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  4، احمد تمیم داری)نویسنده مسئول( 3حسین فقیهی،  2عاطفه احمدی
 97زمستان تاریخ دریافت مقاله: 

 97زمستان  تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 کیدهچ

است. برخوردار بوده یژهایو تیعرفان و تصوف از ظرف ةحوز ،یدر قلمرو فرهنگ و حکمت اسالم

 یلیتأو یسنّتها ةژیگوناگون به و یسنّتها یما همواره محل تلّاق یقلمرو از فرهنگ حکم نیا ۀنیشیپ

و  فاندر حکمت، عر دیرا با یانعکاس سنّت هرمس نیشتریب ایاست و گوبوده نیمشرق زم یو باطن

 .جستجوكرد یمتصوف اسال

 یهاشهیبا اند یسهرورد یاشراق -یحکم دیآراء و عقا ۀنیدر زم یقیتطب ۀمطالع کیپژوهش،  نیا

بوده كه به  یتمدن بشر خیدر تار یفکر یسنّتها نیتریمیاز قد یکی یهرمس نییاست. آ یهرمس

 نیاست. نگارنده در پاسخ به اگذاشته ریبعد از خود تأث یفلسف یهاشهیگوناگون بر اند یهاوهیش

 زیو ن یآثار سهرورد ۀاست، پس از مطالع رفتهیپذ ریتأث یاز تفکر هرمس یسهرورد ایپرسش كه آ

 یاشراق، از جمله كسان خیكه ش افتیدست  جهینت نیبه ا یلیتحل-یفیمکتوبات هرمس به روش توص

 نی. همچنداردیم انیاست كه خود در آثارش ب از آن شیب ،یاز مکتب هرمس شیریرپذیاست كه تأث

 یاعتقاد به برتر ،یاعتقاد به سلسله مراتب نور ،یو ول ریپ ییاو در باب شناسا یاقتفکرات اشر انیبن

 یشههایو كشف و شهود، اسارت روح و ... با افکار و اند یاگریمیاستحاله و كعقل اول، طباع تام، 

 د.ریگیمقرار  ریمس کیهرمس در 
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 حکمت اشراق، هرمس، نور ،یسهروردکلمات کلیدی: 

 بیان مسأله:مقدّمه و -1
 نام به خاص مکتبی ، ایجادیکی از نتایج مهم تالقی تمدنهای یونانی و مصری در اسکندریه 

ل مل و آفریقا از بخشی آسیا، غرب ادیان فلسفه، علوم، میان در عمیقی اثر كه بود هرمسی

نام هرمس نزد مسلمانان و مسیحیان و برخی از  ی،مدیترانه به جای گذاشت. در قرون وسط

و این كتابها ه به او نسبت دادرا  زیادی یكتابهاشد.یهودیان به عنوان بانی حکمت تلقی می

در این دوره دانشمندان معروفی چون جابر بن حیان، اخوان  .اهل معرفت بودند ۀمورد مطالع

 گفت میتوان حتی میکردند؛ و فادهاست هرمس مکتب تعالیم از سهروردیابن سینا و  ،صفاال

های )هرمس و نوشته .بنشانند ارسطو جای به را او كه داشتند سعی رنسانس متفکرین كه

 (2هرمسی در جهان اسالم، نصر: ص

مجتهد آنان  ینمیرساندند. معروفترصابئین حران، نیاكان خود را به هرمس و آگائودمون 

میالدی( كتاب تعلیمات هرمس را به  901هجری  /288)متوفی به سال  «هثابت بن قرّ»

مانویان، هرمس یکی از پنج  ةسریانی نوشت و خود، آن را به عربی ترجمه كرد. به عقید

از طریق نبوت مانی، وارد  اواست و شخصیت كه قبل از مانی زیسته بودهمبر اولوالعزم اپی

)انسان نورانی در تصوف .شدپنداشتهادریس )اخنوخ( یکی گردید و در اسالم با  مینبوت اسال

 (172ایرانی،كربن: ص

 ینو در چند اندو مشتقات آن دانسته« درس»برگرفته از واژه می در سنت اسال نام ادریس را

است و بر همین مبنا روایات متعددی نیز در ذیل یاد شدهاین شخص، آیه از قرآن كریم از 

ی باطنی، هابرخورداری از اسرار علوم و اشیاء و در دست داشتن كلید دانش .اندنوشتهاین آیات 

همنشینی با فرشتگان، وقوف به حركت ستارگان و اجزای علوم و سرانجام صعود به آسمان 

است كه به این شخص  استقرار در میان افالک و در نتیجه حیات جاویدان از زمره اوصافی و

ی مصر هااین شخصیت در فرهنگ ایشگفت انگیز و بعضاً اسطورهاست. وجوه نسبت داده شده

، «مکتوبات هرمسی»ها موسوم به از نوشته ایسبب پیدایش مجموعه ،و ایران و یونان باستان

عرفانی و فلسفی  ایو مجموعاً نحله« ادبیات هرمسی»نام ه از ادبیات رمزی و كنایی ب ایگونه

 ،یونان ،از مصر باستان آن گردید كه مسیر بسط و گسترش« مکتب هرمسی»موسوم به 

 ة. تفکیک سه چهرگیرداسکندریه تا بین النهرین )بویژه حرّان( و ایران و شبه قاره را در بر می

در این مکتب «( هرمس الهرامسه»)یا «  هرمس مثلث»و « هرمس مصری»، «هرمس بابلی»

جامع علوم و معارف نظری و عملی و  ،كه هرمس اخیر ایگونهه ب، است ز اهمیتئانیز ح
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ی رایج، بر فنونی های باطنی و رمزی شده و از این جهت گذشته از تسلط بر دانشهامبدع روش

)هرمس و سنت هرمسی، كلباسی اشتری،ص  است.نظیر طلسمات و كیمیا نیز اشراف داشته

8-12.) 

دانش یونانیان به  ۀترجمباز كه در خالل مس با عرفان اسالمی، باید گفتدر باب ارتباط هر 

است. انتقال ت هرمسی به عالم اسالم راه یافتهدنبال آن مکتب و سنّه زبان عربی، آثار و ب

خاص علمی و فرهنگی آن سرزمین  یهااسکندریه و زمینه ةسنت مذكور به وساطت حوز

مسیری را از مصر، یونان،  توانمورد سنت هرمسی میصورت گرفت. بدین ترتیب مشخصاً در 

اسکندریه، عالم اسالم و باالخره غرب و عصر تجدید حیات فرهنگی اروپا در نظر گرفت. 

از طب و كیمیا گرفته تا فلسفه و علوم عقلی بود  یینهضت ترجمه مشتمل بر انتقال دانشها

یمیا، علوم غریبه و طلسمات از جمله طب، نجوم، كیی ویژه دانشهاه و در این میان، ب

متصوفه و میتوان گفت كه . همچنین گرفت)نیرنجات( در ذیل آثار و سنت هرمسی جای می

و  اند.مذاهب تصوف از زمره وارثان و انتقال دهندگان اصلی این سنت در عالم اسالم بوده

عرفان محیه.ق( تا اتباع و شارحان متأخر  245از زمان ذوالنون مصری )وسیع  ایدامنه

 .گیردبن عربی نظیر عبدالرزاق كاشانی و سید حیدر آملی را در بر می الدین

ه.ق( صاحب كتاب  687« ) شهرزوری»نگاری در این زمینه را  گزارش و عقاید ینمفصلترامّا 

 هاآراء و عقاید هرمسیدر اثرش به توضیح عرضه كرده و  «نزهۀ االرواح و روضۀ االفراح»

 .استپرداخته

یکی از بزرگترین  ،صاحب مکتب اشراق در عالم اسالم ،ق(.ه 587)سهروردی  الدینهابش

است كه ضمن تجلیل فراوان از شخصیت  ت تأویلی و رمزی اسالم و ایراننمایندگان سنّ

ساطیر ایرانی پیوند زند. وی هرمس را اوی را با دانش و حکمت  کند كههرمس، تالش می

صاحب نبوت و بانی علوم و معارف الهی معرفی كرده و نام او را والد الحکماء، أب اآلباء، 

است. وی القاب و خصوصیاتی را برگرفته از دانسته« اخنوخ»و « ادریس»مترادف با نام 

است؛ از جمله ای مصطالحات فلسفی خویش به هرمس نسبت میدهد كه حاوی معانی ویژه

ت اینکه وی علّ هانند آن. به غیر از اینو ما« صاحب مشاهده»، «نور طامس»، «طباع تامّ»

او، وی جامع  ةعقیده كه ب دانداین میاند، )سه بار معظم( خوانده« مثلث بالعظمه»هرمس را 

 و در این یدانداست. سهروردی خود را وارث حکمت هرمسی منبوت، حکمت و سلطنت بوده

از یکدیگر، میراث حکمی آنان  باره ضمن تمایز دو سلسله از حکما و دانایان ایرانی و یونانی

