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مهدی همازاده
سیدابوالقاسم حسینی ژرفا

این مقاله ،در ابتدا ،مرورر وتاراب برو میراست

**

رتتشرااتتت کمترا اشرواا دارد ر،

سپس ،به بیان جایگاب عالم مُثل ر عالَم مثرا ماصلرل در ایرن دسرتگاب ی رصت مرتپرودادد
ستی ادب با ذوو ستآرر ا شیخ اشرواا در ابیراع عرالم مُثرل– وره پریا اد ار در ممتر
مشّاء ردّ شدب بتد – ر وشف ر ابیاع عالم مثا – وه پریا اد ار در اراریخ ی رصس اسر مت
مطوح سیتد – میاست ستادپوداد ادبت ر او را بو پایس این در عالم بیان وودب اسا
ستی ادب ،در سهایا ،با بورست اصلی ت داستان ا اتثی ت کمیم سرهوررد ،
اج ّت میاست ر بارر ا کِمتت ر را در این داستان ا سشان متد د وه در قال
ستاد ا ر رمز ا مثالت بره الرتیو وشریدب شردباسرد در ایرن ب را اد مقالره،
چگتسگت استصادۀ شیخ اشواا اد ظوییا ا دستگاب ی صت ترتیا بروا بیران
ستادین مضامین کِمتت اییین شدب اسا

واژگان کلیدی :عالم مُثل ،عالم مثا  ،ستادپوداد  ،داستان اتثی ت ،قتّۀ تیا .

* دانشجوی دکتری فلسفه ذهن پژوهشکده علوم شناختی تهران.
** استادیار داسشگاب ادیان ر مذا

*

رمزگشایی از نمادها در داستانهای سهروردی

502
مقدّمه

رساله ا داستاست ب ا س یتاً ورتچمت اد آبرار شریخ اشرواا 1در مجتتعره
ملاّصاع ایشان اسا ر اتد ،آسگتسه وه درتتر شأن ر جایگا شان باشد ،شااتته
ر اح یل ر راوار سشدب اسا این داستان ا عیارع اسد اد :عقل سرو ،،آراد پرو
جیوئیل ،لغا متران ،ررد با جتاعا صتییان ،صصیو سیتوغ ،رسالة فیاحفللةا ف
اةطفوةیّ  ،رسلة فیحفلقیق فاةعشقف(مونسفاةعشّلق)،فرسلة فیحفاةمعراج،فرسالة فاةطّیار،ف
غرب فاةغربیّ این داستان اغالیاً در مقام بیان سصو معارت ر م قراع برا عرتالم ر
کقایق ستراستاسد؛ بیشتو آسها به دبان یارست ستشته شردب ر بوترت بره عوبرت سیرز
اوجته شدباسد
کمیم سهوررد  ،در مقام اییین سظام کِمتت اشواقت ر بارر ا عتیقا ،تتد
دسررا برره وررار سگرراره داسررتاسها اتثی ررت ر ستررادین شرردب ر ستتسرره ررا
اح ینبواسگیز اد رمزپوداد بواساس میاست تتیا دربارۀ عوالم ستر ر ظ ترا
پدید آرردب ر کمایا ایت پومعاا اد غوبا غوبتِ عالم تاک ر رصرت بره شروا
اشواقت به التیو وشیدب اسا ما در این مقاله به بوتت اد این ستاد ا ر پشرتتاسس
کِمتت آسها اشارب تتا یم وود ر آسها را بهتوین شا د ر گتاب بو ظوییا عظیم این
دسررتگاب ی ررصت برروا ستررادپوداد  ،تلتص راً در داسررتان ر او ررا س راّتت ر
پتیاستایت 5متداسیم ،وتا ایامه صاک

این ممت

ی رصت سیرز بره سحرت ورام ً

 .1حکیم شیخ شهاب الدین یحیی سهروردی در سال  945هـ.ق  5591 /م  .و در روستای سهرورد نزدیک
زنجان – چشم به جهان گشود و با عمر بسیار کوتاه  13ساله در  935هـ.ق کشته شد .در این مدت اندک او
حدود پنجاه کتاب فارسی و عربی تحریر نمود که بیشتر آنها به دست ما نرسیده است .اما همین مجموعه آثار به
جای مانده از وی گنجینه ای از حکمت است که به حق ،یکی از سه مکتب اصلی فلسفی در جهان اسالم شمرده
می شود.
2. Animation.
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تتدآگاب اد این ظوییا استصادب وودب اسا
 .1هستیشناسی اشراقی

اساس س ن شیخ اشواا در اییین ولّ سظام

تت سظویس سظرام سرتر اسرا

شیخ در استها وتاب مطارحات تتد را بایانگذار متاییزیک ستر معوّیت متستاید
ر اظهار متدارد وه اد یی تیان مشّاء و ت در کمتا ستر رررد جدّ سداشته
اسا « :وفالنعلمفیحفشیع فاةمشّلئینفمَنفةهفقام فراساففیاحفاةة ما فاالة؛یّا یف احف
یقهاالنوار( ».سهوررد  ،1722 ،ج)202:1
ف
الیته ،سهوررد با ایامه تتد را میدع کمتا اشواقت بعرد اد جویران فلسفة
مشّاء متداسد ،به ریشه ا ر شاته ا س ااسا در کمتا ای طتن ر قیرل اد ار
کمتا یتسان ر تچاین در بین کمتا یارس باستان اشارب دارد ر ترتد را بره
ستعت ادامهد ادة راب ایشان معوّیت متواد
به وکا ،

تتشااست اشواقت اد معویا سصرس بره ترتد آغراد مرتشرتد ر

ستر بتدن سصس – به معاا ظهتر یتسص ه ر ب مه لاص ه – اساس اق یم عالَم به
مایتا ر مادرن سصس قوار متگیود
1ـ .1هویّت نوری نفس

سهوررد با اح یل پدیدارشااساسه اد ع م سصس به ترتد ر اأویرد برو تیرا
ادراوت سصس ر اثییا کضتر بتدن این ع م دمیاس الدم را یوا م متآررد ارا بره
س ن اص ت تتیا یعات ویصیا رجتد سصس بپودادد اد سظو ار ،اتام کقیقرا
و متجتد مجوّد ر مصارقت تچتن سصرس تیّرا سرتر آن اسرا (یزدان پنزا،

 9831ج 2ص )91شیخ دربارۀ ظهتر سصس بوا تتده – وه تان تیا سرتر
سصس باشد – ضتن استداللتوه آن را ب یغ ر محمم متداسد ،متستی د:
من ذنت خوام رن مجرّا نز هر چید ایگر نگریستم و  ...نین رن یافتم که ماننز
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ویژگی جونهر الفیموضوع میباش  ... .ذنت خوام رن مییابم ار حالیکه نز آ
غایب نیستم .و نز روی همین ع م غیبت ذنت من نز خوام اننستم کزه ذنت مزن
فصل ن نرا؛  ...پسحکم کرام که ماهیت من خواِ وجوا من نسزت و ماهیزت مزن
تفصززیل بززه او چیززد یماززل حیززون و نززا

