتاعب

اين ويژگي را ما در مرشد يا . است را نيز داربخشي به ما طباع تام ويژگي معرفت -
  .مكنيجويي نيز مشاهده ميپيرطريق به مثابه راهنما در سلوك يا مسير حكمت

انتساب يافتن طباع تام به صورت متفرد به  (»... أنا طباعك«از سويي عبارت دقيقِ   -
  . دهد كه هر فرد، طباع تام شخصي و مختص به خويش را داردنشان مي) هرمس

 با باور به ارباب انواع و را شده از سنت هرمسي وام گرفتهاين عبارات شهرزوري 
طباع تام همان گيرد كه  ميكند و نتيجهقايسه ميم،  اصنام در حكمت سهرورديانصاحب

 است كه با جنبه عقالني هر نوع ذات روحانييك  است؛ طباع تام) ب صنمصاح(رب النوع 
، 23(ه تعلق به ماده داشته باشد  نيست كانسان  لذا همچون وجود دنياييِدارد ومطابقت 

 و چه در بيان شارحان از اين جهت طباع تام چه به صراحت سهروردي). 442و441: صص
اين الصدرا نيز به م . غيريت، عين ماست ولذا همواره حقيقتي دو وجهي داردبا وجوداو 

صورت واحد عقلي كه داراي بيشترين به عنوان طباع تام را  او دارد؛نظر حكايت هرمسي 
بيان در . گيردنام مي» روح القدس«اين مرتبه . داندتجرد است، باالترين مرتبه انسان مي

است كه ما ميان خويش و طباع تام هيچگونه مغايرتي مشاهده نمي صدرا نيز تصريح شده
مالصدرا در  .گردد باز ميس انساني به طباع تام اوهويت نف همه سويي اساساً كنيم و از

، بر عينيت هر فرد با »؟أنت أنا فمن أنا«  با استفاده از مثل مشهوري نزد عرفا، با عبارتادامه
  .)370: ص ،27( كند تام خويش تأكيد ميطباع

     هاي تمثيلي سهروردي  در رسالهپير. 2. 3
: آمده استآواز پر جبرئيل چه در  آنبيان شدراجع به طباع تام هايي كه  ويژگيبنابر

ب النوع انساني يا همان طباع تام ر، اشاره به عقل فعال يا »  صّفه بود پيرى كه بر كناره«
از ميان عقول به صراحت سهروردي، در اين رساله، انسان تنها مي تواند به هم دارد و البته 

آواز پر در رساله  .)211و210:صص ،3( نائل شود از ميان عقول،صحبتي با اين عقل
كالم باري عزه، ( تا الهيات ) نازله علم خياطت(شيخ اشراق همه علوم از طبيعيات  ،جبرئيل
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 و در پايان رساله همه را ناشي از جبرئيل گانهران دهرا ناشي از پي) سخن در نفث روح

 افاضه عقل فعال و ناشي از خصوصاً ما اين امور را ناشي از عقول و ،داند و در حكمت مي
 انسان را صاحب لوحي سهرورديدر اين خصوص . دانيم فعال ميارتباط نفوس با عقل

 اين ،)217- 215: ص، ص3(سازد داند كه در واقع عقل فعال علوم را بر آن منتقش مي مي
تواند هر يك از قواي ادراكي اعم از حسي، خيالي يا عقلي باشد چراكه علوم و لوح مي

  .معارف ما همواره يك سنخ نيستند
 هم جوان است  واست» جاويدخرد« او .طباع تام، عنوان ديگري داردمونس العشاق در 

م فصيح است و هم گنگ، و از سويي و هم پير، هم سال نديده است و هم ديرينه است، ه
   القاي اوست؛،خردي جاويدان است كه گويي همه معارف

است و » جاويد خرد« پير  ست و نام آن ا  پيرى جوان موّكل بر دروازه آن شهرستان« 
 كتاب الهى داند .ست ااو پيوسته سياحى كند چنانكه از مقام خود نجنبد  و حافظى نيك

 ديرينه است اما سال نديده است، و  ساله و ب. ست ادارد، اما گنگخواندن و فصاحتى عظيم 
   ).275: ، ص15(». است اما هنوز سستى درو راه نيافته است سخت كهن
: سازدگونه خود را معرفي مي كه اينشنويمي از زبان عشق نيز ممونس العشاقاما در 

در اين ) 275: ، ص15(»ندان بزرگمبرگم از خا  بى ام هنوز جوانم و اگر چه اگر چه ديرينه«
 با لحاظ )رساله مزبور استن عشق در انشان خواهيم داد همدر ادامه كه (مقام نيز نفس 

 مذكور برخوردار است، نمايان طباع تام است زيرا از ويژگي متناقضن مرتبه آن، هميباالتر
 ؛ند ديگري نداردضمن آن كه تصريح دارد كه از خاندان بزرگ مجردات است اگر چه كه فرز

  . زايشي ديگر اعم از عقل، نفس و جسم ندارديك عقل،يعني به مثابه 
چون در آن شخص نگريستم محاسن و رنگ و روى «:  آمده استعقل سرخدر رساله 
آئى؟ گفت اى فرزند اين  پنداشتم كه جوانست، گفتم اى جوان از كجا مى. وى سرخ بود

خوانى؟ گفتم از چه سبب  فرينشم، تو مرا جوان همى ، من اولين فرزند آ خطاسته خطاب ب
در اين » . سپيد است و من پيرى نورانيم محاسنت سپيد نگشته است؟ گفت محاسن من

همه زيرا از يك سو در ادامه متن، خواننده ، شودميعرفت بخشي پير اشاره بخش به م
هاي آور يكي از ويژگيامر يادو اين  دشنورساله را از زبان اين پير مي مندرج درمعارف 

ديگر شخص مورد ي  و از سو)464: ، ص18(اصلي طباع تام يعني القاء كردن معارف است
اولين فرزند در كليت عقل بودن، » اول ما خلق اهللا العقل« به قرينه ) يا همان پير(اشاره 

 و در عقل بودن،(ي است بر آن كه اين پير، عقل است  نشانه ديگرآفرينش است و اين
   .)است بر لوح نفس مد نظر ويژگي معرفت بخشي
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 فعال يابيم كه پير ما عقل است، در ميچون همه دانش انساني افاضه عقل فعالاما و 
 كه عقل سرخ شودآشكار ميهاي ديگري  به قرينه، از توضيحات بعدي در رسالهاست و

رخ به نظر خ در عين آن كه محاسنش سفيد است، سهمان عقل فعال است زيرا عقل سر
رسد، عقل د؛ هر سفيدي چون ميان نور و دود ظلمت قرار گيرد، قرمز به نظر ميرسمي

و در عين حال ) آخرينِ عقول است (سوي مجردات دارد فعال نيز از اين جهت كه يك رو
گيرد و همه عالم برزخ كه عالم ظلمت و تاريكي است، صادر از اوست، ميانه دو عالم قرار مي

اگر به ياد بياوريم كه طباع تام در .  اگر تمثل صوري بيابد، سرخگون خواهد بوداز اين جهت
 در عقل نماز هست، اين ويژگي متناقضني» ولد معنوي«است، » أب روحاني«عين آن كه 

هايي كه در او و را مي توان نشانه نهايي، در كنار ساير نشانه)  پيرجوان يا جوانِ پيرِ(سرخ 
سهروردي در .  شد، براي مساوقت عقل فعال و طباع تام لحاظ كردذكر» جاويد خرد«در 

