*

شهرام پازوکی
زهرا زارع



چکیده :در این جستار کوشیدهایم با نگاهی تاریخی  -تحلیلی و با محوریت آثار شیخ

اشراق و ارائۀ برخی قرائن متنی ،تبارنامۀ معنوی وی را که خود در کتاب المشارع و
المطارحات ترسیم ساخته است ،بازکاوی کنیم .ازآنجاکه توصیف مختصات روشنی
از تبار و طریقۀ عرفانی -حکمی وی در گرو فهم صحیح مفهوم حکمت و تأله و نیز
نمایندگان آن نزد اوست ،در این مجال ،چرایی حضور اشخاص و اعالم این تبارنامۀ
اشراقی را که در قالب دو شاخۀ شرقی (ایرانی) و غربی (یونانی) و با دقت و فراست
تمام توسط سهروردی تبیین و توصیف شدهاند و نیز وجوه تشابه و تمایز حکمت
خسروانی و فیثاغوری را از منظر او بررسی خواهیم کرد.
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مقدمه:
شهابالدین سهروردی بنیانگذار دومین مکتب فلسفی و حکمی جهان اسالم یعنی حکمت اشراق،
در جستوجوی حکمتی معرفتافزا و تعالیبخش که ماحصل آن «علم حضوری اتصالی شهودی»
است ،همواره دو مؤلفۀ بنیادین ذوق (شهود) و بحث (برهان) را اجزا الینفک تأله میداند و در
با عنوان سلوک حکمای متأله ترتیب داده و در آن ،به توصیف تبارنامۀ معنوی خویش میپردازد.
وی در تبیین شاخهگستری شجرۀ حکمت ازلی ،از خمیرۀ مقدسهای سخن میگوید که در دو
جانب شرقی و غربی ،و در اعالم و اشخاص اساطیری و تاریخی ذیل تحقق یافته است:
خمیرۀ مقدسۀ
ازلی
کیومرث

هرمس

فریدون

اسقلبیوس

کیخسرو

فیثاغورس

(خمیرۀ خسروانی)

(خمیره فیثاغوری)

ابویزید بسطامی

انباذقلس

منصور حالج

افالطون
ذوالنون مصری

قصاب آملی
ابوالحسن خرقانی

ابوسهل تستری

حکمای شرق ایران که قائلین به سکینه هستند.

شیخ اشراق
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پیش از ورود به بحث ،شایستۀ گفتن است که سهروردی پیش از یادکرد این حکمای متأله،
بنابر نظام نورمحور خویش ،مراتب سلوک معنوی و عروج نفس آدمی به عالم نور و شهود
نوراالنوار را در قالب سه مرتبه و ساحت نورانی گزارش میکند .وی در مشرع ششم از کتاب
المشارع و المطارحات ،آنجا که میکوشد طریقه و روش متأله شدن را که از رنج مداومت به امور
شریف میداند و بر آن است که طالبان حکمت را که شریفترین مقاصد را در سر دارند ،جدّ و
جهد و طی طریق بایسته است (سهروردی ،2131 ،ج.)211 : 1
از منظر شیخ اشراق ،اصحاب سلوک ،انوار بینهایت لذتبخشی را بدین قرار در نفوس خویش
تجربه میکنند :مبتدیان و آغازگران طریق سلوک ،نور خاطف (گذرنده و رباینده) را ،متوسطان و
آنان که در میانۀ راه سلوکاند ،نور ثابت را ،و سرانجام فاضالن و منتهیان نور طامس (محوکننده) و
مشاهدۀ عالم علوی را درمییابند (سهروردی ،2131 ،ج )111 :1و از مختصات این «نور طامس» آن
است که فاضالن و منتهیان را به «موت اصغر» میرساند و هویت سالکِ واصل را محو ساخته و او را
در حق فانی میسازد (سهروردی ،2131 ،ج )211 :2و به تعبیر شیخ در رسالۀ صفیر سیمرغ مقام «کلُّ مَنْ
عَلیها فَان َو

یبقَی وَجْهُ َربَُّک ذواجلاللِ واالکرامِ» (الرحمن )12 :است (سهروردی ،2131 ،ج.)129-111 :1

حکمای متألهی که وی در تبارنامۀ خویش از آن یاد کرده است ،همگی ،چه خسروانی و چه
فیثاغوری ،به مقام طمس که غایت سلوک اشراقی است ،نائل آمدهاند.

جانب شرقی حکمت (حکمت خسروانی)
چنانکه اشاره شد ،از منظر سهروردی ،آغازگر این رشته از حکما در جانب شرقی ،کیومرث
مالک الطین است و پس از وی پیروانش فریدون و کیخسرو در این دسته جای میگیرند.
نکتۀ ظریفی که در باب این چینش خاص از اعالم اساطیری ایران ،با توجه به اِشراف سهروردی
بر سنت ایرانی و نام بردن از دیگر بزرگان پارسی همچون زرتشت و جاماسب و بوذرجمهر و
پهلوانان ایرانی در دیگر رساالت وی ،درخور تأمل مینماید ،آن است که شیخ اشراق با احاطه به
سنت اساطیری و متون تاریخی و درعینحال ،توجه به این نکته که فرهمندی هم ساحت «بخرد
شهریاران روحانی» یعنی کیومرث ،فریدون و کیخسرو و هم پهلوانانی چون گرشاسپ ،سام ،زال،
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رستم و اسفندیار را دربرمیگیرد ،شهریاران فرهمند ایرانی را در تبارنامۀ معنوی خویش جای
میدهد و سخن از این پهلوانان را به داستانهای عرفانیاش وا مینهد .با درنظر داشتن قرائن متنی در
رساالت شیخ اشراق ،می توان به روشنی ،اهمیت وجهۀ شهریاری این حکمای خسروانی را دریافت.
بهکارگیری القاب «مالک الطین» برای کیومرث« ،ملک افریدون» برای فریدون و سرانجام «ملک
کیومرث بنابر سنت اساطیری ایران ،ملقب به گلشاه (شاه گل) (ابنمهلب )12 :2123 ،است که
متضمن وجه عرفانی این شهریار و مقام خلیفة اللهی اوست .بنابر کتاب سوم دینکرد ،چهرۀ او
نمودی از انسان کامل دارد و به اَهلَو (مرد مقدس) شهرت یافتهاست ( .)Dinkard, 1911, 80, 1او
نخستین پذیرندۀ دین است که وَخش (کالم آسمانی) بدو رسیده (بهار )112-111 :2132 ،و ازمیانبرندۀ
دیو ارزور ( )Arzurاست (مینوی خرد .)12 ،11 :2131 ،همچنین در متون دورۀ اسالمی نخستین شاه
بودن وی ،بخردترین فرزند آدم و نیز پیامبری او و فرزندش افریدون از وجوه بارز شخصیت اوست
(بلعمی23 ،22 :2131 ،؛ شهرستانی ،2123 ،ج111 123، :2؛ مقدسی ،2121 ،ج.)2 :1
فریدون اژدراوژن نیز در اوستا چهرهای اهریمنستیز دارد و با آژیدهاکۀ 2سه پوزه ،سه کله،
شش چشم و هزار حیله و بسیار نیرومند آسیبرسان میستیزد 1و به پیروزمند ملقب میشود .هرچند
در شاهنامه فردوسی نیز ،این اژدهای سهمگین اوستا در قالب پادشاهی انیرانی درآمده که جمشید را
از میان برداشته و آئین فرزانگان را برانداخته ،لیکن فریدون بهواسطۀ فرهمندی و ورجاوندیاش او
را میاوژند و بر سریر سلطنت کیانی مینشیند.
و سرانجام آخرین شهریار تبارنامۀ اشراقیان ،کیخسرو است که در باب اهمیت جایگاه
او در آئین مزدیسنا باید گفت که در بندهای  211تا  212فروردین یشت ،فرهوشیهای
هفت شهریار کیانی پیش از او یکجا ستوده میشوند ،درحالی که فرهوشی او جداگانه
و با توصیفاتی برجسته مورد ستایش قرار میگیرد (یارشاطر.)232-231 :2133 ،

کیخسرو در متون پهلوی از شاخصههای ممتازی برخوردار است که عبارتاند از :بتشکنی در
بتکده (ساحل) دریاچۀ چیچست و بنای آتشکده آذرگشسب و کشتن افراسیاب تورانی(مینوی خرد،

