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Abstract
The most dominant theme of the richest works on mysticism is
perceptive imagery which has its origin in mythology and philosophy.
Given their intrinsic link to the meanings and concepts, images are
considered as the intellectual life of the writer and the poet. They
attempt to create images depending on their own mental and intellectual
capacity as the very same images distinguish the poets and writers from
one another. One of these images is the "Sun or Sunlight" which is
abundant in Masnavi as a macro metaphor and in Sohervardi's works as
a pattern of thought. The present study aims to first decode the dominant
thoughts which led to the creation of the image of "Sun or Sunlight" for
the concept of the "Perfect Man" and second, to analyze how a single
image is created for different meanings or how the same concept is
depicted in different images. One possible answer is that man's
understanding of various phenomena is influenced by the different
"states and situations" he experiences to attain different perceptions
leading these understandings to be pictured by various images.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

واکاوی خوانش تصویری آفتاب از گزارۀ انسان کامل در
مثنوی موالنا و داستانهای سهروردی
مریم حقشناس

استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

چکیده
مهمترین مضامين آ ار عرفاني ،تصاویر معرفتي است که از آبشخور اسطوره و فلسفه نشأت گرفتهاند .تصویرها
به دليل پيوند راتي که با مفاهيم دارند ،ناش حيات معنوي عارف را ایفا ميکنند .یکي از این تصاویر «آفتاب»
است که به عنوان یک کالن استعاره در مثنوي و یک اسلوب فکري در آ ار سهروردي مطرو است .در
آفرینش تصویر «آفتاب » براي مفهوم «انسان کامل» به شمار ميرود و دیگري ،بررسي چگونگي خلق تصاویر
واحد براي معاني متعدد یا مفاهيم واحدي که در هيأت تصاویر گوناگون ظهور ميیابند .یکي از پاسخهاي
احتمالي بدان ،متأ ر بودن «فهم» از «حاالت و موقعيت¬»هاي گوناگوني است که انسان با قرار گرفتن در آنها

به ادراک متفاوتي نائل ميآید و در نتيجه ،این فهم¬هاي متفاوت در شکل تصاویر متنوع ،ممثل ميشوند.

کلیدواژهها :آفتاب ،انسان کامل ،تصوير ،مولوی ،سهروردی.
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مقدمه
بحث از گزارۀ انسانکامل و جایگاه او در نظام هستي یکي از مباني بسيار محوري در عرفان
است .هر باوري «انسان کامل» را به نامي ميخواند؛ اراهات ،فيلسوف ،انسان بزرگوار،
ابرانسان ،کون جامع ،خلیفةاهلل ،غوث و ،...اما خواستگاه نظریة «انسان کامل» را در چه متوني
ميتوان جست .خاورشناساني چون کریستين سن 6معتاد است ،مفهوم «انسان کامل» در
عرفان ،شباهتهایي با مفهوم «انسان نخستين» یعني «کيومرث» در ایران باستان دارد .از این
رو« ،انسان کامل» در اسالم را برابر با «انسان نخستين» در اوستا ميپندارند و برخي آن را به
زرتشت منسوب ميکنند .عدهاي ریشه تصوف اسالمي را به طور کامل به عااید نوافالطونيان
و پيروان مکتب اسکندریه منسوب ميکنند؛ زیرا یکي از تعاليم اصلي افلوطين تأکيد بر لزوم
داشتن راهنما بوده است .اما زرینکوب معتاد است ،این گزاره از طریق تعاليم گنوسي و
رواقي به افالطون ميرسد و انسان کامل صوفيه را تا حدي یادآور «انسان قدیم» ماني و «آدم
کادمون» متلکلمان یهود ميداند (زرینکوب.)6812 ،
آدم کادمون یا انسان ازلي ،ایدهاي است که در عرفان مرکاباي یهودیت مطرو بوده است.
برخي چون لویي ماسينيون 2اسالمشناس ،ریشههاي غيراسالمي را در تصوف اسالمي به طور
کلي رد ميکند .عرفاي مسلمان نيز خاستگاه فرضية انسان کامل را در قرآنکریم یافتهاند و
عايده دارند هر چند اصطالو «انسان کامل» به صراحت در قرآن نيامده ،اما خداوند در این
کتاب آسماني از ویژگيهاي چنين انساني صحبت کرده است.

 .1پیشینة پژوهش
سيروس شميسا ( )6836در صفحاتي از کتاب «موالنا و چند داستان دیگر» با بررسي «اسطورۀ
آفتاب» به پيوند آن با شما تأکيد دارد .شيمل )6831( 8در کتاب «موالنا ،دیروز ،امروز،
فردا» نماد آفتاب را از نمادهاي اصلي اشعار موالنا دانسته است به نحوي که به بهترین وجه
احساسات موالنا را نشان ميدهد .او در «شکوه شما» ( )6836صور حاصل از خورشيد را
در مثنوي عالوه بر مشاهدات روحاني به زیبایي خورشيد در آناتولي نسبت ميدهد و معتاد

1. Christensen, A.
2. Massignon, L.
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است عشق حاياي مولوي به شما ،صفتي بسيار شخصي و زنده به خيالبندي مولوي از
خورشيد ميبخشد.
محمديآسياآبادي ( )6837در کتاب «هرمنوتيک و نمادپردازي در غزليات شما» بحث
مفصلي دربارۀ واژۀ شما دارد و معتاد است ،تأویل نشانة شماتبریزي به کلمه ،امکان
استفاده از مترادفات این واژه را براي مولوي فراهم ميکند.
در «شيوههاي گوناگون داللتپردازي آفتاب در زبان موالنا» از نجفي ( ،)6865شيوۀ
کاربرد آفتاب و چگونگي معنادهي این واژه در زبان موالنا و نيز داللتهاي گوناگون از
طریق این واژه ،تبيين و تفسير شده است.
«بررسي و تحليل کالن نمادهاي تاابلساز در مثنوي و غزليات شما مورد مطالعه:
کالننمادهاي شير و خورشيد» با همکاري حياتي و جباري ( )6861با تکيه بر منطق
ساختارگرایي با تحليل تاابلهاي خرد قصد دارد به درک و دریافت تاابلهاي کالن نائل
آید و با این رویکرد تاابلهاي مثنوي و غزليات را بررسي کند.
پورنامداریان در کتاب «رمز و داستانها رمزي در ادب فارسي» ( )6831در رابطه با
سهروردي به بررسي رمز و تمثيل در پيوند با ماولههاي ادبيات ،دین و عرفان به اجمال
ميپردازد و با این بسترسازي ،چند داستان فلسفي و عرفاني از سهروردي و ابنسينا را تفسير
ميکند .وي همچنين در کتاب «عال سرخ» به بررسي و شرو داستانهاي سهررودي همت
گماشته است.
همداني ( )6833در ماالهاي با عنوان «حماسه ،اسطوره و تجربه عرفاني؛ خوانش
سهروردي از شاهنامه» ،نگاه تأویلي سهروردي به روایات ،عناصر و مؤلفههاي ا ر حماسي
بزرگ ایران؛ یعني شاهنامة فردوسي را نشان ميدهد.
ماالة «بررسي و تحليل کهن الگوي پير فرزانه در رسالههاي سهروردي» از طاهري،
رضایي و آقاجان ( )6862با رویکرد ناد کهنالگو به بررسي کهنالگوي پير فرزانه در سيماي
پير طریات ميپردازد و برجستهترین خصيصة او را در فرهمنديا ميداند.
مدرسي ( )6832در ماالة «کيخسرو فرهمند به روایت فردوسي و سهروردي» با نگاهي
اسطورهاي به شخصيت کيخسرو به بررسي ویژگيهاي او در شاهنامه و آ ار سهروردي همت
ميگمارد.
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حسيني ( )6837در ماالة «تأ يرپریريهاي سهروردي از حدیاة سنایي در آفرینش
داستانهاي رمزي و تفاوت مصدا ق پير در نظرگاه این دو در ماجراي «دیدار با پير» با هدف
ميزان ا رپریري داستانهاي سهروردي از حدیاة سنایي» به تفاوت دیدگاه آنها دربارۀ پير
اشاره ميکند.