 بندهاى    اسير گردانيد و اين آن كس كه ترا در دام« : اشاره به منشأ عقل سرخ چنين دارد
 »مرا در چاه سياه انداخت  بر تو گماشت، مدتهاست تا  مختلف بر تو نهاد و اين موكّالن

 آن دارد كه خداوند ظهور عقل فعال را در عالم برازخ اشاره به، اين عبارت )228: ، ص13(
قرار داده است وليكن اگر با رابطه جزئي شده هر فرد با عقل فعال نظر داشته باشيم، 

از آن  او صراحت بيشتر عبارت در آن است كه هر كس از همان منشأي است كه طباع تامِ
توان  ميطباع تام برشمرديم،هايي كه  براي بنديِ همه اوصافي و مؤلفهجمعدر  .است

  :فهميدطباع تام به مثابه در بيشترين وضوح  آثار سهرورديهاي تمثيلي زير را در شخصيت
: ص ،14 (ه الطفوليهفي حالو در ) 242: ص، 11( روزي باجماعت صوفياندر  .1
 .طباع تام يك پير است) 252

ها رو به رو آنري كه سالك با  دهمين پير از ده پيرساله آواز پر جبرئيلدر  .2
ازسويي اگر ده پير را . شود را مي توان بر اساس گفتگوي شكل گرفته، طباع تام دانست مي

گاه طباع تام، پير دهم، عقل عاشر و عقل فعال بر هم منطبق اشاره به عقول عشره بدانيم آن
به خواهند بود و لذا هر فرد هم جنبه وجودي خويش را و هم جنبه معرفتي و در نتيجه جن

 .)211و210 :ص، ص3( كمالي خويش را از طباع تام خويش دارد

شود كه  پيري با محاسن سرخگون نمودار ميبه صورتطباع تام   عقل سرخدر  .3
 در ،داندمي» اولين فرزند آفرينش« ا اين پير خويش ر. رسد جوان به نظر مي،در عين حال

اشاره ) اني، آغاز در عين انجامپيري در عين جو(  طباع تاموجهي بودنِ اين بيان به دو
 .)225: ، ص13(است شده
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است گانه حواس ظاهر و باطن هاي ده  كه حكايت گذر از برجاالبراج هدر رسال .4

فصاحت در عين بي « نمايداراي صفت متناقضشود كه ماجراي ديدار با پيري طرح مي
 .)470و469: صص ، 9(  است»زباني

 رسيدن به دروازه شهرستان جان به پيري مي سالك بعد از العشق هفي حقيقدر  .5
 ).281و280: ص ص،15 ( »و او را بنوازد و به خويش خواندآغاز سالم كند «رسد كه 

» پدر«شود كه عنوان   طباع تام در هيئتي نوراني نمودار مي الغربيههالغرب هقصدر  .6
 .)294و293: ص، ص16 (2گيردمي

اين سيمرغ .  هدهد به سيمرغ است طباع تام ثمره تبديل شدنصفير سيمرغدر  .7
مي شود و اگرچه در مشرق آشيان دارد كند، بدون قطع طريق نزديك بي جنبش پرواز مي

 .)315و 314: ص، ص12(اما مغرب از او خالي نيست

  )طباع تام (پيروعاء ديدار با . 3. 3
، همواره هايي كه از آن ياد كرديمتمام خصوصيات و ويژگيبا جغرافياي ديدار با پير، 

اگر كسي هست كه . است از حقيقت و نحوه وصول به آن، مطرح بودهسؤالپيوندي با در هم
توان مالقات كرد؟ و اكنون در ت باشد، او را كجا مي راه حقيقراه را بنمايد، و محافظ

يا طباع (م، مالقاتي كه ميان سالك و پير ي كه در دست داريم بايد بپرسيامقالهمناسبت با 
  بي ترديد زمينِ،رخ داده، در چه وعائي اتفاق افتاده است؟ و پاسخ به اين سؤاالت) تام

ه دو قول از سهروردي در آثار خود ب. رخدادهاي تمثيلي را براي ما نمودار خواهد ساخت
ديگري و  )297: ، ص17( »لكونين و فوق العالمينالصوفي وراء ا«: حالج اشاره دارد يكي

چه تاكنون آمد بخواهيم عبارات را اگر بر اساس آن) 49:، ص5( »نتبين ذاتي حيث ال أي«
در معناي حقيقي » صوفي« ن  عنوان غايت سالك، هماسير كنيم بايد بگوييم طباع تام بهتف

 . ايستدواقع شده است و لذا همواره وراي عوالم مي» ناكجا آباد« در  اين حقيقت آن است،
 :شنويمچنين ميآيد،  كه از كجا ميسؤالسخ به اين در پا ، از زبان حزنمونس العشاقدر 

 از »ناكجا آباد«. )273:، ص3، جهمانمونس العشاق ( »از شهر پاكان» ناكجاآباد«از اقليم «
انگشت سبابه آنجا راه «نام هاي عالم مثال است كه بهترين شرح براي آن همان جمله 

 جغرافياي ،در واقع د كه اقليم هشتمن نكته اشاره دارزيرا به اي، )211: ، ص3(است »نبرد
اما در آواز پر جبرئيل . 3گانه زميني استهاي هفت و ماوراي اقليممكاني و محسوس ندارد

، 3( » پدرم سانح گشت  دخول خانقاه هوس«يا »  قصد مردان سراى ما كردم«: آمده است
 را همان قلب يا دل »خانقاه« يا »سرايمردان«توان در تعبير ادبي يا روايي مي) 210: ص

به شمار نيز توان آن را كليت نفس ، اما در اينجا مي)قلب المؤمن عرش الرحمن(دانست 
  را دو در بود، يكى در شهر و  خانقاه« آن كه به دو سويه بودن آن با عبارت خصوصاًآورد 
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ري  نو حقيقت كه اگرچهاست  نفس انساني و اين خاصيتاست ، اشاره شده»يكى در صحرا 

و اين در [«ده نيز دارد؛  انوار قاهره نيست و لذا نوعي تعلق به ما به قوه جوهريِ وليكندارد
با ). 210:، ص3( »در شهر بود محكم ببستم و بعد از رتق آن قصد فتق در صحرا كردم]  كه

هاي رمزي شيخ اشراق همان عالم مثال است و در داستان» صحرا«لحاظ اين نكته كه 
 وعاء ، صحرا يا عالم مثاليابيم كه، در مياز عالم محسوس و مادي داردحكايت » شهر«

ها نوعي فراغت از بيرون و بازگشت  از سويي چنان كه در متن تمثيل.ديدار طباع تام است
 تنها مسير ديدارِ و از اين جهت،  به درون و حركت از طريق باطن، الزمه ديدار با پير است

 سرانجام اين گاه اگرچه، آناست) و در نفس نيز از گذرگاه دل( طريق نفس  از،با طباع تام
 دهد ومثال در درون انسان رخ ميتوان گفت مي  وليكندهدديدار در عالم مثال رخ مي

انسان استسرانجام وعاء ديدار با طباع تام درون خود .   
 تنه عقل فعال، و طباع تام گاه تنه به. يابد ميطباع تام نمود همه امكانات را در ُكربن

اين من ازلي، . شوددر آثار كربن نمودار مي) به مثابه اگو استعاليي (من ازليگاه به عنوان 
كربن ديدار با طباع تام را ). 106و105: ، صص25 (هم جهت تعالي و هم غايت هر فرد است

اي ثه حاد،درك فرشتهجا كه در سهروردي اساساً داند و از آنديدار با فرشته شخصي مي
و امور  در عالم ذوات كه محل تحقيق فلسفهفرشته نه ديدار با ؛ يافته و دروناست نفساني
 كه وعاء امور جزئي و متشخص دهد و نه در عالم محسوساتاست، روي ميواجد كليت 