نخست از طریق كیومرث، فریدون، بایزید، حالج و خرقانی  ۀرا به خودش منتهی میکند. سلسل
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، انباذقلس، افالطون، ذوالنون ثدیگر از طریق اسقلبیوس، فیثاغور ۀو سلسل شودبدو منتهی می

و تأثیرپذیری  هانجامد. پژوهش حاضر، به بررسی شباهتمصری و ابوسهل تستری به او می

 میپردازد.های سهروردی از مکتب و بینش هرمسی اندیشه

 پرسش و فرضیۀ پژوهش:-2
فرضیۀ این پژوهش آن است كه حکمت اشراق به همان اندازه كه از بینش عرفانی، اسالمی  

و نوری قرآن مآخوذ است، به همان اندازه نیز از مکتب مصری و باستانی هرمسی تأثیر 

های فکری حکمت اشراق پذیرفته است. تقریباً در تمام متونی كه به بررسی سرچشمه

اند و او از قرآن، فلسفۀ مشاء و حکمت ایران باستان تأكید كرده اند، بر تأثیرپذیریپرداخته

 است. تأثیر پذیری او از مکتب هرمسی مغفول مانده

 است كه به دو پرسش زیر پاسخ گوید:با توجّه به این فرضیه این پژوهش بر آن 

 اند؟ی هرمسی در تدوین حکمت اشراق، نقش داشتهها. آیا آموزه1

یی هاال نخست آری است، تأثیرپذیری شیخ اشراق بیشتر در چه آموزه. و اگر پاسخ سؤ2

 نگری هرمسی، مطابقت دارد؟و با كدام گفتار و جهان بوده

 پیشینه و ضرورت پژوهش:-3
ی هرمسی در هاهرمس و نوشته»ای با عنوان ، دكتر سید حسین نصر مقاله1341در سال 

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دورة دهم، نگاشتند كه در مجلۀ دانشکده « جهان اسالم

شمارة دوم به چاپ رسید. این مقاله به تاریخچۀ مطالب هرمسی در میان مسلمانان و ردپای 

نهضت ترجمه بر اینگونه علوم میپرداخت. پس از آن، به مدّت طوالنی، حدود پنجاه سال 

آن كه به جنبۀ تمثیلی و عرفانی مسکوت گذاشته شد، گویا محققّین بیش از  هااینگونه بحث

استحاله، عروج، سخن گفتن به زبان پرندگان و ... بنگرند، زبان ظاهری  و رمزآلود كیمیاگری،

آن را مدّ نظر قرار داده بودند و چون چنین دیدگاهی منجر به قراردادن این علوم در زمرة 

تمثیلی آن غفلت ورزیده بودند.  ی باطنی وهاعلوم غریبه میشود، از پرداختن و توجّه به جنبه

هرمس در آیین مانی و تأثیر آن بر »در این سالها تنها سه مقاله منتشر شد: دو مقالۀ 

های بررسی هرماس در اندیشه». و1394مجلۀ تاریخ فلسفه، بهار « های سهروردیاندیشه

ه گرچه نوشتۀ بهناز حسینی. این دو مقال 1392، مجلۀ تاریخ  فلسفه، پاییز« سهروردی

ساختار »مطالب مفیدی دارد، اما دارای ساختار و محتوای كامال مشابه است. نیز مقالۀ 

نوشتۀ غزال مهاجری زاده، مجلۀ مطالعات عرفانی، بهار و « هرمسی در عرفان ایران

دار آنان استناد بر جدول حکیمان متأله كه سهروردی خود را میراث كه با1394تابستان
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هر مطلب به بررسی چند موردی كه نام هرمس مستقیماً در آثار شیخ میدانست، بیش از 

میرسد، تحقیق جامع و مدوّنی دربارة اینکه، است. بنابراین به نظر ، پرداختهاشراق آمده

میباشد، صورت ی شیخ اشراق منطبق و مستخرج از سنت هرمسی هاكدامیک از آموزه

« حکمه االشراق»اشراق در برخی از آثار خود از جمله است. لذا با توجه به اینکه شیخ نگرفته

خود را وارث سنت هرمس میداند، بررسی این تأثیرپذیریها « المشارع و المطارحات»و 

 ضروری مینماید.

 بحث و بررسی در موارد تأثیر آیین هرمسی بر مکتب اشراق-4

 تام: . طباع 4-1

های سهروردی نمود و اندیشه اگرچه بازتاب مکتب و آیین هرمسی در جای جای آثار

سهروردی مسألۀ دیدار با  كه آنجا تام، بارزترین جایگاه را دارد. است، اما اندیشۀ طباعیافته

 از فقط نه میکند، رؤیایی آزموده بیان صورت به خود را« طباع تام»یا « سرشت حقیقی»

 رب» همان «تام طباع» از منظور كه میکند تصریح تئوری، بلکه با اعتقادی درونی دیدگاه

میکند. در مکتب هرمسی اعتقاد به  القاء و وحیمی، آد بر را معارفی كهاست انسان   «النوع

مینامند. طباع تام وجود ملکوتی « طباع تام»یک هادی یا نجات دهنده وجود دارد كه آن را 

است. در شده است كه نفس در اثر هبوط به عالم جسمانی از آن جدا و منِ آسمانی آدمی

روح آدمی پیش از حلول در بدن، دارای دو بخش است، كه نیمی از آن وارد بدن شده »واقع 

ای كه به صورت فرشته است. نیمهو نیمۀ دیگر به صورت فرشته در عالم ملکوت باقی مانده

نخستین است و میکوشد تا او را به اصل  زمینی در عالم ملکوت قرار دارد، همواره متوجه نیمۀ

 (.221غربت غربی،عباسی داكانی:ص  )شرح قصۀ« بازگرداند.

است كه چون كسی  سرنوشت انسان و سرّی مخفی، در مطاوی فلسفه طباع تام، تدبیركنندة

است  عالیترین مقام حکمت را درک نماید، آن را نیز دریابد. طباع تام مصدر چنان قدرتی

اش فزونی بخشد، هدایتگری بشر تمسک به آن بر علم و فلسفهمیسازد تا با می را قادر كه آد

 دار شود و در مشکالت و سختیها دستگیرش گردد. طباع تام همان روحانیت انسانرا عهده

میدرخشد، است كه مدبر حیات معنوی و عقلی اوست و مانند خورشیدی در صفح ملکوتی 

میباشد، اوست كه راهنمای طریق معرفت چون این حقیقت جنبۀ عقالنی و مجرد روح انسانی 

میکند. است و آن را از حال طفولیت به مقام علم و دانش ارشاد و معلم و مربی اصلی نفس

 (.157)جاودان خرد، نصر:ص



 1398 تابستان /44 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /398

 
 

 عطار عرفانی یهاحماسه. یافت می دیگراسا پردة در جوییپی با را تام طباع مفهوم میتوان

 این تجلی را به عنوان كبری الدین نجم مکتب در ؛است ریقط آن رهسپر فارسی، زبان به

 و «سقراط» همزاد سروش. بازیافت میتوان «نامرئی راههای» و«آسمان در شاهد»

« الواردات و التقدیسات»، یک بار در مجموعۀ «طباع تام»واژة است. همان  نیز «پلوتینوس»

إنَّ ذاتاً روحانیهً اَلقَت اِلیّ المَعارِفَ، فقُلتُ » است:آمده« المشارع و المطارحات»و بار دیگر در 

 (464:ص1)مجموعه مصنفات،سهروردی،ج«. لَهَا: مَن اَنتَ؟ فَقالَت: اَنَا طِباُعکَ التّام

میشود، برای نوع انسان یک ملک آفریده مستفاد « هیاكل النور»بنا بر آنچه كه از رسالۀ 

تولد پیوسته همراه اوست و او را مورد حمایت خود قرار میدهد. است و این ملک از روز شده

و چون مرگ او فرارسد همزاد  نورانی او شود. سهروردی در دو جای از آثار خود آن فرشته 

 (.234است. ) همان:صخوانده« طباع التام»را 

زیبا و  از سوی سهروردی به سوی طباع تام كه بسیار ،استی نیایش نیز« الواردات»در كتاب 

 :گیراست

اَیّهاَ السَیّدُ الرَئیسُ و الملَکُ القدیسُ الروحانی النفیسُ؛ أنتَ االبُ الروحانی، و الوَلَدُ المَعنَویّ، »

المتَبتّلُ بإذنِ اهلل بتدبیر شخصی، المتبهّل إَلی اهلل عزَّوجل اله االلهه فی تکمیلِ نَقصی، االبس 

مِن درجاتِ الکمالِ فی اَعالها، أسَالُکَ بِالّذی منحک هذا من االنوار الالهوتیه اَسناها، الواقف 

