
 
 

 
 

 های عرفانی شیخ اشراق شناسی رمزی در داستان انسان
 

  آزاده الیاسی                                     اسداله آژیر
 

 چکیده 
او از موضوعات مهم نظام حکمت اشراقی  حقیقت درک شناخت انسان و

اش های رمزیسهروردی آثارش و ازجمله داستاندلیل  همینشود و بهمحسوب می

ای برای فهم حقیقت و جایگاه انسان و راه رسیدن وی به کمال را عمدتاً زمینه

ی وی، نفس نوری از انوار الهی و جوهری مجرد و  به عقیده  قرار داده است. حقیقی

هویت با انوار قاهره و دارای ماهیتی یکسان با نوراألنوار است که در روحانی، هم

. هدف حکمت، چه در قالب نظام جهان ظلمانی ماده و زندان تن گرفتار شده است

و کمال آن باشد. صورت داستان یا هر شکل دیگری باید نجات نفس  فلسفی و چه به

در  توانشیخ اشراق را می عرفانی-های رمزیکاررفته در داستانگرچه رمزهای به

شناسی و خداشناسی گنجاند، لیکن حجم شناسی، انسانی کلی جهانسه دسته

بخشی از رمزها هرچند شناسی است.  اصلی رمزها و محوریت محتوا مربوط به انسان

مشائی سازگارترند، اما معنا و مقصودی که نهایتاً   یلحاظ شکلی با نظام فلسفهبه

 کنند، اشراقی است. محتوای بخش دیگری از رمزها حتی با اصول فلسفیالقا می 

تازی روح رسد که پیشنیز ظاهرًا سازگاری ندارند. به نظر میاالشراق  هحکم

سازش، باعث شده گر و تخیل رمزپرداز شیخ اشراق نسبت به عقل نظاممکاشفه 

 تر باشند. اش اشراقیهای رمزی، از آثار فلسفیاست تا گاهی داستان

 .النفسعلم  .5    رمز،  .4  نور مدبر،  .3  های رمزی،داستان  .2  سهروردی،  .1  های کلیدی:واژه 
 

 . مقدمه1
 النفس، محوریت دارد و مـور خاص، علـطهـشناسی یا بی اشراق مبحث انساندر فلسفه

اشراقی  حکمت درک(. 484، ص: 2، ج8شود )مدخل حکمت اشراقی محسوب می نوعیبه

است.   استوار  آدمی هستی تأویل و انسان  وجود به درون آگاهی بر  بیشتر  سهروردی
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 آن را حیاتی و اساسی بحث و این حکمت درک کلید واقع در النفسعلم و خودشناسی

النفس، نوعی غایت برای اجزای دیگر این از سوی دیگر، خودشناسی یا علم .دهدمی تشکیل

شود؛ چراکه هدف نهایی، بازشناسی موقعیت »خود« در نظام هستی حکمت نیز محسوب می

که وی برخالف  رویکرد متفاوت شیخ اشراق باعث شده استو یافتن سعادت غایی آن است. 

 بیشتر و اندداشته  طبیعیات محسوب فصول از فصلی النفس رامبحث علم مشائی که حکمای

 نزدیک الهیات  شناسی را به مباحثموضوع انسان  دارند، توجه انسان هایفعالیت و  قوا شرح  به

 رهایی و نجات چگونگی در ی طریقارائه  دارد، بیشترمی باب ابراز وی در این سازد. آنچه

 (.484-483، صص: : 2مادی است ) جهان ظلمات از انسان

اش که عمدتًا خصوص به آثار فارسیشیخ اشراق حکیم محبوب ایرانیان است و به

های متعددی ها و کتابها، مقالههای رمزی است، بسیار توجه شده است؛ درنتیجه، رسالهقصه

شدن به شرح و بررسی این آثار اختصاص یافته است که گزارش آن در اینجا باعث حجیم

کند و لذا ضرورت کار خواهد شد. چند چیز اثر حاضر را از آثار دیگر متمایز میهرچه بیشتر 

ی کلی و تمرکز بر رمزهای بندی رمزها به سه دستهسازد: اواًل دسته انجام آن را آشکار می

النفس اشراقی در میان این دسته از رمزها؛ شناسانه؛ ثانیاً پیگیری مفاهیم اصلی علمانسان

رمزی و آثار -شناختی میان آثار ادبیشناختی و هستیهای انسانرخی تفاوتثالثاً یافتن ب

 و تالش برای توجیه آن. حکمة االشراق  فلسفی، ازجمله

رمزی آثاری هستند که شیخ اشراق بیش از جاهای دیگر، در -های عرفانیداستان

مطالب فلسفی بان رمز،  ها با استفاده از ز. سهروردی در این داستانپردازدالنفس به آن میعلم

به دلیل دارد. و عرفانی مدنظرش در ارتباط با حقیقت انسان را در قالب حکایاتی بیان می

در این زمینه، تعداد رمزها بیشتر از   شناسی، طبیعی است کهاهمیت و محوریت موضوع خود 

سنخ انوار است  ی انسانی )نور مدبر( همازآنجاکه نفس ناطقه  حال،های دیگر باشد. بااینزمینه 

و برای بازگشتش به جهان انوار باید از جهانی به جهان دیگر سفر کند، لذا مباحث مربوط به 

هرحال اند. بهها وارد شدهشناسی اشراقی نیز بالطبع در این داستانخداشناسی اشراقی و جهان

 النفس است. های رمزی سهروردی، علممحوریت محتوا در داستان

های رمزی و عرفانی شیخ اشراق را از ضر تالش بر آن است که داستاندر نوشتار حا 

کاررفته در النفس بررسی کنیم، به این صورت که پس از استخراج رمزهای بهی علمجنبه 

شناسی( جدا کنیم ی رمزها )خداشناسی و جهانشناسانه را از بقیهحکایات مزبور، رموز انسان

ها بپردازیم. این کار نتایج جالبی اشراقی به تفسیر آن  بندی، براساس حکمتو پس از دسته

مورد بیان خواهد به گیری پایانی، مورددهد که در متن نوشتار و یا در نتیجه را به دست می
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شد. در آغاز ضروری است که مفهوم رمز و کاربرد آن در قلمروهای مختلف را هرچند گذرا، 

 بررسی کنیم.

 . رمز2
رود در فارسی به معنای نماد، نشانه، دال و نمود به کار میای است عربی که رمز کلمه

اگر بخواهیم معنی کلی و شاملی از رمز به دست بدهیم، باید بگوییم  (.2258، ص: 2، ج1)

رمز عبارت است از هر عالمت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی که بر معنی و مفهومی ورای 

نماید، داللت دارد. این معنی کلی رمز، معنی اصلی لغوی آن را نیز شامل آنچه ظاهر آن می 

ای که مثالً با چشم یا لب یا شود که عبارت است از اشاره با اعضا و جوارح؛ زیرا هر اشارهمی

گوید زبان خود، سخن از مفهومی میگیرد، در ورای ظاهر خاموش و بیابرو یا دست صورت می

 (.4، ص: 4پذیر است ) درککه برای دیگران کامالً 

کنند تفاوت آن با ی تعریف اصطالحی از رمز، تالش میدر علم معانی و بیان برای ارائه 

 اند، نظیر استعاره، بیان کنند:برخی صور خیال که نزدیک به آن

]یعنی رمز[ به یک مشبه خاص داللت ندارد، بلکه آن بر  1به در سمبلنخست، مشبه 

ای از معانی و مفاهیم مربوط و نزدیک اصطالح، هالههم داللت دارد و به  چند مشبه نزدیک به