 .6روش پژوهش
پژوهش حاضر بر مبناي رو توصيفي -تحليلي انجام شده است .براي این منظور با مراجعه
به منابع اصلي فلسفي و اسطورهاي به نظرات گوناگون دربارۀ گزارۀ «انسان کامل» اشاره
کردهایم ،سپا با بررسي پيوند فلسفي موقعيت و فهم با تصویر به تحليل بازتابِ انگارۀ آفتاب
در مثنوي موالنا و داستانهاي رمزي سهروردي همت گماشتهایم.

 .3بحث و بررسي
 .1-3تعریف گزارۀ انسان کامل
ابنعربي به عنوان واضع اصطالو «انسان کامل» در «فصوصالحکم» زیر عنوان «فص حکمة
الهیة فی کلمة آدمیة» از انسان کامل سخن ميگوید؛ «فَهُوَ الحَقُّ الخَلقُ :آدمي هم حق و هم
خلق است» (ابنعربي .)6862 ،به بيان دیگر ،آدمي از بُعد روحاني و اتصاف به صفات الهي،
حق است و از لحاظ جسم و حواس ،خلق .در حايات در عرفان نظري «انسان کامل» تجلي
کامل خداوند روي زمين است؛ زیرا «تجلي حق در انسان کامل به کمال خود ميرسد .حق
خود را در کاملترین صورت به شکل انسان کامل متجلي ميسازد .انسان کامل از این جهت
در عين آنکه مخلو ق است ،حق است» (ایزتسو.)6862،6
عزیزالدین نسفي در کتاب «االنسان الکامل» این گزاره را چنين تعریب ميکند« :بدان که
انسان کامل آن است که در شریعت و طریات و حايات تمام باشد و اگر این عبارت را فهم
نميکني ،یک عبارتي دیگر بگویم ،بدان که انسانکامل آن است که چهار چيز او را به
کمال باشد «اقوال نيک و افعال نيک و اخال ق نيک و معارف» (نسفي.)6898،
مفهوم انسانکامل موالنا نيز ملهم از اندیشهوران پيش از او؛ یعني سهروردي ،ابن عربي و
عطار است .ابن عربي انسان را کونجامع دانسته است .به زعم او ،انسان ،عالم صغير است و
1. Izutsu, T.
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عالم ،انسان کبير .هر چه در عالم کبير وجود دارد ،قرینة آن در عالم صغير نيز وجود دارد.
در واقع عالم ،نسخة مفصل کتاب وجود است و انسان نسخة فشردۀ آن است (ابن عربي،
 .)6862بنابراین ،شناخت عالم برابر با شناخت حق است .حق در رات خویش غيرقابل
شناخت و دستنيافتي باقي ميماند ،اما حضرت اسماء و صفات نردبان معرفت و واسطة فيض
است.
در ميان فالسفة اسالمي «ابنسينا» به تأسي از تفکرات ارسطو به مسألة «انسان» پرداخت
که بعدها مفهوم «انسان» و گزارۀ «انسان کامل» به یکي از موضوعات اصلي آ ار سهروردي
نيز تبدیل شد« .لزوم داشتن مرشدي» براي هدایت انسانها -به عنوان یکي از اساسيترین
مباحث فلسفي -در تمامي رسالههاي سهروردي قابل مشاهده است .البته یکي از آموزههاي
اصلي هرما که سهروردي تحتتأ ير او بوده است و از او با لاب «والدالحکما» یاد ميکند،
لزوم اختيار کردن پير و هادي آسماني است؛ کسيکه باالخره سالک بدو ميپيوندد و «طباع
تام»ا

مينامند .بازتاب مفهوم «هادي آسماني» در داستانهاي «رسالةالطیر ،حي بن یاظان و

سالمان و آبسال» ابنسينا نيز قابل مشاهده است .موالنا نيز با تأسي از تفکرات فالسفة اسالمي
و اندیشههاي هرمسي بر «لزوم داشتن هادي» تأکيد ميورزد .از نظر سهروردي ،انسان اشرف
مخلوقات است« :االنسان أشرف الحیوانات» (سهروردي )6838 ،و چون هم روو دارد و هم
عال ،کاملترین موجودات است .سهروردي معتاد است «کاملترین انسان آن است که نفا
او عاقل به فعل شود؛ یعني صورت معاوالت در وي به برهان یاين حاصل شود .خاصيتها
در نفا او پدید آید که نفوس دیگران را نبود .چنان که سخن خداي به گو بشنود و
فرشتگان را به چشم ببيند و وجود چنين شخصي در عالم جایز است و در باا نفا انساني
واجب است» (سهروردي .)6817 ،او باید «هم در فلسفه استداللي به کمال رسيده و هم به
اشرا ق یا عرفان دست یافته باشد .شيخ اشرا ق حکيم واقعي را نسخهاي کامل از عالم هستي
ميداند» (همان).

 .6-3تأثیر موقعیت و فهم در آفرینش تصویر
از یک سو ،تصویر «آفتاب» در مثنوي در کنار «انسان کامل» براي مفاهيم دیگري همچون
«حق ،روو ،وحدت وجود و »...بهکار ميرود و از سوي دیگر ،بازتاب مفهوم «انسان کامل»
در قالب تصاویر متعددي چون «آفتاب ،دریا ،درخت ،پادشاه ،صياد و صيد و »...قابل مشاهده
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است .در داستانهاي سهروردي نيز «آفتاب» بين مفاهيم «انسان کامل ،نفا ناطاه و خداوند»
در حرکت است .اما چه عواملي سبب ميشود تا یک تصویر براي معاني متعدد بهکار رود و
یک معني در تصاویر متنوع ظهور یابد .به طور حتم در تبيين مسألة «انسان کامل» ،نزدیکي
این مفهوم با معني «خداوندي» بسيار حائز اهميت است؛ زیرا «انسان کامل» به یک معنا ،حق
روي زمين است و گاه چنان در متون به خداوند مشتبه ميشود که امکان تميز سلب ميشود.
شاید این یک علت معنيشناسانه در چندوجهي بودن تصویر «آفتاب یا خورشيد» براي «انسان
کامل» باشد ،اما این ارتباط بين تمامي معاني و تصاویر برقرار نيست .این تصاویر پویا و
روالبطون از پيوند دوسویة فهم با موقعيت شکل ميگيرند.
فهم به خودي خود یا صرفاً تحت تأ ير پيشفرضهاي رهني شکل نميگيرد ،بلکه
موقعيتها و حاالت متنوع ،فهم را متأ ر ميکنند .هيدگر 6از ماولهاي به نام «حال و هواداري»
سخن ميگوید« .حال و هواداري» یا «یافتگي» در فلسفة هيدگر جایگاه ویژهاي دارد و از
جمله سه شرط اساسي در شناخت خود و جهان به شمار ميرود؛ یعني موقعيتي که منجر به
متأ ر شدن ميشود .او بر این باور است که «انسان پيوسته در عالم است ،اما هر بار در حالتي
و هر یک از این حاالت شرایطي پدید ميآورد که ما به سبب آن ،نوعي از ارتباط و
گشودگي بر جهان را تجربه ميکنيم» (حيدري .)6839 ،در حايات ،دازاین در حال و هوایي
که در آن قرار ميگيرد به گشودگي دست ميیابد که به واسطة آن معني هستي بر او آشکار
ميشود .هيدگر ميگوید «آنچه از طریق حال آشکار ميشود ،این است که «کا چون
هست ،چون ميشود» (جمادي .)6833 ،پا با دو گشودگي مواجيهم؛ ابتدا گشودگي دازاین
و سپا گشودگي جهانِ دازاین .گشودگي دازاین حال و هواي او است و گشودگي جهانِ
دازاین امکاناتي است که جهان در اختيار دازاین قرار ميدهد .امکانات متنوعي که دازاین به
جانب امکاني از این امکانها ميرود .به عبارت دیگر« ،یافتگي ،جهان را به نحوي معين یعني
در حال و هوایي ویژه ميگشاید» (لوکنر .)6865 ،2بنابراین ،ادراک انسان از هستي ملهم از
وضعي است که در آن قرار گرفته است و از آنجایيکه انسان هيچگاه در یک موقعيت پایدار
باقي نميماند ،بلکه همواره در حال تجربة موقعيتهاي گوناگون است ،پا فهم او نيز
متناسب با همان موقعيتِ خاص است .از این رو ،فهمهاي مختلب در تصاویر متعدد در آ ار
1. Heidegger, M.
2. Luckner, A.
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تجلي ميیابند؛ به این معنا که این فهمها خاص هر فرد است؛ یعني هر کا درکي منحصر
به خود در موقعيت ایجاد شده دارد .پا تصاویر در شعر و نثر عارفان در اشکال گوناگون
خلق ميشوند .بنابراین ،ميتوان گفت پيشامد حال و هواهاي مختلب یا موقعيتهاي مرزي
گوناگون براي انسان ،گویاي این است که انسان توانایي درک حاالت و عرصههاي مختلب
را دارد.
6
شاید بتوان گفت حال و هواداري هيدگر همان موقعيتهاي لبه مرزي است که یاسپرس
مطرو ميکند .حاالتي چون ترسآگاهي ،رنج ،مرگآگاهي ،عشق و کشمکش که انسان با
قرار گرفتن در آنها از زندگي عادي خویش جدا شده و در هر موقعيت به شناخت نویي
دست ميیابد« .این حالتها نه بنبستها که مرزهاي رویاویي با هستي در خود است»
(بالکهام )6871 ،2و آنچه این موقعيتها فراهم ميکنند ،شکستن صورتهاي ابت شناخت
و حرکت و تغيير به فراسوي است .او معتاد است انسان براي حرکت به سوي تعالي نياز به
تحرک و قرار گرفتن در این موقعيتها دارد؛ زیرا این حاالت هستند که منجر به خودشناسي
ميشوند و البته که خودشناسي به خداشناسي ختم ميشود.