13 :2129؛ بندهش )21 ،91-92 :2139 ،و نیز پابرجا ساختن کنگ دژ با هفت دیوار زرّین ،سیمین،
پوالدین ،برنجین ،آهنین ،آبگینهای و کاسگین (الجوردی) و هفتصد فرسنگ راسته در میان و
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پانزده دروازه که از هر دروازه تا دروازۀ دیگر به گردونه اسبی و روز بهاری ،به پانزده روز شاید شد
(بندهش219-211 :2139 ،؛ روایت پهلوی .(31 :2132 ،در بند 29از فصل شانزدهم داستان دینیک میخوانیم
که او پیش از ظهور زرتشت بر آئین مزدایی آگاه بوده و بدان عمل میکرده است.
چهرۀ این شهریار ایرانی در گزارشهای دورۀ اسالمی نیز با صبغۀ تاریخیاش ،گاه چنان اوج
اژدهاکشی او (اصفهانی )13 :2111،و جام گیتینمایش که تجلیگاه اشراقات و شهودات اوست ،از
دیگر وجوه معنوی کیخسرو در این منابع است (بیرونی131 :2121 ،؛ مستوفی.)91 :2131 ،

حکمای خسروانی در نگاه شیخ اشراق
آنچه در باب این شهریاران شایان ذکر مینماید ،آن است که ساحت اساطیری اینان در نظام تأویلی
و نورمحور سهروردی ،به نوعی دگردیسی اشراقی و عرفانی بدل شده و بنابر نظام نوری و فهم
باطنی او مورد تفسیر و تبیین قرار میگیرند؛ چنانکه سهروردی با عنایت به معانی باطنی داستان
فریدون و بهویژه کیخسرو که بیش از همه مورد توجه اوست ،در رسالۀ االلواح العمادیه که در
اواخر عمر خویش در خربوط (خرتبرت) و برای عمادالدین ابوبکربن قراارسالن ،امیر خرتبرت به
رشتۀ تحریر درآورده است ،میکوشد توصیفهای روشنتر و مبسوطی از ملوک فارس بهدست
دهد.
1

وی در این رساله ،به تشریح مفهوم مزدایی محوری تحت عنوان خرّه 1و کیان خرّه

میپردازد و مینویسد :هرگاه نفس تطهیر یابد ،به نور حق مستنیر گردد و در آن
سکینۀ قدسی حاصل میشود و بهواسطۀ این سکینه ،نفس یارای تأثیر و تصرف در
اجسام و نفوس مییابد (سهروردی ،2131،ج.)92 :1

وی این مقام را خرّه و کیان خرّه مینامد و آنگاه از بزرگانی از پارس سخن میگوید که بدان
واصل شدهاند (سهروردی ،2131،ج.)92 :1

سهروردی در واپسین بند کتاب المشارع و المطارحات نیز دستهبندی سهگانه و بسیار دقیقی از
مفهوم خرّه بهدست میدهد و به سه مقام میر(صاحب فرّه پهلوانی و رمز نور جالل) ،پیر(صاحب فرّه
فرزانگی و رمز نور جمال) و شهریار(صاحب فرّۀ کیانی و رمز جامعیت نور جالل و جمال) اشاره
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میکند و بدینترتیب واالترین مقام را از آن خسروانی میبیند که در ساحت وجودی ایشان انوار
جالل و جمال الهی جمع شده و درحقیقت اینان تجلی تام الهی بر زمیناند:
هرگاه امر قهری بر جوهر نفس غالب آید ،تابش شروق بهگونهای است که بهرهای از
امور قهری از سماویات و ارباب طلسمات آن در وی غالب میشود .در این صورت
سالک] قهری است و صاحب این فرّه ،فردی شجاع و قاهر و غالب خواهد بود و اگر
اشراق توسط شهاب قدسی انوار روحانی بهحسب استعداد نفس ،از عشق و محبت
برخوردار باشد ،خرّهای که در سعادتبخشی به نفس سالک مؤثر است ،متضمن امور
لطیف است و سبب میل نفوس نسبت به نفس سالک و عشق به او و تعظیم و
بزرگداشت او میشود .زیرا آنچه بر او تابیدن گرفته ،از ارباب طلسمات مبارک و
معظم و معشوق است .و اگر پرتوهای اشراقی به نفس ،در اعتدال [حالی میان قهر و
مهر] باشد و هیأتهای نوری توسط سیّد نیّر اعظم فزونی یابد ،سالک و صاحب این
نفس ،ملیک معظم و صاحب هیبت و علم و فضیلت و اقبال خواهد شد و تنها چنین
حالی را کیان خرّه نامیدهاند .این مقام وقتی به حد کمال رسد ،شریفترین اقسام
اشراق است که اعتدال نوری نزد نیّر اعظم در پیشگاه تمامی خلسههای کبیر است
(سهروردی ،2131 ،ج.)211 :2

این لطیفه گفتنی است که سهروردی این مفاهیم را در تفسیر آیۀ شریفۀ «اللَُّهُ وَِلیُُّ الَُّذینَ آمَنُوا
یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلماتِ إِلَی النُُّورِ» (بقره )122 :آورده و خروج از تاریکی جهل به روشنای معارف را به
هدایت الهی موقوف میسازد و آنگاه نفس انسان فرهمند یا برخوردار از سکینه را به آهن گداخته
در جوار آتش تشبیه میسازد که بسان آتش (رمز وجود حضرت حق) از دو خصوصیت روشنی و
سوزندگی بهرهمند گشته و از اینرو نفوس از آن منفعل شده و مواد از وی متأثر میگردند:
و آنگاه که مَلِک فکر دایم در آیات جبروت کند ،به عالم روشنی مشتاق باشد و به
عشق نورانی تلطف حاصل کند و به جود و خیر و کرم و عدل متصف شود ،از جانب
افق اعلی نصرت یابد و مصداق آیۀ شریفۀ «فَإِنَُّ حِزْبَ اللَُّهِ هُمُ الْغالِبُونَ» گردد
(سهروردی ،2131 ،ج.)92 :1
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عنایت ویژۀ سهروردی به کیخسرو و مطمح نظر قرار دادن او بهمثابۀ الگویی جامع از انسان
کامل و مثل اعالی حکیمی متأله و اشراقی تا بدان اندازه است که عنوان «خسروانیان» را که شیخ
منحصراً بر حکمای ایران باستان اطالق میکند ،از نام او وام گرفته و ازاینرو ،کیخسرو شخصیتی
محوری در اندیشۀ شیخ اشراق بهشمار رفته است و زنجیرۀ اتصال سلسلۀ بخرد شهریاران روحانی به
سهروردی کیخسرو را از ذریّۀ کیومرث و فریدون قلمداد کرده و او را الملک الظافر و
برپادارندۀ تقدیس و عبودیت توصیف میکند (سهروردی ،2131،ج91 :1؛ ج )211 :2که این عبارت
سهروردی ،پیروزمندیهای او و بنای آتشکده و عبادتگاه و ساختن آرمانشهر در متون مزدایی و
تواریخ اسالمی را به ذهن متبادر میسازد (مینوی خرد13 :2131 ،؛ ابنبلخی .)219 :2121 ،فضایل قدسی
عظیم و تأییدات الهی کیخسرو ،بنابر ساختار فکری شیخ اشراق بهسبب بهرهمندی وی از موهبت
الهی کیان خرّه پدیدار میشود .توضیح آنکه ،سهروردی خرّه را نوری میداند معطی تأیید که
نفس ،بدان روشن میگردد .وی نوری را که به شهریاران اختصاص دارد ،کیان خرّه مینامد
(سهروردی ،2131ج )91 :1و در عبارات پایانی رسالۀ پرتونامه که اتفاقاً این رساله نیز به رکنالدین
سلیمان تقدیم شده و اساساً جنبۀ تعلیمی دارد ،شرایط نیل به خرّه کیانی و فرّ نورانی را شرح میکند.
وی پس از برشمردن هفت شرط نیل به این مقام ،بیان میدارد که چگونه سالک به عالم انوار راه
مییابد :آنگاه
انواری برو اندازند همچو برق خاطف ،و متتابع شود چنانکه در غیر وقت ریاضت نیز
آیند و باشد که صورتهای خوب نیز بیند و باشد که نفس را خطفهای عظیم افتد به
عالم غیب و در حس مشترک روشنایی افتد روشنتر از آفتاب ،و لذتی با او .این نور
روشنروانان را ملکه شود ،که هر وقت که خواهند یابند و عروج کنند به عالم نور و
در حفظهای لطیف ...و هر که حکمت بداند و بر سپاس و تقدیس نور االنوار
مداومت نماید ،چنانکه گفتیم ،او را خرّۀ کیانی بدهند و فرّ نورانی ببخشند ،و بارقی
الهی او را کسوت هیبت و بها بپوشاند و رئیس طبیعی شود عالم را ،و او را از عالم
اعلی نصرت رسد ،و سخن او در عالم علوی مسموع باشد ،و خواب و الهام او به کمال
رسد (سهروردی ،2131 ،ج.)31-32 :1
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از نگاه اشراقی شیخ ما ،کیخسروی فرهمند بهواسطۀ اتصال به عالم نور و خورمندیاش ،از
مظاهر نور االنوار بهشمار میرود ،و بهسبب بهرهمندیاش از کیان خرّه تبلور نمادین نبرد با اهریمن
و سیاهی شده و به قوّه و نیروی حقتعالی اهریمن محبّ دشمنی و ویرانی که سختدل است یعنی
افراسیاب را هالک گرداند از بهر آنکه نافی حق گشت و منکر نعمتهای خدا شد ،تقدیس را
غربی او را نابود کرد و آنگاه که سنگینی سکینۀ مجد بر شهریار پاک فرود آمد ،عناصر ]عالم[
به واسطۀ او برکت یافتند و شریران و فاجران هالک گشتند (سهروردی ،2131 ،ج.)91 :1