به هم است. زندان در شعر عرفانی سمبل ]=رمز[ تن، دنیا، تعلقات دنیوی و امیال نفسانی 

ی صارفه، به را به سبب وجود فی الواقع قرینه است. دیگر اینکه در استعاره ناچاریم که مشبه

ی شود، قرینهدریابیم. اما سمبل ]رمز[ در معنای خود نیز فهمیده میحتماً در معانی ثانوی 

های فرهنگی ی معنوی، مبهم است و درک آن مستلزم آشنایی با زمینهصریحی ندارد و قرینه

 (.190-189، صص: : 12بحث است )

شود که رمز آن است که با آنچه از جهان  درنتیجه، در تعریف اصطالحی آن گفته می

های محصول حواس به دست آمده، به چیزی بوده و با تجربهدریافت  ده و از آن قابلشناخته ش

کند، یا به مفهومی جز مفهوم مستقیم و متعارف از جهان ناشناخته و غیرمحسوس اشاره می

کند، به شرط آنکه این اشاره بر قرارداد مبتنی نباشد و آن مفهوم نیز یگانه خودش اشاره می

 (.14، ص: 4م آن تلقی نشود )مفهوم قطعی و مسل

توان مشاهده کرد. های مختلفی از علوم میاین معنای اصطالحی از رمز را در زمینه 

رود که به معنایی غیر از شناسی، از رمز سخن میالبته گاهی در برخی علوم، همچون زبان

بل بیشتر ی سمی ترجمه کلمهواسطهشناسی بهرسد در زبانمعنای مدنظر ماست. به نظر می

ی سمبل به رمز پدید آورده این معنای کلی نماد و نشانه مدنظر است. مشکلی که ترجمه

شود. در اینجا، عرفان، دین و حکمت اشراقی، است که گاهی بین معانی مختلف رمز خلط می
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ها اند که در ادامه، مختصراً به معنای اصطالحی رمز در آنسه قلمروی مهم و مرتبط

 پردازیم. می

 . رمز در عرفان1.  2

شود و غایت معرفتی که از طریق قلب و غالباً بدون اتکا بر عقل و استدالل حاصل می

شود. در این بینش، واسطه با ذات یا صفات حق است، عرفان نامیده میآن هم اتصال بی

کند و درحقیقت، عارف توحید کند، بلکه احساس میدرواقع عارف وجود خدا را اثبات نمی

جوید و حکمتش، حکمت ذوقی است. وی در اشیا و احوال عالم با چشم ذوق نظر لی را میحا

ادراکات عرفانی (. 34، ص: 6کند و مالک قبولش تسلیم قلب است، نه تصدیق عقل )می

ی مفاهیم دلیل در مقوله همینادراکاتی هستند که ورای ادراکات عقلی و حسی ما هستند و به

ی وضع و کاربردشان ادراکات معمولی و متداول حواس و عقول بشری است، حوزهو الفاظ که  

 (.508، ص: 22داخل نخواهد شد. )

داند و معتقد است که هرچه در ی عالم باال میعارف جهان محسوس و مادی را سایه

ی حقیقت مطلق و فنای در او و اتحاد اینجاست، رمزی است از حقیقت مطلق و لذا مشاهده

دیگر، ازآنجاکه تصویر و تجسم امر عبارترود؛ بهی واال به شمار میهای عارفانهو، از تجربهبا ا

آید، پذیر نیست و معنای حقیقت، بدون یاری امثال و اشباه به عالم صور درنمیکلی امکان

ی امور حسی جزئی نشان های مربوط به آن را با واسطه عارف ناگزیر است آن کل و تجربه

کارگیری رموز و رمزگونه دهد. پس بهزء را رمز و تصویری برای کل قرار میدهد و ج

گفتن، در علم عرفان وسعت بسیار دارد؛ زیرا در عرفان، ذات حق ناشناخته است و سخن 

ی آن ذات برتر و ناشناختنی هستند که محدود اشیای خارجی در حد ذات خود، نمود و نشانه

 یک از حدود نیست.به هیچ

کردن زبان عرفانی بر عناصری تأکید شناس برای مشخص دانشمندان عرفانبرخی 

شود؛ عناصری چون رمز، تخیل و  ها توجه میهای هنری و ادبی به آنکنند که در بررسیمی

دانند و معتقدند که عرفان اصیل سبب عرفان را قلمروی هنری زبان میهمینچندمعنایی. به

 (.79-32، صص: : 11سانه امکان تحقق ندارد )شناجز در یک زبان هنری و جمال

  . رمز در دین2.  2

های متعارف و قلمروهای مألوف ساخته شده است، اما زبان متعارف برای توصیف تجربه 

های مربوط به این حوزه، چندان متعارف و ملموس نبوده فضای دینی و عالم قداست و تجربه

گرفتن زبان متعارف در کارست؛ درنتیجه بهسبب زبانی برایش وضع نشده اهمیناست و به

اساس علما و مردان دینی همینکند. براین قلمروی نامتعارف، آن را مبهم و نامفهوم می

خواهند که صورت عبارات و برند و از مخاطبان خود میناگزیر، به تمثیل و اشارت پناه می
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ه بواطن معطوف دارند و به انگشت معنای ظاهری آن را ننگرند، بلکه نگاه خود را از ظواهر ب

 (.333-332، صص: : 7اشاره نظر ورزند )

تواند فضای دینی و عالم قداست، با رمز پیوندی ذاتی دارد و فقط زبان رمزی است که می

ترین سطح رمزاندیشی دینی، عالم موجودات در این قلمرو کاربرد داشته باشد و اولین و اساسی

ها خداوند قرار دارد. خداوند رمزی است که برای بیان غایت واالی آنغیبی است که در رأس  

رو های ناظر به خدا معنای رمزی دارند و ازاینشود، بنابراین تمام گزارهشخص معرفی می

اوصاف متنوع بسیاری که در متون مقدس به خدا نسبت داده شده، معنای نمادین دارند و 

وس این الفاظ را به خدا اسناد داد؛ درنتیجه اگر خدا توان معنای عادی، محسوس و ملمنمی

شود، ی انسان خوانده میدر متون مقدس، یک شخص، پدر مهربان آسمانی، شبان و صخره

ها مدنظر نیست و معنای رمزی و ثانوی آن مراد است.  وجه معنای ظاهری و اولی آن هیچبه

اند و معنای رمزی ان رمزی بیان شدهها را دربردارند، با زبپس تمام قضایایی که این وصف

 (.117، ص: 13دارند )

نام معتقدند سیاق و زمینه و فحوای رمز،  اساس بسیاری از رمزشناسان صاحببرهمین

شناسی دینی جای دارد. پس طور خاص، اسطوره و آئین است و رمزشناسی در قلب انسانبه

ی شناختی است. چون در آینهذاهب قومی ادیان و مبهترین راه فهم رمزپردازی دینی، مطالعه

توانیم شود و ما میبه بهترین وجه پدیدار می 2این مذاهب و ادیان است که انسان رمزاندیش

-114، صص: : 3ی دیالکتیک قداست مشاهده کنیم )اش را در متن و زمینه جریان زندگی

115.) 