الشرفِ العظیم و وَهَبُک هذا الفیضِ الجسیِم االّ ما تجلیت لی فی أحسن المظاهر و أریتنی 

نورِ وجهَک الباهر، توسطّت لی عنداله االلهه بافاضه نور االسرار، و رفعت عن قلبی ظلمات 

 (98ک. )ستایش و نیایش، سهروردی:ص االستار بحقه علیک و مکانته لدی

میگوید: پارة عقل میخواند. كربن در این نیایش، سهروردی طباع تام را پدر و فرزند خویش 

است. و از آنجا كه این  آدمی، منِ آسمانی بشر و پارة هبوط یافته در كالبد، منِ زمینی بشر

میتواند بر دیگری داللت كند. گاه  اند، پس هریک از پارههادوپاره در اصل، یک واحد بوده

یکی در نقش پدر روحانی دیگری و گاه هم یکی به مثابۀ فرزند مینوی برای دیگری نقش 

ایفا كند. چنانکه در نیایشی دیگر خود هرمس نیز مانند طباع تام مورد خطاب قرار 

مهمترین  ( بنابراین طباع تام،477-476:ص 1میگیرد.)اسالم در سرزمین ایران،كربن،ج

است. آنچه سالک در داستانهای رمزی طی اندیشه ایست كه سهروردی از آن تأثیر پذیرفته

واقعههای عرفانی و رؤیاگونه میبیند، در واقع دیدار با آن چیزی است كه در حکمت هرمسی، 

طباع تام، در شرع جبرئیل یا روح القدس، در آیین زرتشت دئنا و در روانشناسی به آن مِن 
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میگویند و همۀ این واژه ها نمایانگر یک حقیقت در مکتب اشراق است: تصویر آسمانی  برتر

 است.روح یا منِ ملکوتی انسان، كه با ریاضت و مجاهده به آن دست یافته

 غربی: غربت و روح .اسارت4-2
های حکمت هرمسی كه بعدها در حکمت اشراق بازتاب یافت، یکی از مهمترین بن مایه 

مسألۀ دور افتادگی از جایگاه و ملجاء اصلی و فراموشی موقّت آن و سپس میل به بازگشت 

است كه در قفس جسم و در سرزمین تاریک ای است. روح مانند پرندهبه خانه و وطن مألوف 

است، اما برای رسیدن به اصل نورانی خویش تالش میکند. بازگشت تادهفراموشی به دام اف

به اصل، نیاز درونی، فطری و جهان شمول همۀ آدمیان است. از نظر هرمس، روح انسان 

ای دارد اما با هبوط در قفس جسم، مقصود اصلی خویش را به فراموشی فطرت خداگونه

سرور ابدی، پرورش روح و خوارداشت است. هرمس برآن است كه شرط رسیدن به سپرده

، استاسیر  جسم بند در كه زمانی تا رسد، ابدی سرور به آدمیاست  ممکن جسم است. غیر

 جهان به ورود وقت به كه طور آن دهد، پرورش را خویش روح زندگی، این در بایدمی آدمی

او روح ِ اسیر در بند جسم را، روِح خفته و حتی روح مرده میداند  .نکند گم را خود راه دگر،

كه توانایی عروج به عالم اعلی را ندارد. روحی كه شراب غفلت را نوشیده و لبریز از ظلمت 

تو شراب  »هرمس شرط رسیدن به نور را، رهایی از تاریکی و غفلت می داند: است. شده

ای. پس خود را استفراغ افتادهای و اینک به اده لبریز شدهای، از آن بغفلت از آتوم را نوشیده

( شناخت 180هرمتیکا،گندی و فرک:ص«)گشت.از تاریکی خالی كن كه با نور سرشار خواهی

خوشتنِ خویش، اصلِ دیگری است كه هرمس، برای رهایی از غربت دنیای مادی، بسیار به 

 (186 ص:همان) رزشمند خویش را بشناسد.آن معتقد است. به عقیدة او، انسان باید وجود ا

شناسی اشراقی سهروردی، در بیان نظریۀ علم حضوری، قرارگرفت. این تفکر، اساس معرفت

در داستان غربت غربی كه مهمترین اثر دربارة علم النفس و اسارت آن در عالم مادّه است، 

ماوراءالنهر وجود خود  تالش نفس را برای رهایی از زندان تن توصیف مینماید. نفسی كه از

است و رستن و از مقام احسن تقویم به چاه اسفل سافلین در قیروان غرب ماده هبوط كرده

از این چاه ظلمانی تنها با عشق میسّر میگردد. نکتۀ مهم اینکه صرفِ بودنِ انسان در جهان 

یگانگی  مادّی موجب غربت وی نیست. آنچه موجب غربت انسان میشود فراموشی او نسبت به



 1398 تابستان /44 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /400

 
 

خویش و عالم امر است و به همین سبب است كه سهروردی مدام بر شناخت نفس تأكید 

 میورزد.

تعبیر دیگر هرمس از اسارت در بند تعلقات دنیوی، دامی است كه انسان را گرفتار میسازد و 

مانعِ عشق ورزی او به عالم نور میشود. او غفلت انسان را به غل و زنجیری تشبیه میکند كه 

ها را، این دام غفلت بدَر این حجاب سایه»نما: انسان را به تباهی میکشد و مرگ است اما زنده

 (.179)همان:ص « را، این غل و زنجیر فساد و تباهی را، این مرگ زنده نما را

رهایی از تنگنای ماده از طریق تهذیب تالش برای  اندیشه، ظلمات در روح مضمونِ اسارت

 آثاراست كه در  هرمسیق، مفاهیم غالب مکتب شهود و اشرا ،عبادت ،ریاضت ،نفس

. در داستان غربت غربی، نفس استیافته فراوان انعکاس به صورت رمز و تمثیل، سهروردی

با گذر از آفاق و گسستن روابط خود از عالم ماده، به افتادن در چاه ظلمت دنیا و غربتش پی 

میبرد و سرانجام اندیشۀ بازگشت به وطن مألوف و ناكجاآباد را در سر میپروراند. سهروردی 

و بگو سپاس خدای را عزّ وجل كه ما را زنده »نیز نفسِ اسیر در بند جسم را مرده میداند: 

( در داستان روزی با جماعت 112)عقل سرخ، پورنامداریان:ص« س از آنکه مرده بودیم.كرد پ

شیخ را گفتم تدبیر چیست؟ گفت تو را امتالست، برو چهل روز احتراز »است: صوفیان آمده

سهروردی ( 110همان:ص«)كن بعد از آن مسهلی بخور تا استفراغ كنی مگر دیده بازشود.

 شهرستان بدان كه خواهد هركه و»اسارت را، عشق و شوق میداند:  نیز یکی از شروط رهایی از

 شوق مركب بر ذوق زین و سازد عشق از كمندی و بگسلد طناب شش طاق چهار ازین رسد

از نظر او غفلت، مانع  .(82ص:همان)« كشد. چشم در بیداری سرمۀ گرسنگی، میل به و نهد

از اندیشۀ درست است و نمیگذارد كه كس بر راه راست رود و جهانیان را از شراب غرور 

جسم را قفسی معرفی میکند كه روح در آن « فی حالۀ الطفولیۀ»در پیوسته مست میدارد. 

آید؟ شیخ گفت: جان قصد باال كند همچو شیخ را گفتم كه رقص كردن بر چه»اسیر است: 

رغی كه خواهد خود را از قفس به دراندازد. قفس تن مانع آید. مرغ جان قوت كند و قفس م

( در آواز پر جبرئیل، اسارت در بند تعلقات را به حجرة 99همان:ص «)تن از جای برانگیزاند.

زنان تعبیر میکند كه در تالش است تا از آنجا رهاشود. منظور از حجرة زنان، كدورات عالم 

رگیهای مادی است و از قید و حجر اطفال خالص یافتن یعنی؛ از اشتغال به اجسام و تی

 (149/154/67/99/111/118محسوسات و اجسام رهاشدن. )همان:صص 



 401/ یاز مکتب هرمس ریبا  تأث یسهرورد یفکر یمبان یبررس

 
 

 

 پرواز و خلع بدن و پرندگان . زبان4-3

روح انسانی  تمثیل آثار این در پرندگان. هستندها معراجنامه از دیگری شکل الطیرها منطق

 یک عنوان به هرمس مقابر، و معابد از بسیاری در .میگویند سخن رمز انزب هستند كه به

است. )هرمتیکا،فرک و گندی:ص درآمده تصویر به خمیده با منقاری و كشیده سری با كاتب

 زیرا ؛استنمادین  بیانی آن بیان و است سرّی زبان یک مرغان زبان»: میگوید گنون رنه (.23

« .واالست تشرّفی و میراث رازآشنایان مرغان، زبان»میگویند: است. زبان  دانش به وصل

 برد میراث»است: آمده قرآن در مثَل، (. به15)هرمس و زبان مرغان،گنون و دیگران:ص

 سخن را ما ای آدمیان، نها :سلیمان گفت را، و پادشاهی و را پیغامبری داود از سلیمان

 (.16الطَّیرِ( ) نمل: قََمنط عُلِّمنَا«)درآموختند.  مرغان

است كه به پرندگان اشاره دارد، یا  های بسیار فراوانیدر آثار تمثیلی سهروردی نمونه

نسان دارد و یا فرشتگان كه به نوعی قادر به ا-شخصیت داستانی دو زندگی همزمان پرنده

دار و رمز مرغ است. انسان بال -میگویند. مثالً سیمرغ انسانپریدن هستند، با هم سخن 

طیران آدمیّت. چنین انسانی كه مرغ سخنگوست، میتواند مانند مرغ به عالم علوی پرواز كند. 