نزز نرا(.سززورورای  9811ج9

911:و)991

بایانگذار کمتا اشواا متگتید وه ع م سصس به تتد کضرتر ر شرهتد
اسا ر این کضتر ر شهتد ر ادراک ،اتام تیا سصس اسا در این ساکا وره
غییا راب سدارد ،سصس بوا تتد سواسو ظهتر ر پیدایت ر کضرتر اسرا ر اد آن
متاتان به« ستر» اعییو وود ادآنجاوه ستر ظا و اسا ،ساخ رجتد سصس سیرز سرتر
اسا ر تیا ر کقیقا سصس سواسو ستر اسا
استصادب اد ع م کضتر سصس به تتد سقطس آغاد اسا وه به مدد آن ،تیا
ستر مجوّداعِ بواو اد سصس ر ظ تاستبتدن امتر مادّ سیرز مطروح مرتشرتد بره
س ن دیگو ،سهوررد سظام ستر ر ظ تا را با ااّما بو این امو اییین متستاید در
ستیجه ،مجوّداتْ سزد ر امتر ب یطت

تاد وه سواسو رجتد ب ری شران را جرز

ستر اشمیل ستتد د ر در مقابل ،عالَم مادّب اد اجوّد بتبهروب اسرا ر سیرز تیّرا
رجتد اشیاء مادّ سواسو ظ تاست اسا (ر.ک .یدان پنا 9831 ،ج91 :2ز )93

سهوررد در امتیل این بحث تاطوسشان متسادد وه سصس چیز سی ا وره
بوا آن چیز ستر ر ظهتر اد جاس

غیو باشد ب مه تتدِ ذاع ر تیّاِ سصس ظهتر

ر ستر اسا ،یعات ستر ر ظهتر ریژگت ر صصا متصوّع بو ذاع سصرس سی را ر
بو این مط

استدال ایت ارائه متد د (سورورای  9811ج999 :2ز) 992

چاین سحتبا اد رجتد در ساکا مادّب سی ا ،دیوا ظ تا ر غییا عالَم مادّب
را یواگویته اسا این بدان سی

اسا وره عرالم مرادّب دارا ابعراد اسرا وره
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راسطه ر میاسه بین آسها رجتد دارد وه در طوف را اد یمدیگو جدا ستتدب ،متج
غییا آن در متگودد
 : 1-2مراتب انوار

یمت اد اص تاوین میاکث در
(مواا

سرتر

رتتشااسرت اشرواقت بحرث اد مواار

تت) اسا شیخ اشواابا الهرام اد آیرس شرویصه «اهللُ نُ ورُ السّ ووا

األرضِ» (نور )81:ر اشمیک مواا

و

تت وره بوترت اد کمترا باسرتان بردان

اتجّه ر اشارع داشتهاسد ،تدارسد متعا را ستراالسرتار ر مواار
اشعه ا آن مایع ستراست ق تداد وود ،الیته ،با اوای

دیگرو

رتت را

درجاع ستر اد سزدیکاروین

ستر اا درراوین وه به سایه ر ظ تا ایدیل متشتد (معلّمی )901 :9831

طیق این دیدگاب ،اتام کقیقا ر ذاع استار ستر اسا ر اتت ف ر اصارع میان
آسها سیز بهشدّع ر ضعف یا وتا ر سقص در ستریّا آسهاسا«:وفتفالو فاة ّورةا ف
ةیستفإالفبلألشمّة فوفاة ملل،فی وراألنوارفشمّتُهفوفکمللُفنورةّتهفالتت لهح » (سورورای
 9811ج)913 :2

ذوو این سمته ضورر اسا وه شیخ اشواا یرک سحرتب ظ ترا را در اترامت
مع تالع قیت دارد؛ تین وه اد ستراالسرتار  -وره سرتر محرس اسرا  -ترارج
متشتیم ،باید بهگتسها آمی تگت ستر با ظ تا را در استار مجوّدب بپذیویم (هما
ج988 : 2و)941

ستراالستار سوس

س سظام ستر اسا ،ستر محس وه اد شائیس وگتسه ظ ترا

پیواسته اسا اد ستراالستار ،باا بو قاعدۀ «التاکد الیلدر عاه إال التاکد» ،مع رتلت
راکد وه تان س

تین مع ت اسا صادر متشتد این مع ت اد ساخ ستر اسرا

ر سزدیک اوین ستر به ع ّاالع ل ر قت اوین ستر پس اد ستراالستار اسا وه بدان
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«ستراالقوب» ر «بهتن» متگتیاد تین وه اد ستراألستار به ستر أقروب ر س

رتین

مع ت مترسیم ،به رقتع اازّ مع تلت ر ضعف جت و ستر  ،یک سحتب ظ تا
امماست ر مع تلت در آن راب متیابد ر طتّ ررسد اازّ استار ،آرامآرام بو ظ تا آسها
ایزردب متشتد اا ایامه به عالَم مادّب مترسیم (یدان پنزا 9831 ،ج)12: 2وره طیرق
سظو سهوررد  ،ظ تا محس اسا
در راقع ،دلیل اص ت ذوو این مط

اد ست سهوررد به ایاجا بومتگودد وه

متتتا د محت ت بوا صدرر بواد ،ر اج ام مادّ درسا واد ،چواوه اگرو بارا
باشد اد ستراالستار ستر ،ر اد صادر ارّ

م ستر ر اد آن ستر م سرتر دیگرو صرادر

شتد ،اا بتسهایا یق جهان ستر تتا یم داشا ر اد عالَم مادّب وه در سظو شیخ،
ظ تا محس اسا تیو س تا د بتد (سورورای  9811ج :2ص982ز )988

بدیناوای  ،اگامیمه ستر اقوب ستراالستار را بره رییرا کضرتر مشرا دب
متواد ،سی

ظهتر غ ق ر ظ تا تتیا بروا ترتده مرتگرودد ر متجر

صدرر بود ،متشتد این بود ،در میان تس بواد ،بعد بود ،أع ت ر محی سام
دارد ر بودتت اعظم اد آن سی ا تین ستر اقوب به اعتیار بتسیاد ر رجرتبا
به رجتد ستراالستار ع ّا صدرر یک ستر مجوّد سیز متشتد وه سرتر ر صرادر درّم
اسا (ر.ک .معلّمی  )922 :9831این ررسد اا مواار

پرایین طیقراع اسرتار ادامره

متیابد ر در رایس استار عوضت (مُثل ای طتست) به پایان مترسرد؛ مُثرل ای طرتست
ماشأ صدرر استاع ج تاست مادّ ر تچاین عالَم مثا ماصلل

تاد ،امرا دیگرو

ستر مجوّد اد آسها کاصل ستتشتد
الیته ،باید داس ا وه استار قا وب بهصترع مط ق شامل عقت طرتلت ر عقرت
عوضت متشتسد این عقت طتلت ر عوضت تس استار قا وب بهشتارمتررسرد وره
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عقت طتلت س یا به م ع ّا ر مع ت اسد راداینرر ،رابطس طتلت با یمدیگو پیدا
متوااد لیمن عقت عوضت وه مواد اد آسها مُثُل ای طتست (اربراب اسرتاع) اسرا،
س یا به تدیگو ع ّا ر مع ت سی تاد ر در عوض م قوار مرتگیوسرد اد مثُرل
ای طتست ،عالَم مثا ماصلل (اشیاح مجوّد) ر عالَم مادّ (غتاسق) صادر متشتد
 .2جایگاهشناسی عالَم مثال و مُثُل در حکمت اشراق