هاي مثالي دهد كه در آن صورت رخ مييك عالم مياني، بلكه در كامال متعلق به ماده 
 از بنابراين). 34: ، ص24(يابند مي فارق از ماده، حضوري شخصي جزئي و در عين حال

نمودهاي اهميت عالم مثال، تعيين وعاء ديدار با طباع تام يا فرشته شخصي و نحوه تفرد 
هاي طباع تام القاي معارف باشد به عنوان نمونه اگر يكي از ويژگي. يافتن اين فرشته است

كه  را ديدار با طباع تام خويش دانست، خصوصاً آن4توان ديدار سهروردي با معلم اولمي
 و )484: ص ،18(است ديده جابرص مقام در را ارسطو كه است باور اين بر سهروردي

  .)594: ص ،22(جابرص از شهرهاي عالم مثال است 
  دلِ پير و جام جهان نما. 4. 3

اي بار معنايي نما همواره داردر ادبيات حكمي و عرفاني ما، جام جم يا جام جهان
است، سهروردي خود از زمره كساني است كه در بازيابي معنايي جام جم مي خاصي بوده

تواند نقش بسيار مهمي داشته باشد، به شرط آن كه از دريچه پير يا طباع تام به رمز 
اين بيت را ) 299: ، ص17( لغت موران در فصل چهارم از شيخ اشراق. گشاييِ آن بپردازيم

   :دارد
   جم من بودم  بشنودم     خود جام جهان نماى  جم ز استاد چو وصف جام      
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بر ما روشن شود، آن را ) نماي حقايق امورآينه تمام( نمايعني اگر معناي جام جهان

 داند خود مي»پشمينه كهن«نما را او در ادامه جام جهان. يابيممطابق خويشتنِ خويش مي
سالك در غايت . اهميت دارددر اين عبارت ره به نوعي ازليت،  در اشا»كهن« لفظ كه به نظر

 جام« يابد؛ خويش ميسلوك و بعد از وصول به جام جهان نما، آن را همان خويشتنِ
 مطّلع كائنات بر و  كردى مطالعت آنجا در خواستى، چه هر. بود را كيخسرو نماى گيتى

نكته قابل توجه آن است كه اين ا  ام).299: ص ،17 (»شد مى واقف مغيبات بر و گشتى مى
اين شود و در واقع مساوقت و همساني جام و خويشتن انسان تنها در پايان راه نمودار مي

  :شود ميواقعيكديگر محل انطباق اين دو بر است كه انسان كامل 
دل يك كل است كه همه عالم در او نهفته است و مشاهده او و وصول به او به صاحب«

. ت تمامي عالم است و اساس شرط درويشي آن است كه همه عالم اجزاي او باشندمثابه رؤي
  .)87 :ص ،28( »ها استها و انساننده تمام مكاناين انسان كامل دربر دار

بين به تو كي اين جام جهان « سؤال در پاسخ به حكيم يا انسان كامل در شعر حافظ
لذا . »آن روز كه اين گنبد مينا مي كرد« :پاسخ مي دهد )868:  ، ص21(»داد حكيم؟

 از جهت خصوصاً دانيم همان دل است؛ جهان بين ميگويي آن چه ما جام جم يا جام
 هست، به )خويشتن ازلي(نما و هم در طباع تاميابي كه هم در جام جهانويژگي درون

ها دل طلب جام جم از ما سال«  در بيت مشهور .مطابقت اين دو بر يكديگر خواهيم رسيد
نما و نيز مساوقت دل و جام جهاننيز به » كردبيگانه تمنا مي چه خود داشت زكرد  آنمي

  .، از آغاز با انسان اشاره شده استام، به مثابه جام جهان نماوجه معيت طباع ت
شناسي خويش با حكمت ايران در حكمت نوري و فرشتهدي رسهروناظر به پيوندي كه 

» من آسماني« يا »فرورتي نفس« يا »دئنا« طباع تام را معادل  پورنامداريان ان دارد،باست
 داند كه جنبه حمايت و نگهداري و البته راهنمايي به سوي فرزانگي را همزمان داراستمي

 هادهنده انسانياري  وجدان و نمود»دئنا« ،در آئين زردشت و اساطير ايراني. )266: ، ص2(
را، در عين » تشخص معنوي فرد« به مثابه يك قوه باطني است كه لذا است، ايياهور راه در

 در ساختاري كه از سويي). 144: ص، 29(كند ز و انجامي ندارد، حفظ مياآن كه آغ
ه نوري است كه رُّخ«نيز دخيل است؛ ) فره/ خورنه(سهروردي تدوين مي كند عنصر ُخرّه 

ميانيِ ( بنابراين خيال .)186: ، ص4( كيه دارند بدن بدان ت و نفس و»معطي تأييد است
لذا خيال در درك بالواسطه   بر موجودات محسوس است و ورود فرهمجراي) عقل و حس

شود و خود نفس نيز از آن نشأت نوري كه از باال افاضه مي (هرِّاشياء، به مدد همين ُخ
ها را بر روح منعكس نتواند اشياء را متحول سازد و عين صورت آ است كه مي)گيرد مي
اتفاق مي افتد ) فره(كه به مدد قوه خيال و در پرتو نور افاضه شدهپس همه اين امور . كند
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كه در خويش نهفته است، ) من متعالي( و درك صورت ازلي تنبه بازشناسي نفس از خويش

   ).58 و43 و42: ، صص24(شود حاصل مي
ال تفرد يافته، يا فرشته شخصي يا كربن به صراحت نفس باطني را كه همان عقل فع

او معتقد . داندطباع تام شخص است، با نفس ظاهري، دو وجه يك نفس بشري واحد مي
 يابد و اين صورت يك صورت مثالي استاست هر كس خويش را به صورت يك دوگانه مي

كربن راهنما يا همان نفس باطني را كه عقل فعال يا جبرئيل، يا  ).206- 201:ص، ص26(
 بدين نحو كه به ،كند، تفرد يافته و شخصي ميطباع تامروح القدس است به صورت 

 ، خويشكه هر نفس در تفرد يافتنِآورد و اين به ميان ميتجربه نبويصراحت سخن از 
 ، وليكن يك فرد هستند،هاي يك تمثيل در واقعبنابراين همه شخصيت. خاتم نبوت است

فرشته هبوط (از يك زوج  شخصاً نفس. ون خودآگاهي وجوه مختلف و مراتب گوناگداراي
پس نفس صورت راهنما را در . شكل گرفته است) يافته براي تدبير بدن و فرشته آسماني

پس او به واقع صورت . افكنددرون خويش دارد وليكن آن را دربرابر خارج از خود فرا مي
  .)372و346و131و119- 115: ، صص26( شناسدمي  خويش را بازاليِمث

اي كه تصوير شد طباع تام چند نقش  را در ارتباط با يكديكر در ساختار در زمينه
طباع تام به مدد ازليتي كه . كندايفا مي) و البته ميراث هرمسي(شناختي اشراقي هستي

 ،طباع تام در هستي فرد). القا كننده معارف( حافظ فرد است و هم راهنماي او دارد، هم
واپسين حقيقت هر كات او، وليكن به عنوان تجسم اعمال و مل) حياتنمود (  استپيشين

 هدايت و راهنمايي طباع تام حل مسأله ضرورت تفرد و جزئيت فراشد). نمود علم( فرد است
بنابراين اگر فرد . سازد فرد ميبهاست و رابطه رب و مربوب را مبدل به يك رابطه منحصر 