 .3-3انگارۀ پیر در مثنوی و داستانهای تمثیلي
«انسان کامل» شخصيت قدسي است که به واسطة والیت معنویي ،راهنماي سالک در طي
طریق است.
بااهاار او گاافااتااياام کااه تاادبااياار را
آنکااه او از پااردۀ تاااااليااد جساااات

چاون کااه خواهي کرد بگزین پير را
او بااه نورِ حق ببينااد آن چااه هسااات
(مولوي)6867 ،

سهروردي ،آنان را «اصحاب مشاهده» خطاب ميکند که معاوالت بر آنها در «آنِ»
تجربة اشرا ق وارد ميشود .ایشان نياز به آموختگي ندارند و حق مطلب را بدون مطالعة کتاب
درک ميکنند .در واقع «گمان قوي» این افراد را «خلیفةاهلل فیاالرض» ميکند (شهرزوري،
 .)6872آنان به واسطة بهرهمندي از قدرت اشرا ق «-پاسبان آفتابند اوليا» -بر دلها آگاه و بر
1. Jaspers, K.
2. Blackham, H.
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جانها سيطره دارند .اولياءاهلل ،از جمله کساني هستند که ماام اشرا ق دارند .موالنا نيز در کنار
اولياءاهلل به پيامبران اشاره ميکند و آنان را جدا از اولياءاهلل نميداند و براي نشان دادن تفو ق
انبيا از تمثيل نور خورشيد در برابر نور چراغ و شمع بهره ميگيرد.
زآنااکااه نااور انااباايااا خااورشااايااد بود

ناور حاا مااا چراغ و شااامع و دود
(همان)

سهروردي در الواو عمادي ،ویژگيهاي انبيا و متألهان را چنين توصيب ميکند« :مسير
شود ایشان را در بيداري اطالع بر مغيبات ،زیرا که نفوس ایشان یا قوياند در فطرت و یا
قوي شوند به طریاي که ایشان دانند و به مغيبات مناش شوند ،زیرا که نفوس ایشان چون
آینه زدوده است ،درو ناو ملکوت پيدا آید» (سهروردي .)6838 ،به اعتااد سهروردي،
ماهيت وجودي «انسان کامل» از همة شوائب زدوده و شخصيت او جلوهاي از وجود الهي
است.
تعاليم گنوسي ،هرمسي و مانوي از جمله آموزههایي هستند که بر «لزوم داشتن پير» تأکيد
ميورزند .بنابر روایات مانوي ،ماني دو بار در طول زندگانيش توانسته بود همزاد مينویيا
یا «نُرجميگ» را مالقات کند .یکبار در  62سالگي و بار دیگر در  25سالگي .ماني معتاد
بود همزاد مينویيا  ،راز کيهان و اسطورۀ نور و ظلمت را بر او گشود (اسماعيلپور.)6879 ،
این اصلي باورمند نزد تمامي عااید است که سالک به تنهایي قادر به تغيير موقعيت خویش
در جهان مادي نيست .سهروردي در رسالة «بستانالالوب» بر اهميت اختيار کردن پير تأکيد
ميکند« :همچنان که شيخي باید تا خرقه بپوشاند؛ پيري باید که رکر تلاين کند و بيپير به
جایي نرسد» (سهروردي.)6838 ،
سالک (روو) پا از هبوط در عالم جسماني و فرامو کردن اصل خویش به واسطة
گشایشي در صحرا با راهنماي دروني مالقات ميکند که ویژگي معرفتبخشي به همراه
دارد .این پير یا فرشتة آسماني که در شرع ،بدان «جبرئيل» و در فلسفه «عال فعال یا عاشر»
ميگویند ،راهنمایي است که سالک خواستار رجوع و اتحاد با آن بوده است؛ زیرا «در سلسة
موجودات ،نزدیکترین وجود معنوي وراي عالم انساني است» (کربن)6877 ،6؛ به این معنا
که از لحاظ رتبه از باقي عالها ،متأخرتر و به عالم انساني نزدیکتر است« .عال فعال» غالباً
1. Corbin, H.
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در هيأت «پير» در داستانهاي سهروردي متجلي ميشود .در داستانهاي اشاره شده رووِ
سالک زندگي عادي خویش را طي ميکند تا اینکه گرفتار بند اسارت ميشود .در این
موقعيت ،او هویت حاياي خویش را به فراموشي ميسپارد« .افتادن در چاه در قصة غربت
غربي ،گرفتاري در بند در عال سرخ ،دیدن جماعتي که براي تحصيل ميرفتهاند در فی
الحالة الطفولیّة ،افکندن سلّه و پوشيدن چرم بر طاووس در فصل هشتم لغت موران ،قيد و
حجر کودکي در آواز پر جبرئيل» از جمله حال و هواهاي مرزي هستند که سالک با قرار
گرفتن در آنها ،نخستين گامهاي خودشناسي را برميدارد تا زماني که هادي آسماني بر او
متجلي شده و با دستگيري او خودشناسي به خداشناسي مبدل شود .موقعيتهایي که به قول
یاسپرس حد نهایي طاقت بشري است و سالک در آن احساس عجز ميکند؛ زیرا
استعدادهایش براي رسيدن به ماصود کافي نيست .از این رو ،در کشمکش خودشناسي ،پير
بر او متجلي ميشود .دیدار با پير در واقع به عنوان پتانسيلي بيروني براي سالک ،سرآغاز خط
سير معرفتي است که با پرسش آغاز ميشود .در حايات زماني که سالک تصميم ميگيرد
خود را از زنداني که در آن گرفتار آمده نجات دهد ،چنان که «در عال سرخ ميبينيم ،باز
از غفلت نگهبانان استفاده ميکند و به سوي صحرا گام مينهد یا سالک غربت غربي که
شبها به باالي کاخ ميرود و یا جواني که در آواز پر چبرئيل تصميم ميگيرد دري از خانااه
را باز کند که به سوي صحرا گشاده ميگردد» ،استعدادِ تعاليجویي در او قوت ميگيرد و
این قوه با دیدار پير بالفعل ميشود.
یکي از بنيانهاي فکري موالنا نيز در مثنوي «لزوم اختيار کردن پير» است .انسان کامل
در داستانهاي موالنا در هيأتهاي متفاوت سر برميآورد .یکي از ویژگيهاي «انسان کامل»
در مثنوي ،برخورداري از دانش و عال در کنار روو است؛ «روو با علم و با عال است یار».
به این معنا که وجود نوراني انسان کامل از ترکيب عال و روو تشکيل شده است؛ «مشر ق
او غير جان و عال نيست» .بنابراین «انسان کامل» موالنا عالوه بر تهریب نفا و ترک عالیق
مادي که سببِ صيال روو ميشود باید از «عال» نيز بهرهمند باشد .موالنا عال را به بالي
تشبيه ميکند که پرنده بدون داشتن آن قادر به پرواز نخواهد بود.
عااااال باااشااااد ماارد را بااال و پااري