یکی دیگر از مظاهر ظهور فرّه و تجسم قداست کیخسرو نزد سهروردی ،جام گیتینمای اوست
که تجلیگاه اشراقات و شهودات عرفانی وی است و چنانکه میدانیم جام کیخسرو در ادوار
بعدی به مفهومی نمادین و عرفانی بدل شده ،بهمثابۀ رمز درون مصفای کیخسرو تلقی میشود
(مستوفی)91 :2131 ،؛ و در اسرار التوحید از ابوالحسن خرقانی نقل است که« :خسرو همه حال خویش
دیدی در جام» (محمدبن منور ،2132 ،ج.)211 :2

شیخ اشراق در رسالۀ مختصر لغت موران فصلی را به تبیین اشراقی جام گیتینمای کیخسرو
اختصاص داده و مینویسد:
جام گیتینمای کیخسرو را بود .هر چه خواستی ،در آنجا مطالعت کردی و بر کائنات
مطلع میگشتی و بر مغیّبات واقف میشد .گویند آن را غالفی بود از ادیم بر شکل
مخروط ساخته ،ده بند گشاده بر آنجا نهاده بود .وقتی که خواستی که از مغیّبات
چیزی بیند ،آن غالف را در خرطه انداختی .چون همۀ بندها گشوده بودی ،به در
نیامدی ،چون همه ببستی در کارگاه خرّاط برآمدی ،پس وقتی که آفتاب در استوا
بودی ،او آن جام را در برابر میداشت .چون ضوء نیّر اکبر بر آن میآمد ،همۀ نقوش
و سطور عالم در آنجا ظاهر میشد.
ز استاد چو وصف جامجم بشنودم

خود جام جهاننمای جم من بودم

از جام جهاننمای می یاد کنند

آن جامْ دفین کهنه پشمینه ماست
(سهروردی ،2131 ،ج )193-199 :1
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از دیگر مختصات عرفانی کیخسرو که شیخ در حکمة االشراق بدان پرداخته است ،تجربۀ
عرفانی «خلسه» است .وی در این کتاب ،وجه اشتراک حکمای فُرس و حکمای یونانی را در
«مشاهدۀ ذوات ملکوتی و انوار» دانسته و میگوید:
هر کس این سخن را تصدیق نکند و استدالل ،او را قانع ننماید ،بر اوست که دست به
برباید ،که نور درخشنده را در عالم جبروت ببیند و حقایق ملکوتی و نورهایی را که
هرمس و افالطون مشاهده کردند و پرتوهایی مینویی را که سرچشمههای خرّه و رآی
است و زرتشت از آنها خبر داده است ،رؤیت نماید ،همانها که خلسۀ پادشاه صدیق
کیخسرو مبارک بدان واقع شد و آنها را شهود نمود .و حکمای ایرانی همگی بر این
امر اتفاق نظر دارند (سهروردی ،2131ج.)223-222 :1

فرجام روحانی و غیبت نهایی کیخسرو نیز از دیگر وجوه بسیار مهم شخصیت این شهریار
روحانی است که سازوکار اندیشۀ اشراقی سهروردی را سخت بهخود مشغول کرده است.
سهروردی پس از توصیف پیروزی سترگ کیخسرو بر افراسیاب و رسالت دنیوی وی که بهواسطۀ
برخورداریاش از یا سکینه محقق شده است ،به تکرار و توالی مشاهدات او در مواقف شرف اعظم
اشاره میکند و فرجام کیخسرو را با لحنی عرفانی به تصویر میکشد:
دعاه منادی العشق فلبّاه ،و أمره حاکم الشّوق املقدس بأمره فتلقّاه بالسّمع و الطّاعة،
ناداه أبوه و مسع أنّه یدعوه فأجابه مهاجراّ إلی اهلل ،تارکاً – فی سبیله -مُلک العمورة
کلهاو امتثل حکم احملبة الروحانیة بترک األقارب و األوطان ...و سالمٌ علیه یوم توقّل
5

ذروة مصعد املفارقات.

این پشت پا زدن به تخت و تاج پادشاهی در اوج و نهایت اقتدار ،ترک دنیا و مافیها و نیز
عزیمت کیخسرو به عالم قدس که در پی ناپدید شدن او از چشم مردمان ،بی آنکه بمیرد ،رخ
میدهد ،مصداق تجربۀ عرفانی مرگ اختیاری است و میتوان روایت فناناپذیری او را در قالب نیل
او به مقام متعالی بقای باهلل پس از فنای فیاهلل توجیه کرد .چرا که به تعبیر هانری کربن:
کیخسرو رمز آن رهپوی جادۀ معرفت ،و دانای کامل است که بهدست خرد ،خود
شخص مینوی خرد ،به عالم راز مشرف شده است و همین مقام او را به عنوان
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شهریاری عرفانی عالم منصوب میکند .کیخسرو در حقیقت آنگاه خسرو عرفانی شد
که از دیدگان مردم نهان گشت (کربن.)111 :2191 ،

سهروردی بر آن است که تجلی خمیره و حکمت خسروانی را بایستی در عرفای خسروانی
جانب شرقی یعنی سیّار بسطام (بایزید بسطامی) ،فتی بیضاء (حسینبنمنصور حالج) و سیّار آمل و
عرفای خسروانی(جانب شرقی) با آنکه اغلب ،امّی و بیاعتنا به درس و بحث و تصنیفاند و
مستغرق در عالم شوریدگی و شطّاحی ،در دقایق و لطایف توحید و معرفت به کنه مرتبت آنها
نمیتوان رسید و جانمایۀ تصوف و سلوک اینان را که به عروج و پیوستن به عالم انوار شهرۀ
آفاقاند ،میبایست در نگرش آنان به توحید شهودی کاوید.
استطرداً اشاره میکنیم که در نگرش به مقولۀ توحید ،با الهام از تعالیم شیخ اشراق و نیز طرح
نیکوی تبارنامۀ او میتوان به دو رویکرد شهودی (وحدت شهود) و وجودی (وحدت وجود) ره
یافت.
دیدگاه توحید شهودی یا وحده الشهود ،دائر مدارِ آگاهی و علم (حضوری) است .از
دو وصف آگاهی حق و هستیِ حق که از یکدیگر جداییناپذیرند ،در تعلیمات عتیق
هند و ایرانی [جانب شرقی حکمت] ،بیشتر برآگاهی یا شهود مطلق تأکید شده است،
حال آنکه اصحاب عرفان نظری بر هستی مطلق تأکید میورزند (عالیخانی-31 :2139 ،
.)32

به بیان دیگر ،شهودیان برخالف وجودیان ،درپی طرح مبانی نظری دقیق برای ذوق و شهود
خویش برنمیآیند و شهود و یافت متعالی خود را با زبان رمز _ و اغلب با رمز نور _ و گاه در قالب
شطحیات برای اهل معنا به یادگار گذاشتهاند.
براساس این نگرش شهودی است که فیالمثل حالج ،این عارف خسروانی در وصف شهود
عرفانی خویش میسراید:
من

أنتَ

قال

أنت

رأیت

ربّی

بعین

قلبی

فقلت

أشار

سرّی

إلیک

حتی

فنَیتُ عنّی و دُمت أنت

6

(حالج)21 :2111 ،
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نمونه های فراوان دیگری از اقوال رمزی و سخنان شطاحانۀ این عرفای خسروانی را میتوان در
دستینههای صوفیان و تذکره های آنان یافت که نشان از غلبۀ شهود و توحید شهودی است چنانکه
«سبحانی ماأعظم شأنی» بایزید« ،أنا الحق» حالج« ،الصوفی غیرُ مخلوق» خرقانی و «لیس فی الدارینِ
إلّا ربّی» قصاب آملی شهرت عالمگیر دارند.
رؤیت و شهود است .شناخت خداوند از طریق نور ،یکی از وجوه باورمندی حکمای ایران باستان
است .میدانیم که
واژگان اوستا و ودا هر دو از ریشۀ وید ( )vaed/vidو بهمعنای دیدناند و برمبنای
شناخت شهودی و ذوقی داللت دارند و در گاثاهای اوستا ،در یسناهای منسوب به
زرتشت کراراً سخن از دیدار و شهود است« :کی باشد که تو را ببینم»« ،کی باشد که
با تو یکی شوم» و حقیقة الحقایق در ادبیات زرتشتی دورههای بعد به صورت «روشْنان
روشْنی» یعنی روشنی روشنیها آمده است و عالم هستی از نور ازلی یعنی اَسَرروشنیه
در متون پهلوی و اَنغَره رئوچا در اوستا پدیدار شده است و ازاینرو عالم مجالی
ظهور و تجلی نور االنوار یعنی اهورامزداست (مجتبایی.)19-11 :2133 ،