كند، استفاده مي» من«ه او در گفتار خود به عنوانچغايت خويش را در خويش بيابد، آن
گاهي به » من«. تواند يك هسته ثابت باشد كه هميشه به يك مرجع ثابت بازگرددنمي

حقيقت ما و گاهي به رقيقت ما اشاره دارد و البته در مراتب مياني سلوك همواره ميان اين 
بنياني » من«حقيقت . قه هست، در عين وحدت، نوعي تفر)يكي حقيقه و ديگري رقيقه( دو

همواره به اين همراهي آگاه » من«است وليكن » من«براي همه رفتارها، گفتارها و شئون 
يابند و سرانجام با هم اتحاد مي اين دو وجه ،تنها در نتيجه سلوك شخصي و نفسي. نيست

   .حقيقت غايي و متعال فرد خواهد بود» من«همواره مرجع ضمير
  

  و بدننفس انسان؛  .4
    انسان؛ آسماني و زميني. 1. 4

  هاي مختلف حكمي و فلسفي همواره ، در دستگاه  پرداختن به وجوه متفاوت انسان
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مورد توجه خاص قرارگرفته است وليكن نحوه توصيف و تبيين اين وجوه، به نحوي كه 

شناسي و نحوه تبيين عوالم وجودي باشد، كم و بيش متفاوت و گاه سازگار با هستي
سهروردي در تبعيت از حكماي پيش از خود، دوگانه نفس و بدن را . استمتعارض بوده

 نحوه اگرچه ،داندپذيرفته است و انسان را، الاقل در يك سطح، داراي اين دو وجه مي
قهري او، - ادبيات مهري ساختار ارباب انواع و  تبيين او متناسب با ادبيات نوري،توصيف و

 النوع رب دهد؛مي بسط هاالنوع رب ذيل را جهان تدبير رديسهرو. قدري متفاوت است
 . نيست اينگونه ضعيف النوع رب وليكن است نفس واسطه نيازمند بدن با ارتباط براي قوي
 ايجاد را نفس جهت، اين از كه است) خويشتن نزد حضور (نوري جهت يك داراي النوع رب
 زائيده انساني نفس. كندمي ايجاد را بدن ، كه از آن جهتدارد فقري جهت يك و كندمي
 نوع طلسم صاحب «را او سهروردي. است) بخشروان (جبرئيل يعني او خاص النوع رب

 »القدس روح« يا ايراني سنت در »بخشروان« همان كه است باور اين بر و نامدمي »ناطق
 هرمسي سنت در) قريب پدرِ اينجا در (پدر همان او نظر در جبرئيل. است اديان ادبيات در

 به فضيلت و حيات علم، از چهآن هر و است انساني هايبدن به نفس كننده اعطا او. است
  ).201و200:صص ،8( پذيردمي صورت او واسطه با رسدمي انسان

رفت، شيخ چنان  گاهى در نفث روح سخنى مى« :آمده آواز پر جبرئيلدر انتهاي 
ياد شده » كلمات«پس از عقول با نام و س» شود اشارت كرد كه آن از روح القدس حاصل مى

   اين كلمات جبرئيل است عليه السالم و ارواحآخرِ«: گرديده كلمه دهم را جبرئيل معرفي و
؛ بنابر قرائن جبرئيل همان عقل فعال )218و217: ص، ص3(»  كلمه آخر است آدميان از اين

 صادر كننده  نفوس و ارواح دانيم كه عقل فعال، تنهادر سلسله عقول است وليكن مي
نيست بله همه امور تحت فلك قمر در دست اوست، بنابراين ابدان انساني نيز صادرشده از 

   از جمله آوازهاى« اين نكته دقيق تنها در خالل رساله و در عبارت مختصر. عقل فعال است
 و ديگري آيد؛ جبرئيل دو پر دارد يكي راست مي)209: ، ص3( » توئى پر جبرئيل يكى

چپ، پر راست او كه نور محض است، منشأ انوار  و پر چپ او به سبب نشان تاريكي كه بر 
، نفس از زمره )222و221: ص، ص3(است ) جسمانيات(است، منشأ برازخ آن نقش بسته

پر او هستند؛ با اين  انوار است و بدن از جمله برازخ است و اين هر دو ذيل جبرئيل و دو
اشاره دارد كه ) » تونفسِ«است و اين كه نگفته (»تو«لفظ تنها  رت مزبور،عبا در ،توضيح
  .صادر از عقل فعال است) يعني مجموع نفس و بدن(انسان 

مونس در در ميان موجودات، ه انسان مرتبترين وصف درباره دقيقاي كه آمد، با مقدمه
 را   روحانى، و آن طرف  و هم هم آسمانيست و هم زمينى، هم جسمانيست«: آيد ميالعشاق

اين بيان تصريح ). 281: ، ص15( »اند زد او كردهاى نام يز گوشهاند و از واليت ما ن بدو داده
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اشاره . به آن است كه انسان نه مجرد صرف است و نه مادي صرف بلكه ميانه اين دو است

يگر نمودار يا بگوييم در اصل چيزي بودن و اكنون چيزي د(به اين دو بخشي بودن انسان 
 بازي كردن مرغي   حكايتلغت موراندر آثار سهروردي بسيار است؛ در فصل دوم ) گشتن

 آيا اين شكل «شود كه طرح ميسؤالها اين پشت الكنظر، در آيدبر روي آب در ميان مي
هوايي (بينيم كه اصالت مرغ و آنگاه كه بادي بر مي خيزد مي» ست يا هوائى؟ي امطبوع آب

شناسانه خويش ما بنابراين در مسير انسان .)297و296:ص، ص17( شودنمودار مي) بودن
ها گاه به نحوه رابطه و همبستگي آنابتدا به ماهيت هريك از اين دو بعد انسان و آن

  .خواهيم پرداخت

  رابطه نفس و بدن. 2. 4

مجرد ( است  محض نور كند ادراك را خويش ذات كه چهآن هر سهروردي نظر در
 است نوريت و ظهور عين عبارتي به و  نيستو قابل اشاره حسي)  ادبيات مشائيودن درب
 به اين ترتيب حكمت سهروردي كه ساختاري نوري دارد براي كل ).111و110: صص ،8(

 انوار مجرد محض و سوي ديگر ،يك سوي عالم هستي. شودهستي شرق و غرب قائل مي
داين ميانه انواري هستند كه تدبير كننده برازخ هستندر . قرار دارند) ماده( برازخ ظلمات .