حدی، عبارت است از شناخت توان گفت شناخت هر دین، تا  به توضیحات فوق میباتوجه

کم بخشی بودن دست ی رمزهای آن دین. در ادیان ابراهیمی نیز از نمادین و مجازیمجموعه 

رود؛ مثاًل ازنظر برخی اندیشمندان داستان آدم)ع( در متون دینی از متن دینی سخن می

ت در بهشت، صورت نمادین طرح شده است. قرآن داستان آدم را ازنظر سکونادیان ابراهیمی به

صورت رمزی طرح کرده است  شدن از بهشت، توبه و... بهاغوای شیطان، طمع، حسد، رانده

 (.41، ص: 22)

 . رمز در حکمت اشراق3.  2
حکمت اشراق حکمت رازدانی است و کالم شیخ اشراق، بنابر ادعا، آکنده از اسرار و رموز 

شمارد و ی ایران باستان میطرف حکمت اشراقی خود را احیای حکمت رمزاست. او ازیک 

تر، چون هرمس، انباذقلس و ی افالطون و حکمای پیشدیگر معتقد است شیوهطرفاز 

آیند نیز رمزگویی بوده است و قصد وی فیثاغورث که پیشوایان حکمت اشراق به حساب می
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اش این بوده که حکمت افالطون و زرتشت را در بستر فکری واحدی جمع کند. در فلسفه

 گوید:در ارتباط با رمزگویی حکمای اشراقی می االشراق  هحکمی روردی در مقدمهسه

هایی که بر آنان نوشته شده و های پیشینیان به رمز بیان شده است و ردیهآموزه 

های آنان صورت گرفته، به فرض اینکه بر ظاهر گفتار آنان وارد باشد، هایی که بر آموزهابطال

، 2، ج8) ناشدنی استنظر آنان وارد نیست؛ پس رمز ابطالطمحولی بر مقاصد و حقایق م

 (.10ص

اش از زبان رمزی بهره برده است. های عرفانیبیش از هر جایی، سهروردی در داستان 

ی تخیل خود را ها حقایق حاصل از اشراقات قلبی یا معانی حاصل از قوهوی در این داستان

کند. گرایانه وجود نداشته است، به زبان رمز بیان میعقلشان در قالب زبان که امکان ارائه 

ها ارزش و اعتبار حکمی و عرفانی بسیاری دارند و درحقیقت، حکمت اشراقی این داستان

ها، از انسان، رسد. وی در عموم این رساله هاست که به کمال میسهروردی در این رساله 

اسارت و آزادی، علم و جهل، ارتباط با خدا و...، اهلل، کمال و نقصان،  مابعدالطبیعه، سلوک الی  

 کند.با استفاده از زبان رمزی بحث می

شناختی سهروردی در فرض جهانشناسانی همچون کربن، پیشبه اعتقاد سهروردی

رمزپردازی، اعتقاد به عالم اشباح مجرده یا همان عالم مثال است. این اقلیم همان عالمی 

ی گل آدم سرشته شده است و بدون این سرزمین، ماندهاز پس عربی،است که به قول ابن

 (.18، ص: 15دهند )بسیاری از معارف دینی و عرفانی معنای خود را از دست می

ای میان عالم محسوس و عالم معقول قرار گرفته است، یعنی نه عالم مثال، در مرتبه

های عالم جسمانی، برخی ویژگیکاماًل مجرد است و نه کامالً جرمانی و جسمانی، بلکه فقط 

همچون شکل و رنگ و اندازه را دارد. درک و دریافت آن عالم در قالب صور رمزی و با قوای 

پذیر است. خود سهروردی برخی عقاید دینی شوند، امکانها محسوب میباطنی که مظاهر آن

متوسطین و جهنم و فلسفی همانند رؤیاها، وجود جن و پری، مکاشفات انبیا و اولیا، بهشت 

شناسان مزبور، این عالم که سهروردی از کند. به اعتقاد سهروردیرا با همین عالم تبیین می

سرایی رمزی وی است که بدون ی داستان کند، درواقع صحنهآن به شرق اوسط نیز تعبیر می

ت. ها ممکن نیسبردن از ظاهر عبارات به باطن آن در نظر گرفتن آن، گشودن رمزها و پی

برد که ، اصطالحاتی را به کار میاالشراق  هحکمشیخ اشراق در آثار داستانی و نیز شاهکارش 

(، شهرستان 273و ص  211، ص:  9ناظر به همین عالم است؛ اصطالحاتی همچون ناکجاآباد )

، 2، ج8( و اقلیم هشتم که دارای سه شهر هورقلیا، جابرصا و جابلقا است )275جان )همان: 

با اثبات ادراکات خیالی قائم به ذات و نیز االشراق  هحکم هروردی در کتاب(. س254ص: 

ی امتناع انطباع کبیر در صغیر، به وجود عالم مثال استدالل کرده است )همان(. لیکن قاعده
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های رمزی ی رمزها و وقایع داستانتوان همه سختی میهمچنان که در ادامه خواهیم دید، به

 یال منفصل تبیین کرد.ی عالم خرا با نظریه
 

 های رمزی شیخ اشراق . ساختار کلی داستان 3
، هالطفولی هفی حال، عقل سرخ، الطیر هرسالاند از: های رمزی شیخ اشراق عبارترساله 

و  هالغربی هالغرب، العشق ه حقیقفی ، لغت موران، آواز پر جبرئیل، روزی با جماعت صوفیان

 . صفیر سیمرغ

های عرفانی شیخ اشراق را تر متذکر شدیم، رمزها و محتوای قصهپیشگونه که همان

شناسی )که شناسی و فرجامشناسی، انسانی خداشناسی، جهانتوان در چند گروه عمدهمی

ی بندی کرد، لیکن عمدهشناسی گنجانده شود( دستهتواند ذیل انسانالبته این آخری می

ترین شناسانه است. پس شاخصهای سهروردی، انسانکاررفته و اساسًا محور قصه رمزهای به

ها از علم نفس به خود ی نفس است. وی در این داستانبخش رسائل رمزی سهروردی، درباره

رسد و از این طریق، به مافوق نفس کند و به هویت نوری آن میاش به غربت آغاز میو آگاهی

یابد، سپس قوس نزولی را آغاز نوری می ها رای آن رود و هویت همهتا نوراالنوار پیش می

 دهد.گردد و جایگاه آن در این نظام را نشان میکرده و از نوراالنوار به نفس بازمی

های عرفانی شیخ اشراق در پی نمایش جایگاه انسان در هستی و اثبات این مجموع قصه 

لیکن به بدن  مطلب است که نفس انسانی نور مجردی بوده که در شرق هستی ریشه داشته،

ی مادی تعلق گرفته و به تدبیر و تصرف در او مشغول شده است، از عالم قدسی به ظلمتکده

ناسوت هبوط کرده و در آن اسیر شده است. به همین دلیل است که نفس بشری پیوسته در 

ی دیگر یا »انائیت دیگر« آسمانی خویش این جهان افسرده و غمگین است؛ در جستجوی نیمه 

ی ملکوتی خویش متحد شود و به منزلگاه اصلی رسد که با نیمهآنگاه به سعادت می است و

ی آسمانی خود که انائیت واقعی اوست، رسد که با فرشتهخویش برود و زمانی به آرامش می

ازنو یکی شود. ارتباط متافیزیک نوری سهروردی با سلوک اشراقی وی در اینجاست که وی 

ی حقیقی یقی نفس، در تالش برای بازگرداندن نفس انسانی به مرتبهدادن جایگاه حقبا نشان

خویش است. وی راه نجات از این اسارت را ریاضت و سیر و سلوک معنوی و ترک تعلقات و 

 (.227-226، صص: : 22داند )های مادی میمشغله
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 های عرفانیالنفس رمزی در داستان . علم4
 . جهات و قوای نفس1.  4