چااون ناادارد عااااال عااااال رهاابااري
(مولوي)6863 ،
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همانطور که سهروردي نيز معتاد است ،حکيم الهي کسي است که «ابتدا با بال اندیشه
به پرواز درميآید و سپا با دور انداختن ال مادي ،نفا مجرد را بر برا ق همت مينشاند
و به سير در کائنات ميپردازد» (سهروردي .)6817 ،پا بيگمان موالنا همچون سهروردي
به همنشيني عال و روو در وجود انسان کامل ،باور داشته است .البته نباید از این نکته غافل
شد که گاهي مراد موالنا از «عال» همان «نفا ناطاه یا روو» است .در واقع هرگاه موالنا
عال و نفا را در تاابل با یکدیگر بهکار ميبرد ،ماصود از «عال»« ،روو» و از «نفا»،
قواي حسي انسان است.
متهم نفا اسااات نااه عااال شاااریب

مااتااهاام حااا اساااات نااه نور لطيب
(مولوي)6865 ،

بنابراین شيخ خبير از نظر موالنا باید صاحب روحي وارسته و عالي سليم باشد که هيچگاه
عرصة هستي از وجود مبارک او خالي نخواهد بود؛ «به هر دوریي ولي قائم است» .سهروردي
از اصلي به نام قاعدۀ «امکان اشرف» سخن ميگوید که براساس آن وجودِ شریب ،مادم بر
وجود اخا است؛ به این معنا که وجودِ ممکن اخا ،خود ،گواه بر وجودِ ممکن اشرف
است« .وجود ممکن اخا قبل از ممکن اشرف ممتنع است .پا معلول اول باید که اشرف
باشد از اني و اني از الث» (دیناني .)6876 ،پا تا زماني که انسانهاي عادي در عالم
حضور دارند ،بيشک انسانکامل نيز هست؛ یعني وجود انسان عادي دليل بر وجود انسان
برتر است .همواره در عالم کسي هست که نسبت به دیگران به خدا نزدیکتر است و ناش
واسطة فيض الهي را برعهده دارد .از همين رو است که انسان کامل را برابر با عالم خيال
ميپندارند .این امر به خاطر ماهيت واسطهگون انسان کامل است.
از نظر موالنا ،جسمِ انسان واال همچون رووا لطيفهاي است که قابليت صعود دارد ،در
چارچوب زمان و مکان تاویمي جاي نميگيرد و حيطة جوالن او از عالم خلق تا امر را دربر
ميگيرد .چنانکه سهروردي معتاد است جسمشان چونان لباسي است که گاهي آن را به
درميآورد و گاه آن را ميپوشند .به طور کلي ،عنصر وجودي اولياءاهلل و شيخ ،نور حق
است؛ «شيخ نوراني ز ره آگه کند» که بهواسطة این نورالهي توانسته «ینظر بنوراهلل» شود و
چون جنا این نور طور وراي عال و از جانب حق است؛ بنابراین ،حد ندارد «شيخ و نور
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شيخ را نبود کران» و در جایي دیگر شيخ را همچون شيري ميانگارد که قلوب مومنان چون
بيشهاي تحت سيطره او قرار دارد.
شااايخ واقب گشااات از اندیشاااه

شاايخ چون شااير اساات و دلها بيشااها
(مولوي)6865 ،

اندیشة انسان کامل چنان در تصویر آفتاب در وجود موالنا نهادینه شده که او نميتواند
اولياءاهلل را به چيزي جز خورشيد و متعلااتش تشبيه کند .شير در باورهاي کهن همواره به
عنوان حيواني خورشيدي مورد توجه بوده است .در برهان قاطع به آفتاب ،شير سوار اطال ق
شده است و ایرانيان خورشيد را به صورت شير ناش کردهاند (شميسا .)6837 ،یال شير
همچون تي هاي خورشيد تصور شده است .عالوه بر این ،خانة خورشيد در برج اسد است.
اوج فروغ خورشيد زماني است که در برج اسد قرار ميگيرد .موالنا در ابيات زیر زبدۀ سخن
را دربارۀ انسان کامل ادا ميکند؛ به نحوي که تصویري کامالً خورشيدي و مطابق با اساطير
مربوط بدان ميآفریند.
ظاال او اناادر زمااين چون کوه قاااف
در بشااار روپو کرده اسااات آفتاب

روو او سااايمرغ با عااالي طواف...
فااهاام کاان اهلل اعاالاام بااالصاااااواب
(مولوي)6837 ،

موالنا در این ابيات بار دیگر بر یگانگي ماهيت وجودي حق و انسان کامل صحه گراشته
است .به واقع هر چيزي که نشاني از خورشيد دارد در نظرگاه موالنا در هيأت انسان کامل
پدیدار ميشود ،خواه آن سيمرغ و باز باشد ،خواه شير.

 .0-3آفتاب -انسانکامل
کربن به نال از نوشتارهاي هرمسي موجود به زبان عربي به تشریح «سرشت کامل» و ارتباط
آن با «انسان نوراني» ميپردازد« :هرما فرزانه ميگوید :هنگامي که جهان بزرگ که آدمي
است ،سرشت کاملي پيدا کرد ،جان او ،آنگاه ،همچون خورشيدِ ایستاده در آسمان است که
پرتوهایش بر همه افقها نور ميپاشد» (کربن .)6837 ،در اینجا هرما «سرشت کامل» را
برابر با خورشيد دانسته است و در ادامه کربن به این همانندي در آ ار نجمالدین کبرا و
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سهروردي اشاره ميکند .در آ ار سهروردي «خورشيد و متعلااتش» ناش ویژهاي را ایفا
ميکنند؛ به عنوان مثال ،در لغت موران که شامل  68قصه است ،خورشيد به عنوان یکي از
ارکان اصلي ،ناش اساسي ایفا ميکند .براي نمونه در قصة ششم که حربا (انسان کامل) شيفتة
آفتاب است و نه تنها در برابر معرب نيست ،بلکه آرزوي وصال آن را دارد .سهروردي
در پایان داستان به آیة  616سورۀ آل عمران اشاره دارد «ال تحسبنالذین قُتلوا فی سبیل اهلل
أمواتا بل احیاءٌ عند ربهم یرزقون» (سهروردي .)6838 ،سهروردي با این شاهد مثال به
رمزگشایي از تصویر خورشيد ،دست ميیازد .او نشان ميدهد که خورشيد رمز حق تعالي
است که هرگاه سالک در معرض انوار الهيا قرار گيرد به مرتبة الوهيت نائل ميآید .قصه
نهم ،حکایت حضرت ادریا و سخن گفتنش با کواکب است که در واقع تاابل سالک و
حضرت حق در تصویر ماه و خورشيد نمود ميیابد .شخصيت ادریا در تاریخ با هرما و
الياس یکي تلاي شده است .ابنعربي در فصوصالحکم ،ادریا و الياس را یکي دانسته و
فصل بيست و دوم را به نام او کرده و گفته ،الياس همان ادریا است و جایگاه ادریا را
در فلک چهارم یا همان فلک مياني؛ یعني خورشيد و ماام او را برابر با انسان کامل ميداند.
موالنا نيز با عطب ادریا و عيسيگویي به همخانه بودنشان در آسمان چهارم (جایگاه
خورشيد) اشاره دارد.
عيساااي و ادریا برگردون شاااادنااد

بااا مالئک ،چون که همجنا آمدند
(مولوي)6867 ،

بنابراین ،در اندیشه ابنعربي و موالنا ،خورشيد رمزي از صورت متعالي انسان برتر است.
شاید بتوان گفت ماصود سهروردي نيز از بيان ادریا و سخن گفتنش با کواکب ،اشارهاي
است به همانندي او با هرما؛ زیرا در آ ار منسوب به هرما به اشرافش بر علم نجوم تأکيد
شده است.