ای ظاهر میشوند كه برای پیوستن به پادشاه در رسالۀ الطیرها، نفوس انسانی به صورت پرنده

وح انسان، خویش، با پرواز خود موانع را از سر راه بر میدارند. علت انتخاب نماد پرنده برای ر

قدرت تعالی اوست. سمبل تعالی، نمایندة ماهیت عجیب شهود است كه از طریق یک واسطه 

عمل میکند، یعنی فردی كه قادر است با فرورفتن در یک حالت شبه خلسه، معلوماتی دربارة 

وقایع دوردست، یا حقایقی كه او به طور خودآگاه دربارة آنها چیزی نمیداند، به دست آورد. 

 (412سرخ، پورنامداریان،به نقل از هندرسن:ص )عقل

ارتباط این موضوع با مسألۀ خلع بدن از آنجاست كه روح و جسم در آیین هرمسی و حکمت 

میشوند كه سرانجام باید بندها را پاره و به عالم باال اشراق هر دو به مثال پرندگانی تصویر 

با اسارت و پرواز از غربت غربی به سوی پرواز كنند. همینطور این مسأله در ارتباط مستقیم 

های است. یعنی رسیدن به نور و مسألۀ معراج. مرغان در رسالهشرق و خانۀ پیران روحانی 

رمزی، نماد ارواح انسانی هستند كه از آسمان فرود میآیند و اسیر جسم میشوند. سهروردی 

، و آثاری چون «رساله الطیر»ند. نمودِ دیگر اسارت در دام ظلمات را با رمز پرنده توصیف میک

، بخش مربوط به هدهدان و بومان و نیز داستان پادشاه و «آواز پر جبرئیل»، «عقل سرخ»

 میپردازد.به این مفهوم « لغت موران»طاوس، در رسالۀ 
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 یاد او روحانی عروج و بدن خلع از و هرمس نیایش و نماز از خود« تلویحات» كتاب در او

معنوی  معراجهای این در او به آسمان را نوعی تجرید از بدن به حساب میآورد.میکند و عروج 

 مشاهدة به و میپیوندد مجردات عالم به و میکند عروج اشراقیون سایر مانند هرمس كهاست 

 .میشود مندبهره ملکوتی ذات مینوی انوار از نائل شده و انواع ارباب

 معراج و نور به .رسیدن4-4

 آب و آشفتۀ اعماق در گریه تاریک، آبهای نور، معراج  هرمس مصری، واژگان مکاشفۀ در

است. میشود، فراوان به كار رفته فادهاستخروشان  آبهای آرامش در برای ایجاد كلماتی كه

 آنجا. باش آزادی امن بندر پی در» هرمس راه رسیدن به نور را با پیر و مرشد میسر میداند:

 خواهی خویش قلب به آنجا. برساند معرفت منزلگاه به را تو تا بیاب راهنمایی و بینداز لنگر

او مقام تعالی روح را در  .(180 ص:هرمتیکا،فرک و گندی) «.را روشنایی تابناک فروغ دید

تبدیل شدن به عقل میداند. از طریق عقل است كه روح انسانی با تالش و مجاهده، از پیکر 

جسمانی خویش بیرون میآید و به نور و حدّ اعالی معنویت میرسد و به تبار پاكان و نیکان 

 (168ص:همان).میرود و به تعبیر هرمس، تماماً عقل میشود و هیئتی از نور به خود میگیرد

است. او در این معراج به انسان توصیه آمده «هرمتیکا»در  او خود زبان از هرمس معراج شرح

میکند كه با كنار زدن موانع، به آسمان پرواز نماید زیرا آسمان نماد تعالی و عروج است و 

عرفی معرفت حق تعالی را در صورت نمادین صعود به آسمان، به عنوان مقصد نهایی انسان م

 ذهن درون چیزی هر زیرا بماند، بند نمیتواند در ذهن هست. جا همه خدا() آتوم»میکند: 

 باالتر و میخرامد به آسمانهامی نداری، آد نیاز پر و بال به تو كن پرواز آسمان دارد. به وجود

 حلّ نور در همه چیز»( و یا 61)همان: « میکند. چنین رود برون زمین از آنکه بی میرود. نیز

 را خروشان آبهای كه گفت ایكلمه نور این، از بعد ... یافت وحدت لذتبخش عشقی در شد،

او در مکاشفۀ خود توصیه میکند كه با نور یکی شوید و مقصد یکی شدن با نور  ساخت. آرام

 نظیر ما ارواح ... حیاتند و نور مظاهر روح و عقل: »از دیدگاه وی صعود به آسمان است

 :استاین رستگاری و انسان مقصد تنها ... میآیند بار آتوم حکمت و به نور آسمانی گلهای

 (.134)همان: « آتوم معرفت و به آسمان صعود

 طریق به دو عروج این ،استهرمس  رسائل ینتراصلی از یکی كه «پویماندروس»رسالۀ  در

 –فرشتگان همچون- واسطه مجرد عقول با را پیوندی كه عقل توسط میگیرد: یکی انجام

 و سحر طریق از دیگری و بهره میگیرد عروج برای نردبانی همچون آنها از و ساخته برقرار
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’La revelation d)میگیرد. ) انجام توأمان به صورت طریق دو هر از اینکه یا و جادو،

Hermes Trismegiste,1949: 152 
 در های هرمسی است.دربارة نور، اندیشههای فکری سهروردی بدون تردید یکی از بن مایه

 اهرام از کیر، )ینو در هیکل نمازی تا برخاست هرمس»میگوید:  خود «التلویحات» رسالۀ

 خسوف در كه دید را زمینی شکافته شد، صبح عمود چون و كند اقامه خورشید برای (مصر

 از مرا پدرم ای: »گفت هرمس .استروا داشته آنها بر خداوند كه غضبی سبب به دارد؛ قرار

 چون و درآ، كرسی به و زن چنگ شعاع به حبل كه رسید در ندا نجات بخش. بد همسایۀ

(. 108:ص 1)مجموعه مصنفات، سهروردی،ج .«یافت سماء را و ارض خود پای زیر رفت باال

هرمس خورشید را وجود و ماه را موجود میداند و به تأثیر از او، حکمای اشراقی وجود را 

ن نور دانستند. ستایش خورشید توسطِ سهروردی، ریشه در اهمیت خورشید نزد هرمس عی

نقشی اساسی ایفا میکند و نماد نوراالنوار است. در « خورشید»دارد. در رسالۀ لغت موران 

داستان عقل سرخ و صفیر سیمرغ، خورشید خود، به یکی از معانی نماد یعنی سیمرغ تبدیل 

القلوب دربارة آفتاب و شعاع آفتاب، توصیفاتی آمده است كه شبیه  می شود. در رسالۀ بستان

 ( 384:ص 3سیمرغ و درخت طوبی در رسالۀ عقل سرخ است. )همان،ج

معراج در حکمت سهروردی، رسیدن به نور حق تعالی است. این نور تنها نصیب پاكان و 

 الهی نور چون. تعالی حق نور به شود روشن گردد، طاهر نفس چون»روانان میگردد: روشن

عقل ) «.شود حاصل او در نورانی هیئت و شود روشن آید حاصل ایشان در قدسی سکونت و

او معتقد است كسانی كه خود را از ظلمت مادی دنیا میرهانند  (153 ص:سرخ،پورنامداریان

ور، تجربۀ )خداوندان تجرید( میتوانند به اقلیم هشتم یا عالم مثال راه یابند و به پانزده نوع ن

هایی چون افالطون، هرمس و رسول اهلل را در زمرة شهودی پیدا كنند. سهروردی چهره

       (.                                                                                         252:ص 2اند. )مجموعه مصنفات، سهروردی،جكسانی میداند كه این انوار را مشاهده نموده

ای كه در داستانهای سهروردی معراج هرمس، رسیدن به چشمۀ نور و زندگانی است، چشمه

و  از آن به عنوان مقصد نهایی سالک، یاد شده و در برخی از داستانها به صورت نمادین آمده