نام مقامات کهن بایزید نیز النور است و
بیگمان حکمتی در این نامگذاری وجود داشته ،همچنانکه مقامات اصلی خرقانی نیز
نور العلوم نام داشته و این دو نامگذاری از یک سنت شفاهی کهن سرچشمه میگیرد.
]همچنین[ کتابهایی از حالج نیز در این آفاق معنوی قرار میگیرند از جمله نور
النور ،حمل النور ،طاسین االزل و الجوهر االکبر و الشجرة الزیتونیة النوریة،
المتجلیات ،والنجم إذا هوی ،که تمام این عنوانها با روشنی و نور سروکار دارند و نیز
در کتب دیگر از قبیل شخص الظلمات (پیکر تاریکی) از باب تقابل و تضاد با مقوله
روشنی و نور سروکار داریم (شفیعی کدکنی.)93-99 :2131 ،

سهروردی در رسالۀ نغز و تمثیلی لغت موران ،چنان تمثیل نورمحور خفاشان و حربا
(آفتابپرست) را بهزیبایی و هوشمندانه نظام بخشیده که گویی اساس طرح این داستان رمزی
ازسوی شیخ اشراق ،ماجرای حالج و مخالفان او بوده و صفات دوگانۀ مطرح شده در طی داستان،
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قالب مناسبی نزد سهروردی بوده است تا مقولۀ نور و ظلمت را به بهترین وجه ممکن تبیین کند
(سهروردی ،2131 ،ج.)111 :1

وی در فصل نهم این رساله نیز به تشریح و تفسیر عبارات شطحآمیز حالج و بایزید -که از منظر
او اقمار آسمان توحیدند -پرداخته ،با طرح تمثیل نیّرین (خورشید و ماه) میکوشد آنان را در
عال -به زبان حال ،أنا الحق و سبحانی ما أعظم شأنی سر دادهاند (سهروردی ،2131 ،ج.)113-119 :1

جایجای اقوال پراکندهای که از ابوالحسن خرقانی و پیرِ او – قصاب آملی -بر جای مانده ،نیز
به مفهوم نور و وحدت شاهد و مشهود مزیّن است و چنان مینماید که بنیان نظام معرفتی این عرفای
خسروانی بر این امر بنا شده است ،چنانکه عطار در تذکرة االولیاء از خرقانی نقل میکند:
اگر کسی از تو پرسد که :فانی باقی را ببیند؟ بگو که :امروز در این سرایِ فنا بندۀ فانی
باقی را میشناسد ،فردا آن شناخت نور گردد تا در سرای بقا به نور بقا باقی را بیند
(عطار.)322 :2139 ،

همچنین وی شرط رسیدن به معرفتی تام و شهودی ناب را چنین توصیف کرده است:
دست در عمل زن تا اخالص ظاهر شود ،دست در اخالص زن تا نور ظاهر شود .چون
نور ظاهر شود طاعت کنی آنگاه با دید ]آید[ أَعبُداهلل کأنّک تَراه (شفیعی کدکنی،
.)121-122 :2131

باید خاطرنشان کنیم که نور و روشنی نزد این عرفای مغانیمشرب ،رمزی از وجود حق-
سبحانه و تعالی -است و گذشته از جنبۀ وجودشناختی آن ،بُعد هدایتگری و معرفتشناختی نیز
دارد .بااینهمه ،به نظر میرسد عالوهبر موارد مذکور ،بتوان دو مؤلفۀ اساسی را در میان اعالم
اساطیری و اشخاص تاریخی تبارنامۀ سهروردی ،از مهمترین وجوه اشتراک میان این دو دسته
حکیمان متأله بهشمار آورد.
نخست آنکه وارثان خمیرۀ خسروانی پس از کیخسرو ،همچنان از فرهمندی برخوردارند و این
فرهمندی و خرّه کیانی ،در پی استحالهای تاریخی ،در قالب پیشوایی معنوی و بهتعبیر سهروردی در
مقدمۀ حکمة االشراق ،قطب باز نمایانده شده که رئیس حقیقی عالم است .اگرچه منظور سهروردی
از ریاست قطب « غلبۀ ظاهری نیست و گاه امام متأله ،ظاهر و مکشوف و غالب است و گاه پنهان»
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(سهروردی ،2131 ،ج ،)21 :1اما به هر تقدیر او خلیفة اهلل است و «هنگامی که سیاست نیز بهدست
اوست ،زمانی نورانی است و آن هنگام که زمان از تدبیر الهی خالی است ،غلبه با تاریکی است»
(سهروردی ،2131 ،ج .)21 :1گواه این مطلب ،آنکه وی در رسالۀ فی حالة الطفولیة در باب دولت
ابویزید مینویسد:
فرسنگ ...اکنون این قدر زمین که از ربع مسکون است ،ببین که چند پادشاه دارد
بعضی والیتی و بعضی طرفی و بعضی اقلیمی ،و هر یکی دعوی مملکت میکنند ،اگر
بر حقیقت واقف شوند ،حقا که از دعوی خود شرم دارند .این دولت ابویزید یافت،
پس هرچه داشت ،بگذاشت و به یکبار ترک آن همه کرد .الجرم به یکبار آن بیافت.
نعمت و جاه و مال ،حجاب راه مردان است ،تا دل با مثال این مشغول باشد راه بیش
نتوان بردن .هر که قلندریوار از بند زینت و جاه برخاست ،او را عالم صفا حاصل آمد
(سهروردی ،2131،ج.)129 :1

بنابراین مقدمات ،میتوان چنین نتیجه گرفت که بایزید در نگاه شیخ اشراق از والیت و
پیشوایی معنوی برخوردار است و به سبب اتصال و پیوستگیاش با عالم نور به حکمت نائل شده و
تجلی بارز این حکمت را در رَستن او از حبّ و دوستی این سرای ظلمانی میتوان مشاهده کرد.
گواه دیگری که این ادعا را قوت میبخشد ،آن است که این عرفای خسروانی ارکان والیت را
مأذون به اذن الهی بر دوش میکشند چنانکه در کشف االسرار ،میبدی از سپردن علم و طبل
والیت قصاب آملی به خرقانی اینچنین سخن به میان آمده است:
ابوالعباس قصاب -رمحة اهلل علیه -از دنیا بیرون میرفت .پیش از آن ،به ده روز ،خادم
را گفت :رو به خرقان شو .مردی است آنجا مخمول الذکر مجهول العین او را
بوالحسن خرقانی گویند .سالم ما به او برسان و با او بگو که این طبل و علم بإذن اهلل
تعالی و فرمان او ،به حضرت تو فرستادم و اهل زمین را به تو سپردم و من رفتم (شفیعی

کدکنی.)191 :2131 ،

دیگر وجه اشتراک تأمل برانگیز عرفای مغانیمشرب با شهریاران فرهمند ایران در آن است که
دیوکشی و اهریمنستیزی شهریاران ایران باستان در طی نوعی دگردیسی عرفانی در قالب مفهوم
فتوت و جوانمردی رخ نموده است.
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پیشتر اشاره کردیم که شیخ اشراق ،بایزید را قلندر میخواند و حالج را فتیبیضاء (جوانمرد
اهل بیضای فارس) مینامد (سهروردی ،2131 ،ج )211 :2و نیک میدانیم که فتوت و جوانمردی
برجستهترین خصیصه در مشرب عرفانی قصاب آملی و خرقانی بوده است ،تاآنجاکه عطار ،قصاب
آملی را پادشاه فتوت مینامد (عطار )232 :2139 ،و خرقانی ،نیز خویش را جوانمرد میخوانده و از
تذکر می دهیم که این فتوت و جوانمردی را نبایستی با بُعد سیاسی فتوت که در سدههای بعدی
فتوت ناصری و اقدامات خلیفه عباسی (م311.ق) جلوهگر شد (زرینکوب ،)12-12 :2129 ،خلط کرد؛
چرا که این جریان معنوی فتوت ،درواقع دنبالۀ معنویت کهن در آئین عیاری -پهلوانی و جوانمردی
پیش از اسالم در ایران است که با سنتهای اخالقی اسالم پیوند خورده است.
به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران ،مشی و مرام اهل فتوت بقایای اصول اخالقی ،آئینها و رسوم
برخی طبقات اجتماعی ساسانیان ازجمله آزادان و اسباران بوده که به ویژگیهای جوانمردی
همچون آزادگی ،پهلوانی ،و رسومی چون سروالپوشی و سرسپاری تمامعیار به پادشاه متصف
بودهاند ( Zakeri,1995,23-25؛گولپنارلی)21-39 ،222 :2129 ،؛ اینجاست که باید همنوا با هانری کربن
گفت :در نزد عرفای خسروانی جوانمردی با تغییر ماهیت خود از وجهۀ شهسواری نظامی و جنگی
به شهسواری معنوی و عرفانی بدل شده است (کربن.)3 :2131 ،