 .1-0-3خورشید و انسان کامل در مثنوی
 .1-1-0-3نسبت چشم با خورشید
یکي از وجوهي که سببِ خلق تصویر «خورشيد» براي مفاهيم «انسان کامل و خداوند» در
مثنوي شده است ،پيوند اساطيري «خورشيد» با «چشم» و مصادیق آن است« .وَ هُو لِلحَقِّ
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بِمَنزلَةِ اِنسانِ العَینِ الَّذی یَکُونُ بِهِ النَّظَرُ» :نسبت انسان به حضرت حق تعالي ،نسبت مردمک
چشم است با چشم که دیدن بدان صورت ميگيرد (ابنعربي)6862 ،؛ در این تمثيل ابنعربي
حقتعالي را به منزلة چشمي پنداشت که انسان ناشِ مردمک آن چشم را بازي ميکند .به
طور یاين ،چشم بدون مردمک توانایي دیدن نخواهد داشت .گویي این تمثيل ابنعربي از
روایات اسطورهاي برميآید؛ زیرا در اساطير ،خورشيد به عنوان چشم اهورامزدا بهشمار
ميرود و اوپانيشاد ،آفتاب را موکل بينایي ميداند (داراشکوه .)6891،به همين ترتيب هندوان
نيز در دوران ودایي ،ماه و خورشيد را به منزلة چشمان آسمان ميدانستهاند و عايده داشتهاند
که خورشيد از مردمک چشمان نارایانا آفریده شده است (ایونا .)6878 ،6بدین ترتيب هم
«حقتعالي» و هم «خورشيد» در ماام «چشم» معرفي شدهاند و این تشابه ،رشته پيوندي ميان
حقتعالي و تصویر خورشيد ميآفریند که در نوع خود ناگسستني و راتي است .شاید یکي
از نااط اتصال گزارۀ «حق» در تصویر «خورشيد» را باید در رمز «چشم» جست .جایي که
«چشم» از قالب یک نشانه ساده فراتر رفته به رمز تبدیل ميشود .موالنا در بيان رمزي به هيچ
شاعري شباهت ندارد و این حاصل تجربة خاص عرفاني اوست .بيان رمزي ناطهاي است که
موالنا سنتهاي عرفاني را به فراموشي ميسپارد و به خلق معاني انوي دست ميیازد .به
طریق اوال تجربيات عرفاني به عنوان عرصهاي بيزمان و غيرتاریخي که مکان استومند نيز در
آن مفهوم خویش را از دست ميدهد ،سببِ آفرینش معاني ميشود که تنها پهنة زبان رمزي
قابليت ترسيم آنها را دارد.
بنابراین «حق» به گونهاي کامل ویژگيهاي اساطيري خورشيد را دریافت کرده است؛ به
این معنا که عالوه بر تنهایي خورشيد که رمز وحدانيت است ،رمز «چشم بودن» نيز از باورهاي
اساطيري «خورشيد» به «حق» منسوب شده است .بعدها خورشيد را بزرگترین نماد روو
دانستهاند و این در حايات به واسطة این است که از او به عنوان «چشمِ جهان» یاد ميشد؛
زیرا چشم دریچه و آیينة روو است .براین اساس «خورشيد» رمزي است براي «چشم» و در
راستاي آن براي «حقتعالي» .بنابراین ،چشم و خورشيد برابر نهاد یکدیگر محسوب ميشوند.
نکته حائز اهميت این است که در عرفان ،تمامي عوالم دوگانه در یک عالم ميانجي یا به
اصطالو برزخي به وحدت ميرسند .این امر در مورد حق و خلق نيز صد ق ميکند .به این
معنا که حق و خلق نيز در مکاني به اتحاد ميرسند و آن عالمي جز «انسان کامل» نيست.
1. Evans, V.
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«انسان کامل» واسط بين حق و خلق است .همانطور که چشم را نيز «واسطة ميان حق و خلق
و رشتة پيوندي ميان آن دو» (ستاري )6831 ،دانستهاند .براین اساس ميتوان گفت که «چشم»
در عرفان عالوه بر روو ،رمزي براي «انسان کامل» نيز است .با رمزگشایي تأویلي از واژه
چشم به طرز باورمندي به پيوند سمبليک ميان خورشيد ،انسان کامل ،حق و چشم دست
یافتهایم .این در حايات تجلي گزارهاي فلسفي اسطورهاي با یاري زبان نمادین در عرصة
عرفان است؛ زیرا جوهر زبان عارف ،نماد و تصویر است.
کااي تااوان اناادود این خورشااايااد را
که کي باشاااد کو بپوشاااد روي آب

بااا کااب گاال؟ تااو بااگااو آخاار ماارا
طين کي بااشاااد کو بپوشاااد آفتاااب
(مولوي)6867 ،

در حايات دالهاي موالنا هيچگاه در مسيري خطي پيش نميروند ،بلکه ارتباط دالها با
یکدیگر و بيان ویژگيهاي هر دال براي تصویرپردازي سبب شده آنها به صورت دوراني
در دادوستد با یکدیگر قرار گيرند .پا همواره باید در حال تأویل و کشب بود ،زیرا هيچگاه
نميتوان به معاني ابتي دست یافت .از این رو است که ابنعربي حق را «چشم» و انسان را
«مردمک» آن خطاب ميکند و موالنا گاهي «حق» را «خورشيد»:
مااا رماايااتَ إر رماايااتاام در حااراب

مان چاو تاياغام و آن زننااده آفتاااب
(مولوي)6837 ،

و گاهي «انسان کامل» را در «خورشيد» متجلي ميبيند.
ماافااتاار ق شاااااد آفااتااابِ جااانااهااا

در درون روزن اباااادانااااهااااا
(مولوي)6865 ،

 .6-1-0-3نسبت شمس با خورشید
رو ز ساااااایااه آفااتااابااي را بااياااب

در درون روزن اباااادانااااهااااا
(مولوي)6837 ،
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موالنا در این بيت شما تبریزي را با دو واژۀ اساطيري «آفتاب» و «شاه» خطاب کرده
است .او صفت «پادشاهي» را که از جمله صفات ویژۀ خورشيد به شمار ميرود و «در ریگ
ودا قدیميترین سند مکتوب هند و ایراني ،خورشيد سرور سلطنت عالي قلمداد شده است»
به شماالدین نسبت ميدهد .در حايات در رهن موالنا ،شماالدین و آفتاب دو چيز
متفاوت از یکدیگر نيستند و حتي ميتوان آنها را به جاي یکدیگر نيز به کار برد .شما به
6
عنوان نمونة یک انسانکامل در خورشيد متجلي ميشود .در همين راستا ،گاستون باشالر
معتاد است تصاویر ادبي براي حرکت و رشد به بنمایه یکي از عناصر اربعه (آب ،آتش،
خاک و هوا) نياز دارند (خطاط .)6832 ،آنچه بنمایة تصویرآفریني آفتاب را براي شما
ميسازد ،آتش است؛ زیرا در اساطير از نور خورشيد با رنگ سرخ یاد ميشود و در برخي
روایات نيز خداوند را نيز با جامهاي سرخ رنگ تصویر ميکنند .عالوه بر این ،آوردهاند
ردایي که شماالدین بر تن و کالهي که بر سر ميکرد به سرخي ميمانست .از همين رو،
از نظر موالنا بهترین رنگها ،رنگ سرخ است؛ زیرا از خورشيد برميآید:
بااهااتااریاان رنااگهااا ساااارخااي بااود