در داستان غربت غربی نماد آن كوه قاف و كوه زمرد و در داستان فی حقیقۀ العشق شهرستان 

 ست. جان ا

 .استحاله و کیمیاگری4-5

 جسم زاویه میدهند. یک تشکیل را هستی بزرگ عالم مثلث زاویۀ سه نفس و روح جسم،  

 تشبیه خورشید به معموال و است آتشین و كنشگر مذكر، نفس. است صغیر عالم همان یا



 1398 تابستان /44 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /404

 
 

 كه است آن بزرگ مثلث این عرفانی معنای. است ماه زنانگی اصل یعنی روح و میشود

 از پیوسته اصل دو این طبیعت در. است مادر زنانگی ماه و پدر مردانگی اصل در خورشید

 یکدیگر در باید نفس و روح زیرا مییابند اتحاد هم با كیمیاگری هنر طریق از اما جدایند هم

 .(229 / 228 ص:تاریخ جادوگری،گلسرخی. )شوند یکی و رفته فرو

 استاد و میپذیرد صورت مرحله هفت در گرانبها فلز به پست فلز تبدیل كه بودند معتقد آنها 

 و كرده برقرار ارتباط معنا عالم با اندیشه و نفس اتّحاد با مراحل این طی در نیز كیمیاگر

 تالشهای نشود، حاصل خاطر صفای تا و میپیماید را تطهیر و نفس تزكیۀ پلۀ یا مرحله هفت

 تبدیل دارد. استحاله نزدیکی رابطۀ تصوف و عرفان با اصیل كیمیاگری.است فایدهبی علمی

در طی مراحل  عارف صیرورت و تبدّل و روشنایی و ماجرای تبدیل به ظلمت نور یا به نفس

 نفس كه هنگامی مثالً. نو میباشد ماهیتی با دیگر چیزی به شدن تبدیل سلوک است. نیز

 دیگر فلزات و مس همانند میپذیرد. تغییر كامالً آن مؤثر عنصر میشود نورانی نفس ناری،

 به بهیمی خصلت از تبدّل و تبدیل در نیز، سالک وجودی عنصر طال، به شدن تبدیل از پس

 میپیوندد. كیمیاگری محض نور و نوراالنوار به سرانجام و است عقل گونۀ فرشته خصلت

 سلوک مراحل طی و دهد رخ استحاله اتفاق تا میپیماید( سالک) كیمیاگر كه است مراحلی

كیمیاگر در جستجوی رؤیاگونۀ . (سلوک مراحل طی. )است قیاس قابل عرفان وادی هفت با

خویش، مضامین خاصی از نفس خود را آشکار میکند كه پیش از این برایش ناشناخته بود، 

و بدین طریق نا آگاهانه باعث آشتی میان خودآگاهی سطحی، خودمدار و روزمرة خویش و 

طالب شکل گرفتن( ناخودآگاه جمعی میشود، و این آشتی موجب نیروی شکل نگرفته )امّا 

( راست است كه 13تجربۀ رضایت درونی است. )كیمیا علم جهان علم جان، بوركهارت:ص 

فرد مبتدی كم و بیش از واقعیات روحی كه كیمیاگری نوعی تشرف به آن است بی خبر 

 واقعیت در اعماق جان پنهان است. است و آن

میاگران از همان منشئی است كه روح از آن سرچشمه میگیرد. این چشمه چشمۀ جوانی كی

در آغاز كار از نظر كیمیاگران پنهان است، نه از آن رو كه دون سطح فرآیندهای ذهنی 

 آگاهانه اوست، بلکه چون فوق آن است.

استخراج فلزات اصیل از سنگهای معدنی خالص به وسیلۀ عوامل حلّال و پاالینده از قبیل 

جیوه و آنتیمون، به همراه آتش، ناگزیر علیه مقاومت نیروهای تاریک و آشفتۀ طبیعت صورت 

میگیرد. درست همانگونه كه دست یافتن به طال و نقرة باطن به لحاظ خلوص و درخشش 

جان (. 18ثابتشان مستلزم غلبه بر همه امیال تاریک و غیر منطقی نفس است. )همان:ص 
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صالش با روح، به هیچ قالبی مقیّد نیست و بر همۀ محدودیتهای به سهم خود به بركت اتّ

روانی متناظر، توان فائق آمدن را دارد. سرب مظهر حالت آشفته، سنگین و بیمار فلز یا درون 

انسان است، در حالی كه طال، نور منجمد، خورشید زمینی، نشانگر كمال هستی فلز و بشر 

و آن به فلز درون انسان «. رار است كه طال شودمس بی ق»است. به قول مایستر اكهارت: 

اشاره دارد.كیمیاگری به عنوان راهی كه میتواند آدمی را به معرفت نسبت به وجود جاوید 

خویش برساند با عرفان قابل مقایسه است و عرفان اسالمی اصطالحات كیمیاوی را اقتباس 

بر صفات بشری، بازگشت به  است. رموز كیمیاوی به رسیدن به كمال و تسلّط روحیكرده

مركز یا اعتدال، و بازیافتن بهشت زمینی اشاره دارد و آدمی را با پاک كردنش از ریشۀ همۀ 

گناهان یعنی حرص، نیکو میکند. كیمیاگری مستلزم ایمان به خداست و تقریباً همۀ 

ر میشود استادانش مقام مهمی برای نیایش قائلند. در كیمیاگری با جان همچون جوهری رفتا

این مراحل با سرّپوشی مکاتب عارفانه  كه باید تصفیه شده، حل شود و از نو متبلور گردد.

شباهت دارد و تعلیماتِ پیر به سالک، باید مخفی و پوشیده باقی بماند. یکی از ویژگی های 

 ایجاد كیمیاگری، سبب در فلزات استحالۀ هنر مقدس این است كه سینه به سینه نقل گردد.

 شگفت یهاویژگی از یکی رمز و حالۀاست.3 نور حالۀاست.2 روح حالۀاست.1 میگردد ساختار سه

 رمزهایی)تاریخی  رمزهای در نهفته نیروی به هرمسیها است. رمز حالۀاست هرمسی، ساختار

 رمز معنای تغییر به سبب  همین به. بودند پی برده( دارد اساطیری ریشۀ كه

و  میرسد ثانویه والدت به خاكدان، همین در سالک كه داشتند باور میپرداختند.كیمیاگران

 میشود. هست خدا به و میمیرد خود در شود،می نورانی موجودی

 با مضامینی هرمس بود، به منسوب و پوشیده، هروگلیفی خطّ با كه مقابری یهادیواره در

برای مرد اهل مکاشفه »(. و 40است. )هرمتیکا،فرک و گندی:ص شده كشف ثانوی تولد شرح

است و خیر، ولو دیگران شرّش بنامند. آنگاه كه آدمیان گزندی به او برسانند، همه چیز نیک 

« میفرمایداستحاله مینگرد و او و فقط او شرّ را به خیر آن را در پرتو معرفت خویش به آتوم 

 (.197.)همان:ص 

 بدن از را روح اندتوانسته كهاست كسانی  به مربوط سهروردی بیان نیز به اشرف امکان قاعدة

استحالۀ اند و قادر بهآیند. یعنی تولد دوباره یافته نائل انواع ارباب مشاهدة به و كرده جدا خود

بدن از  اند و اصوالً شیخ اشراق حکیمی را كه نتواند به تجریدوجود نفسانی كهنۀ خود شده
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الحکیمُ المتألهُ هو الَّذی یَصیرُ بدنه كَقمیصٍ یَخلَعُهُ و »بدن بپردازد، حکیم متأله نمیداند: 

 (.8)شرح حکمۀ االشراق، شیرازی:ص « یَلبِسُهُ اُخرَی

ساخت داروی  و طال به مس تبدیل دیرباز ازاست. غریبه  علوم یهاشاخه از یکی كیمیا

. استداشته معطوف خود به كیمیاگران را تالش بیشترین اكسیر(،حیات یا  آب)جاودانگی

 یافتن برای جستجویی عنوان به كیمیاگری از آن در كه دارد وجود صورت دیگری همچنین

یا  و طال به سرب مانند ارزشكم مواد تبدیل برای ای كهماده میشود؛ برده نام سنگ جادو

جاودانان  از جملۀ شاهنامه و پهلوی روایات به بنا كیخسرواست. جاودان  زندگی برای اكسیری

 (.133: 4)شاهنامه،ج  است.