 وای نفسانی به آن ـرسد که اوالً تعدد قبه این نتیجه میاالشراق  هحکم هروردی درـس

 دهدتا از قوای باطنی را به یک قوه تقلیل میپنداشتند و مثاًل سهتنوعی نیست که مشائیان می

کند به اینکه ( و ثانیاً پس از بیان قوای ظاهری و باطنی نهایتاً حکم می210، ص: 2، ج8)

، ص: 2، ج8)گردند که ذات نوریه و فیاض لذاته است ی این قوا به خود نور مدبر برمیهمه

ی نگهبانانی هستند که مانع منزلههای رمزی قوای ظاهری و باطنی بهلیکن در داستان (.  213

 شوند.فس از دام جسم و توجه او به عالم علوی و معقوالت میفرار ن

داند که صیادان قضا و قدر او را اسیر نفس را مثال باز پرنده می عقل سرخی در رساله 

ها رو به سوی او و پشت به تای آناند و ده موکل را که پنجاند و به والیت دیگری بردهکرده

ی دیگر پشت به او و روی به سمت بیرون دارند )حواس تابیرون دارند )حواس باطن( و پنج

(. این ده نفر یا ده موکل درواقع همان حواس 227، ص: 9کنند )ظاهر(، بر وی مأمور می

ی شوند. در رسالهی ظاهری و باطنی هستند که مانع رهایی نفس ناطقه از دام جسم میگانهده

های حواس باطنی و ظاهری یگاه و ویژگیتر به شرح جاصورت مفصلشیخ به  العشق  هفی حقیق

داند پرداخته است. در این داستان، عشق در پاسخ به سؤال زلیخا، خود را از شهرستان جان می

( و قوای نفس نباتی و حیوانی در 279طبقه وجود دارد )همان، ص: که در آنجا کوشکی سه

طبقه که ر این کوشک سه اشراق مکان و خصوصیات حواس باطنی را داند. شیخ آنجا ساکن

ناظر به سه تجویف اول و اوسط و آخر دماغ و در باالی سر هستند، در رمز اشخاصی بیان 

اند. سالک پس از های طبع غالب خود تکیه زدههایی بر تختیک در حجرهکرده است که هر

د یابد که همان پنج حس ظاهری هستنطبقه، پنج دروازه را در مقابل خویش میکوشک سه 

ها تسلط یابد. انسان برای رهایی از ( که باید برای رهایی از زندان تن بر آن278)همان، ص: 

ی آشکار یا حواس  این دام نیستی باید نوزده نگهبان را از سر راه خویش بردارد: پنج پرنده

ی شهوت و غضب و ی تیزحرکت یا قوهظاهری، پنج پرنده نهان یا حواس باطنی، دو رونده

 (.331حرکت یا هفت فلک )همان، ص: ی آهسته ندههفت رو

طور که بیان شد، تا حدودی ، هماناالشراق   هحکمرسد رویکرد سهروردی در  به نظر می

هایی از حیثیات مختلف نفس ها و سایهمتفاوت باشد. وی حتی قوای حیوانی و نباتی را مثال

مادی ظلمانی، به سبب قهرش قوه غضبیه، و  داند: »از نور نفس ناطقه در ابداندر بدن می

( و به همین صورت، 205-204، صص:  2، ج8آید« )ی محبتش، قوه شهوانی پدید میواسطه به

حال، در ارتباط با رهایی گیرند )همان(. بااینقوای غاذیه، مولده، نامیه و ماسکه شکل می

 کند:نین بیان میچایناالشراق  هحکم نفس از اسارت قوای ظاهری و باطنی، در
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های حواس ظاهری آدمی کاسته شود و از اشتغال به تخیل خود هم هرگاه از مشغولیت

های واقعی شود که بر این امر، خواب رها شود، در این هنگام، از رازهای پنهانی عالم آگاه می

 .(236: ، ص2، ج8)دهند گواهی می

 . حدوث یا قدم نفس2.  4

، االشراق  هحکمشیخ اشراق به پیروی از مشائیان، در برخی از آثارش و ازجمله در 

ی قدم نفس و اثبات حدوث نفس اقامه کرده و نتیجه گرفته است براهین مختلفی بر استحاله

 الصور به بدن تواند قبل از بدن موجود باشد و با حدوث بدن، از جانب واهبکه: »نور مدبر نمی

 (.202-201، صص: 2، ج8شود« )میافاضه 

های رمزی خویش، با اسیرخواندن نفس و اینکه پیش از لیکن سهروردی در داستان 

زیسته است، گویی قدم نفس و دیدگاه افالطونی اسارت در جهان خاکی، در سرایی دیگر می

سابقم با  گوید که در والیت، باز )نماد سالک( میعقل سرخرا پذیرفته است؛ مثالً در داستان 

 (.226، ص: 9فهمیدیم )شنیدیم و سخن یکدیگر را میگفتیم و میبازان دیگر سخن می

ی قرآن و نیز سخن پیامبر اکرم)ص(، با استناد به آیه  االبراج هرسال همچنین وی در

ی حضور را  آورد و به قول خودش »رجوع، سابقه سخن از بازگشت به وطن اصلی به میان می

ی تجرید، وصول و وطن مزبور سرایی غیر از این جهان مادی است و فایده کند«.اقتضا می

 تر به آن است:دسترسی سریع 

ی تجرید، سرعت بازگشت به وطن اصلی و اتصال به بدانید ای اخوان تجرید که فایده

ای به این معنی است و عالم علوی است و سخن پیامبر)ص( »حب الوطن من االیمان« اشاره

«  همرضی  هارجعی الی ربک راضی هیا ایتها النفس المطمئنعالی در قرآن مجید »قول خدای ت

کند و به کسی که ی حضور را اقتضا مینیز به همین معنی اشارت دارد؛ زیرا رجوع، سابقه

 (.463-462، صص: 9)گویند به مصر بازگرد مصر را ندیده است نمی

بنابر ادعای کسانی چون کربن، از  ی تخیل یا رسد آنچه از قوهبنابراین، به نظر می

کند، با آنچه حاصل تأمالت فلسفی های عرفانی تراوش میمکاشفات شیخ اشراق در داستان 

ها گاهی )همچون گرایش به حیات پیشین وی است، با هم تطابق کامل ندارند. وی در داستان

 تر است.رسطوییبه تعداد قوای نفس( اتر و گاهی )همانند اعتقادش راجعنفس( افالطونی

ها هنگام حدوث نفس در بدن، عناصر عالم خاک، حصارها و بندهایی مطابق داستان 

کنند. از ترکیب عناصر، اجساد موجودات این عالم ایجاد دیگر برای این محبوس ایجاد می

ها، جسم صاحب حیات شدن عناصر متضاد و برقراری اعتدال بین آن شود و با نزدیکمی

تر خواهد بود و ها قویه اعتدال میان عناصر متضاد بیشتر باشد، حیات آنشود و هرچمی
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شود که عناصر با اعتدالی تری خواهند داشت. روح انسانی نیز زمانی حادث میی عالیمرتبه 

 (.389، ص: 22بسیار، با یکدیگر ترکیب شده باشند )

ه است که منظور، ، از چهار حلقه سخن به میان آورد عقل سرخشیخ اشراق در داستان 

ی وی چهار عنصر (. به عقیده227، ص: 9همان چهار عنصر آب و آتش و خاک و هواست )