کمیم سهوررد در اییین سظام

تت ،پس اد استار قا وبً طتلیه ،اسرتار قرا وۀ

متمایئه یا «ارباب استاع» ر یا «صاک

ط تاع» را وه تان مُثُل سرتر یرا مُثُرل

ای طتست اسا قوار داد سزد مشائیان ،مثُل ای طتست با ادلّس متعدّد سصرت ر اسمرار
شدب بتد اما شیخ اشواا ،مُثل ای طتست را پذیویته اسا ر آن را اد ستآرر

را

ی صت تتیا متداسد ر بو آن اسا وه و آسچه مادرن عقت طتلیره اسرا ر
چه عالم مثا ماصلل ر چه ع الم مرادّب (غیرو اد برود ،محری ر برود ،بابرا) ر
ریشها در مُثُل دارسد در اعویف مُثُل متاتان گصا وه کقرایق ر طیرایع و ّرت ر
عق ت اشیاء در عالم مجوّداعاسد وه اشیاء مادّ را ادبیو متوااد
سهوررد

تچاینع رب بو عالَم مُثُل ،عالَم مثا ماصلل را بره صرترع یرک

عالَم مجزّا در بوابو یی تیان مشّائت ـ وه صتر تیرالت را ماطیرع در مرادّب (مغرز)
متداس تاد ـ ارائه ورود بارا برو سظرو ر  ،کقرایق مثرالت متجرتد در عرالَم مثرا
ماصللاسد ر این عالَم ،به عاتان یک سشئس اجوّد ِ تیالت ،میان عالَم مرادّب ر عرالَم
عقل رجتد دارد
اد یک طوف ،تیا ماصلل ر عالَم مثا

ماشأ ر میردأ صرتر ک ّرت در عرالَم

طییعا اسا ر وآسچه در عالَم مادّب اسا کقیقا ر اصل آن در عالَم مثا احقّق
دارد ر تس متجتداع طییعت سایه ر مثا آسها به شتار متآیاد اد طروف دیگرو،
صتر مثالت مظهو ر محلّ اج ّت صتر عق ت اسا ر و آسچه در عالَم عقت اسا
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موایس ضعیف ر سایس آن در عالم مثرا احقّرق دارد (کزربن  )91 :9814بره بیران
دیگو ،عالَم تیا اممان اج ّرد یرایتن ارراح ر مترورّح شردن اج رام را یروا م
متواد
قط الدّین شیواد دربرارۀ عظترا عرالَم مثرا ر س ریا آن برا عرالَم مرادّب،
متگتید:
عالَم نشباح مجرّا ،هما نست که حکمزای پییزین گفتزهننز کزه ار هسزتی
عالَمی مق نری غیر نز عزالَم حسیزی هسزت کزه شزگفتیهزای
شورهای

به شمارش ارنمیآی و نز جملۀ آنوا جابلقا و جابرصاست که او شور

بدرگنن و موجوانتشا بی

یاار

بیکزرن نسزت و

نز نن نز،نن ( .قطبنل یین شیرنزی )191 :9838

م به سقل اد ابنعوبرت ،در اتصریف عرالَم مثرا  ،آن را «ت رقشردب اد

باقتماسدۀ گِلِ آدم» معوّیت متوارد ر سراما را «سرودمین کقیقرا» مرتگرذارد ر
رعدب ا پیامیوان دربارۀ آتوع ر شهو ایت اد طر ر یراقتع ر دمرین رایت اد
مُشک ر دعصوان ر عجای

دیگو وه در یهرم ر ر رم سترتآیرد را موبرتب بره آن

متداسد سپس ،ادامه متد د« :اگو اتامت آسچه در عالَم کسّ قوار دارد در آن عالَم
راقع شتد ،ماساد ک قها در بیاباست تتا د بتد وه استها ر وواسره سردارد » (فنزاری
)420 :9818

شیخ اشواا صتر تیالت ر صتر متجتد در آیاره ر ترتاب ر برود ،صرعتد ِ
پس اد موگ ر وشف صتر ا ل شهتد ر اطّ ع بو مغییراع بره صرترع اتثّرل
صتر را اد جت ه کقایق موای به عالَم مثا داس ته ،ر تچاین بود ،ر معاد را
(یدان پنا.9831 ،ج)221 :2
 .3مقایسۀ عالَم مثال و مُثُل

یمت اد اصارع ا اساست «مُثُل» با «مثا » این اسا وه ارّلت معقت اسا ،در
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کالتوه درّمرت موئرت ،مح رتس ،م ترتس ،مرذرا ر مشرتتم اسرا (چیتیز،

ویلیام  )998 :9810اما رجه شیا ا میان مُثُل ای طتست ر متجرتداع عرالم مثرا
این اسا وه م صتر تیالت در عالم مثا ر م صتر عق رت در مُثُرل ای طرتست
مجوّد ر قائم به ذاع تتد

تاد اشتواک لصظ «مثرا » در ایرن در معارا اشرتواک

معات اسا ر سه به اشتواک لصظت ،دیوا در رو در" ،مثرا " بره معارا سترتد ر
ستتدار اسا و در مثا  ،ستتد بوا موایس باال ر ستتدار بوا مواار

پرایین

متباشاد (ر.ک .جونای آملی  9831ج)211 :2

شیخ اشواا تتد به اصارع میان این در اشارب متواد ر الویح دارد وه ماظتر
ار اد عالَم مثا

تان مُثل ای طتست سی ا« :اةصّورفاةعقلیّ فةیساتفبمثلاافایوناو یفف

یإ ّفملُافایونو فنورةّ فثلبت فوفهذهفملافمعلقا فم ؛الفململنیّا فوفم ؛الفمسات یر ف »
(سورورای  9811ج280ز)289
 .4مبانی و مبادی نمادپردازی در دستگاه حِکمی شیخ اشراق

او در مقام بیان معاست در قال

صرتر ر اصرتاع ،بره دلیرل اجروّد معراست ر

مادّیا ابزار ،ساگزیو اد بیان ستادین ر رمزگتسه بتدب اسا معاست مجوّد به یچیک
اد اشیاء مادّ شییه سی تاد ر یتا تس آسها قوار دارسد اما اد ماظو دیگرو ،شرییه
ستاد ج تاست تتد

تاد چواوه ارصاف تتیا را در آن ظرا و مرتسرادسد اد

دیدگاب ابنعوبت ،عقل – ابزار اص ت متم ّتان ر ی سصه – «اازیه» تدارسرد را بره
آساست ابیاع متواد ،لیمن اد ادراک «اشییه» ار عاجز اسا بو عمس ،تیا اشییه
ار را درک متواد ،رلت اد اازیه ار یچ ستتداسد تیا قادر اسرا ارا تردا را در
اج ّت ر اشییها «شهتد» واد ،در کالتوه عقل تدا را در اازیها «یهم» متواد
(چیتی991 :9810 ،ز)991
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 .3-1تنزیل نماد از عالم مثُلُ و مثال

ت ق ستاد ا

او  ،یوایاد اازیل معاست اد عتالم عالتاو به عالَم مادّ را طت

متواد ر باداابد ادۀ کقایق بواو در والید ج تاست اسا ادآسجاوه شیخ اشواا
ابیاعواادۀ عالم مثُلُ ر ابداعواادۀ عالم مثا در ی صس اس مت اسا ،سقا بزرگت
در اأسیس میاستِ این رمزپوداد ایصا متواد
ی تطین در ابتلتجیا ،ضتن اییین وامل عتالم سهگاسه ،او را سه اق ید صرترع
طییعا وه وشف صتر معقت متداسد:
هنرها نز عین پ ی ،های بیعی تقلی نمیکنن بلکه به سوی صور معقول کزه
بیعت نز آنوا برمیآی صعوا میکنن و آثار خوا رن به تقلی نز آنوا پ ی مزی-
آورن ( ».فلو ین :9811ج)113 : 2