بنابراین جنبۀ نمادین كیمیاگری، تبدیل شدن و پیوستن به نور ازلی و یافتن حیات جاویدان 

است، و از دیدگاه سهروردی رسیدن به معنای تولّد دوباره و از طریق بازگشت به نور اصلی 

 میباشد.استحاله در پیوند و ، با معنای كیمیاگری از خویشتن مردن

 رازداری و سرّپوشی:.6-4

یکی از اصول در علوم باطنی، لزوم كتمان سرّ و تقدیم معرفت به اهل و پنهان داشتنش از  

به عنوان  -است. یکی از مشتركات بررسی شده در متون هرمسینااهل و نیز فضیلت سکوت 

کمت اشراق، تأكید بر كتمان اسرار است. شرح آثار و احوال شیخ و ح -نمونۀ علم باطنی

است. همچنین سکوت، های سکوت طوالنی اهتمام داشتهاشراق، گواهی میدهد كه او به روزه

به سالک طریق یاری میرساند كه بر افکار و اعمال خود نظاره كند تا توانِ نظر كردن در 

اندازه مبهم یا بیابد. كیمیاگران یا راهبران طریق غالباً بینیروی برتر، خالق، من ِبرتر و ... را 

كننده پوشیده سخن میگفتند، به روشی كه این معماها برای بیگانگان بسیار غریب و گمراه

و برای سالِک طریق، چراغ راه هدایت است. گویا در ذات هر هنر مقدّسی، مقدّر شده است 

و هر كس بخواهد، آن را بیاموزد باید مستقیماً از كه ابتدا سینه به سینه آموزش داده شود 

استادی تعلیم گیرد. مگر در موارد نادری كه فیض خداوند مستقیم بر سینۀ سالک فرود 

 میآید و او را از غیب و به واسطۀ علم لدنی آموزش میدهد. 

 بر تسلط و داریخویشتن طریق از ، باشد آتوم به معرفت پی در فقط تواندمی آدمی»

 ایآموخته را اسرار این كه اینک. »(196هرمتیکا،فرک و گندی:ص ) «.خویش احساسات

 آنانی وسیلۀ به تعلیمات، تنها این. نسازی فاش هرگز و كنی پیشه سکوت كه دهی قول باید

. و شیخ (201: همان)« بیاموزد آنان به فرموده اراده شخصاً خود آتوم كه شودمی خوانده

 ناوارد همه سؤالها این گفت: شیخ»میکند: به این فضیلت اینگونه اشاره اشراق در رسائل خود 
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 الزم را نیست...كس دیگر آن واست  منیر ستاره این چرا گوید كه نیست الزم را كس. بود

 پس. »(107 عقل سرخ،پورنامداریان:ص . )خود داند داند كه كس آن بازگفتن، آن سرّ نیست

 و گویند سکینه را آن بماند، دراز زمانی و نگذرد تعجیل به و رسد غایت به سرّ انوار چون

 ،است حرام آن كردن فاش كه قدر سرّ دانستن دیگر. و لوایح لذت از باشد تمامتر لذتش

 همه حقیقت اهل و ،«فَالتَفشُوهُ  اهلل سرُّ القَدَرُ» كهاست ناطق  آن نهی به نبوی لفظ چنانکه

 (131و129ص:همان) «است.كفر قدر، سرّ افشاء كه برآنند

 شهود و .کشف4-7

همانگونه كه كیمیاگری و استحاله به معنای طی مراحل سلوک باطنی است، آنچه پس از 

ریاضت، سلوک، سکوت و مراقبه بر قلب سالک وارد میشود مکاشفۀ اسرار به طریق شهود و 

آن است كه جهان معاینۀ قلبی است. دیدگاه مکتب هرمسی و به دنبال آن مکتب اشراق بر 

به عنوان عالم كبیر و انسان به منزلۀ عالم صغیر بر یکدیگر منطبق هستند و هر چه در این 

هست در دیگری نیز به نحوی وجود دارد. این انطباق را از رهگذر تقابل عالم كثرت و وحدت 

ر  و تبدیل شدن كثرت جهان ماده و ذهن به دنیای یکپارچۀ روح سالک اشراق میتوان تفسی

كرد. هرآنچه كه در طی مراحل قبلی از دریچۀ بدن، ذهن و روح سالک ورود میکنند تبدیل 

به خوراک و سوخت كشف و شهود و درک راز توسط وی میشوند: سراسر متن هرمتیکا 

 سپاس در غرق»دربارة مکاشفه است. در این مکاشفات او به دیدنِ عقل كل نائل میشود: 

 حرمتش، و هیبت مقهور .بود كرده مرحمت من به را اعلی اشفۀكه مک ابوالبشر آن از گشتم

. "حضرتت وجود معرفت این از و مسازی دور خود از مرا كه میخواهم تو از " كردم دعا

میتوانم این مکاشفه میبینم چطور من اعماق باور نکردنی و عالی را ». یا (65/160ص :همان)

میکند میشناسم كه مرا از غفلت بیدار یبینم واحد را مرا شرح دهم؟ با  عقلم، عقل كل را 

 (.216)همان:ص« میکنم.من روح خود را نظاره 

اساس حکمت اشراق نیز، كشف و شهود  گر سخن میگوید.عقل هرمسی از عقل كلّ مکاشفه

در حکمۀ االشراق برآن است كه مطالب و حقایقی كه در است و سهروردی خود بعالوة عقل 

است. بلکه از راهی ، نخست از راه فکر و اندیشه برایش حاصل نشدهاین كتاب نهاده و نوشته

ات آنها به جستجوی برهان است. پس از آن برای اثبدیگر یعنی از راه ذوق و یافت آمده

 (.17است. )حکمۀاالشراق،سهروردی:ص برآمده

سهروردی،  .از دیداست  مبتنی بر مکاشفه و مشاهدهبه تأثیر از هرمس، حکمت ذوقی اشراقی 

ه شک و ریب در آن باقی نماند و یا حصول كنحوی  به ،است برای قلب مکاشفه ظهور شیء
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لب یا بین یقظه و نوم و یا رفع حجب در امور متعلّق طکر و امر عقلی به الهام دفعی، بدون ف

 باشد. مکاشفه خاص و عام بین فرق دو، آن فرق واست مکاشفه  از اخصّ مشاهده، .به آخرت

 مکاشفه، ظهور و آنها، عقلی احوال و مجردات مشاهدهاست. ذوقی  حکمت به منتهی باب

شکی است. )شرح  هیچ ماندن باقی بدون او یاد و ذكر یالیاستسبب  به قلب برای شیء

 (.24حکمۀاالشراق، شیرازی:ص 

مشاهدات عالم مثال را در قالب تعالیم معنوی پیر و مرشد نورانی و نیز، ی رمزی هارساله

 آموزش معنوی پیر نورانی در عالم مثال واقع میشود(حکایت میکنند. عقل)رازآموزی فرشته 

 حکمت( شتۀفر)ی رمزی سهروردی با عقل فعّال هاداستان ه قهرمانكاست  در این عالم و

ه به صحرای مثال ك (عقل فعّال)در نهایت، پیر  .میشودمند ی او بهرههاو از رازآموزی سخنهم

. ) میدهدتعلیم  سهروردی به عالم همین در را نۀ آفرینشعجایب هفتگا ،رده بودكتنزّل 

برئیل نیز در یک جداستان آواز پر (. 228-226:ص 3مجموعه مصنفات، سهروردی،ج 

میشود، ه بر سهروردی واقع كمیافتد، در لیلۀ القدری مکاشفه و مشاهده در عالم مثال اتّفاق 

یعنی . است القدس منظور از پدر نیز روح و میگرددمعرفت عالم مثال و عالم عقول نصیب او 

. در داستان آواز پر ندکمیمالقات سهروردی با آنها  ،ه در این سرزمینكده پیری  یکی از

اه پدرم سانح قبعد از آن هوس خان» جبرئیل قهرمان داستان از خانقاه پدر صحبت میکند

صحرا «. (عالم مثال)و یکی در صحرا  (سمانیجعالم )اه را دو در بود، یکی به شهر قگشت خان

ط بیر، خیال متّصل و منفصل در ارتباكاست به دلیل تناظر عالم صغیر و  عالم مثال منفصل

ند، در کمیمیتابد و قصد عالم مثال سمانی روی برجسهروردی از عالم  ،تنگاتنگ با یکدیگرند

عشرة این ده پیر همان عقول  .ندکمیسیمای نورانی را مشاهده  آن صحرا، ده پیر خوش

ده پیر نورانی  قالب در و یافته تنزّل عالم آن در مثال عالم بودن میانجی حکم به كه اندمشائی

میدهد و از آن یک حرف او یک حرف بس عجیب به سهروردی تعلیم  .اندردهكتمثّل پیدا 

 .میشودلّ قرآن مسلط كسهروردی به 

 .نجوم:4-8

 كه سیارههفت  از هر یک كه بود واراستفرض  این بر اغلب كیمیاگری و هرمسی نظامهای

. از این استدر ارتباط  خاصی فلز با یاد میکردند، اخترشناسی نشان عنوان تحت آن قدما از