ی جسم آدمی هستند و تا ترکیب مناسب این عناصر انجام نشود، جسم دهندهمذکور، تشکیل

شود. البته همین شود و درنتیجه، روح انسانی )نفس ناطقه( نیز حادث نمیانسانی تشکیل نمی

کنند. ار حلقه یا چهار عنصر هستند که در این داستان، باز یا همان نفس ناطقه را اسیر میچه

طور  ای که اسیر شده است، وضعیت خود را این نیز شیخ از زبان پرنده  الطیر  هرسالدر داستان  

 .(200:، ص9ها در پای ما بود« )های دام در حلق ما بود و بندهای تلهدهد: »حلقهشرح می

های دام، همان چهار عنصر هستند که جسم و اعضای جسمانی را پدید در اینجا نیز حلقه

  به سهروردی راجعمونس العشاق  آورند تا نفس در دام تن اسیر شود. همچنین در داستان  می
(. در اینجا نیز 269کند )همان، ص: اند، بحث میای را ترتیب دادهچهار مخالف که خلیفه

مخالف، چهار عنصر متضاد آب و آتش و خاک و هواست که با ترکیبشان، منظور از چهار 

آورند و سپس این جسم، صاحب روح ی موجودات، ازجمله انسان را به وجود میجسم همه

 یا نفس خواهد شد.

طبیعیات چهارعنصری را نیز دچار جرح و تعدیل  االشراق، هحکمشیخ اشراق در 

ی را برخالف مشائیان که کیفیات چهارگانه قرار داده بودند، بندسازد. او اواًل مالک تقسیممی

دهد که درنتیجه، یا حاجزیت دارد حاجزیّت یا شفافیت/لطافت جسم نسبت به نور قرار می

( و 187، ص: 2، ج8)خاک(، یا لطافت و شفافیت دارد )هوا(، یا حالت بینابین است )آب( )

داند )همان، و آتش را همان هوای متسخّن می بیندثانیاً بین هوا و آتش تفاوت ماهوی نمی

های رمزی، از این شناسی سهروردی در قصهشود که طبیعت( و بنابراین آشکار می189ص: 

 یابد.ی رمز، معنایی اشراقی میمثابهحیث نیز همچنان مشائی است، اما به

 ی نفس و بدن. رابطه3.  4

ی ارتباط نفس و بدن با یکدیگر ، چگونگی و نحوهشناسیهای مهم نفسیکی از بحث 

ی شوقی است؛ زیرا روح هرچند ذاتًا تجرد دارد، ولی ی روح و بدن، یک رابطه است. رابطه 

دیگر، بدن نیز به تدبیر نور مدبر )نفس ناطقه( نیازمند ازنظر فعل به بدن وابسته است؛ ازسوی 

صریحاً پیوند االشراق    هحکم  ای که سهروردی درگونهبرد، بهاست و بدون آن راه به جایی نمی

»و کان عالقته مع البدن لفقره : داندی نفس با بدن را به دلیل نیاز بدن به نفس میو رابطه

 .(514، ص: 2، ج8) فی نفسه«
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های ی شوقی است، لکن شیخ اشراق در داستانی نفس با بدن یک رابطهاگرچه رابطه 

شدن با این بدن مادی و ظلمانی، سالک را به دلیل همراهاش، نفس مجرد و روحانی رمزی 

داند که حقیقت خویش را فراموش کرده و به بدن سان موجودی اسیر در دام این جهان میبه

، زمانی که پرنده پس الطیر هرسالمادی و عالم جسمانی مشغول شده است؛ مثالً در داستان 

یابد، ملک، تنها راه رسد و به جوار او راه میهای راه، به نزد ملک میاز گذر از موانع و سختی 

رهایی از بقایای بندهایی که بر پای او مانده است، طریق مرگ و قطع کامل پیوند روح با بدن 

ودی را رمزی برای ، زره داوعقل سرخ( همچنین سهروردی در داستان 204، ص: 9داند )می

ی انسانی را در خود اسیر کرده است و این زره فقط با بدن انسان گرفته است که نفس ناطقه 

رود و در آن زمان است که روح یا نفس ناطقه از بند تیغ بالرک )مرگ( است که از بین می

 سیمرغ صفیر  پا در داستان  (. کارگاه عنکبوت و دوال236، ص:  9جسم مادی آزاد خواهد شد )

 لغت موران کشند نیز در داستان ای که بر سر طاووس می( و سله332-331)همان، صص: : 

(، رمزهایی هستند برای انسانی که نفسش در جهان ظلمت و بدن مادی 305)همان، ص: 

تواند به اصل مجرد و نورانی اسیر شده است و یگانه طریقی که با آن، انسان گرفتار در دام می

ی آن توضیح دد، طریق ریاضت و سیر و سلوک معنوی است که در ادامه دربارهخویش بازگر

 بیشتری خواهد آمد.

که کل هستی را به نور االشراق  هحکم ها، با دیدگاه شیخ اشراق دراین نگاه در داستان

کند و در ادامه، نفس انسانی را نور مدبر و بدن را برزخ میت )یعنی جسم و ظلمت تقسیم می

 (، سازگار است.107، ص: 2، ج8شمارد )یمرده( م

 . تجرد و نورانیًت نفس4.  4

رمزی خویش درباب بازگشت نفس ناطقه به اصل  هایآنچه سهروردی در داستان 

، سپیدی عقل سرخی تجرد نفس است. در داستان کند، ناظر به مسئله اش عنوان مینورانی

لغت ی کند. شیخ در رساله( بر اصل مجرد و نورانی نفس داللت می232، ص: 9موی زال )
دادن اصل روحانی و مجرد نفس، از تعداد بیشتری از رموز سود جسته ، برای نشانموران

( را همراه با ناپدیدشدنشان پس از طلوع 295است؛ برای نمونه قطرات ژاله )همان، ص: 

گیرد که در عالم مادی و محسوس زندانی شده رای روح انسانی در نظر میخورشید، رمزی ب

است و قصد صعود و بازگشت به اصل و مبدأ الهوتی و آسمانی خویش را دارد. سپس با 

(، مجدداً در 296استفاده از عبارت رمزی »در اوج نشستن مرغ و پروازکردنش« )همان، ص: 

فس انسان، نور مجردی بوده است که در شرق پی بیان این مطلب است که هویت حقیقی ن

هستی ریشه داشته و به عالم ناسوت یا غرب عالم هبوط کرده است. این نفس در اثر هبوط 

به این عالم خاکی، جایگاه اصلی خویش را فراموش کرده است و باید با ریاضت و سیر و 
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ین رساله، حربا سلوک معنوی به اصل مجرد و نورانی خویش بازگردد. باز هم وی در ا

کنند گیرد که از عالم باال دریافت فیض میپرست( را رمز برای نفوسی در نظر می)آفتاب

 ( و شرط دریافت فیض برای روح یا نفس، روشنی و تجرد است.302- 301ص: ص)همان، 

، حقیقت نفس را آگاهی و االشراق  هحکمخصوص در اش و بهسهروردی در آثار فلسفی 

، صص: 2، ج8جسمانیت تلقی کرده و لذا نفس را نور و حی دانسته است ) تجرد از ماده و

(. در تقسیم هستی به نور و ظلمت، نفس در سمت نور قرار دارد و به 86، ص: 9؛ 145-146

( نور اسفهبدی 201؛ همان، ص: 114، ص: 2، ج8داند )دلیل تدبیر بدن، آن را نور مدبر می

( و اتفاقًا یکی از 119ف نوعی یا حقیقی ندارد )همان، ص: یا نفس، با انوار مجرد دیگر اختال