جانب غربی حکمت و حکمت فیثاغوری
سهروردی در تبارنامۀ خویش ،بهتبع گزارشهای تاریخی دورۀ اسالمی ،هرمس (والد الحکما) را
که مطابق با موازین پیامبرشناسی یهودی و اسالمی با اخنوخ و

ادریس(ع)

یکی انگاشته شده ،در

صدر جانب غربی نشانده و پس از آن از شخصیتی اساطیری با عنوان اسقلبیوس ( )Asclepiusیاد
میکند که به گواهی منابع تاریخی شاگرد هرمس بوده است

(ابنجلجل22 :2119 ،؛ شهرزوری:2131 ،

.)12

شوربختانه در سرتاسر آثار سهروردی به جز یک مورد ،اشارۀ دیگری به نام اسقلبیوس و یا
رأیی منسوب به او نمییابیم و این احتمال دور از ذهن نخواهد بود که با توجه به اندک بودن
اطالعات تاریخی اندیشمندان و مورخان مسلمان پیش از سهروردی ،وی آشنایی چندان عمیقی با
تعالیم اسقلبیوس نداشته است.
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نکتۀ شایان توجه آنکه هویت این دو نیز همچون اعالم اساطیری ایران در پرتو سه ضلع
شخصیتی برجسته قابل توصیف است :حکمت ،نبوت و مُلک (شهریاری) و بدینترتیب حکمت
هردو جانب شرقی و غربی شجرهنامه سهروردی ،متصف به اخذ از مشکات نبوت میگردد و
ازاینروست که شیخ اشراق این حکمت را خمیرۀ مقدسه(سهروردی ،2131 ،ج )211 :2نامیده است.
بهشمار میرود ،لیکن حکمت آنان خالی از عنصر ذوق و شهود نیست؛ چنانکه سهروردی در مقدمۀ
اثر گرانسنگ خود حکمة االشراق ،شاکلۀ نظام اشراقیاش را با مشی و رأی سالکان طریق حق -عز
و جل -که همانا ذوق افالطونی و پیش از او هرمس و اساطین حکمت نظیر انباذقلس و فیثاغورس
است ،موافق میداند (سهروردی ،2131 ،ج )21 :1و از مبالغۀ بسیار در شأن معلم اول بهنحوی که نقش و
جایگاه اساتید او کمرنگ گردد ،برحذر میدارد و در ادامه ،از آغاثاذیمون ،هرمس و اسقلبیوس
بهمثابۀ پیامبران و صاحبان شریعت در میان اساتید وی سخن میراند (سهروردی ،2131،ج.)22 :1

شاید توجیه وجه حضور و اشتراک اینان در تبارنامۀ شیخ اشراق را بتوان بهخوبی در رسالۀ لغت
موران مشاهده کرد؛ آنجاکه جانمایۀ داستان یعنی حقیقت فنا و محو سالک در نور االنوار با بسامد
باالی واژگانی چون کواکب ،ماه ،نور و آفتاب که همگی با مقولۀ نور و روشنی پیوند دارند،
تشریح میشود (سهروردی ،2131 ،ج.)113-119 :1

همچنین شیخ اشراق در حکمة االشراق و در بحث انوار قاهره ،از شهود عالم انوار به عنوان
آموزهای هرمسی یاد کرده است و در ضمنِ طرح اشارات انبیا و اساطین حکمت ،تأکید میورزد
که همۀ اینان به شهود انوار قاهره نائل آمدند و بیشترِ آنان تصریح کردهاند که صاحبان اصنام را در
عالم نور مشاهده کردهاند (سهروردی ،2131 ،ج.)222-223 :1

رمز نور یکی از رموز محوری در متون هرمسی است که شیخ اشراق در روایت واقعۀ صعود
هرمس بدان نظر داشته است .واژگانی همچون شمس ،هیکل النور ،عمود الصبح ،شعاع و طلوع
خود گویای اهمیت مقولۀ نور و رمز روشنی در سنت هرمسی و سنت خسروانی و مزدایی است که
به نظر میرسد بتوان آن را از وجوه اشتراک این دو شاخۀ حکمت انگاشت:
قام هرمس یُصلّی لیله عندالشمس فی هیکل النور ،فلمّا انشقّ عمود الصبح فرأی
ختسف بقریً غضب اهلل علیها فتهوی هویّاً ،فقال :یا أبی نَجّنی عن ساحةً جیران سوءٍ.
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فنودی ان اعتصمْ حببل الشعاع و اطلعْ إلی شَرّفات الکرسی .فطلع فاذا حتت قدمه أرض
7

و مسوات.

به نظر میرسد در باب چرایی گزینش این افراد در میان سایر فالسفۀ یونان که اتفاقاً برخی از
آنان از شهرت عالمگیر در زمان سهروردی نیز بهرهمند بودهاند ،باید اذعان نمود که امتیاز حکمایی
و عدم ذکر آنان در تبارنامۀ اشراقیان آن است که در سلوک نورانی این حکما ،عنصر شهود و عقل
(ذوق و بحث) بهموازات هم و بهمثابۀ تاروپود حکمت ایشان بر هم تنیده شده است و عقل در نزد
آنان محصور در استدالل و براهین صرف فلسفی نیست .به دیگر بیان ،وجه اشراقی تعالیم این
اشخاص در نظر سهروردی از اهمیت شایان توجهی برخوردار بوده است .گواه این ادعا آنکه
چهرهای که از این حکما در منابع اسالمی تصویر شده ،بهغایت معنوی و روحانی است و با
فیثاغورس و افالطون در نزد بسیاری از مورخان فلسفۀ غرب تفاوتها دارد .فیثاغورس و افالطون
در آثار دورۀ اسالمی ملقب به لقب االلهیاند

(سجستانی213 :2921،؛ شهرستانی ،2123 ،ج.)212 :1

فیثاغورس از مشکات نبوت اخذ حکمت نموده و دیگری به عزلت و صحرانشینی رغبت بسیار
داشته و در صحراها از گریۀ او به او راه میبردند (شهرستانی ،2123 ،ج221 :1؛ شهرزوری.)232 ،21 :2131 ،

انباذقلس 3نیز از دیگر حکمای جانب غربی است که سهروردی ،پیش از فیثاغورس از او یاد
کرده و بر قوّت سلوک و ذوق و مشاهدات قدسی واالی او شهادت میدهد

(سهروردی ،2131 ،ج:2

 )111و لحن کالم او در استداللها و براهین گوناگون ازجمله در بحث از علم االنوار و تبیین نظام
هستی و کیفیت ارتباط موجودات ،بسیار با آرای وی ازجمله آموزۀ مهر و کین قرابت دارد
(سهروردی ،2131 ،ج211-211 :1؛ ج.)212-212 :1