طریق یک سوی این دانش اخترشناسی مرتبط با سیارگان و ستارگان و شناسایی افالک قرار 
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استحالۀ فلزات را مرتبط با منشاء اختری و  داشت و سر دیگر آن كیمیاگری روحانی كه

 دارد؛ نجوم بامستقیمی  ارتباط هرمسی، ساختار در نور استحالۀنی آن قلمداد میکرد. روحا

آسمان به سبب حركتش معیار زمان، تعیین كنندة شب و روز و فصول، علّت طلوع و غروب 

اجرام آسمانی و نازل كنندة باران است. رابطۀ آسمان و زمین در مکتب هرمسی رابطۀ وجود 

 تام و وجود متکثّر، خمیره و جوهر و دوگانگی روح و عقل است.فعال و منفعل، طباع 

و  اندشده ریزیطرح مشاء فلسفۀ عشره اساس عقول بر انوار سهروردی، حکمت اشراق در 

و « نوراالنوار»بطلمیوسی است. اطالق  هیئت اساس بر نیز مشاء حکمت عشرة بنیانِ عقول

 كار به سهروردی آثار در نفوس بارهابر عقول و « نور»و « علت اولی»به « نور محض»

( همچنین در آثار تمثیلی بارها از 131، 126، 125، 121. )حکمه االشراق، صص: استرفته

گردش افالک و چگونگی قرارگرفتن زمین و آسمان و سیارات و كواكب سخن به میان آمده

 نوراالنوار یا اول عقل از هرچه طولی محور در كه استقائل  مراتبی نور برای سهروردی است.

نجومی،  تفکردر ساختار هرمسی نیز  .میشود ترتیره نور میرویم، پیش ماده جهان سمت به

 معادلسازی میشود. حتی محسوب آن ایدئولوژیک زیربنای است وگرفته جای بافت آن در

 او و میکند عقول و حواس جهان دو بین واسطۀ را او كه سهروردی عطارد یا تیر با هرمس

میشود، نشان دهندة تأویلی بودن  اعلی عالم حقایق مترجم و ملکوت و ملک عالم بین رابط

این حکمت و نمادهاست. در مکتب هرمسی كواكب و سیارات مدّبر امور شناخته میشوند و 

در مکتب اشراق تدبیرگری امور به واسطۀ افالک با زبانی بسیار نزدیک به زبان هرمسی بیان 

 پیشگو ستارگان كه بنگر را دار دنباله ستارگان میچرخد، البروج منطقه یرةدا»شده است: 

 مدار زیر در خویش نامرئی منزلگاه از میکنند. ظهور معدود روزی چندها دارند. این نام

 جملگی كه پادشاهی چوناناست آسمان  در اعظم خدای میچرخند. خورشید خورشید

 خود اطراف در میچرخد. دبّ فضا در خویش معلوم محور در ایستاره هر كنند. احترامش

 در را دریا واست كرده ثابت را زمین كه كیست میگردد. كیهان همه اطرافش در و میچرخد

هرمتیکا،فرک و )« .باید را همه این صانعی شک بی ؟استساخته محبوس سواحلش با دلش

 ماه و خورشید و نمایان سیاره پنج میکنند. اداره را تقدیر كه مدیر هفت» . یا (86 گندی:ص

 تفکر با تنها كه افالكی قوای این میگیرد. بر در را ما محسوس جهان احاطۀ مدارشان، كه

. و دركالم سهروردی چه در آثار (105/108 ص:همان)« .دارند نام خدایان میشوند شناخته

افالک و نجوم اشارة مسقیم شده فلسفی و چه در رساله های رمزی، بارها به آفرینش 

و یازده كوه، گوهر « آواز پر جبرئیل»گانه در های نورانی، طبقات نه:ركوة یازده تو، انگلهاست
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و نه اشکوب، چهار طاق، شش « عقل سرخ»افروز، طاس، درخت طوبی، دوازده كارگاه در شب

فی حالۀ »نیّرین در  افروز، ماه، مقابلۀو آفتاب، گوهر شب« فی حقیقۀ العشق»طناب در 

و اسد و ثور، كمان و « روزی با جماعت صوفیان»و نام افالک و ستارگان در  «الطفولیه

و حركات افالک و ارتباطشان با عالم زیرین در « قصه غربت غربی»خرچنگ برج دوالب در 

 و ... نمونۀ تفکر نجومی وی هستند. « پرتونامه»

 عقل و نور خدا، .پیوستگی4-9

میماند. عقل ای دارد. در مکتب هرمسی تنها عقل باقی دیدگاه هرمس، جایگاه ویژهعقل از 

می باید با روح و قلب خود در عقل مستغرق است. آداست كه تنها به انسان هدیه شده موهبتی

 و بشوید نور به را او عقل نیکی، زیبایی كه هنگامی»شود تا به معرفت حقیقی دست یازد:

 كه زمانی تا انسان زیرا. سازد یگانه ابدی هستی با را او درآورد، به جسمش از را او روح

هرمس  (195/169 ص:هرمتیکا، فرک و گندی«).شود خدا نتواند ،است جسم فقط كه بپندارد

عقل،  عقل را منبعث از نور میداند كه خدا آن را تنها به انسان عطا كرده است به اعتقاد وی

موجوداتی كه روح دارند می است. از میان تمامیآید و فقط به نوع انسان ارزانی شدهاز نور 

اند. در هرمتیکا، در مکاشفاتی اند كه با موهبت عقل رفعت یافتهاین فقط موجودات انسانی

من »كه برای هرمس رخ می دهد، خداوند خود را عقل اعلی، عقل ازلی، نور و پدر مینامد: 

من آن نورم، عقل خداوند، (. »61همان:ص «)راهنمای توام، عقل اعلی تفکر آتوم، خدای واحد.

 آتوم عقل ازلی(. »62)همان:ص « كه پیش از تاریکی آشفتگی آبهای توانایی، وجود دارد.

 (74)همان:ص « است، عقل اعظم

ه شد. به اعتقاد راهنمای انسان در مسیر معرفت، عقل است. از راه عقل میتوان خداگون

هرمس، عقل، جزء الهی وجود انسان است كه میتواند به آسمان عروج كند. بنابراین هرمس 

بشنو. خود را در عقل مستغرق ساز، هدف از تولد خویش را می ای قلب آد»توصیه میکند: 

دریاب. آنان كه خود را با شراب عقل شستند معرفت حقیقی را یافتند و كامل 

اندیشۀ سهروردی نیز، عقل اهمیّت بسیاری دارد، اول  ( در190/187ن:ص هما«)گشتند.

آفریدة خداوند است و هویتی نورانی دارد. از نظر وی، انسانی كامل است كه نفسش تبدیل 

یعنی صورت معقوالت در وی به برهان یقینی حاصل شود، او از این مرتبۀ عقل  به عقل شود؛

ای برادران »ایست كه آدمی را از منهیّات باز میدارد: قوّهبه عقل مستفاد تعبیر میکند. عقل 

حقیقت، هیچ شگفت نبود اگر فریشته فاحشه نکند و بهیمه دستوری كار زشت كند كه 
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فریشته آلت فساد ندارد و بهیمه آلت عقل ندارد. بلکه شگفت كار آدمی است كه فرمانبر 

(. 199:ص 3مجموعه مصنفات،ج)« شهوت شود و خویش را سخرة شهوت كند با نورِ عقل.

عقل در رساله های رمزی نماد پیر و راهنمای سالک است كه قهرمان داستان با او دیدار 

نام دارد و پیوسته سیاحی میکند چنانکه از مقام خود « جاوید خرد» پیر جوانی كه میکند.

پیر یا شیخ همان عقل در این داستانها  است.است اما سال ندیدهبنجنبد... و به سال دیرینه 

به كوه برشدم و پدرمان را دیدم. پیری بزرگ كه نزدیک آمد »است كه هویتی نورانی دارد

(. 115)عقل سرخ،پورنامداریان:ص « آسمان ها و زمین ها از تابش نور وی شکافته شوند.

 هرمس دیدگاه درپیوستگی عقل، نور و پیر، نکته ایست كه در هر دو تفکر دیده میشود. 

 هر و اندوابسته هم به آن یهاساحت و اجزا تمام كهاست  زنده موجودی مانند هستی ظامن

 قوة دو دارای كه دارد وجود واحد و آتوم آغاز در است.باالتر  قلمرو از تقلیدی پایینتر، قلمرو

 وجود به كیهانی عقل دو، آن از كه حیات هم واست نور  هم خدا . یگانگیاستحیات  و نور

 نفس و عقل طریق از آتوم هرمس نظر از (69 ص:هرمس و حکمت هرمسی، امیری) .میآید

آتوم  از تصویری كیهانی مرار... عقلاست و جاودانگی طریق از كیهانی عقل میکند، كار

 می تصویریو آد استكیهان  از تصویری خورشید است.كیهانی  عقل از تصویری كیهاناست.