بودن انوار قاهره )عقول(، درک حضوری انسان از  دالیل شیخ اشراق برای خودآگاه

  (.120ص: ، 2ج، 8بودنش با انوار قاهره است )هویتحال، همبودن خودش و درعینخودآگاه

 . غربت نفس در عالم خاکی و لزوم رهایی آن5.  4

نبودن روح موضوعی که در آثار شیخ اشراق بسیار به آن پرداخته شده است، زمینی

ی نفس آدمی جهان غیرمادی است، آدمی است؛ چراکه سهروردی معتقد است اصل و ریشه

برد. بنابر نظر وی، در بسیاری از  ولی مدتی را در زندان بدن و جهان خاکی به سر می

ی بدن، در دیار فرشتگان منزل از فرودآمدن به خطهاش، هر نفس پیش های رمزیداستان

داشته است. بنابر فهم و تفسیر هانری کربن از این دیدگاه سهروردی، هنگام تعلق به بدن، 

شود: یکی در ی مرکزی آن که غیرمادی و ملکوتی است، به دو نیمه تقسیم مینفس یا هسته

آید. به همین دلیل است که نفس بشری ماند و دیگری به زندان بدن فرود میآسمان باقی می

ی دیگر یا »انائیت دیگر« پیوسته در این جهان افسرده و غمگین است؛ در جستجوی نیمه 

ی ملکوتی خویش متحد شود و رسد که با نیمهآسمانی خویش است و آنگاه به سعادت می

حافظ آسمانی ی مرسد که با فرشته به منزلگاه آسمانی خویش برود و زمانی به آرامش می

های (. موضوع اصلی داستان 102-97، صص:  15خود که انائیت واقعی اوست، ازنو یکی شود )

ی گرفتاری نفوس ناطقه در غرب عالم و جهان خاکی رمزی شیخ اشراق نیز همین مسئله

(، 228، ص:  9)  عقل سرخی  است؛ برای نمونه سهروردی با استفاده از رمز چاه سیاه در رساله

کند که نفس انسانی را در درون خود اسیر کرده است. ترین بخش هستی اشاره میکبه تاری

، رمز نفوسی هستند که در رسالة الطیر( در داستان 200پرندگان اسیر در دام )همان، ص: 

اند و تن در دادن پرندگان به تنگی قفس )همان(، در همین داستان، عالم مذکور گرفتار شده

 غربت این نفوس در زندان تن و عالم محسوسات است. ی اسارت ودهندهنشان

(، طاووسی که سله بر 296پشتان( )همان، ص: ، سلحفات )الکلغت موراندر داستان 

( و 301( و خفاشانی که حربا را اسیر کردند )همان، ص: 305سرش انداختند )همان، ص: 
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ر زندان عالم ماده و بدن ( نیز رموز همین نفوس اسیر د332)همان،    صفیر سیمرغپا در  دوال

اند و درنتیجه، از دریافت حقایق عاجزند، اما پس از خاکی هستند که به کوردلی مبتال شده

سازند شدن به وضعیت اسارت، خود را از زندان عالم ماده رها میی خودآگاهی و واقفمرحله 

عقل در داستان  و دوباره به اقامتگاه اصلی خویش یا همان عالم نورانی باز خواهند گشت.
کند که ی باز، پس از آگاهی از وضعیت اسارت خویش در عالم ماده، قصد آن می، پرندهسرخ

، ص: 9با پشت سر گذاشتن موانع و نامالیمات، به عالم ملکوتی و روحانی خویش بازگردد )

(، 315)همان، ص:  کند، عندلیبی که آشیان را ترک میلغت موران(. یا در داستان 227

سمت شرق کوچ َکنَد و بهدرواقع به سالکی اشاره دارد که دل از عالم ماده و تعلقات دنیوی می

( در 209، ص: 9کردن« )ی زنان و قصد سرای مردان کند. عبارات »نفوذکردن از حجرهمی

ی له( در رسا315-314شدن هدهد به سیمرغ )همان، صص:  و تبدیل  آواز پر جبرئیلداستان  

نیز رموزی هستند برای جان سالک راه حقیقت که پس از ترک عالیق دنیوی،  صفیر سیمرغ

 پیوندد.به اصل نورانی خویش می

که آگاهی و نوعی ریاضت و تهذیب نفس صورت  افتدرهایی از اسارت زمانی اتفاق می 

گرفته باشد و پس از این مرحله است که انسان از تعلقات دنیوی و ظلمانی آزاد خواهد شد و 

ی چگونگی این درباره النور  هیاکلسازد. شیخ اشراق در موانع شهودی خود را برطرف می

 گوید:ریاضت می

های تن و مشاغل از عالم خود او را قوتبدان که نفس ناطقه از جوهر ملکوت است و 

باز داشته است و هرگه که نفس قوی گردد، به فضائل روحانی، و سلطان قوای بدنی ضعیف 

خفتن، باشد که نفس خالص یابد و به عالم قدس بپیوندد و از خوردن و کمشود به سبب کم

اند ندد که ایشان عالمها حاصل کند و نیز باشد که به نفوس افالک بپیوارواح قدسی معرفت

 (.107، ص: 9به لوازم حرکات خود )

 . معرفت نفس به خود و غیرخود6.  4

آید و در بسیاری از قلمروها ی شناخت از مسائل مهم حکمت اشراق به شمار میمسئله 

ی اشراقی« است. در این حکمت، نور اساس شناخت  ی »اضافهواسطه نحو حضوری و به به

ه حضور و ظهور، اساس ادراک است و علم اشراقی نیز به این معنی ناظر است. به این معنی ک

 (115 -111، صص: 2، ج8است )

ترین قدم عبارت است از آگاهی از خود، قوای ظاهری و باطنی خود، نخستین و مهم

موقعیتی که در آن گرفتار است و حالتی آرمانی که در آن قرار داشت و قرار است به آن 

شدن به صفات الهی، ازجمله صفت دی گاهی »تخلّق باخالق اهلل« را متصفبازگردد. سهرور
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اش استعداد داند که نتیجه ی آن، علم و آگاهی به خود، خدا و غیر آن میواسطهحیات و به

 (.395-393، صص: 9رهایی نفس از بدن، در خواب و حتی در بیداری خواهد بود )

اقسام معرفت نفس به زبان رمز مطرح شده های رمزی شیخ اشراق، مراحل و  در داستان

ی زنان )عالم وقتی سالک به اسارت خویش در حجره آواز پر جبرئیلاست؛ مثالً در داستان 

، صص: 9کند به سرای مردان )عالم ملکوت( عزیمت کند )کند، قصد میماده( علم پیدا می

اند، درواقع پس که در رمز پرنده ممثل شده ، نفوسیالطیر هرسال(، یا در داستان 209-210

شوند و به موانع راه بازگشت از اینکه متوجه شرایط و وضعیت خویش در اسارت و غربت می

 (.201-200، صص: 9گذارند )شوند، قدم در راه سفر میبه وطن اصلی خویش واقف می

کنند. درواقع ره میرموزی نیز وجود دارند که به انواع دیگری از علم و معرفت نفس اشا

کند، نه فقط آگاهی سالک ی علوم مختلفی است که نفس کسب میدهندهاین رمزها نشان

چشم کاربردن رمز سیه ، سهروردی با بهعقل سرخبه وضعیت خویش؛ برای نمونه، در داستان 

کند که فلسفه، بحث و معارف ( به اهل حکمت اشاره می287، ص:  5؛  239آهوان )همان، ص

اند و فقط حکیمان اشراقی هستند که توانایی جذب این افراد را خوبی فراگرفتهرا به قدسی