و انوار ) عقول طولي(  قاهره اعلوناين انوار مدبر منطبع در ماده نيستند وليكن نظير انوار
به نحو نه به نحو انطباع و نه (، كه هيچ ارتباطي با برازخ  نيستند)صنامارباب ا(قواهر صوري 
 سهروردي بر اساس ايده تطابق عوالم با). 146و 145: صص ،8(ندارند) تصرف كردن

هايي دارند كه در انوار ت انساني بر اين باور است كه اگر انوار قاهره ويژگيأيكديگر و با نش
تند، نور شود، و مراتب پايين زائيده وجوه خاصي از مراتب مافوق هسمراتب پايين نمودار مي

 و238: ص، ص30(شودص نمودار ميهاي خابه صورت ويژگي) صيصيه(اسفهبد نيز در بدن
ادني در امر  اعلي و  امررابطه ميانتبيين كننده  »قهر« و »مهر«در لسان سهروردي ). 239

 شهوت و غضب صورتدر بدن به ظر سهروردي،  در ن  قهري-، اين رابطه مهريانوار است
عقل  توسط ،قوه غاذيه در بدن جلوه كلي سازي و اخذ يك صورت عام. نمودار مي شود

شود و سرانجام به صورت مولده نمودار ميدر بدن مبدأيت انوار براي مادون خود، . است
هرآنچه به عنوان اشتداد در نورانيت و استكمال در هيئت نوري به جهت خروج از قوه به 

 بدنبنابراين  شود،به صورت قوه ناميه نمودار مي توان پذيرفت،س و انوار ميفعليت براي نف
دارنده و اداره نگاه( النوعِ رب ،نفس و است) نفس (اسفهبد نور نمِص ،رورديسه نظر در

  ).206-204: صص، 8 (است بدن) كننده
نور « در ادبيات او ،بود» مدبر بدن«نفس كه در سنت حكمي پيش از سهروردي 

ي يك قلعه يا دژ بدن در نظر سهرورد. است  كه در بدن انساني قرار مي گيرد» متصرفي
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 فرمانده آن است و بر تمام قوا و حتي امور مادي و ظلماني آن نيز ، نفسنور مدبراست كه 

» أنا« با اين نور متصرف،. نهدنام مي» اسوتاسفهبد الن« لذا سهروردي آن را. حاكميت دارد
البته اين نور عالقه دائمي ). 207و147،201،202: ص، ص8( كندبه خودش اشاره مي) نم(

و اين خود دليل ديگري است ) 446: ، ص18(  و از آن جدا خواهد شدندارد) برزخ( به بدن
 نظير ،اما به هر روي نفس در كمال جوهري.  بداندهروردي نفس را از سنخ انوار مجردكه س

تند، استعداد نوعي كمال سهروردي براي برازخ كه در قوه متناهي هس. انوار قاهره نيست
جانب انوار قاهره اعلون و به واسطه انوار قاهره  اين كمال با افاضه نوري از قائل است،

به  نحوي است كه عالقه ) نور مدبر(  بنابراين نور افاضه شده،پذيرد صورت مي،صوري
يش از اين آمد چنان كه پ). 186و185: ص، ص8( دارد) بدن خويش(مستحكم با برزخ 

ثار متناهي است داراي آ) نفس( نور مدبر زيرا همين بحث نشانه حدوث تجردي نفس است
 اگر داراي قوه نامتناهي بود در امور ظلماني كه ذوات متناهي و داراي قوه و شوق چراكه

  ).  169و168 :ص، ص8( آمدمتناهي هستند گرفتار نمي
  بروم، اگر مرا خوش   اول من يك سواره پيش حسن كه پادشاه بود گفت كه«: عبارت

دهد كه حسن از همان وجهي  نشان مي،لعشاقمونس ادر » آيد روزى چند آنجا مقام كنم
كه  گزيدن حسن در انسان عالوه بر آنشود؛ بنابراين سكنااست كه عقل صادر ميصادر شده

 نيز دهد كه اصل و حقيقت انسانكنايه از تعلق گرفتن نفس ناطقه به بدن است، نشان مي
ه نوع خود را فرا جايي كه فصل همنفس ناطقه فصل حقيقي انسان است و از آن. هست

 را آدم همگى« : همه وجود انسان را فراگرفته استگيرد و ذاتي آن است، نفس ناطقه مي
 هبوط  بنابراين در نظر سهروردي).270: ص، ص15( »نگذاشت آدم حيز هيچ چنانك بگرفت

به جهت آن است كه با علوم و تنها نفس ناطقه از عالم علوي عقلي به عالم سفلي ظلماني 
الزمه وصول به اين علوم . ها است استكمال يابداي كه در ابتداي امر فاقد آنف حقيقيهمعار

از دارد، امكان دارد و همراهي بدن و قواي آن را نينيز جز با تالشي كه زمان را مصروف مي
    ).3: ، ص8(پذير نخواهد بود

همان ا  ر»روح«لفظ  اگر . است»كلمه صغري« مساوق برخي آثار سهروردينفس در 
شيخ اشراق  بينيم كه براي ناميدن نفس بدانيم آنگاه ميشريعت در لسان اي بدانيم كهواژه
 معنى يك روح و كلمه آنكه عالمت «:داند را يكي  مي)نفس(كلمه و روح آواز پر جبرئيلدر 

 تَعرُج" يگرد جاى و گفت )10: فاطر، 1("الطَّيب اْلكَلم يصعد إَِليه" اينجا كه آنست دارد
 با استناد ، او»قدرته جّلت حقّه ب است راجع "اليه" دو هر و ،)4: معارج("الرُّوح و هاْلمالئَك

  :دهدبه آيات قرآن كلمات خداوند را در سه مرتبه توضيح مي
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ها است و مصاديق آياتي آن كه روح القدس يا جبرئيل آخرين »كلمات كبري« .1
.  هستند)165: اتصاّف، 1 (»الصافُّونَ َلَنحنُ إِنَّا و«و  )4: نازعات (»سبقاً فَالساِبقات«چون

 .  هستند اشراقييواهر اعلون در مابعدالطبيعه قكلمات كبري قابل انطباق با انوارِ

2. »فرشتگاني هستند كه مصاديق آياتي چون »سطيكلمات و »نُ إِنَّا وَلَنح 
و قابل انطباق با   هستند)5: نازعات، 1 (»أَمراً فَاْلمدبرات«و) 166: اتصاّف، 1( »اْلمسبحونَ

  . انوار قاهره عرضيه هستند

گيرند و با همه نفوس انساني كه از روح القدس نشأت مي كه »كلمات صغري« .3
اين انوار كه شعاع كلمه كبري . انوار متصرفه در برازخ يا همان انوار اسفهبديه سازگارند

 :انددستههستند خود دو 

  كنند هاي روشن كه كلمات طيبه هستند و به سمت پروردگار صعود مي روان- الف
  ).222-219:ص،ص3(ي صدا آميز هستندهايي كه روشن نيستند و داراي كلمهروان-ب
  وسهروردي نفس را مساوق عشق دانسته است، مونس العشاق  بيان تمثيلي رسالهدر

شناخت خود تعّلق داشت عشق پديد آمد كه آن را ه باز آن صفت كه «: گويد چنين مياو
 ،)270:،ص15(»عشق كه سپهساالر بود«  و نيز عبارت)269و268:ص، ص15(»خوانند»مهر«

؛ زيرا چنان كه آمد سهروردي مونس العشاققرينه ديگري است بر مساوقت نفس و عشق در 
 حسن موجودات به جايگاهجا نيز عشق براي وصول همه در اين. داندنفس را نور اسفهبد مي

  :در ميان حكماي مسلمان عقل داراي سه وجه است.  فرمانده است،)عقل(
 عقل ،وجه اول معرفت به واجب يا معرفت به عقل باالتر است و از اين معرفت -

 .شودمادون او صادر مي
 .شود صادر مي فلكي نفس است و از آن معرفت به ذات خويشوجه دوم -
  درك نسبت، از آنو  خود داردبا مافوقِاو كه است  نسبتي دركوجه سوم  -

  .شود صادر مي كه از وجه دوم پديد آمد، فلكي با آن نفسپيوندهمراه و هم فلكي،جسمي 
 نمود يعني حزن،،آنپيوند با و همهمراه امر  ،بنابراين اگر عشق مساوق نفس باشد

 هويت و منشأ در خصوص( زليخا سؤال در جوابِپاسخي كه عشق  .آيدبه شمار ميجسم 
 به اشاره ،»حسن درب از آباد روح محله از المقدسم بيت از من «دهد، يعني عبارتمي )او