و آن ز خورشيد است و از وي ميرسد
(مولوي)6865 ،

بنابراین ،جانمایة آفرینش این تصاویر از آتش برميآید .آتشي که در «ني» موالنا نيز
جوشش ميآفریند و موجبات ناشآفرینش را در تصویر «انسان کامل» فراهم ميکند .همان
آتش ،نيروي محرکة آفتاب است براي تصویرآفریني انسان کامل .البته نميتوان از ارتباط
چشم با آتش نيز چشم پوشيد؛ در «سنتهاي مصري ،چشم به عنوان طبيعت خورشيدي و
ناري ،منبع نور ،آگاهي و باروري ملحوظ ميشود» (شواليه و گربران .)6876 ،2بدین ترتيب
وجه مشترک تصاویري که موالنا براي انسانکامل ميآفریند ،آتش است.
در مثنوي با استحالة معنایي پادشاه مواجه هستيم؛ به این نحو که پادشاه در آ ار موالنا
تصویري از خداوند است ،خداي متشخص انسانوار که دیگر آن فاصله بين انسان و او
موجودیت ندارد .از این رو ،موالنا با معرفي کردن شماالدین به عنوان پادشاه در حايات
او را در ماام خداوندي به تصویر ميکشد؛ به این معنا که شماالدین همان خداوند است؛
1. Bachelard, G.
2. Chevalier, J. & Gheerbrant, A.
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انسان کامل به مثابة خداوند؛ زیرا برخي با استناد به حدیث «ان اهلل خلق آدم علی صورته:
خلق ما بر صورت خود کرد حق» ،معتادند خداوند انسان را به شکل خویش آفرید .از این
رو ،موالنا ،شما را هم خدا و هم انسان کامل دیده است که تنها خورشيد ،پادشاه عالم،
ظرفيت به دو کشيدن این دو گزاره را در خود دارد؛ زیرا خورشيد را جایگاه انسان کامل
دانستهاند .همانطور که ابنعربي در فتوحات بيان ميکند منازل ماه و خورشيد بزرگترین
و گویاترین ضربالمثل براي علم الهي است و از آنجایي که انسان کامل مظهر علم الهي و
معرفت رباني است؛ بنابراین؛ خورشيد را ميتوان جایگاه او دانست (ابنعربي .)6837 ،موالنا
با آفرینش تصویر «آفتاب» و «شاه» براي «شماالدین» در حايات او را به گزارۀ خدا نزدیک
و چه بسا با آن همسان ميکند.
خود غریبي در جهان چون شما نيست

شما جان باقيست کاو را اما نيست
(مولوي)6837 ،

فروزانفر ميگوید «جان؛ یعني روو انسان در این جهان مادي غریب است؛ زیرا از وطن
خویش به دور افتاده است» (فروزانفر« .)6876 ،شما» را در این بيت معادل با «روو دور از
وطن» تعبير کرده است .همانطور که ميدانيم بنا بر مصطلحات قرآن ،انسان کامل همان
الروو است و ابنعربي در فصوصالحکم صراحتاً انسان را رووِ عالم قلمداد ميکند .از
آنجایي که «خورشيد» نيز رمزي براي «روو» است و موالنا تمام ویژگيهاي اساطيري
«خورشيد» را براي «شما» متصور است؛ بنابراین« ،شماِ جان» معادل با «انسان کامل» است.
از این رو ،ميتوان گفت در نظرگاه موالنا «آفتاب» در سير تکاملي یک تجلي در عين واحد
هم به شکل «حق» و هم «انسان کامل» پدیدار ميشود؛ یعني حق در ماام تعيين به صورت
انسان کامل متجلي ميشود و در این سير ،گسستي قابل تصور نيست.

 .6-0-3آفتاب و انسانکامل در داستانهای سهروردی
 .1-6-0-3نسبت کیخسرو با خورشید
«فرّ» ،فروغي است ایزدي به دل هر که بتابد از همگنان برتري یابد و از پرتو این فروغ است
که کسي به پادشاهي رسد .از سوي خداوند براي راهنمایي مردمان برانگيخته شود و به ماام
پيغمبري رسد و شایستة الهام ایزدي شود (پورداود.)6877 ،کيخسرو از جمله کساني است
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که صاحب فرّ ایزدي است .از او در یشت پنجم ،نهم ،سيزدهم ،پانزدهم و نوزدهم یاد شده
است .در یشت سيزدهم ،فروهر کيخسرو به عنوان درخشانترین شاه ،دالورترین و
شریبترین کا ستوده ميشود .در واقع کيخسرو نمونة مطلق رهبري کامل و بيعيب است
(بهار .)6836 ،او فاط آرزوي سفر اخروي داشت .از اینرو ،بارها به خلوت نشست تا سرو
را در خواب دید که به او مژدۀ کاميابي سفر مينویي داد .در واقع او از نظرها ناپدید شد و
برایش مرگ طبيعي قائل نشدهاند .از همين رو ،در اوستا از جملة هفت جاودان بهشمار مي-
رود.
تعریفي که سهروردي از «فرّ» ميکند بسيار به پيشينة ایرانيا نزدیک است؛ «نوري که
معطي تأیيد است که نفا و بدن بدو قوي و روشن گردد ،در لغت پارسيان «خرّه» گویند»
(سهروردي .)6838 ،ماصود سهروردي از «روشن و قوي شدن بدن» با دریافت فرّ چيست؟
به طور یاين از نظر او ،قواي جسماني در پرتو فرّ ،ماهيت مادي خویش را از دست ميدهد.
به این معنا که جسم تحت تسلط صاحب فرّ قرار ميگيرد .در آ ار سهروردي از دو پادشاه
صاحب فرّ یاد ميشود؛ فریدون و کيخسرو .در الواو عمادي ميگوید« :از جمله کساني که
بدین نور رسيدند ،خداوند «نيرنگ» ملک افریدون ...و دوم او از ررّیت او ملک ظاهر
کيخسرو مبارک که تادس و عبودیت را برپاي داشت ،از قدس صاحب سخن شد و غيب با
او سخن گفت و نفا او به عالم اعلي عروج کرد .متناش گشت به حکمت حق تعالي و
انوار حقتعالي او را پيدا شد و پيش او باز آمد .و معني «کيان خّره» دریافت» (سهررودي،
.)6838
اوصافي که سهروردي در وصب کيخسرو ميآورد یادآور خصيصهها و البته اتفاقاتي
است که براي رسول اکرم (ص) پيش آمد .همانطور که رکر آن در اوستا آمد ،صاحب فرّ
ميتوان به ماام پيغمبري برسد .بنابراین ،سهروردي به کيخسرو با عنوان صاحب فرّ ،مرتبتي
همطراز با حضرت رسول ميدهد .در لغت موران ،سهروردي از جام گيتينماي کيخسرو
سخن ميگوید ،جامي که «هرچه خواستي ،در آنجا مطالعت کردي و بر کائنات مطلع گشتي
و بر مغيبات واقب شدي» (همان) .جام جهاننماي کيخسرو رمزي است براي طالب حايات
که وقتي پرتوي اشرا ق بر او ميافتد ،خود جلوگاه تجلي عالم اکبر ميشود .همين است که
باید بگویيم «انسان کامل» به عنوان عالم اصغر ،نسخة فشردۀ عالم اکبر است.
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از نظر سهروردي «جام گيتينما» همان روو ناطاه یا نور اسهبدي است که جسم همچون
غالفي آن را دربر گرفته است ،اما کيخسرو به واسطة ارتباط با غيب ،صاحب روحي است
که به اختيار و اراده قابليت جدا شدن از جسم را دارد «وقتي که خواستي که از مغيبات چيزي
بيند ،آن غالف را در خرطه انداخت» (همان) .پا «انسان کامل» از نظر سهروردي توانایي
فراغت از جسم به اختيار خویش را دارد .هنگامي که کيخسرو جام گيتينما را در برابر آفتاب
قرار ميدهد ،زمان پيوند نفا ناطاه به اصل حاياي خویش است« .پا وقتي که آفتاب در
استوي بودي ،او آن جام را در برابر ميداشت .چون ضوء نيّر اکبر بر آن ميآمد ،همة ناو
عالم در آنجا ظاهر ميشد» (همان) .روو ناطاه در مکاشفهاي ابدي در برابر پرتو اشرا ق آفتاب
حايات به اصلش به وحدت ميرسد .این تمثيل در واقع نشان ميدهد که رووِ انسان کامل
همچون آینهاي تمام عالم هستي را در خود دارد.
از نظر سهروردي ،انسان کامل چيزي جز عالم هستي نيست .نور اسهبديِ وجود انسان
برتر در استوي آفتاب؛ یعني در اعتدال بهاري در معرض نيّر اعظم قرار ميگيرد و با اصلش
یکي ميشود .همان زماني که هدهد ،رووِ سالک براي سيمرغ شدن ،ترک آشيان ميکند.
در فصل بهار ،آفتاب با قرار گرفتن در برج حمل که خانة او به شمار ميرود ،جاني دوباره
ميیابد« .آفتاب» تصویري است برتر براي «حضرت رات» و کيخسرو به عنوان کسي که
نوري از وجود آفتاب (فرّ) را در خود دارد هنگام رویارویي با آفتاب حق از بندهاي جسماني
رها شده و در تجربهاي عرفاني به شهود اشراقي نائل ميآید .این تمثيل یادآور آموزههاي
ماني و برابري انسان با جهان است .جایي که «انسان به عنوان عالم اصغر پارهاي نور در تن
خویش دارد که به گونهاي مرواریدي درون صدفي خاکي است» (اسماعيلپور .)6879 ،پارۀ
نور که همان نور اسهبد سهروردي است در فرآیند نجاتبخشي از سوي «عيساي درخشان»
آزاد ميشود؛ عيسي که بنابر روایتها با خورشيد همخانه است .بنابراین ،ميتوان گفت
اندیشههاي سهروردي بيتأ ير از آموزهاي گنوسي و مانوي نيست.