پیا اد ار ،ای طتن  -رئیس ر موجرع ممتر
مط

ستای طتسیران – ترتد بردین

اشارب وودب ر جایس مابعدالطّییعت یا ذاع او را تان «محاواع» ر «اق یرد»

داس ته اسا اما محاواع ر اق ید اد صترع ادلرت ( )Eidosستتسرس اعر ر مثرا
جاریدان اسا ر اشیاء طییعت ر مح تس م مترد ر ملداقت اد تین اق یرد ر
محاواعاسد (مددپتر ،1722 ،ج)122 :5
الیته ،باید اتجّه داشا وه صتر عق ت عالم مثُلُ ،در عرالم مثرا

رم اج ّرت ر

ستتد دارسد در بوتت ررایاع سیز متاتان عیاراات یایا وه ساظو به اازیل مُثُل در
عالم مثا اسا مث ً ایامه رست تردا

 ،اد جت ره دیردست را شر

معرواج

تتیا ،این را سقل متیوماید:
برنی خ نون خروسی هست که نز شرق تا غرب عالَم رن پر کرا ،او پزای
ار ارو زمین هفتم و سرش ندا عرش نلوی نسزت و گزران

زیزر عزرش قزرنر

انرا ... .نین خروس او بال انرا که وقتی بزه حرکزت ارمزیآورا نز میزرق و
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مغرب میگذرا ... .و هرگا ،نز نو ص نیی بلن میشوا تمامی خروسهای زمینی
بهص ن ارمیآین ( .مجلسی  9404ج)939 :11

تین کدیث اد قت امام باقو

سیز سقل شدب با این اصارع وره مرتیومایرد

این تورس در سزدیمت سحو در بالا را کووا متد د ر ذوو «سریّتح قردّرس
ربّاا » سو متد د پسسایو تورس ا دمین م با شان را به م مرتدسارد ر
صیحه متدساد (کلینی  9811ج )218 :3

این کمایا بیاسگو اج ّت ر ستتد مُثُل و ّت تورس در عالم مثا اسا ،ستتد
وه متااس

با اتصیصاع صترع و ّت و شتء در عالم مُثُل برتدبتلتصریاع آن

را در عالم مثا بادااب متد د جال

آسمه رسرت تردا

در ررایرا معرواج

بوتت تلتصیاع ج م مثالت این تورس را م سقل وودب اسا:
و آ خروس پرهای سفی ی انشت که نز ش یت سپی ی تزاکنو ماننز آ رن
ن ی  ،بوام .و نین پرها کُرک و پرهای ریدتری انشت به رنگ سبد که نز شز یت
سبدی مانن ش رن ن ی  ،بوام و نز آ پس همونر ،میتاق نگا،کزرا بزه پرهزای
آ خروس بوا،نم( .مجلسی  9404ج)939 :11

شهودرر بعاتان متبّقاوین شارح ل م االشراق ،برو اج ّرت ر اازیرل اترامت
مجوّداع ر استار قا وب در عالَم مثا ماصلل الویح دارد (شورزوری 111 :9812

ز )111باابواین ،سه ااها صتر عالَم مُثُل ـ وه طیق کمتا اشواقت ،در پراییناروین
رایس عقت قا و قوار دارسد ـ ب مره مجروّداع ر مصارقراعِ مواار
س

تین (ستر اقوب) م متاتاساد در صتر متااس

براالاو ر عقرل

با ترتد سترتد مثرالت بیابارد

ایاجاسا وه ستاد ج تاست (ج م لطیف مثالت) اد یک کقیقا متعرالت ر مجروّد
اازّ متیابد ر کتّت قابل اسعماس در قال

صتر مح تس متگودد

الیته ،شهودرر اأوید دارد وه ع رب بو صرترع را مثرالتِ ساشرت اد عقرت
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مصارا ،گتسها دیگو اد صتر مثالت سیز به رره کدرث ر اجدّد ر بو ابو ا یّ ع
کیتاست کاصل متشتسد ،وه چه ب ا پس اد مقاب ه ر ا یّل باطرل مرتشرتسد ر اد
بین متررسد اما صتر مثالتِ کاصل اد عقت مصارا تتارب ستر

تاد ر آسها را

س یتت ررکاست توا ت متواد (هما )114 :

اد آسچه ذوو وودیم ررشن متشتد وه ـ بوت ف سظو س رل ارّ سراّاگوایران
ماساد شتان ر وتماراستامت  -رمزپوداد

او بواساس اسدیشه ا کِمتت شیخ

اشواا الزاماً متتقّف بو صتر و ّت مُثُل ر الگت ا ادلت سی رتاد ر کتّرت ستاد را
جزئتشدب ر اش ّصیایته سیز متاتاساد کمایتگو ر بادارابد اردۀ مثرالت کقرایق
عِ ت باشاد
این صتر مثالت ،آسگاب وه به شمل ستتسس اج ّتیایتس صترع و ّتِ ادلت الرتیو
شتسد (سظیو آسچه ررایا معواج اد مشا دۀ تورس و ّت در عالم مثا آرردب) ،و
یک اد آسها تان اسعماس صترع و ّت معقت ر ستادپوداد بواساس عرالَم مثُرل
تتا د بتد ،صترع و ّت ر معقتلت وه به اااس

تلتصیاع ترتیا ،در عرالَم

مثا  ،اج ّم متیابد ستتسس مذوتر دربرارۀ ترورس الهرت را مرتارتان بره سرایو
م تقاع سیز ا وّ داد ر صصاع اامّ ر تلتصیاع وامل یک صرترع مُثُ رت را
در والید مثالت ر متااس

با ریژگت ا آن به ستایا درآررد

اما اگو صترع ا مثالت ،اش ّص ر اعیّن یرود داشرته باشراد ،اسعمراس ر
اج ّت تتد صترع و ّت مُثُل سی تاد ر ب مه یمت اد ایواد مثالتِ احا آن تتا ارد
بتد چاین صترع ایت سیز در ع م «اعییو رییا ر مماشصاع» ستاد ا ر رمز ایت اد
معاست

تاد آیااهلل ک ندادب آم ت در اتضیح چگتسگت سیاد به «اعییو» ر رجره

اسعماس معاست باطات در صتر تیالت جزئت متستی د:
خ نى متعال ونهب صور و معانى نست .هما ور که معنزى رن هبزه فرمزوا
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صورت رن که لباس آ معنى نست و ار خور قامت معنى نست نید نو هبزه کزرا،
نست .و لطایف و اقایقى که ار کتب تعبیر خزونب نز میزایح حکمزا و نهزل سزرّ
منقول نست و نز نشارنت آیات و رونیات مسزتنب نسزت حیزرتآور نسزت ...و
معناى تعبیر عبور کرا نز صورتى نست که ار خونب ای  ،به نمزر ایگزرى کزه
معنى و مرنا آ صورت نست( .حسنزنا ،آملی )912 :9813