 وليكن است) حسن (عقل با نسبت در نفساما اگرچه كه .  دارداو حقيقي مبدأ و نفس اصل
 اى خانه« عبارت و مؤيد چنين تعلقي است آن همجوار و بدن به تعلق در كه نيست گريزي

تأييدي ديگر  .)275:ص ،15(شود  است كه از زبان عشق بيان مي»دارم حزن همسايگى در
تي ديگر از ادر عبار را  چنين همراهي ميان نفس و بدن، تا رسيدن نفس به مرتبه عقلبر

عشق چون ... آويخت] عشق [ حزن كه برادر كهين است در وى «:بينيمچنين ميرساله اين
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 269: ص، ص15(»ت، دست در گردن حزن آورد و قصد حسن كرداز رفتن حسن خبر ياف

  ).270و
 و فعال عقل واسطه به خاص خود بدن به نفسهر  تعلق به ناظر العشاق مونس در

 خطاب حزن زبان از ،ها توسط عقل فعال و تدبير حقيقي آناوسوي  از هاآن دو هر افاضه
 ما پير و داريم ازو خرقه و   نحس خدمت در بوديم تو با ما «:شنويم مي چنين عشق به

 زبان از) نفس و بدن (انسان آمدن پديد باب در جبرئيل پر آواز در ،)272:ص ،15( »اوست
 »بسيارند بس  من فرزندان و است طبقه چهار  من آسياى اما« : خوانيم مي چنين فعال عقل
 هستند آسيا نموكال كه فرزنداني و آسيا صاحب را خود عقول، ساير نظير دهم عقل يعني

 ناري كره و هوايي كره آبي، كره خاكي، كره چهارطبقه از قمر تحت عالم. كندمي معرفي
 صراعن) درك نسبتي كه با عقل نهم دارد(دهم  عقل فقري جهت ، لذااست يافته تشكيل

به واسطه  درك او از ( كه هستند نفوسي واقع در  او فرزندان و آوردمي پديد را اربعه
 هايمزاج براي صوري مثابه به نفوس اين اگر سويي از. شوندمي صادر او از )خويشتن

 رسيد نتيجه اين به توانمي ،)يعني كمال اول جسم طبيعي (باشند عناصر تركيب از حاصل
-ميباقي  فعال عقل نزد ،ابدان از جدايي از بعد نفوس يا و ماده از مفارقت از بعد صور كه

) يا نفوس(پيرامون فرزندان خود ) يا عقل فعال(ان پير دهم از زب لذا سهروردي و مانند
 مفارقت كند جا آورد و از آن فرزندان من هر كه را نوبت رعايت خود بجاى «:آوردميچنين 

  ). 214و213:صص ،3(»   عود ازو متصور  نشود ديگر ميل
ر واقع  دمونس العشاقدر »  با حسن انسى داشت عشق كه برادر ميانيست«عبارت     

با عقول و مفارقات دارد و از جنس ) ر اسفهبدنو( نفس هروردي به نسبتي است كهتصريح س
شود، تعلق او مي) عقل(چه مانع از پيوستن نفس به مرتبه تجرد خويش اما آن. ها استآن

بود، چون تبسم حسن  ، مالزم خدمتش مى توانست گرفت نظر ازو بر نمى « :به جسم است
ى در وى افتاد، مضطرب شد خواست كه حركتى كند، حزن كه برادر كهين پديد آمد شور

  ). 269: ، ص15(» آويخت است در وى
  مرگ و رهايي از بند. 3. 4

قواي نفس براي اين تدبير ، مسائلي وجود بدن و نحوه ارتباط نفس با بدن و ضرورت 
هبوط نفس را از زبان جا آغاز در آن ، با ظرافت طرح شده اندعقل سرخهستند كه در رساله 

 نهادند و ده  آنگه هر دو چشم من بردوختند و چهار بند مختلف« :گونه مي شنويماينباز 
كس را بر من موّكل كردند، پنج را روى سوى من و پشت بيرون و پنج را پشت سوى من و 

   .)227: ، ص13(» ...  روى بيرون
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جا  برويم، در آناد الحكمارساله في اعتقبراي توضيح اين عبارت بايد به سراغ 

سهروردي نتيجه هبوط را از دست دادن توانايي مشاهده عالم خيال و اتصال به عالم عقل 
. ناظر به اين دو توانايي است) خيال و عقل(شوند، بنابراين دو چشمي كه بسته ميداندمي

در . عاري است) مگر صورت مادي(فل از هرگونه صورت و كمال صوري در بدو حدوث ط
 است و )چهار بند ( تركيب يافته از عناصر اربعه مزاج مستعدابندااين حال در واقع نفس در 

پنج (باطني  پنج حس و )  دارندروسوي بيرونپنج موكلي كه (راي پنج حس ظاهري اتنها د
  ).269: ، ص10( است)  دارند رو سوي درونموكلي كه

هاي ديگري نيز در آثار زگشاييتوان به رممي» بند«و » بدن«با مساوق دانستنِ 
 از جمله عجايبي كه از آن در رساله عقل سرخ،تمثيلي سهروردي، نائل شد، به عنوان مثال 

 است، زره داوودي در بيان عقل سرخ، همان بدن است،» دىوزره داو«شود، نام برده مي
چرا كه انسان ماند، تا از نابودشدن در امان بق يابد اسرانجام نفس بايد از اين زره داوودي فر

آواز  در .با نظر به نفس و حيث تجرد آن باقي است و با نظر به بدن و وجه مادي، فاني است
گفتم اين قريه كه حقّ «:  در باب فناي بدن و نحوه بقاي نفس چنين مي آيدپر جبرئيل
  عالم   ؟ گفت آن  چيست)75: نساء، 1(" الظَّالمِ أَهُلهاهأَْخرِجنا منْ هذه اْلَقرْي"  تعالى گفت

سر ه اى است ب  كلمه صغرى است و كلمه صغرى نيز قريه   تصرّف غرور است كه محلّ
 َنُقصه عَليك مْنها قائم و  ذلك منْ أَْنباء اْلُقرى"   تعالى گفت  زيرا كه خداى خويش
يدصهيكل كلمه است  ت ، آنچه قائم است كلمه است و آنچه حصيد اس)100: هود، 1("ح  

  ندارد، و هر چه بيرون از اين هر دوست  شود، و هر چه زمان ندارد مكان كه خراب مى
  ).223: ، ص3(»كلمات حقّ است كبرى و صغرى

است، رو به ويراني است، ) نمود نفس در عالم طبيعت( كلمه صغري بدن كه هيكلِ
و ) ؛ مجرد(بيرون از زمان و مكان كه اصل كلمه صغري ، دائر مدار بقاست زيرا كه حال آن

به هر روي در اثر مرگ اين دو كلمه از هم جدا . است) عقول(از سنخ كلمات كبري 
عقل دانيم اما مرگ در نفكاك نور مدبر از بدن را مرگ مي در ادبيات سهروردي ا.شوند مي

 به مرگ موكل خويش را دارد لذا مرگ انسان. است) ششمين عجايب(»تيغ بالرك«، سرخ
مراتب ،  بنابراين دست خودش نيست و تنها سهل و دشوار بودنِ آن، در دست اوست

 جدايي نفس را از بدن و تعلق او به ها در نحوه مرگ نيز متفاوت است؛ سهروردي رنجِانسان
ع تمثيل است زيرا اساسا بدن به هيچ نحو آورد و اين يك نومي» آسيب« بيانبدن را با