 .6-6-0-3نسبت سیمرغ با خورشید
سيمرغ ،شاه مرغان پرندهاي که «پيونددهندۀ اضداد و انسان -مرغ است .او از سویي انسان
است ،انساني روحاني و یاريدهندۀ آورندۀ دین بهي و از سوي دیگر ،مرغي که بر فراز
محور عالم در اقيانوس آغازین زهدان هستي است ،آشيانه دارد» (ستاري .)6831 ،در
رسالههاي سهروردي سيمرغ در کنار پير و جبرئيل رمزي است براي «عال فعال» و در
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داستانهاي سهروردي در اینهماني با خورشيد قرار داد .البته این امر دور از رهن نيست،
چراکه در باورهاي اسطورهاي همواره سيمرغ را پرندهاي خورشيدي ميدانستهاند .تصویر
رمزي از هدایتگري است که سالک در پرتو رهنمودهاي او به حکمت اشراقي دست
ميیابد .در لغت موران ،کيخسرو زماني جام جهاننما را در برابر آفتاب اشرا ق الهي قرار
ميدهد که آغاز اعتدال بهاري است؛ یعني همان زماني که هدهد براي رسيدن به ماام سيمرغ،
ترک آشيان ميگوید؛ «هر آن هدهدي که در فصل بهار بترک آشيان خود بگوید ...و قصد
کوه قاف کند» (سهروردي .)6838 ،بنابراین ،آنچه اسباب استحالة روحاني سالک را فراهم
ميکند ،پرتوي تابناک سيمرغ آفتابگون است .هدهد همچون جام جهاننما رمزِ سالک
جانآگاهي است که با معرفت نسبت به قفا تن به شو ق رهایي از آن قدم در وادي حايات
مينهد تا به مبدأ اصلي؛ یعني جایگاه سيمرغ ،کوه قاف برسد .بنابراین ،هدهد «رمز روحي
است که قوت ترک آشيانة جسم و پيوستن به اصل خویش سيمرغ یا عال فعال و از او به
حق را دارا است» (پورنامداریان.)6865 ،
در لغت موران ،هدهد به عنوان پرندهاي که «به غایت حدّت بصر مشهور است»
(سهروردي )6838 ،در برابر بومان روزکور وصب ميشود .توصيب خورشيد به عنوان
«ینبوع نور» و انتخاب حرکت در روز از سوي هدهد که خود را در مرتبة معرفت کشفي
ميبيند از او به طور تلویحي به عنوان سالکي شيفتة خورشيد یاد ميشود .پيوند هدهد با
خورشيد و سيمرغ و حرکت او به سمت این دو ماصد ،نشان از اینهماني سيمرغ با خورشيد
است .در عال سرخ به جایگاه سيمرغ بر سر درخت طوبي اشاره ميشود .با توجه به توصيفات
سهروردي «درخت طوبي» رمزي براي «خورشيد» است .پا خورشيد خانة سيمرغ است.
چنان که عطار نيز بر این اینهماني صحه ميگرارد:
چون شااامااا سااايمرغ اینجااا آماادیااد
مااحااو او گشااااتاانااد آخاار باار دوام

ساااي در ایان آیينااه پياادا آماادیااد...
سااایه در خورشاايد گم شااد و الس اّالم
(عطار)6839 ،

در «صفير سيمرغ» از سيمرغ به عنوان غایت مسير سالک یاد ميشود .او کسي است که
«صفير او به همه کا برسد .سایة او عالج بيماران است .همه ناشها از اوست و او خود
رنگ ندارد .در مشر ق است آشيان او و مغرب از او خالي نيست» (سهروردي.)6838 ،
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همانندي ميان سيمرغ و خورشيد در عال سرخ و لغت موران قوت ميگيرد .در عال سرخ
از زبان پير گفته ميشود «سيمرغ آن خاصيت است که اگر آینهاي یا مثل آن برابر سيمرغ
بدارند ،هر دیده که در آن آئينه بنگرد خيره شود» (همان) .چنان که در لغت موران ،جام
جهاننما زماني همة ناو عالم را ظاهر ميکرد که کيخسرو جام را در برابر آفتاب
ميداشت .در ادامه زماني که زال (رمز روو هبوط کرده) در صحراي عالم جان رها ميشود،
سيمرغ او را زیر پر ميگيرد .وقتي شب درآمد «سيمرغ از آن صحرا منهزم شد» و در روز
سيمرغ به پرستاري از زال ميپرداخت .کارکرد سيمرغ در این توصيب کامالً برابر نهاد
خورشيد است .شاید با این وصبها سيمرغ بهترین رمز براي حضرت رات در عالم معني
باشد ،اما آنچه مانع چنين برداشتي ميشود ،توصيب از زبان پيرِ عال سرخ است که تنها یک
سيمرغ در جهان نيست ،بلکه «هر زمان سيمرغي از درخت طوبي به زمين آید و اینکه در
زمين بود ،منهدم شود» (همان).
در داستانهاي سهروردي «خورشيد» رمزي است براي «حضرت حق» ،اما آیا ميتوان
براساس اینهماني که سهروردي بين خورشيد و سيمرغ رقم ميزند« ،سيمرغ» را نيز رمزي
براي «حق» دانست؟ پورنامداریان او را تمثل نوراالنوار ميداند که در هيأتهاي گوناگون
متجلي ميشود (پورنامداریان ،)6865 ،اما در نه جایگاه خودِ نوراالنوار .همداني نيز به تبعيت
از کربن با استناد به پرسش و پاسخ مطرو شده در عال سرخ ،معتاد است ،نميتوان از
سيمرغ ،حضرت رات را مراد کرد (همداني.)6833 ،
با توجه به نظرات بيان شده ،ميتوان گفت سيمرغ به عنوان رمز انسان کامل و عال فعال،
بيگانه با حضرت رات نيست ،بلکه بالاوه حق است و شاید بتوان گفت به واسطة ماهيت
دوگانة رمز ،سيمرغ را در صحراي معنايِ عالم جان ميتوان ،هم تجلي حضرت حق دانست
و هم انسان کامل .چنان که غایت هدهد در «صفير سيمرغ» ،سيمرغ و در لغت موران به
خورشيد است .پا خورشيد و سيمرغ در گسترۀ استحالة رمزي قابليت تبدیل شدن به
یکدیگر را دارند .بنابراین ،در رهنيت ناآگاه سهروردي ،خورشيد و سيمرغ در پيوندي
ناگسستي با یکدیگر به سر ميبرند .از این رو ،نميتوان به طور قاطع آفتاب را تنها رمز
حضرت رات و سيمرغ را تصویري براي انسانکامل دانست؛ زیرا رمزها یک معني ابت
ندارند و هر بار در هيأتي جدید سر برميآورند و این امر از موقعيتهاي گوناگوني ناشي
ميشود که انسان از سر ميگرراند .شاید بهتر باشد خلق تصویر سيمرغ و خورشيد را به
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صورت رمزهایي دوسوگرا به حال و هواي متنوع سهروردي نسبت دهيم .در واقع حاالت
گوناگون ،مراتب روحي متنوعي را براي انسان رقم ميزند که هربار در تصویري تازه ظهور
ميیابد.
یاسپرس عايده دارد هر یک از موقعيتها براي هر شخصي منحصر به خود اوست و دليل
این امر آن است که آگاهي و عکاالعمل ما در هر موقعيتي خاص همان موقعيت است .بنابراین،
آنچه سبب ميشود یک تصویر (مثل خورشيد و سيمرغ) در چند معني گوناگون متجلي شود و
یا یک مفهوم (خدا یا انسانکامل) در تصاویر متنوعي متمثل شود به موقعيت انسان و گشودگي
او در برابر جهان و پدیدههاي آن بستگي دارد .چنانکه هيدگر ميگوید :سخن شاعرانه «در ميان
گراردن امکانهاي اگزیستنسيالِ 6یافتگي است» (لوکنر .)6865 ،2ما در معناي گستردهتر،
آفرینش تصویر شاعرانه را بيان امکاني ميدانيم که انسان به سمت آن سو ق ميیابد و در آن
موقعيت خود را ميشناسد و به تبع آن چنين موقعيتهاي گوناگون ،فهم را متأ ر ميکند و سبب
خلق تصاویر متنوع ميشود .حال آنچه را از واکاوي تصویر آفتاب در داستانهاي سهروردي و
مثنوي موالنا حاصل شد در جدول ( )6و ( )2به ایجاز نشان ميدهيم.
جدول  .1کالن اشتراکات سهروردی و موالنا دربارۀ انسان کامل
موالنا