، زمانی هالطفولی  هفی حالی ها را به حکمت اشراقی متمایل سازند. در رسالهدارند تا دل آن

دهد، منظور شیخ از »الفبا بر لوح که شیخ لوحی )نفس ناطقه( را در برابر سالک قرار می

( درواقع آموزش مقدمات علم کسبی به سالک، از راه عقل است. یا در 253ص: ، 9نوشتن« )

کند که پیر یا همان عقل دهم، هجایی بس عجیب ، سالک روایت میآواز پر جبرئیلی  رساله 

ای است ( به وی آموخت. در اینجا منظور از هجا، علم منطق است که مقدمه216)همان، ص:  

و در بیان روش حکمت اشراقی، حکمة االشراق    یدر مقدمهبرای آموختن حکمت. شیخ اشراق  

کند، استدالل و حکمت بحثی را مقدمه و مکمل تأله یا حکمت ذوقی و اشراقی معرفی می

 (.13-12، صص: 2، ج8داند )هرچند که آن را ناکافی می

 نیاز سالک به راهنما یا پیر  .7.  4

رمزی شیخ اشراق، سالک در طی مراتب سلوک، به نوری، پیری  هایدر ضمن داستان

گویی گیرد و با پاسخخورد که در سفری معنوی، هدایت وی را برعهده مییا راهنمایی برمی

 نمایاند.های او، حقایق وجود و هستی را به وی میبه پرسش

د: هنگامی نویسی لزوم وجود پیر در جریان سلوک عظیم عارفانه میسهروردی درباره 

گذارد، حتماً باید پیری باشد تا او را راهنمایی بنماید، چراکه که شخصی قدم در راه سلوک می

 (.399، ص: 9رسد )سالک راه حقیقت، بدون وجود پیر به جایی نمی
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گوید: »اگر طلب کردی و کوشیدی، مدت زمان زیادی نخواهد گذشت در جایی دیگر می

آرامی، به ثبات خداوندی و آنچه زودی، بهی خواهد درخشید و بهجز آنکه بر تو پرتوهای نوران

 (.433، ص:  1، ج8)برتر از آن است، ارتقا خواهی یافت؛ به شرط آنکه مرشدی داشته باشی«  

های عرفانی اما در ارتباط با این مسئله که مصداق و هویت پیر و راهنمای راه در داستان

 پردازیم:ها میدر اینجا به بیان آنسهروردی کیست، دو نظر وجود دارد که 

ها، راهنما عقل فعال یا عقل دهم است که ازجمله نورهای قاهر بوده و . در داستان1

(. عقل فعال علت نفوس ناطقه 201-200، صص: 2، ج8نسبت وی با ما همچون پدر است )

دارند؛ گرداند و نفوس نیز به او شوق و عشق ها را مقهور خویش میاست و همواره آن 

ی قهر و محبت همواره میان این فرشته )عقل فعال( و نوعی از نور که از دلیل رابطه همینبه

(. زمانی که سهروردی در داستان  97، ص: 15شود )نفس ناطقه( برقرار است )آن منبعث می

کند، منظورش از ( استفاده می213، ص: 9آواز پر جبرئیل از عبارت »فرزندان بسیار پیر« )

آیند. وی اند که معلول عقل دهم به حساب میندان بسیار، همان نفوس ناطقه انسانیفرز

گانه( سیما )عقول دهپیر خوب  ای از دههمچنین در آغاز حکایت مذکور، دیدار سالک با حلقه

 مراتب معنوی، پایگاه معینی دارند.کند که هریک در سلسله( را بیان می210)همان، ص: 

، این فرشته را در قالب پیری جوان توصیف  عقل سرخن در داستان شیخ اشراق همچنی

خواند. اگرچه نخستین فرزند ( آفرینش می228کند که خود را اولین فرزند )همان، ص: می

شود، لیکن در آفرینش بودن، وصف عقل اول است که نخستین صادر از خداوند محسوب می

گوید. پیر که و مرتبت خویش، سخن می اینجا، عقل فعال از هویت و جنس خود، نه رتبه

افروز، گانه )کوه قاف، گوهر شبسیاح است و عجایب جهان را دیده است، از عجایب هفت

ی آب حیات( برای سالک درخت طوبی، دوازده کارگاه، زره داوودی، تیغ بالرک و چشمه

گوید و او بازمی  ها را براییافتن به آن( و چگونگی راه236 -229گوید )همان، ص:  سخن می

ی ظاهر و گانهدهد که درحقیقت، این زمین و این زندان تن و این حواس پنجبه او نشان می

یابد منزلگاه حقیقی او نیستند و او ی آنچه به عالم ماده ارتباط میباطن و چهار عنصر و همه

ند تا بیابد که به مکانی برتر، به یک المکان تعلق دارد و فقط باید به دل و درونش رجوع ک

  ه الطفولی   هفی حال( و  242)همان، ص:    روزی با جماعت صوفیاناصل او از کجاست. در داستان  
( نیز از این فرشته با عنوان »شیخ« یاد شده است که آموزگار و هدایتگر 253)همان، ص: 

 فرد در این راه کمال است.

ا عقل یا نوری از انوار هایی که شیخ اشراق راهنمای معنوی انسان سالک ردر داستان 

، االشراق   هحکم  کند، حضور حکمت سینوی همچنان آشکار است، وگرنه درگانه معرفی میده

تر، به مثل ( و از آن مهم140، ص: 2، ج8دارد )بودن عقول طولی دست برمیگانهاز ده
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نسان را ( و رب النوع ا143و    140، صص:  2، ج8بخشد )  افالطونی یا ارباب انواع محوریت می

( در نظر کربن نیز 201، ص: 2، ج8گیرد )القدس مییک نور قاهر عرضی و معادل روح

گانه، در ابتدا بر سنت ی عقول دهسهروردی در اکثر آرای فلسفی خویش، ازجمله نظریه 

باوری سینوی  ی فرشته اش نیز بیشتر بر اندیشهی عرفانیهامشائیان حرکت کرده و رساله

رود و به تبع آن، عقل یا فرشته هم ما بعدها سهروردی از این حد فراتر میمبتنی هستند. ا

رسد که شیخ اشراق در اساس، به نظر می(. براین304، ص: 10یابند )جایگاهی متفاوت می

ی شناسی مشائی فاصلهدهد، هنوز از هستیمواضعی که راهنما را رمزی از عقل دهم قرار می

های های مشائی به بسط آموزهفرضین مواضع، او همچنان با پیشنهایی را نگرفته است. در ا

 پردازد.اشراقی می

. بر مبنای دیدگاهی دیگر که کربن آن را طرح کرده و بسط داده است، کسی که 2

(، بلکه این 35، ص: 15النوع کلی آدمی نیست )کند، عقل دهم یا ربسالک با وی دیدار می

ی ملکوتی فرد است که با اسیرشدن نفس ام و همان نیمهنور متجلی، سرشت کامل، طباع ت

، 15در چاه ظلمت، از آن جدا افتاده و همواره در جستجو و خواهان پیوست به آن بوده است )

ی فرشته در قیاس با شخص سالک یافتهی فردانیت(. طبیعت تامه همان چهره98-97صص:  

د. این فرشته فقط بر اشخاصی ظاهر کنی سالک شده و او را همراهی میاست؛ او راهنما

ی زوجی است که هر ها، رابطهی میان آنشود که انسانی نوری و کامل شده باشند. رابطهمی

کنند؛ تصویر من، با نگاه من، به من زمان نقش من و خود یا تصویر و آینه را بازی میدو هم

ی کربن وجود فرشته را که گاه (. هانر36، ص15نگرم )نگرد و من، با نگاه خود، به او میمی

های سهروردی نمود پیدا در حکم پیری جوان و گاه جبرئیل یا جاویدان خرد در داستان

ای  داند. این مفهوم بیانگر همان طبیعت تامهی وی میتامه کند، خودِ هرکس یا طبیعتمی

ی شخصی شته ها آمده و از قول سقراط با تعبیر »فراست که در یکی از رساالت کهن هرمسی

رسد که تصریحات خود (. البته به نظر می303، ص: 10فیلسوف« از آن یاد شده است )

(، با عقل دهم 210سیما« )همان، ص:  کم در مواضعی همانند »ده پیر خوب سهروردی، دست 

 بودن راهنما سازگاری دارد.