اما گويي دقت ديگري در اين عبارت هست و .  آسيب برسانددنِ نفسبوتواند به نفسنمي
به معناي مفارقت نفس از  ( طبيعي به صورت مرگكه مرگ براي همهاين نكته است آن 

 نخواهد بود و در واقع رنج آور )بدن به سبب فعليت يافتنِ تمامي قوا و استعدادهاي فرد
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 مرگي كه پيش از به معناي ( آنمي بودنِها، به خاطر اخترابودن مرگ براي اكثر انسان

مرگ طبيعي براي كسي اتفاق . است) دهدفعليت يافتن قوا و استعدادها براي فرد رخ مي
 او از تيغ بالرك و گسستن زره فتد كه به چشمه زندگاني دست يابد، در اين حالتمي ا

 سهل بود؟ گفت گفتم اى پير چه كنم تا آن رنج بر من«: بيندداوودي رنج و آسيبي نمي
چشمه زندگانى بدست آور و از آن چشمه آب بر سر ريز تا اين زره بر تن تو بريزد و از زخم 

 ...تيغ ايمن باشد كه آن آب اين زره را تنك كند، و چون زره تنك بود زخم تيغ آسان بود
 بر غسل چشمه بدان و برد راه اگر زندگانى، چشمه سر بر آسمان از نوريست روشنائى آن

  .)238و237 :صص ،13( »گشت ايمن بالرك تيغ زخم از  آورد
اين آب زندگاني حكايت بقاي انسان به علوم و معارف خويش است، اگر چه كه در 

 علمي كه در بقاي نفس مدخليت دارد، افاضه از خصوصاًعبارت به صراحت آمده كه علم و 
تواند معدات  سالك تنها ميلذا. جانب مفارقات و انوار قاهره است و نه به صورت اكتساب

  .5گام بردارد» چشمه زندگاني«چنين علمي را فراهم سازد يعني به سوي 
  

  نتيجه
 در فضاي شناسي خود در سه رساله مورد بحث مقاله را مباحث انسانشيخ اشراق .1

چه هست و  انسان ميانه آن در اين تصوير.سازدسالك و پير تصوير ميشكل گرفته از دوگانه 
.  لذا گويي انسان يك شخص در يك موقف واحد نيستت است،بايد بشود در حركچه آن

لذا مرجع . دارد) و بهتر بگوييم در خويش( اره غايت خويش را در مقابل خويشانسان همو
كه زماني  ما ؛نمايد، آشكار نيستگونه كه مي آنها،هيچكدام از انسان براي »من«ضمير 
 در كنيم، استفاده ميخودمان انتساب امور و رفتارها به را در گفتار خويش و» من«ضمير 

 .دهيم ارجاع ميرا داراست،» من منِ« تا » من«به امري كه عرض عريضي از واقع 

دوگانه ها در اين رساله ها به صورت من و پدر، من و پير، من و عقل سرخ، من و باز، 
 »هست و بايد« يا » و نمودبود«يوسف و حزن، زليخا و عشق، يعقوب و حزن همگي تصوير 

ها گويي مراتب يك نفس واحد در سلوك سرانجام همه شخصيت.  هستند»آغاز و انجام«يا 
 .عقلي خويش هستند

نما بودن طباع تام و بالطبع متناقض( طباع تام هم آغاز ماست و هم انجام ما .2
 ، طباع تاماز اوئيم جهت كهاز آن . ، هم حاصل اوئيم و هم حاصل ماست)هويت اصلي ما

هاي اصلي طباع لحاظ مولفه  بامقالهدر اين بنابراين . حافظ ما و معلم ماستهمراه، راهنما، 
تام در سنت هرمسي و در بيان سهروردي و مالصدرا، به مساوقت و مطابقت آن با عقل 
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نما در  جهانمتون ديني و دل و جامِفعال و رب النوع انساني در متون حكمي، جبرئيل در 

 .مي خويش رسيديم باستاني ايراني و ادبيات حكسنت

آثار سهروردي  اين سه رساله و ديگر ميان ،بحث حيات پيشيندر در تعارضي كه  .3
به » بالقوه بودن«رسيديم اما اگر ات بالقوه براي نفس شاهد بوديم در نهايت به نوعي حي

ست؟ ما در باشد بايد مشخص شود حامل اين قوه چيمعناي درست فلسفي آن طرح شده
 تعبير لذا شايد نوعي مسامحه در. آثار سهروردي به تبيين مصححي از اين قول بر نخورديم

اخير وجود داشته باشد، چراكه بايد براي نفس بماهي نفس، نوعي حيات پيشين، غير از 
 بالقوه همان نفس بما هي نفس باشد و يا ،نفس بماهي نفس متصور شويم كه در عين حال

هر دو  كهمحسوب شود، در حاليبماهي نفس  كه حامل قوه نفس تحليلي باشدداراي جزئي 
 .محال است) فعليت است كه مقام بساطت و (براي وعاء پيش از اين عالمامر 

ر  دكهسهروردي حقيقتا شايد نتوان سه مرحله حيات را به تمايزي انديشه در  .4
. ت يك حقيقت واحد مي داندسهروردي عوالم را ظهورا. آثار ساير حكما هست مشاهده كرد

سهروردي قول به علم . ايمظير چنين چيزي را در مسأله علم نيز از ايشان شاهد بودهما ن
پسين در علم خداوند را چنان كه در اقوال حكمايي نظير صدرا وجود دارد  پيشين و

كه براي نه آنداند، مي عالم را همان علم او دفتر گشوده علم خداوند واو عالم را . پذيرد نمي
لذا انسان سهروردي در حال زيستن در همه عوالم . خداوند علمي پيش از عالم قائل باشد

سهروردي انديشه كه بايد در خالصه آن. كنداست و گويي هيچ عالمي را از خود خالي نمي
 قوس نزول و صعود را در همبستگي باهم و در پيوند با يكديگر و در پيوند با انسان و عوالم

جوي و  مالك تحليل متون حكمي او قرار داد و از اين روي شايد جست،وجودي او
 .هايي براي حيات پيشين، دنيوي و اخروي در آثار او برآيند كارامدي را به ما ندهد مؤلفه

 عالم عقول و عالم محسوسات، جايگاه نور متصرف يا نفس است، عالم مثال، ميان .5
شناختي سهروردي، رو سوي شناختي و معرفتستيبدين ترتيب نور متصرف در ضرورت ه

كه از (انوار قاهره دارد وليكن متصرف در برازخ است، بنابراين بدن در واقع، ظهور نفس 
سهروردي با اين تبيين قدري از دشواري مسأله رابطه . در عالم برازخ است) زمره انوار است

رابطه ميان رب النوع و طلسم يا رابطه  به نوعي به ،دورابطه آناز كاهد زيرا نفس و بدن مي
بسته  و به عبارتي به رابطه ميان امر ظاهري و امر باطني، كه همصاحب صنم و صنم

هايي از اين سنخ در دستگاه اشراقي، به نحو رابطه رابطه. كنديكديگر هستند، تعبير مي
ر دارد، سعادت  قهري هستند، لذا نفس بر بدن قهر دارد و بدن بر نفس، شوق و مه- مهري

  .نفس در تسلط بر بدن است و كمال بدن در مطاوعت از نفس
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اي كه سهروردي به اهميت مرگ اختياري و توانايي رابر اشارهب اشاره به مرگ در .6
از مرگ بر حقيقت كمتري مسأله اصلي آن است كه چگونه رنج . خلع بدن دارد، ناچيز است

 انسان  كه مايه تالشاموريتنها  ،نظر سهرورديلذا شايد بتوان گفت در ، انسان وارد شود
كند و با اين نگاه ها نمود پيدا ميها هويت انساني محوريت دارد، در رسالهاست و در آن