اما در میان این بزرگان ،شیفتگی سهروردی به فیثاغورس بیش از دیگران _ و حتی افالطون _
بوده و نهتنها از او در شمار حکمای اشراقی و متأله یاد میکند ،بلکه به نظر میرسد مطابق با روایات
مورخان فلسفه غرب و نیز نگارندگان اسالمی ،شیخ به جمعیت و نحلۀ فیثاغوری نیز نظر داشته؛ چرا
که در کتاب مطارحات ،وی بهروشنی از الفاظ فیثاغوریین و آلفیثاغورس بهره میگیرد و تأکیدی
ویژه بر خمیرۀ فیثاغوری دارد (سهروردی ،2131 ،ج.)211 :2
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وی در تلویحات نیز فیثاغورس را در شمار انبیا و حکما قرار داده است و بر مشائیان خرده
میگیرد که به دقایق رموز و خفیّات حکمای پیشین بهویژه انبیا آنها واصل نشدهاند؛ چرا که
ابنسینا و دیگر مشائیان بر این رویه بودند که به نقل کالم بزرگان حکمت و بهخصوص فیثاغورس
و سپس نقض آن میپرداختند و آنها را به کمخردی موصوف میکردند و پیشوای خود ارسطو را
نکتۀ حائز اهمیت دیگر آنکه ،تأثیر آشکار تعالیم مغانی در آرای فیثاغورس و اتباعش یعنی
انباذقلس و افالطون ،موضوعی است که مورخان باستانی یونان و اندیشمندان شرقی و غربی بر آن
صحه گذاردهاند که در این مجال اندک تنها به چند نمونه اکتفا میکنیم :پیتر گورمن با ذکر ادله و
استنادات موثق تاریخی از مورخینی چون دیوگنس الئرتیوس ،فرفریوس و یامبلیخوس بر سفر
فیثاغورس به ایران تأکید نموده (رک :گورمن )32-32 :2133 ،و گاتری نیز دراینباره اظهار داشته است:
یونانیان بسیار تمایل داشتند که نخستین فیلسوفانشان را شاگردان شرقیان بدانند ،و این
امر دو دلیل داشت :اول ،به دلیل قدمت و حکمت مرموز آن ،که بدان وسیله همواره
همسایگان غربی را جذب کرده بود و دوم ،برای اینکه در دورۀ یونانی مآبی و یونانی-
رومی زمان آنها ،تلفیق بین یونانی و شرقی ،که در آن فلسفه میرفت تا در دین و
عرفان ناپدید شود ،بهواقع در دستور روز بود .اما در مورد فیثاغورس عالوهبر این
پذیرفتاری کلی ،ارتباط او با زردشت یا دستکم پارسیان را مورخان بزرگی بهکرّات
گزارش کردهاند ازجمله هیپولیتوس ،آریستوکسنوس و پلوتارک که رفتن وی را نزد
زاراتاس کلدانی روایت کردهاند .کلمنت اسکندرانی از ستایش مجوس پارس نزد
فیثاغورس خبر داده است و سیسرون و دیوگنس الئرتیوس بر سفر او به ایران صحه
گذاشتهاند و این عبارت فرفریوس در زندگینامۀ فیثاغورس هرگونه شکورزی را
ابطال میکند که فیثاغورس بیش از هر چیز در باب حقیقت تعلیم کرد ،زیرا این تنها
راه تشبّه به باری است .زیرا او از مجوس آموخته بود که جسم خدا ،که مجوس
اهورامزدا مینامند ،شبیه نور ،و روحش حقیقت است (گاتری :2122 ،ج.)233-239 :2

از دیگر آموزههای فیثاغوری که با ساختار دوگانۀ آیین مزدایی تطابق بسیار دارد ،میتوان به
باور به حد و نامحدود ( )peras / aperionیا خیر و شر بهمثابۀ دو اصل متضاد در جهان

(گاتری،

 ،)222 :2 ،2122نامیدن احد با عنوان خدا یا خوب و ازطرفدیگر دوگان یا دو تحت عنوان کاکوس

Downloaded from erfanmag.ir at 23:14 +0430 on Sunday June 24th 2018

بزرگ میشمردند (سهروردی ،2131،ج.)222-221 :2

پژوهشنامه عرفان /دو فصلنامه /شماره شانزدهم

08

دایمون ( )kakos daimonیا روح شیطانی که در بابل از زاراتاس کلدانی آموخته بود ،الوهیت
آتش و استفاده از البسۀ شرقی مانند شلوار اشاره کرد (گورمن.)13 ،213 ،291 :2133 ،

گفتنی است این تأکید بر ارتباط فیثاغورس با مغان کلدانی و شاگردی نزد زاراتاس (زراباط)،
در آثار مورخان اسالمی ازجمله ابنفاتک و ابنابی اصیبعه نیز بهچشم میخورد (ابنفاتک213 :2132 ،؛

فیثاغوری با تعالیم شرقی و خسروانی ،هوشمندانه و از سر فراست این خمیره را به نام وی خمیرۀ
فیثاغوری نام نهاده است؛ حال آنکه میدانیم تأثیر دیگر حکمای یونان همچون افالطون و آرای وی
بر سهروردی کمتر از فیثاغورس نیست و از این حیث ،شاید نامیدن این حکمت به نام آن در نگاه
نخست ،اولی میبود.
گفته شد که یکی از مؤلفه های اساسی در جانب شرقی حکمت ،مقولۀ شهریاری روحانی است
که وجود این ویژگی در میان حکمای غربی نیز دیده میشود .از ملک و شهریاری که یکی از
اضالع مثلث شخصیتی هرمس و اسقلبیوس است که درگذریم ،در آرای فیثاغورس و اتباع او و
به ویژه افالطون نیز توجه به امور سیاسی در قالب نظریۀ حکیم حاکم و اندیشۀ آرمانشهری جلب
نظر میکند.
دانبابین با اشاره به فعالیتهای سیاسی فیثاغورس و پیروانش ،سبب مشارکت وی در قدرت را نه
از برای جاهطلبی شخصی ،که بهسبب اشتیاق به اصالح جامعه براساس ایدههای اخالقیاش دانسته،
با تأکید بر این حضور سیاسی و بنیان معنوی این نظریه نزد او مینویسد:
نوفیثاغوریان بر آناند که او را مردی عزلتگزیده در دین و تأمالت نظری نشان دهند اما نه مرد
مشهور و برجستهای مثل او میتوانست در دولتشهر سدۀ ششم پیش از میالد از ایفای نقش در
فعالیتهای سیاسی خودداری ورزد ،و نه از هیچکدام از منابع قدیمیتر برمیآید که او چنین کرده
است). (Dunbabin. 1948 : 361

بعدها نفوذ اینگونه عقاید فیثاغورسیان ،بیشتر از طریق افالطون ،که دوست فیثاغورسی
صمیمیای به نام آرخوتاس تارنتومی ( )Archytas of Tarentumداشت ،همچنان گسترش
یافت .آرخوتاس دولتمرد و درعینحال اندیشمند و ریاضیدان بود و گمان میرود یکی از ملهمان
افالطون دربارۀ مفهوم مشهور «شاه فیلسوف» بوده است (گاتلیب.)12 :2131 ،
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حکمای غربی از هرمس (ادریس) و اسقلبیوس تا فیثاغورس و انباذقلس و افالطون برخالف
حکمای مشرقی ،اهل درس و بحث و تألیف و تصنیف هستند و آثار آنان که اغلب در قالب
مضامین فلسفی همچون خداشناسی ،جهانشناسی ،انسانشناسی و معرفتشناسی طرح شدهاند ،تأمل
برانگیزند و حاکی از استداللی و برهانی کردن شهود ایشان .شاید بتوان گفت مهمترین وجه افتراق
(یونان) و غلبۀ حکمت ذوقی در جانب شرقی (ایران) است.
توجه میدهیم همان گونه که در عرفای خسروانی ،تصوف و حکمت عملی و پرداختن به مقولۀ
نفس شناسی و پیکار با دیو نفس در قالب فتوت تجلی یافت ،در جانب غربی نیز عنایت به نفس و
معرفت بدان در قالب کیمیاگری تحقق یافته است .در این باب گزارش ابنندیم از رسالههای
کیمیایی فالسفۀ یونان نظیر فیثاغورس و افالطون قابل استناد است (ابنندیم .)111 :2121 ،اهمیت
موضوع کیمیاگری آنگاه دریافتنیتر است که عرفای فیثاغوری یعنی اخیاخمیم (ذوالنون مصری)
و سیار تستری (سهل تستری) و پیروان ایشان را متصف بدان مییابیم .مسعودی در مروج الذهب و
قفطی در تاریخ الحکماء (مسعودی ،2131 ،ج 112 :2به بعد؛ قفطی )122-123 :2122 ،بر اخذ علوم سرّی از
بَرابی اخمیم در مصر توسط ذوالنون صحّه گذاردهاند؛ ضمن آنکه انتساب این علم به والیت
ذوالنون خود امری درخور توجه بوده و با استناد به آن میتوان گفت که شاید یکی از ابعاد مهم
توجه سهروردی به ذوالنون همین مسئله بوده است.
همچنین قرائن بسیاری دالّ بر احاطۀ ذوالنون و شاگردش تستری بر علم کیمیا در دست است
ازجمله گزارش اللمع (سراج )129 :2921 ،و تصریح قفطی در تاریخ الحکماء (قفطی )112 :2122 ،به قرار
گرفتن سهل تستری در طبقۀ جابربنحیان.
از این نکته نیز نباید غافل بود که آنچه قدما تحت عنوان صنعت کیمیاگری بدان میپرداختند ،با
آنچه که از عصر روشنفکری به بعد متداول گشت و درواقع با نگاهی یکجانبه به عنوان علمی
پیشقراول شیمی جدید تلقی شد ،تفاوت بنیادین دارد .اساساً کیمیا
هنر تبدّل جان است و کیمیاگران نمیخواستند با توسل به فرمولهایی که مخفیانه
حفظ میکردند و فقط ایشان به آن باور داشتند ،از فلزات معمولی طال بسازند.
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بلکه مقصود آنان از این صنعت ،نوعی استحالۀ روحانی بود که قانون کلی کائنات
است و درواقع ،کیمیا برای قدما ،جز ره بردن به روح اجسام در تغییرِ هستی آنها چیز
دیگری نبود .ازاینرو میتوان کیمیاگری را به عنوان راهی که میتواند آدمی را به
معرفت نسبت به وجود جاوید خویش برساند ،با عرفان مقایسه کرد؛ چه همانطورکه
گفتهاند عرفای مسیحی و حتی بیشتر از آن ،عرفای اسالمی اصطالحات کیمیایی را
آدمی نیست .درست همانطورکه کیفیت بیهمتای طال را با جمعآوری ظاهری
صفات فلز ازقبیل جرم ،سختی ،رنگ و غیره نمیتوان ایجاد کرد ،کمال آدمی نیز
فقط جمع فضایل نیست و همان قدر بیهمتاست که طال ،و انسانی که به این کمال
تحقق بخشیده است ،با دیگران قابل مقایسه نیست (بورکهارت.))19-11 :2139 ،