است. به «عقل»میبرد، واژه یکی از تعابیری كه هرمس دربارة خدا به كار  .است خورشید از

می میتوان از یگانگی خدا و عالم سخن گفت.در عقل الهی تمااست كه  علت ویژگی عقل

بنابراین بر اساس  نامید.« آتوم»میتوان همه چیز را میرسند و كثرات حتی اضداد به وحدت 

است و شناخت وی تنها از راه تهذیب  ت خداوند، منزه از هرگونه تعینیمکتب هرمسی، ذا

 .شودنفس و اشراق كسب می

 :نتیجه گیری -5

های هرمسی و آثار سهروردی، برآیند پژوهش حاضر آن است كه مکتب با انطباق آموزه

 هرمسی مهمترین افکار مجموع ردپای و در هرمسی بر تفکّر اشراقی بسیار تأثیر گذاشته است

میباشد. طباع تام یا ربّ النوع در آیین هرمسی  پیگیری و ردیابی قابل اشراق شیخ كتابهای در

،یعنی وجود ملکوتی، منِ آسمانی یا نیمۀ مفقودة انسان كه سرنوشت وی را رقم میزند، همان 

است. اسارت روح در فرشتۀ نجات بخِش آدمی است كه در آثار شیخ اشراق نمود بارز داشته

تهذیب نفس و ریاضت و عبادت، از قفس تن و رهایی وی از تنگنای عالم مادّه، به طریق 
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مضامین مشترک مکتب هرمس و باورهای اشراقی سهروردی است. روح و جان انسانی در 

ای است كه سرانجام بندهای نفسانی را پاره میکند و به جهان این دو مکتب، همچون پرنده

انسان با تمسّک های این دو آیین است، كه یابد. عروج عقل و نور نیز از بن مایهبرین راه می

به آن دو و با استعانت از فرشتگان، به دنیای دیگر گام مینهد. مفهوم استحاله را، كه از 

مهمترین آموزههای تفکر هرمس است، می توان در قاعدة امکان اشرفِ سهروردی یافت. 

ند و به مشاهدة ارباب انواع اكسانی كه قادر به استحالۀ وجود نفسانی و كهنۀ خویش گشته

اند. آبشخور بنیان حکمت اشراق كه بر پایۀ كشف و شهود به عالوة عقل است، نایل آمده

ریشه در آیین هرمسی دارد. اندیشۀ غالب در آثار هرمس، رازداری و كتمان سّر است كه در 

آثار شیخ اشراق، از مراحل مهم سیر و سلوک عرفانی و شرط كشف حقایق به شمار میآید. 

اه هرمس، جاودانه است و با نور یکی میگردد و برترین هدیۀ خداوند همچنین عقل از دیدگ

به انسان است. شیخ اشراق نیز، پیر را نماد عقل فعال و راهنمای سالک میداند كه او را در 

 مخصوص زبان متفکّر، دو این رسیدن به نوراالنوار یاری میدهد و خود نورانی است. اگرچه

میگوید و شیخ اشراق با زبانی رمزآلود و ی استعاری سخن دارند، هرمس با زبان را خود به

 این و هرمس، سخنان كه دارد را جنسی همان  سهروردی این، سخنان وجود با تمثیلی.

 توسل با یا معرفت عرفان زیرا. بنامیم كیمیاگری یا معرفت حکمت، عرفان، میتوانیم را جنس

 و مشکالت و امور حقایق شناختن برای ژرفی و متعالی فلسفی و فکری شیوة قدسی، امر به

 در او اشراقی تفکرات و . در نتیجه سهروردیاستشهود  و كشف و اشراق راه ازعلوم  رموز

 طباع اول، عقل برتری به اعتقاد نوری، مراتب سلسله به اعتقاد ولی، و پیر شناسایی باب

 یهااندیشه و افکار با...  و فراموشی و روح اسارت شهود، و كشف و كیمیاگری و حالهاستتام،

 میگیرد. قرار مسیر یک در هرمس

 منابع -6
 میقرآن كر .1

 انیو افالطون ی(، سهرورد2/یو معنو یفلسف ی)چشم اندازها رانیا نیدر سرزم اسالم .2

رضا كوهکن، تهران: انجمن حکمت و فلسفه  ۀ( ترجم1390) یهانر كربن، ران،یا

 .رانیا

محمدرضا تجدد، تهران:  ۀ( ترجم1381محمد بن اسحاق ) م،یابن ند الفهرست، .3

 .ریانتشارات اساط
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صدرالدین طاهری، تهران:  ۀ( ترجم1385)ییحی نیالمشارع و المطارحات، شهاب الد .4

 .انتشارات مجلس شورای اسالمی

 ا،ینیفرامرز جواهر ۀ( ترجم1387) یكربن، هانر ،یرانیدر تصوف ا ینوران انسان .5

 .ریركبیتهران: انتشارات ام

تاریخ فلسفه،  ۀ( ، مجل1392های سهروردی حسینی، بهناز )هرماس در اندیشه بررسی .6

 .14شماره

 .( ، تهران: نشر علم1377) رجیا ،یگلسرخ یجادوگر خیتار .7

 ییحی دیس ۀو ترجم حی( تصح1396)ییحی نیشهاب الد ،یاشراق، سهرورد حکمت .8

 .قم: نشر بوستان كتاب ،یثربی

جعفر  دی( ترجمه و شرح س1394)ییحی نیشهاب الد ،یاشراق، سهرورد حکمت .9

 .تهران: انتشارات دانشگاه تهران ،یسجاد

مطالعات  ۀ( مجل1394هرمسی در عرفان ایران، مهاجری زاده، غزال ) ساختار .10

 .21عرفانی،شماره

 یمحمدملک حی( تصح1389شهاب الدین یحیی، ) ،یسهرورد ش،یایو ن شیستا .11

 .انینشر اد،تهران، 

تهران:  ،یمحمّدخواجو ۀ(، ترجم1387) ن،یقطب الد ،یرازیحکمه االشراق، ش شرح .12

 .یمول

 ،ییایض نیحس حی( تصح1372محمد بن محمود) ،یحکمۀ االشراق، شهرزور شرح .13

 .یفرهنگ قاتیمطالعات و تحق ۀتهران: مؤسس

 .( تهران: نشر علم1386پرویز) ،یغربت غربی سهروردی، عبّاسی داكان ۀقص شرح .14

 .، تهران: انتشارات قطره4( ج1393ابوالقاسم ) ،یفردوس شاهنامه، .15

( 1390سرخ شرح و تأویل داستانهای رمزی سهروردی، پورنامداریان، تقی) عقل .16

 .تهران: نشر سخن

 .(، تهران: هرمس1391عرب، حسن ) دیس ،یسهرورد ۀفرهنگنام .17
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 یآذرخش یگلناز رعد ۀ( ترجم1394) توسیارت، تعلم جهان، علم جان، بوركه ایمیك .18

 .تهران: انتشارات حکمت یفرامرز نیو پرو

( به تصحیح هانری كربن و 1380) ییحی نیمصنفات شیخ اشراق، شهاب الد مجموعه .19

 .یو مطالعات فرهنگ یجلد، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسان4نصر،  نیحس دیس

 ۀ( تهران: مؤسس1390محمد بن محمود ) ،یاالرواح و روضۀ االرواح، شهرزور نزهۀ .20

 .و مکمّل یمطالعات طب اسالم

فرعونان، گزیدههایی از متون هرمسی، فرک، تیموتی و  ةهرمتیکا: حکمت مفقود .21

 .فریدالدین رادمهر، تهران: نشر مركز ۀ( ترجم1395گندی، پیتر)

( 1394بهناز) ،ینیهای سهروردی، حسدیشهدر آیین مانی و تأثیر آن بر ان هرمس .22

 4تاریخ فلسفه، شماره ۀمجل

 .دی( انتشارات دانشگاه مف1391رضا ) ،یریام ،یو حکمت هرمس هرمس .23

تهران: انتشارات  ،یاصالن نیام ۀ( ترجم1387و زبان مرغان، گنون، رنه ) هرمس .24

 .جیحون

 .( ، تهران: نشر علم1386و سنت هرمسی ،كلباسی اشتری، حسین ) هرمس .25

 ۀ( مجل1341های هرمسی در جهان اسالم، نصر، سیدحسین )و نوشته هرمس .26

 . 2دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره

 .جا( یتا( )ب ی)بییحی نیالنور ، شهاب الد اكلیه .27

28. Hermes Terismegistos; Mahe, Jean-plerre, Encyclopedia of 

religion, New York, Macmilan, 1987. 

29. La revelation d’Hermes Trismegiste; A.Nock et A.J .Fesugiere 
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