به ...) باغبان، سليمان و(حتي سخن از خداوند جز در زمينه اي مبهم و كلي و به نحو اشاره 
ست و حتي طرح طبيعيات و ترتيب فضاي كلي هر رساله رخدادهاي نفس ا. آيدميان نمي

كننده مسير سلوك انساني است، فارغ از آن كه نوعي افالك جنبه مقدماتي داشته و تعيين
رنگ از چه آمد يك زمينه پرآن. آيدحكمت بحثيِ معد براي حكمت ذوقي به شمار مي

به سازد و حكمت او را به مثاپرداختن به انسان به عنوان محور هستي را نمودار مي
 .سازدحالج نمودار مي» انا الحق«ترين تفسير از ترين و تفصيلي عميق

 

  ها يادداشت
 تجدد ال اذ باطل، كالم " مراتبها عن لسقوطها   موجب حال لها يسنح المتصرّفات انّ " يقال ما«. 1

 .)202: ، ص8(»علمت  ما على  التغيرات و الحركات عالم فى ليس ما فى

مناجاتي را ذيل حكايتي از نماز ) 108: ه، ص1375( و العرشيه هتلويحات اللوحيشيخ اشراق در ال. 2
  قام هرمس« :كندكند كه در آن هرمس از كلمه پدر استفاده ميهرمس در هيكل نور، ذكر مي

 عند شمس فى هيكل النور، فلما انشقّ عمود الصبح فرأى ارضا تخسف بقرى غضب اللّه هيصلّى ليل
اتي با در مناج سهرورديخود  و نيز »... جيران سوءهيا أبى نحنى عن ساح: ، فقالعليها فهوى هويا

اجعلنا ممن ! ربنا«: اندخواهد كه او را از زمره كساني قرار دهد كه به پدرشان تشبه يافتهخداوند، مي
 سّكان ه الى مجالس  فى عالم االركان، و ال يأنس  أبويه؛ ال يركن الى كينونتهه، و قطع نسب  بأبيه تشبه

 ).464، ص9(» المكان و الزمان، كى ال يتحبس فى سجين الحدثان

كردند، بنابراين اقليم هشتم اشاره به آن در جغرافياي قديم زمين را به هفت اقليم تقسيم مي. 3
گنجد، اگرچه كه هاي زميني نيست و اساساً در جغرافياي محسوس نميدارد كه عالم مثال از اقليم

 و لذا اقليم هشتم، خود داراي شهرهاي جداگانه و اجد اموري است كه داراي مقدار و شكل هستندو
 ان الصعود الى السماء مع ابدان انما ...«: آسمان و زميني متفاوت از آسمان و زمين محسوس است

م كان الثامن فان االرض لما انقسمت سبع اقالي.  الذي هو عالم المثال  الثامن يكون من احكام االقليم
 اليها هفان صعود االبدان العنصري.  الى السماءه الذي يوجد منه االبدان الصاعدههو عالم المثال المعلق

محال، و اظهار العجائب و الغرائب من االنبياء و االولياء اكثر ما يكون بسبب الوصول الى هذا العالم و 
، فهى اسماء مدن من عالم المثال »قلياهور«و » جابرص«و » جابلق«و .  و خواصههمعرفته مظاهر

؛ و اما هورقليا فمن هنطق بها الشارع، اال ان جابلقا و جابرصا مدينتان في عالم عناصر المثل المعلق
 . )594: ، ص22(» عالم افالك المثل، فافهمه
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كند كه بيان مي»  و منامهحكاي«تحت عنوان والعرشيه هالتلويحات اللوحيدر كتاب سهروردي . 4

ارسطو معلم اول اي به ديدار است تا آن كه در خلسهزماني به شدت به مسأله علم اشتغال داشته
اي كه در استفاده. )74-70: صص ،7: نك( گذارد ميشود و دشواري مسأله را با او درمياننائل مي

ت و اين يادداشت از حكايت مزبور شده يكي، ويژگي معرفت بخشي و القاي علم توسط ارسطو اس
 . داده استرخبه نام جابرص ديگري، مكان ديدار است كه در شهري از شهرهاي عالم مثال 

 مورد نظر پرداخته نشد، چرا  به واكاوي رموز و تمثيالت رساله هايبه نحو گستردهدر اين مقاله . 5
قواي  ها ناظر به طبيعيات مشائي هستند و انسان و بخش وسيعي از رموز و تماثيل اين رسالهكه

شناسي كنند، از اين جهت در اين مقاله، كه انسانظاهري و باطني او را بر آن مبنا تشريح مي
هاي سهروردي خود بخشي از اين رموز را در رساله. نشداشراقي مد نظر بود، به اين تفاصيل پرداخته

ر اثآاز آن، است، فارغ تشريح كرده بستان القلوب و يا روزي با جماعت صوفيانديگر خود نظير 
ربن و آثاري از ُك) فارسي ادب در رمزي هاي داستان و رمزنظير (ارزشمند دكتر تقي پورنامداريان 

هاي زباني با رسالهگشاي نوعي تالش براي همراههاست كه سال) نظير ابن سينا و تمثيل عرفاني(
بخش طباع تام خصوصا  الزم به ذكر است كه در نگارش .تمثيلي در ادبيات حكمي و عرفاني هستند

ايده هاي تمثيلي سهروردي، از هاي ديگري در داستاندر تطبيق آن با جام جهان نما يا شخصيت
 در) استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي(دكتر سعيد انواري فلسفه اشراق گفتارهاي درس مندرج كلي

  .، با تصرّف و سوگيري متفاوت، استفاده شده است 1392و1391سال هاي 
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گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ (حكمت اشراق  ).1389.(پناه، سيد يداهللايزدان .30

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه : قم .پورتحقيق و نگارش مهدي علي . 2ج. )الدين سهرورديشهاب
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Abstract 

In the writings of Shihāb al-Din Yahyā Suhrawardi, the Man 

has a luminous reality and several advents in each World, one of 

them the Purgatory, and this reality has different aspects and even 

sometimes a different name in some of these Worlds. But by 

neglecting the sensuous things, the sālik (the man who is on this 

path) forsakes the Purgatory and proceeds toward the World of 

Ideas (Ālam-i Mithāl) and there, he forgathers his Perfect Nature 

(Tibā-i Tāmm or pre-eternal Self), and as his shepherd and the apex 

of his perfection, it instructs him through the path, as it did from 

the beginning. This is how the allegori-mystical writings of 

Suhrawardi illuminate how the Man can live in various Worlds, 
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how his sensual Self (al-núr al-isfahbadi) relates to his body 

(Sisiah), and how one can get liberated from Darkness (ẓulamāt) 

to join the Lights and, aided by the light of the knowledge (al-'ilm), 

reach into his subsistence (baqa'). Based directly on the thoughts of 

Suhrawardi in his writings, the present study will focus on his 

theosophical views in three allegori-mystical works: ‘Aql-i surkh 

(Red Intellect), Āwāz-i par-i Jibrāil (The Chant of Gabriel’s Wing), 

and Risālaī fī ẓaqiqat al-‘ishq (Treatise on the Reality of Love). 

His views in these works concern the Reality of Man, his place in 

each World, the essence of Human Self and Perfect Nature, and the 

permanence of conscience toward reaching the ultimate truth. 

 

Keywords: Suhrawardi, anthropology, human self, Perfect 

Nature, ‘Aql-i surkh, Āwāz-i par-i Jibrāil, Risālaī fī ẓaqiqat al-

‘ishq  
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