 . بقای نفس8.  4

، 8و تجرد است که از لوازم مهم آن، بقا و جاودانگی است ) هویت نفس بشری نوریت

(. به نظر سهروردی اگرچه نفوس با بدن رابطه تدبیری دارند و از بدن  223-222، صص: 2ج

حال، با فنای بدن فانی عینکنند، اما دری ابزاری برای رسیدن به کمال استفاده میمنزله به

 د.دهشوند و به حیات خویش ادامه مینمی
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گوید: زمانی که جسم مادی )زره داوودی( با مرگ می عقل سرخسهروردی در داستان 

(، روح یا نفس ناطقه حیات مجدد خویش را آغاز 236، ص: 9رود ))تیغ بالرک( از بین می

ی آب حیات )همان، پیوندد. وی پس از آن، تطهیر در چشمه کند و به جهان ملکوت میمی

 ی نفس.برای عمر جاودانه گیرد( را رمزی می237ص: 

در خالل همین داستان، زمانی که سهروردی به شخصیت رستم و اسفندیار و نبرد بین 

 شود که در جریان نبرد، با مرگ بدن خاکی(، روشن می234پردازد )همان، ص: آن دو می

ش اش، روحکند و همراه با مرگ بدن مادیاسفندیار، نفس یا روحش به عالم باال صعود می

شود. درواقع پیروز واقعی در این نبرد اسفندیار است، نه رستم؛ چراکه روح اسفندیار نابود نمی

(. 97، ص: 4شود )کند و از اسارت این جهان خاکی آزاد میاست که به عالم باال صعود می

گوید: »هریک از فرزندان پیر را مدتی است معین آنجا که شیخ می  آواز پر جبرئیلی  در رساله 

(، به این معنی است که نفوس ناطقه برای مدت معینی 213، ص: 4در تولیت عمارت« )

سوی پدر خویش یا همان عقل فعال دار تدبیر بدن هستند و پس از مرگ بدن، بهعهده

( داللت 290کردن گاو در شهر )همان، ص:  نیز قربانی  مونس العشاق گردند. در داستان  بازمی

ای همراه با عشق حقیقی و نفس اماره و پس از آن، دریافت زندگیدارد بر از بین بردن جسم  

 از نوراالنوار. 

 

 گیری. نتیجه5
، گرفتاری نفس انسان در های رمزی و عرفانیی اصلی شیخ اشراق در رسالهدغدغه

شدن با جسم مادی است. اش به دلیل همراهجهانیکردن اصل آن جهان ظلمت و فراموش 

کاربردن زبان رمز، نفس نورانی ها با بهاساس، سعی او بر آن است که در این داستان برهمین

اش در جهان مادی آگاه کند و راه را بار کنونیو نیز وضع اسارت  ی روحانیرا از اصل و سابقه

توان رمزهای به بندی کلی میهرحال، گرچه در یک تقسیم برای رهایی به او نشان دهد. به

شناسی گنجاند، اما حجم شناسی، خداشناسی و انسانی جهانر گرفته شده را در سه دستهکا

شناسی یا شناسی یا نفسهد که انسانها و محوریت محتوا نشان میرمزها، غایت رمزسرایی

 به تعبیر دیگر، خودشناسی، برای شیخ اشراق اصل است. 

های رمزی شیخ اشراق را  داستان اگر نتوانیم با هانری کربن همدل باشیم و رخدادهای

ی تبیین، با توان گفت که این نحوهکم میواقعاً و تماماً در عالم مثل معلقه فهم کنیم، دست

به کارکردهای عالم مثال همخوانی دارد، یعنی راجع االشراق    هحکم   مدعای خود سهروردی در

االصول و نویسانه، علیانها روایت مکاشفات باشد و نه حاصل تخیل داستاگر وقایع داستان

 بایست در آن عالم رخ داده باشد.شناختی حکمت اشراق، میبراساس مبانی هستی
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شناسی رمزی شیخ اشراق همواره مطابق اصول حکمت اشراق نیست؛ همه، انسانبااین

و پردازد  ی مشائیان میگانهی عقول دهبه نقد نظریهاالشراق    هحکم  زیرا برای مثال با آنکه در

ی مترتبه یا عقول طولی را بیش از ده یا حتی صد یا برخالف نظر آنان، اواًل تعداد انوار قاهره

پذیرد، ی متکافئه یا ارباب انواع را میداند و ثانیاً همچون افالطونیان انوار قاهرهدویست می

رخ ی طولی گانهشناسی مشائی، با عقول دهاش همچنان در جهان های رمزیلیکن داستان 

االشراق  هحکم ها احتماالً پیش از نگارشدهد داستاندهند. این امر ضمن آنکه نشان میمی
ی آن است که چگونه سهروردی مضامین اشراقیِ دهندهاند، همچنین نشاننگاشته شده

 دهد.شناسیِ همچنان مشائی جای میالنفس را در قالب جهانعلم

االشراق  هحکم النفس اشراقیها حتی با علمتانباالتر از این، گاهی ظاهراً محتوای داس
شود، به حدوث نفس همراه با بدن قائل میاالشراق  هحکم نیز سازگاری ندارد. سهروردی در

کم تقدم وجود آن بر بدن سازگارتر است: اش با قدم نفس یا دستهای رمزیاما گویا داستان

هبوطش به جهان محسوسات، اسیر تن زیسته است و پس از  نفس در ابتدا در جهان انوار می

بتوان گفت که وجود پیشین نفس، وجودی خاکی شده است. گرچه شاید با تفسیری صدرایی  

عقلی و نزد مبادی و انوار عالیه است، اما خود سهروردی در سخنانش چنین چیزی را تصریحاً 

و االشراق  هحکم بودن نفس درهرحال تصریح وی به حادثکند؛ بهو حتی تلویحاً بیان نمی

ی عقیده به وجود پیشین نفس در جهانی نوری را مشکل دالیلش برای آن، فهم سازوارانه

های رمزی، از جهاتی النفسِ داستان توان گفت سهروردی در علمسازد. بنابراین میمی

. او تالش کرد تا حد ممکن، با استفاده از االشراق  هالنفس حکمعلمتر است تا در اشراقی

های حکمت اشراق پسند از برخی مؤلفه ی عالم مثال، تبیینی عقلی ارباب انواع و نظریهنظریه 

ها، همچنان بر عقل فلسفی رسد که تخیل خالق وی در رمزپردازیارائه کند، اما به نظر می

 گیرد. اش پیشی میو حتی اشراقی
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