داستان ا شیخ اشواا ،مشحتن اد اازیل ا ر رمز ا مثالت اسا ،چه صرتر
مثالتِ کاصل اد صترع و ّت مصارا (مُثُل) ر چه صتر مثالت جزئت وره ستراد اد
یک معاا کِمتت بتدب ر سیادمارد اعییرو ر رمزگشرایتاسرد در ایاجرا بره بوترت
ستتسه ا رمزپوداد در داستان ا شیخ اشارب تتا یم وود
 .4بررسی داستانهای شیخ اشراق

شیخ اشواابا الهام اد میاست ی صت تتیا دربارۀعتالم مُثُل ر مثا  ،ترتد بره
سگاره داستان ا متعدّد اقدام وودب اا دیدگاب ا کِمتت تتیا را در قالر
آسها به م اطیان استقا د د اش اص ر ممان ا ر جها ا جغواییرایت در ایرن
قلّه ا ،در عالَم مادّ ظا و  ،رجتد تارجت سدارسرد ،ب مره در یضرا ر جهراست
تاص ر به درر اد دستوس کتاس ظا و ما قوار دارسد وه تران عرالم اشریاح
مجوّد یا عالم مثا ماصلل اسا سهوررد اد این عالم با سام «ساوجاآباد» سیز یراد
وودب اسا (نس پور  )20 :9832وه داللتت ستادین بو اجوّد آن عالَم اد ممان مادّ
ر اشارب ک ّت دارد سهوررد اصط ح «ساوجاآباد» را به دبان یارست متسادد ارا
بیاسگو مح ّت تاص باشد وه

ا اما جا یا مماست وه در سقشه ا جغواییایت ما

بتتان سشاسا داد سدارد (شایگا )210 :9814

در عین کا وه دبان این رساله ا دباست غیومتعارف اسرا ،سترتارتان آن را
دباست مجاد داس ا این دبان راقعگت ( )factualاسا ،دیروا پرودب اد راقعیراات
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بومتگیود وه اد راقعیاع شااتتهشدب در عالم مح تساع راقعتاوسرد یهرم ایرن
رساله ا در گور این اسا وه ش لیا ا آسها به مصا یم اازّ دادب سشتسد ،ب مه
تتاسادب اتجّه داشته باشد وه کقایقت یوااو اد یهرم ر درک بشرو ،در قالر

ایرن

ش لیا ا اج ّم ر اتثّل یایتهاسد (کربن { 80 :9831پییگفتاررحمتی})

سهوررد این رسائل را ملتِّر اعالیم کمتا اشواا مرتداسرد ر شراگودان را
اشتیق به مطالعس آسها متواد« :در اباا قوائا ل م االشراق ،سیمتسا وه مویرد،
رسائل رمز را وه میاد اص ت ل م فاالشراق را بوا ار متلتّر متواد ،مطالعره
واد » (به نقل نز :غفّاری )90 :9830

اواتن ،به رئتس اص ت ر اروران سترادپوداد در داسرتان را اتثی رت شریخ
اشواا متپودادیم ر سعت متوایم با مورر بو این رساله ا ،محتر ا ر ستاد را
عتدب را است واج ستاییم
1ـ .4دیدار با پیر

ماجوا اص ت داستان ا رمز ار دیدار قهومان داسرتان برا پیرو ررکراست
اسا ر گصتگت کاصل اد این دیدار شیخ اشواا تتد در وتاب تلویحات راقعرس
دیدار ر گصتگتیا با ارسطت را سقل متواد بره الرویح ر در ا تیحراع ،ایرن
دیدار در کالا مماشصها شییه به تتاب ر پس اد مدّع را اصمّرو ر ریاضرا ر
سیو ر س تک ر ،دادب وه اتأم با لذّع سوشار معات ر ستراسیّرا ررکراست برتدب
اسا (سورورای  9811ج )10 :9شیخ اشواا ،تچارین شرییه ایرن کالرا را در
راقعها اد ومس ر گصتگت ار با پدر آسرتاست ترتیا بیران مرتدارد در ایرن
راقعه ،رقتت ومس ش

اگام به ستاد مشغت بتدب ،در عتتد اد سرتر بره عرالم

مثا عورج متیابد ر با صترع مثالت ربّالاّتع اس ان (پدر ستر تتیا) سر ن
گصته اسا (هما ج)903 : 9

سال هفتم ،پاییز  ،4931شماره مسلسل 52

512

باابواین ،متاتان گصا :پیوان سرتراستا وره ر در داسرتان رایا اتصریف
متواد ر م قاع با ایشان را محتر داستان قوار متد رد ،کاصرل چارین رقرایعت
بوا تتد ار

تاد (نس پور )24 :9832

به و کا  ،یمت اد مایه ا اص ت اغ

داستان ا رمز دیدار سصس سالک

با اصل آستاست تتیا اسا این اصل آستاست ر وه برا اع ریم ر ردایا ترتد،
سصس را بوا وتچ اد غوبا دمیات اشتیق ر را اتایت متواد ر یوشتها اسا وه
در پیمو اس است در سقا پیو ررکاست در عرالم مثرا در ایرق دیرد سرالک ظرا و
متگودد (پورنام نریا )240 :9813

این را اتا تیشه قابل اش یص اسا ر متاتاسد «طیاع اام» در میان اشواقیان
ر «کتّبنیقظان» ،یا «پیرو ـ جرتان» باشرد وره برا «ررح مردبّو» ماطیرق اسرا ر
متاتاسد«عقل سو »،در یمت اد اتثیل ا سهوررد باشرد وره رابطرس سصرس برا
«عقل یعّا » را یودیا متب شد (کربن )991 :9831

سهوررد در س

تین رساله ا اتثی ت تتد اتد میشّو اسدیشس یوشتهبارر

بهصترع سیاایت آن اسا بوا مثا  ،در آغاد کمایرا آونز پزر جبرییزل ،عرارف
سالک به ک قها اد دب پیو بومتتترد وه وودام در س