بدین ترتیب وجه تمایز تصوف ذوالنون و سهل تستری با عرفای جانب شرقی را میتوان در پرتو
انتسابشان به حکمت بحثی یونانی و علوم رسمی کاوید؛ چنانکه رنگ و بوی فلسفی یافتن
آموزه های صوفیانه پس از اینان گواه بر این امر است؛ به عنوان نمونه ،سالمیه (پیروان سهل تستری)
و ابوطالب مکی  -از نمایندگان و شاگردان بهنام او  -و کتاب قوت القلوب او که سهروردی در
آثارش بدو استناد میجوید ،آغازگران تحول بزرگی در جریان تصوف بهشمار میروند و شاکلۀ
نظام فکری اینان تا حد زیادی رنگ و بوی کالمی و فلسفی بهخود میگیرد .جان کالم آنکه این
عرفا از نخستین کسانیاند که با طرح مبانی نظری مفاهیمی چون والیت و نور محمدی در آثار
خود ،زمینههای ظهور عرفان نظری را در سدههای پس از خود فراهم نمودند.

نتیجه:
سهروردی در کتاب المشارع و المطارحات ،سریان خمیرۀ ازلی حکمت را در دو جانب شرقی
(ایرانی) و غربی (یونانی) گزارش کرده و صوفیان بزرگ جهان اسالم را در ذیل شاخهگستری این
دو جریان گنجانده است .وی عرفای شرقی را خسروانیان و حامالن حکمت شهریاران ایران باستان،
و عرفای غربی را فیثاغوریان و حامالن حکمت اساطین حکمت خوانده است.
از مهمترین مؤلفه های مشترک میان سلوک این عرفا ،آنکه اوالً اینان همگی به مقام نور طامس
(بیخویشتنی) و موت اصغر (فنای فیاهلل) نائل آمدهاند و بدینترتیب اصحاب سلوک نورانیاند و
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عروج ،شهود و پیوستن به عالم انوار جانمایۀ حکمت آنهاست .ثانیاً این اشخاص چه در ساحت
اسطوره ای و چه در بعد تاریخی ،از نوعی شهریاری روحانی و پیشوایی معنوی برخوردارند که
سهروردی وجه این فرمانروایی را بهرهمندی آنان از موهبت کیان خرّه یا نور سکینه میانگارد.
اما وجوه افتراق و امتیاز این دو شاخه از حکمت ،آن است که در جانب شرقی ،حکمت ذوقی
بیان رمزی آنها و عبارات شطاحانهشان و نیز اقبال به مشی و مرام فتوت و جوانمردی در میان آنها
مشاهده کرد؛ حال آن که در جانب غربی ،حکمت بحثی و ادله و برهان نمود بیشتری دارد و توجه
به علومی چون نجوم و کیمیا محوریت یافته است .بهطورکلی میتوان خصیصۀ بارز خمیرۀ
فیثاغوری را در صبغۀ عقالنی و نظری آن توصیف کرد .نکتۀ شایان درنگ آنکه شیخ اشراق سرِ آن
دارد که از حکمتی جامع این هر دو پرده بردارد و اساساً در حکمت اشراق و سازوکار نورمحور او
هم بُعد ذوقی و عملی و هم جنبۀ نظری و برهانی بهمثابۀ تار و پود حکمت وی بر هم تنیده شدهاند و
چهبسا طرح این تبارنامۀ تمثیلی -تاریخی ازسوی او به منظور تفهیم وجود این عناصر برجسته در
حکمت اشراق صورت گرفته است.

پینوشتها:
.2

اوستا ( )aži-dehākaو پهلوی ( ،)azdahāgفارسی اژدها و ضحاک کهه در اوسهتا (یسهن  ،22بنهد  )3از
آن مخلوقی دیوسیرت اراده میشود .ضحاک را بیوراسهب (دارنهدۀ دهههزار اسهب) نیهز خوانهدهانهد .او
اژدهایی است که میخواهد جهان را از مردمان تهی کند و ظاهراً تاحدی چنین میکند و بر زمین چیره
میشود .اما سرانجام فریدون بر او میشورد و با او میستیزد و از میانش برمیدارد .در ادبیات پهلوی ،او
مردی است تازی که به ایران میتازد ،بر جمشید فائق میشود و پس از هزار سال سلطنت بهد ،سهرانجام
از فریدون شکست میخورد و بهدست او در کوه دماوند زندانی میشهود .در بنهد هجهده فصهل بیسهت
بندهش آمده است که فریدون خواست ضحاک را بکشد اما اهورامزدا به او گفت :تو نباید او را اکنون
بکشی ،زیرا که زمین پر از مخلوقات موذی و مضر خواهد شد (بهار.)291-292 :2132 ،

.1

رام یشت ،بند 11-12؛ ارت یشت ،بند11؛ آبان یشت ،بند 11-12؛ گوش یشت ،بند 21-22

.1

.1واژه «فرّ» در اوستا به صورت  ،xar∂nahو در کتیبههای هخامنشی (فارسی میانه) به صهورت Farrah
در ترکیب ( vindafarnāبهمعنای دریافتکنندۀ فرّه) بهکار رفته اسهت (نیهولی211 :2192 ،؛ Bailey,
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) 1943, 1و برخی اوستاشناسان آن را با خور(خورشید) مرتبط دانسته و مشتق از ریشه اوسهتایی xvar

بهمعنای خورشید و درخشیدن و نیز  svàrبهمعنای آسمان و خورشید دانسته انهد و برخهی دیگهر ،آن را
مشتق از ریشۀ  xvarاوستایی بهمعنای دریافتن و بهدسهت آوردن انگاشهتهانهد ( Neberg, 1974, 221؛

مجتبایی32 :2121 ،؛ آموزگار122 :2133 ،؛  .)Bailey, 1943, 3در بررسهی معنهایی ایهن واژه بایهد گفهت
که معنای اولیه فرّه یا خورنه در تفاسیر سنتی ،شکوه ،عظمت ،تأللو و درخشش مرتبط با آفتاب و آتش
بهروزی ،بخت (نیک) و عظمت (شاهانه) مرتبط دانست (نیولی)211 :2192 ،؛ اگرچه بیلی بهرخالف ایهن
رأی ،معتقد است که معنای اولیۀ فرّه ،مال و خواسته است که اکتساب آن ،اسباب خوشبختی و آسایش
صاحب فرّه را فراهم میآورد.
.1

فّر کیانی یا خرّۀ کیانى ،فرّى است که به شاهان فاضل و عادل داده مى شود و درصورتىکه به دادگهرى
و خداشناسى نپردازند این فرّ از آنها جدا مى گردد و روزگار پادشاهى ایشان بهسر مى رسد .فهرّ کیهانى
فروغى ایزدى است که چون بر دل کسهى بتابهد ،از همگهان برتهر و برازنهدۀ تهاج و تخهت مهى گهردد و
همواره بر دشمنان خود پیروز مىشود (پورداوود :2112 ،ج.)122 :1

.2

«او را منادی عشق بخواند و او لبیک گفت و حاکم شوق مقدس او را فرمان داد و او فرمانبردار گشهت.
پدرش او را بخواند و شنید که او را میخواندش ،پس درحالیکه بهسوی خداوند هجرت میکهرد ،او
را اجابت نمود ] و [ در راه او سراسر ملک معمور را ترک گفت .و حکم محبت روحهانی را بها تهرک
نزدیکان و میهن امتثال کرد ...درود بر او آن روز که مفارقهت وطهن کهرد و بهه عهالم علهوی پیوسهت»
(سهروردی ،2131 ،ج.)91 :1

.3

با چشم دلم خدای خویش را دیدم .از او پرسیدم :تو کیستی؟ گفت :تو هستم .خداونهدا درونهم چنهان
مرا به تو رهنمون ساخت که من فانی شدم (حالج.)21 :2111 ،