سهروردی

هیچگاه عرصۀ هستی از وجود او خالی نیست.

اثبات قاعدۀ امکان اشرف

عنصرِ وجودیاش نور است (خورشیدبین)

پاسبانِ آفتاب

صاحب نفس قوی و زدوده

لطافت جسم به مانند روح

مدبر عالم کون و فساد

همنشینی عقل و روح

لزوم اختیار کردن او در مقام پیرطريقت

عقل فعال و پیر

ارتباط با ملکوت و آگاهی از مغیبات

استعداد تعالی جويی سالک پس از ديدار با او

جدول  .6ویژگيهای مشترک تصویر خورشید (آفتاب) در آثار سهروردی و موالنا
ويژگیهای مشترک
تصويری فراتر از نمادکه تبديل به معنی شده يعنی با معنی به وحدت رسیده است«.معنیواره»اش مینامیم.
اين تصوير برای معانی متعددی به کار میرود چون (خدا ،روح ،انسانکامل ،عقل فعال) ،پس «پويا و
داينامیک» است.
وحدت تصوير خورشید با نور و نوراالنوار در آثار سهروردی و اتحاد با خدا و شمسالدين در مثنوی.
1. Existential
2. Luckner, A.
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برجستهترین اشتراک موالنا و سهروردي ،نور و خورشيد است که آنان را به مبدع و
احياکنندۀ نظام نوري تبدیل کرده است .این وجه اشتراک در آ ار آنان هم در جلوۀ سطحي
و هم در جلوۀ شهودي در قالب تصاویر گوناگون نمود ميیابد .ازاینرو ،تصویر خورشيد
هم در مثنوي و هم در رسالههاي رمزي سهروردي در سيري استعالیي با مفهوم و معني به
وحدت ميرسد؛ یعني بين تصویر و معني هویتي مشترک پدیدار ميشود و درنتيجه خودِ
تصویر در جایگاه یک معني ظاهر ميشود.

بحث و نتیجهگیری
رهن خورشيدي سهروردي و موالنا ،بستر اشتيا ق به آفتاب و کاربرد آن را براي تصویرسازي
مفاهيم گوناگون فراهم ميسازد .آنچه تصویرآفتاب را در روایتهاي سهروردي و موالنا با
سایر عارفان متمایز ميکند ،تجربههاي ناب شخصي آنان در برخورد شدید عاطفي با پدیدۀ
«آفتاب» است که ریشه آن را در بنيادهاي اساطيري یافتيم .جایي که خورشيد با حفظ جایگاه
خویش به عنوان امر مادس وارد حيطة عرفان ميشود و در ماام کالن استعارهاي پویا و رمزي
روالبطون در خلق معاني متنوع گمارده ميشود .آفرینش تصویرهاي متنوع یا بروز رمزها در
شکلهاي گوناگون به وضع انسان بازبسته است و هر تصویر خاص همان شرایط و حال بروز
ميیابد .بنابراین ،گاه آفتاب براي انسانک امل ،گاهي براي حق و زماني براي مفاهيم دیگري
چون نفا ناطاه و روو بهکار ميرود .پا هر موقعيتي موجب ایجاد شرایطِ خاص روحي
براي انسان ميشود که او در ادراک آن تجربه به خلق تصاویر و رمزهاي گوناگون دست
ميیازد .حال و هواداري و موقعيتهاي مرزي که اگزیستانسياليستهایي چون یاسپرس و
هيدگر مطرو ميکنند ،مبين این امر است .عارف از زندگي متعارف جدا شود و نوعي
گشودگي براي او رقم خورد و از آنجایي که فهمها کامالً ملهم و متأ ر از وضع انسانند ،یک
معني ميتواند در قامت تصاویر گوناگوني متجلي شود یا یک تصویر براي مفاهيم متعدد به
کار رود .بدین ترتيب هر چند «حال و هوا» براي افراد مختلب به گونههاي متفاوت درک
ميشود ،اما آنچه سهروردي و موالنا را بهم نزدیک ميکند ،خطمشي فکري مشابه است که
نمود آن را در خوانش تصویرآفتاب مالحظه کردیم .بنابراین ،ميتوان گفت بينش سهروردي
و موالنا در سير به وحدت رسيدن تمامي گزارهها در خورشيد به عنوان یک تصویر تکامل
یافته ،قابل مشاهده است.
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سهروردي ،یحييبنحبش .)6817( .حکمةاالشرا ق .ترجمة سيد جعفر سجادي .تهران :دانشگاه
تهران.
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____________________ 6838( .و  .)6833مجموعه مصنفات شيخ اشرا ق .ج  2و  .8به تصحيح
هانري کربن و سيد حسين نصر .تهران :پژوهشگاه علوم انساني.
شميسا ،سيروس .)6837( .فرهنگ اشارات .ج  6آ-ژ .تهران :ميترا.
شواليه ،ژان و آلن ،گربران .)6833-6876( .فرهنگ نمادها .ج  2و  .8ترجمة سودابه فضایلي.
تهران:جيحون.
شهرزوري ،شماالدین محمد .)6872( .شرو حکمة االشراق سهروردي .تصحيح و تحايق حسين
ضيائي تربتي .تهران :موسسه مطالعات و تحاياات فرهنگي (پژوهشگاه).
عطار ،فریدالدین .)6839( .منطقالطير .تصحيح محمدرضا شفيعيکدکني .چ  .2تهران :سخن.
فروزانفر ،بدیعالزمان .)6876( .شرو مثنوي شریب .ج  .6تهران :علمي و فرهنگي.
کربن ،هانري .)6877( .تاریخ فلسفة اسالمي .ترجمة جواد طباطبایي .تهران :کویر.

__________ .)6837( .انسان نوراني در تصوف ایراني .ترجمة فرامرز جواهرينيا .چ  .2تهران:
آموزگار خرد.
__________ .)6837( .ابنسينا و تمثيل عرفاني .ترجمة انشاءاهلل رحمتي .تهران :جامي.
لوکنر،آندرئاس .)6865( .درآمدي به وجود و زمان .ترجمة احمدعلي حيدري .تهران :علمي.
نسفي ،عزیزالدینبنمحمد .)6898( .االنسانالکامل .به تصحيح و مادمة ماریژان موله .تهران :انستيتو
ایران و فرانسه.
همداني ،اميد .)6833( .حماسه ،اسطوره و تجربة عرفاني؛ خوانش سهروردي از شاهنامه .ناد ادبي،
.612 -687 ،)7(2
هيدگر ،مارتين .)6833( .هستي و زمان .ترجمة سياو جمادي .چ  .8تهران :شمشاد.
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