همواا

معات پایگراب

معیّات دارسد ر این بیانگو تان طوح بتع ت سیاایت اد عقت دبگاسره اسرا امرا
بعد ا شیخ اشواا اد کدّ این طوح درمتگذرد ر عقرلـ یوشرته رم جرا عرتض
متواد در طوح جدید ،عقل ـ یوشتها را متبیایم وه در موایرس عوضرت «اربراب
استاع» جا دارد ،موایه ا وه در راقع بیاسگو ایدب ا ای طتست اسا الیته ،پیا
اد ایررن ذورو وررودیم ورره ایررن کقیقررا و ّررت ر ربّالاّررتع در صررترات مثررالت بررا
تلتصیاع عالم مثا ماصلل اازیرل یایتره  ،م قراع برا ر در آسجرا صرترع
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در رسالس شوح متسسالعشّاا وره شروکت اسرا برو داسرتان مرتسسالعشّراا
سهوررد  ،شارح ساشااس ـ وه اکتتاالً در قون صتم یا ارایل قون شتم متدی ته
ـ ب ا موبتب به م قاع با پیو را سیز شوح وودب اسا ر در ذیل ایرن ق رتا
اد داستان وه «بو دررادۀ آن شهو ،پیو ر جتاست متوّلاسرد سرام آن پیرو "جاریرد
تود" اسا» ،متستی د« :شوح :به آن پیو" ،عقل ارّ " متتتا د وه عیارع اد ار
به "جارید تود" وود ر به جتان" ،سصس ولّ" متتتا د وه سصس بره س ریا برا
عقل ،جتان اسا اد آن جها وه مع ت ارسا ر اقدّم ع ّا بو مع ت به رجرتد
راجی ا »
ر سپسدر ادامه ذیل این عیارع وه «ار پیتسته سیاکا واد ر اد جرا ترتد
سجاید» ،متگتیرد« :شروح :بره "سریاکا" ،استشرار یتایرد عقرل مرتتتا رد برو
متجتداع ،ر به آن وه "سجاید" ،عدم کووا؛ وه کووا اد تتاص ج م اسا
پس ،وچه ج تاست سیتد کووا بو ر محا بتد »
ر تچاین ذیل این جت ه وه «بس دیویاه اسا ،اما اتد سرا سدیردب اسرا
وهن اسا اما س تت در ر راب سیایته اسا» ،شوح متد د"« :دیویاه" سظرواً إلرت
العالَم التعقت  ،قِدَما بابا وود " اتد سا سدیدب" ،سظواً إلت العالَم التح رتس
وه سا مقدّرسا به ررد ،ر ررد مقدّرسا بره سراعا ،ر سراعا مقدّرسرا بره
دمان ،ر دمان مقدّرسا به کووا ای ک ،ر ی ک اد عرالَم ج رم اسرا ر عقرل،
ماررا عالَم اج ام اسا » (نقل نز :نصر  9832ج)230 :9

شیخ در جایت دیگو (داستان صصیو سیتوغ) اد ستاد «سیتوغ» بوا بیان تین
مط

وتک متگیود وه ستاد در ست گوا ر الجروم پیتسدد اردۀ اضرداد اسرا
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سیتوغ اس ان ـ موغ اسا ،اس ان بالدار ر رمز طیَوان آدمیا چاین اس است وه موغِ
س اگتسا متاتاسد ماساد موغ به عالم عِ ت پوراد واد یا به بیاست دیگرو ،مروغ
ررکا به «مشوا ال تع اعظم» ر به قت سهوررد

ر پو وشد « رم تترشرید

سیتوغ اسا ،م سصس ولّ ر رم سصرتس جزئیره ر سریتوغتِ سصرتس جزئیره اد
اینررسا وه ظلّ ر سایها اد سیتوغ کقیقتاسد آسچه عطار دربارۀ سیتوغ گصتره
دقیقاً تان معاست اسا وه سهوررد ارادب وودب اسا » (سجیاای )11 :9811

شیخ معتقد اسا وه و سالک « د د» اسا وه اگو قلد عورج ر باالریتن
را داشته باشد ،اد س تت ا متگذرد اا مقام«سیتوغ» را و

متواد:

روشنروننا چنین نموا،نن که هر آ ه ه ی که ار فصل بوار ترک آشزیا
خوا بگوی و به منقار خوا پر و بال خوا برکن و قص کو ،قاف کن سایۀ کزو،
قاف بر نو نفت به مق نر هدنر سال نین زما که "إ ّ یوماً عن ربی ،کزللف سزنۀ
ممیا تع یو " و نین هدنر سال ار تقویم نهل حقیقت ی ،صبحام نست نز میزرق
الهوت نعظم .ار نین م یتسیمرغی شوا کزه صزفیر نو خفتگزا رن بیز نر کنز و
نییمن نو ار کو ،قاف نست .صفیر نو به همهکس برس ولکن مستمع کمتزر انرا
همه با نوین و بییتر بینوین .
 ...و رنگهای مختلف رن زنیل کن و نین سیمرغ پرونز کن بیجنب

و بپرا

بیپرو ندای ،شوا بیقطع نماکن و همۀ نق ها نز نوست و نو خوا رنگ ن نرا
و ار میرق نست آشیا نو و مغرب نز نو خالی نیست .همه ب و میغولننز و نو
نز همه فارغ .و همۀ علوم نز صفیر نین سیمرغ نست و نز نو نستخرنج کزرا،ننز و
سززازهای عجیززب ماززل نرغنززو و غیززر نز صز ن و رنّززات نو بیززرو آورا،ننز .
(سورورای  9811ج)891 :8

ر اعابیو ماساد «پویدن بدرن پَو» ر «سزدیکشدن بت قطرع امراون» ر «اشرواا
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اتامت رسگ ا در عین بترسگت» ،اجوّد سیتوغ بعاتان عقل یعّا ر صرترع و ّرت
اس اسیا را ستتدار متسادد این اتابیل ر ستاد ا تگت بوپایس بادساد ارصاف ر
اکتا رجتد مجوّد در قال

مثالتِ متا

با آن ارصاف شمل گویته اسرا ،وترا

ایامه با اعییو « ته با اریاد ر بیشتو بت اریاد» ،کضرتر سصرساالمرو ر رجرتد
سیتوغ در سصتس اتامت اس ان ا بیان شدب وه در عینکرا  ،برا غص را ر یرتب
اس ان در عالم غتاسق مادّ  ،در اکتجاب ر ساشااتته ماسدب اسا
 .4-2گرفتاری و غربت نفس

سهوررد در داستان رمز رسالۀ نلطیر این دسیا را برهمثابره دامگرا ت معوّیرت
وودب اسا وه سصتس ما با رمز پوسدگان آداد در آن اسیو ر گویتار متشتسد ما بره
امید متضعت تته ر سزب – وه به گتران چارین اسرا – در دام مرتایتریم ر در
قص ت دسداست متشتیم این قصس ان اسا وه ررح ما را در تتد دسداست متوارد
ر ما وموم به این قصس ر اسارع تت متگیویم(.علیجانیا 808: 9834ز)804
جماعتی صییاان به صحرن آم ن و انمهزا بگسزتران و اننزههزا بپاشزی ن و
انهولها و مترسها به پای کران و ار خاشاک پنوا ش ن  .و من ار میزا گلۀۀ
مرغا میآم م .چو ما رن ب ی ن صفیر خوی

میزان چنانکه ما رن به گمزا

نفکن ن  .بنگریستیم؛ جای ند ،و خوشی ای یم .هزی شزکّی ار رن ،نیامز و هزی
تومت ما رن نز صحرن بازن نشت .روی ب ن انمگا ،نواایم و ار میزا انم نفتزاایم
 ...چو نگا ،کرایم حلقههای انم ار حلقههای ما بوا و بن های تلزه ار پزای مزا
بوا .هم قص حرکت کرایم تا مگر نز آ بال نجات یابیم .هرچن بزی

جنبیز یم

بن ها سختتر ش  .پس هالک رن تن بنواایم و ب ن رنج تن ار انایم و هر یکزی
به رنج خوی

میغول ش یم که پرونی یک یگر ن نشتیم .روی بزه جسزتن حیلزه

آورایم تا به چه حیلت خوی

رن برهانیم .ی ،چن همچنا بوایم تزا بزر آ خزو
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رن فرنموش کرایم و بزا نیزن بنز ها بیارنمیز یم و بزا

تنگی قفس تن ار انایم» (سورورای  9811ج)200 :8

داستان غوبا ررح وه در شهوباد ج م بره دسردان مرتایترد ،الیتره ،در ور م
صتییه ر کمتا ستای طتست ر ممت
«جامس ی و» م