.2

«شبی از شبها که خورشید طالع بود ،هرمس در معبد نور بهه نمهاز و دعها مشهغول بهود .در ایهن میهان،
روشنایی صبح (عمود الصبح) پدیدار شد و هرمس زمینی دید که با شهرهایی که سخط و غضب الههی
بر آن نازل شده بود ،فرومی رفت و در ورطه ای نهان می گشت .آنگاه فریاد برداشت که ای پدر ،مرا از
ساحت همسایگان و یاران بد بَرهان پس بهدو نهدا در دادنهد ،بهه دسهتاویز شهعاع ،چنهگ انهدرزن و بهه
باالگرای تا به کنگره های عرش برآیی .پس به باال گرایید ،آنگاه زمین و افالک را به زیر پای خویش
اندر دید» (سهروردی ،2131 ،ج.)213 :2

Downloaded from erfanmag.ir at 23:14 +0430 on Sunday June 24th 2018

در نظر گرفته شهده اسهت و در تحهوالت معناشناسهی و معنهای ثانویهه ریشهه شناسهی مهی تهوان آن را بها

حکمت خسروانی و فیثاغوری از دیدگاه شیخ اشراق

23

 :Empedocles .8در باب ترتیب تاریخی این افراد توجه میدهیم که بنابه دریافت شیخ اشهراق از ترتهب
حکمای یونان که البته مسبوق به دادههای تاریخی مورخان و عقایدنگاران اسهالمی اعهم از شهرسهتانی،
ابنصاعد اندلسی ،قفطی ،شهرزوری و سهایرین اسهت ،محهدودۀ حیهات انباذقلس(امپهدوکلس) پهس از
فیثاغورس تصور شده است؛ حال آنکه این امر نهتنها با مشهورات و مسلمات تهاریخی سهازگار نیسهت،
را برگزیدهایم.

کتابنامه:


ابنابی اصیبعه ،)2119(.عیون االنباء فی طبقات االطباء ،به کوشش جعفر غضهبان ،محمهود نجهم آبهادی،
تهران :دانشگاه تهران.






ابنبلخی ،)2121( .فارسنامه ،توضیح و تحشیه منصور رستگار فسایی ،شیراز :بنیاد فارسشناسی.
ابنجلجل ،)2119( .طبقات االطباء و الحکماء ،ترجمه و تعلیق محمدکاظم امام ،تهران :دانشگاه تهران.
ابنفاتک ،مبشّر ،)2132(.مختار الحکم و محاسن الکلم ،تهران :دانشگاه علوم پزشکی ایران.
ابنمهلب ،)2123( .مجمل التواریخ و القصص ،ویرایش سیف الدین نجم آبادی ،زیگفریهد وبهر ،آلمهان:
دومونده نیکارهوزن.



ابنندیم ،)2121( .الفهرست ،تحقیق محمدرضا تجدد ،تهران :اسدی.



اسجستانی ،ابوسلیمان ،)2921( .صوان احلکمة ،به اهتمام عبدالرحمن بدوی ،بنیاد فرهنگ ایران.



اصفهانی ،حمزهبنالحسن ،)2111( .تاریخ سنی ملوک و االنبیاء ،بیروت :منشورات مکتب الحیاة.





اوستا :کهن ترین سرودها و متن های ایران .گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه ،تهران :اساطیر.
آموزگار ،ژاله ،)2133( .زبان ،فرهنگ و اسطوره (مجموعه مقاالت) ،تهران :معین.
بلعمههی ،ابههوعلی محمههدبن محمههد ،)2131( .تههاریخ بلعمههی ،تکملههه و ترجمههه تههاریخ طبههری ،تصههحیح
محمدتقی بهار و به کوشش محمد پروین گنابادی ،تهران :زوار.




( ،)2139بندهش ،ترجمه مهرداد بهار ،تهران :توس.
بورکهارت ،تیتوس ،)2139( .کیمیا :علم جههان ،علهم جهان ،ترجمهۀ گلنهاز رعهدی آذرخشهی ،پهروین
فرامرزی ،تهران :حکمت.



بهار ،مهرداد ،)2132( .پژوهشی در اساطیر ایران ،تهران :آگاه.
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پژوهشنامه عرفان /دو فصلنامه /شماره شانزدهم



بیرونی ،ابوریحان محمدبن احمد ،)2121( .آثار الباقیة عن القهرون اخلالیةة ،بهه قلهم اکبهر داناسرشهت،
تهران :ابنسینا.









حالج ،)2111( .دیوان الحالج ،شرح و تحقیق هاشم عثمان ،بیروت :موسسه االعلمی.

( ،)2122داستان دینیک ،ویراستۀ تهمورس دینشاجی انکلساریا ،بههکوشهش نهوابی ،طاووسهی ،گنجینهۀ
دستنویسهای پهلوی و پژوهشهای ایرانی ،مؤسسه آسیایی دانشگاه شیراز ،چاپ دوم .شماره.11
( ،)2132روایت پهلوی ،ترجمۀ مهشید میرفخرایی ،تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
زرینکوب ،عبدالحسین ،)2129( .جستجو در تصوف ایران ،تهران :امیرکبیر.
سرّاج طوسی ،عبداهلل ،)2921( .اللمع فی التصوف ،بهکوشش نیکلسون ،لیدن.
سهروردی ،یحییبنحبش ،)2131( .مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،بهتصحیح و مقدمۀ ههانری کهربن و
دیگران ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.



شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)2131( .نوشته بر دریا :از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی ،تهران :سخن.



شهههرزوری ،محمههدبن محمههود ،)2131( .نزهةةة االرواح و روضةةة االفههراح (تههاریخ الحکمهها) ،ترجمههه
مقصودعلی تبریزی ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.



شهرستانی ،ابوالفتح محمدبنعبدالکریم ،)2123( .توضهیح الملهل ،ترجمهۀ مصهطفی خالقهداد هاشهمی،
تصحیح رضا جاللی ،تهران :نائینی.



عالیخانی ،بابک ،)2139( .توحید هند وایرانی ،پژوهشنامه عرفان .سال دوم .شماره سوم ،ص .212 -31



عطار ،محمدبن ابراهیم .)2139(.تذکرة االولیاء ،بررسی ،تصحیح متن و توضیحات از محمد اسهتعالمی،





تهران :زوار.
قفطی ،)2122( .تاریخ الحکماء ،به کوشش بهین دارائی ،تهران :دانشگاه تهران.
کربن ،هانری ،)2131( .آئین جوانمردی ،ترجمۀ احسان نراقی ،تهران :نشر نو.
هههههههههههههههه  ،)2191(.اسالم در سرزمین ایران :سهروردی و افالطونیان ایهران ،ترجمهۀ رضها کهوهکن،
تهران :مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.



گاتری ،دبلیو.کی.سی ،)2122( .تاریخ فلسفه یونان ،فیثاغورس و فیثاغوریان ،ج ،2ترجمهۀ مههدی قهوام
صفری ،تهران :فکر روز.



گاتلیب ،آنتونی ،)2131( .رؤیای خرد ،تاریخ فلسفه غهرب از یونهان باسهتان تها رنسهانس ،ترجمهۀ لهیال
سازگار ،تهران :ققنوس.
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گورمن ،پیتر ،)2133( .سرگذشت فیثاغورث ،ترجمۀ پرویز حکیم هاشمی ،تهران :مرکز.
گولپینارلی ،عبدالباقی ،)2129( .فتوت در کشورهای اسالمی ،ترجمۀ توفیق سبحانی ،تهران :روزبه.
مجتبایی ،فتح اهلل ،)2121( .شهر زیبای افالطون و شاهی آرمانی در ایران باستان ،ت ه ران :انجمن فرهنهگ
ایران باستان.



. 11-12


محمدبن منور ،)2132( .اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید ،به اهتمام دکتر ذبیح اهلل صفا ،تهران:
امیرکبیر.



مستوفی ،حمداهلل ،)2131( .تاریخ گزیده ،به اهتمام عبدالحسین نوایی ،تهران :امیرکبیر.



مسعودی ،علیبنالحسین ،)2131( .مروج الذهب و معادن الجوهر ،قم :منشورات داراهلجرة.



مقدسی ،مطهربنطاهر ،)2121( .آفرینش و تاریخ ،مقدمه و ترجمه شفیعی کدکنی ،تهران :آگه.





( ،)2131مینوی خرد ،ترجمۀ احمد تفضلی ،تهران :توس.
نیولی گراردو ،)2192( .فرَ  /فرَه ،ترجمۀ سعید انواری و سپیده رضی .هفهت آسهمان .شهماره -212 .21
.223
یارشاطر ،احسان ،)2133( .تهاریخ ملهی ایهران ،تهاریخ ایهران از سهلوکیان تها فروپاشهی دولهت ساسهانی،
پژوهش دانشگاه کمبریج ،ج .1ترجمه حسن انوشه .تهران :امیرکبیر.
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