ا گاتست بتسابقه سی را در ماظتمرس

ا؛ چاانوره در بیران معراست اد عرالم ج رم وره ررح در آن

دسداست اسا ،به «مغوب» ر «ملو» اعییو شدب اسا ر رقتت ماست به قتل متآید ر
عالم ج تاست را اوک متواد ،در اعییو ماستیه ملو را ـ وه واایره اد عرالم ج رم
اسا – اوک متستاید اما در قلّس شیخ اشواا ،دیار وه این ررح غوبددب بره
آن سصو متواد ،دیار مارراءالاهو در شوا اسا وه الیته سودمین آیاا سترسرا ر
جایت وه در آسجا به غوبا متایترد ،قیروران مغروب اسرا ،در آن سرت ملرو
(زریینکوب )801 :9811

در راقع ،شیخ در داستان نلغربۀ نلغربیزۀ ،برا داسرتاست متصرارع ادفرسزالۀ نلطّیزر،
گویتار سصس در «عالَم بواد ،غاسقه»را تچاران برا بیراست سترادین ر در قالر
متجتداات مثالت یاد وودب اسا قهومان این داستان در چاب یا غار در «مغروب»
گویتار آمدب ر باید به «یتن» وه رمز اد دسا راسرا یرا «مشروا» اسرا سرصو
ستاید ر سجاع یابد
شیخ در رساله نلغربۀ نلغربییۀ ،جهان را چتن غار متبیارد وره سرالک بایرد اد
طویق آن به دسیا کقیقا سصو واد ،سصو وه آغاده اد دسیرا مرادّب ر اراریمت
اسا وه سالک گویتار آن شدب ر اسجاما شوا استار اسا وره رطرن ارّلیرس ررح
بتدب اسا (نصر  )291 :9838ر اتامت این ماجوا را ر ش لریا را در یضرایت
ماطیق با عالَم مثا شمل متگیوسد

552

رمزگشایی از نمادها در داستانهای سهروردی

3ـ .4موانع سلوک

محتر اص ت اتصیه ا ر آمتدب ایت وه سالک در داستان را شریخ ،پرس اد
م قاع با پیو ،دریایا متدارد چگتسگت س تک به عتالم ستر باالاو ر ر ایت اد
دسدان مادّ ر آگا ت اد سایو متاسع راب اسا این متاسع در رسراله را م ت رف
شامل متاسع بیورست ر دررست بتدب ر با ستاد را متااسر

بیران گودیردب وره بره

ستتسه ایت اد آن اشارب متوایم
در قلّس نلغربۀ نلغربییۀ ،این متاسع پس اد ستار شدن قهومان داستان بو وشتت در
میان طتیان تتدستایت متوااد اا ار در سهایا به سیاا عویان ر م قاع با یوشتس
ش لت ر ربّالاتع دسا یابد سالک در بین راب به مقاماع متسرت ر سر یتان ر
لتب ر ذرالقوسین مترسد این رریداد ا با الهام اد آیراع قروآن وره بره اتصریف
رقایع موبتب به این پیامیوان متپودادد شمل متگیود ر این گذر اد مقام پیرامیوان
ر م ذاعشدن با آسها به استعارب ر مجاد سی ا ،ب مه عین اجوبه سریو ر سر تک
اسا (ر.ک .نس پور )88 :9832

رمتد قلّس نلغربۀ نلغربییۀ وه در مقام بیان متاسع س تک اسد ،اد تان چاب ظ تاست
آغاد متشتد در چاب چاان ظ تتت کممیوماسا وه اس ان کتّرت قرادر بره دیردن
دسا ا تتد سی ا ،به این معاا اسا وه مادّب چاران کراجیت اسرا وره سرتر
بهسدرع متاتاسد اد آن عیتر واد در باال چراب قیروران سیرز ،قلرو برزرگ برا
بوج ا ب یار قوار دارد وه به معاا دسیا عااصو یا قتا سصس اسرا در اسریوِ
چاب شیاسگاب (ر سه به اگام ررد) قادر به ر ایت اد چاب متباشاد ،به این معارا وره
یق در اگام موگ اسا وه به عالم معقتالع یا عالم ررکاست دسرا مرتیابارد
(نصر )220 :9838

اما ع رب بو متاسع بیورست در عالم مادّب ،سالک با متاسع دررست در عرالم سصرس
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سیز مشغت اسا شیخ در داستان متسسالعشّاا به اصلیل اد این متاسع یاد ورودب
ر ،ضتن سصو به شهو قتا سصس ،آن قتا را به شمل ا اسشیااست با چهرار طیرع
م ت ف اتثیل وودب اسا (سورورای  9811ج211 :8ز)211

سهوررد در ایاجا ضوررع متاجهس تشیاراسه سالک برا قرتا سصرس را برا
بیاست ستادین گتشزد متواد جال
ویک اد این قتا متااس

آسمره اتصریصاع ظرا و اد صرترع مثرالتِ

با ریژگت ا سصساالمرو ِ ووردام اد آسهاسرا مرث ً

دربارب قتب مت یّ ه با این اتصیف وه«چتن ر را بییاد ،چوبدباست آغراد وارد ر
ر را به چیز ا رسگین یویصته واد ر و لحظه تتد را به شرم ت برو ار عوضره
واد باید وه بدیشان یچ التصاع سماد ر رر اد ایشان بگوداسد ر باسگ بو مَوو
دسد» ،به شأن قتبٌ تیا اشارب متواد وه ا یّ ع برتیایردۀ ب ریار را در سصرس
سالک میتد بومتاسگیزد ر ماسعت بزرگ در ارایل م یو اسرا ایرن قرتّب قیرل اد
اهذی

سصس باداابد ادۀ تا ر تس را سص راست اسرا پرس ،اس ران بایرد

متابعا ر مطارعا قتّۀ تیا سداشته باشد ر اد اینجها متگتیرد وره برهایشران
التصاع سماد ر باسگ بو مَوو

دسد ر مواد اد موو

در ایاجا ،اصمّرو اسرا (ر.ک.

نصر  9832ج)230 :9

تین متاسع به گتسها دیگو در رسال نلغربۀ نلغربیۀ مطوح شدباسد ،آسگاب وه در
گویتار قیوران شیاسگاب اد چاب یوار متوااد ر ستار بو وشتت به دریا رارد متشتسد
ر متجت بین سالک ر پ وه کاج

متگودد ر پ و غوا متشرتد غرواشردن

پ و به این معاا اسا وه موید اد سصس کیتاست ـ بعارتان یمرت اد متاسرع دررسرت
س تک  -آداد متگودد ار باید اد اوس پادشا ت وه یتا ارسا ر اد رو وشرتت
باج متستاسد ،وشتت تتد را بو اسد ،یعات و میوسدبا باید مزّۀ موگ را بچشد
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سالک ،سپس ،به ورتب یرأجتج ر مرأجتج مرترسرد ر ایرن اتثی رت اد سصرتذ
اسدیشه ا شوّ ر عشق به دسیا در تیا ارسا جن ر پویان  -وره تران قرتا
تیا ر اصمّوسد ـ ر تچاینچشتها اد مس رران  -وه سشاسس کمتا اسرا  -در
پیا رر ارسا سالک اد پویان متتتا د اا بو مس بدماد وه در ستیجه ،ایدیل
به آاا متشتد ر اد آن ،سدّ در مقابل یأجتج ر مأجتج باا متواد؛ سصس امّرارب
یا دماغت را وه مایع این سصس اسا در باد متوشد ر در غار محیتس مرتدارد؛
اد چهاردب اابتعوه تان چهاردب قتا سصس در ع مالاّصس اشواقت اسا رر ر دب
گتروه تان پاج قتّۀ تارجت ر پاج قتّۀ باطات اسا ر درمتگذرد ر برا گذشرا
اد این مقاماع ر متاسع ،به ستر وه تان عقرل یعّرا ر مردبّو ایرن عرالَم اسرا
مترسد ر کتّت آن ستر را در د ان اژد ا ر وه تان دسیا عااصو اسا ر متسهد
ر اد آن واارب متگیود اا به آستان ا ر استار ررا آسها بوسد سالک صعتد اد وتب
طتر سیاا را آغاد متواد ر سواسجام به پدر تتیا مترسرد پردر تران یوشرتس
مقوّب اس اسیا اسا وه با ستر وترواادب متدرتشد پدر به ار متگتید وره برو
یواد آسها پدرِ پدر ار یعات عقل ولّ قوار دارد ر در ررا ار ب تگاست

تاد (استار

قا وب اا ستر اقوب) وه به سیا بزرگ ،وه تان ستر محس اسا ،ماتهت متشتسد
« تهچیز سابتدشدست اسا ،جز ذاع ار » (نصر 220 :9838ز)229

اما شیخ اشواا در رسالس مونس نلعیّاق ،پس اد ذوو متاجهه با قتا سصرس ،بره
بیان مقاب ه با رذایل ر تیائث اد صصاع سصس متپودادد ر این متاسع سر تک را در
صترع مثالتِ کیتاست متااس

با ما یّا آسها به التیو متوشد:

گرنزی و شیری میا بییه نیسزتاا،ننز ؛ آ یکزی روز و شزب بزه کُیزتن و
اری

میغول نست و آ ایگر به ازای کرا و خزورا و آشزامی

میزغول.

کمن ی نز فترنک بگیای و ار گرا نییا نن نزا و محکم فروبن ا و همانجاشا
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بین نزا( .سورورای  9811ج)230 :8

شارح مونسنلعیّاق در ایاجا اد اتابیل یادشدب رمزگشایت متواد« :به "گواد" ر
"شیو" قتّع شهتع متتتا د ر قتّع غض

ر آسمه گصرا :یمرت بره وُشرتن ر

دریدن مشغت اسا ،یعات اد شأن قتّۀ غض

اسا ااد ر دریدگت وودن ر دیع

مضارّ ر به ایامه گصا :یمت به ددد وودن ر تتردن ر آشامیدن مشرغت اسرا،
یعات اد شأن قتّع شهتع اسا وه راغ

باشد به ط

ر قلد ماراوح ر ج ر

م بس » (نقل نز :نصر  9832ج)231 :9

وتا ایامه جزر سامس س طان یتن در داستان نلغربۀ نلغربیۀ بوا گویتاران قیروران
این اسا وه چتن به راد مترچگان – وه ستاد اد شتر کروص ر آد اسرا –
رسیدسد ،دامن بیصشاساد وه این به معاا ر ایت اد راب تگت اسرا تچارین ،بره
سشاسس ر ایت اد شهتع ،باید دسان تتد را بمُشاد ر آسگاب ستار بو وشتت شرتسد ر
به سام تدا ،سصو تتد را آغاد وااد (نصر )220 :9838

ر این متاسع س تک در رسالس آونز پر جبرییل ،به بیان ستادین دیگو ریشهیرابت
شدب اسا ،آسجا وه پیو در رصف پو جیوئیل به سالک (قهومان داستان) متگتید:
ب ن که جبرییل رن او پر نست :یکی رنست و آ نور محض نست .همگیِ آ
پر مجرّا نضافتِ بواِ نوست به ح ّ .و پری نست ار چپ؛ پار،نی نیا تاریکی بر
نو همچو کلفی بر روی ما .،همانا که پای اوس مان و آ نشۀانۀ بزواِ نوسزت
که ی،جانب به نابوا انرا .چو نظر به نضافتِ بوا نو کنی با بواِ ح ّ صفت بزا
بوا نو انرا و چو نظر به نستحقاق ذنت نو کنزی نسزتحقاق عز م انرا .نیزن او
معنی ار مرتبت او پر نست( ».سورورای  9811ج)220 :8

در ایاجا اتضیح متد د وه عقل یعّا را در جها متباشد :جها ی تال قت
ر جها ی تالوّبت؛ اد جها ی تالوّبرت اد عقرت براالاو یریس گیرود ر اد جهرا
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ی تال قت به سصتس اس ان ا ایاضه متواد در کمتا آمدب اسا وه تس عقت
بالذّاع متمناسد ر عدم ذاات دارسد ،لمن سظو به ع ّاالع ل رجرتب غیرو پیردا
متوااد (سجیاای )913 :9811

در با جیوئیل مثالت اسا اد ساکا درگاسه رجتد سالک وره برالت اد سرتر ر
با دیگو سه دقیقاً اد ااریمت ب مه بیشتو در سایس ااریمت اسرا ر بره بیران شریخ
اشواا ،اد تین با درّم (م کظس جایس یقو ِ ستر) اسرا وره اس ران برا راسرطس
ربّالاّتع تتیا – وه در اسدیشس سهوررد  ،تان جیوئیل اسا – اشواا شردب
اسا ر در ستیجه ،ریشه ا ر اسیاب سصساالمرو متاسرع دررسرت سر تک آشرمار
متشتد
نتیجهگیری

شیخ اشواا با بااسهادن ممت
میاست ستادگوایت ر رمزپوداد

ی صت اشواقت ،گامت بزرگ در جهرا اأسریس
او بوداشته اسا دستگاب کِمتت ار ،اد یرکسرت،

با محتریا «ستر» ر «اشواا استار» ر ،اد ست دیگو ،با جایگاب ب ریار مهرم عرالم
مثُل (عقت مجوّد عوضت) ر عالم مثا ماصلل (اج ام لطیف سرتر ) ،ظوییرا ر
دمیاس م اعد را بوا سظویهپوداد در باب ستادگوایت او اس مت داراسا
کمیم سهوررد با سگاره چادین داستان اتثی رت – وره بره ارائرس بارر را
کِمتت ر اس انشااساسه متپودادد – آگا اسه اد ظوییا عظیم کمتا اشواا بوا
ت ق آبار او معات بهوب برودب اسرا ر در ایرن داسرتان را ،برا آیرویاا ر
استصادب اد ستاد ا ر رمتد مثالت ،مضامیات چتن غوبا ر گویتار سصس ،ضوررع
س تک ر بادگشا ،متاسع س تک ،ایق س تک (م قاع با پدر ستر یا ربّالاّرتع)
ر

را بهتتبت ر با جذّابیا ب یار ارائه دادب اسا
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وه باید ر در محایل سظو ر تلتصاً در عوصس عت ت ر واربود
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اتد ر آنگتسره
او ما شااتته

سشدب اسا رمزپوداد مثرالین را مرتارتان سره یقر در داسرتان را اتثی رت ر
سگارگو ر او ا اج ّتت ر شعو ب مه کتّت در بوتت او ا مردرن اد قییرل
پتیاستایت ر باد

ا رایاسها  ،بهسحت وام ً مؤبّو ر مؤسّس ،بهوارگویا
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