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   سهروردي االشراقةحكممسالك سبعه در 

  

  1بابك عاليخاني

  

  چكيده

كند   اي اشاره مي    گانه  هاي هفت   به راه  حكمة االشراق سهروردي در اواخر كتاب     
.  روشـني چـشم سـالك سـيار خواهـد بـود            ة هفتمين آن، ماي    كه وصول به مرحله   

گانـه    س پنج  از حوا  گانه را عبارت    اين مسالك هفت   حكمة االشراق شارحان قديم   
رسد كه مقصود     اما به نظر مي   . اند  دانسته)  عاقله ةو قو ( متخيله   ة قو  ظاهري به عالوة  

باشد، مخصوصاً بدان نحـوي     »  وادي سلوك   هفت« همان   ،ها  شيخ اشراق از اين راه    
  .اند  نقل كردهقوت القلوب ي صاحب كتاب كه از ابوطالب مكّ

 سير و سلوك، تمثيل اعداد، هفـت        حكمت اشراق، واردات، منازل   : ها  واژه  كليد
  امشاسپند

  
ويش را خاي از واردات  ، پاره االشراقةحكمكتاب   ي پايانصفحاتسهروردي در 

. گرو رجوع به شخص قائم به كتاب دانسته است رازهاي آن را دركشفذكر كرده و 
ستبصر به و هي من ل الحق و يثُك به المدرلنذكر هيهنا ما يو «: نويسد وي مي

اين  ).244، ص 1355سهروردي، ( »طلب اسرارها من الشخص القائم بالكتابليالواردات و
توان ديد، گذشته از اين كه   نيز مي2هياكل النور ةشيوه سخن را در اواخر رسال

                                                           
 E-mail: alikhani@irip.irت علمي مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران    أعضو هي. 1
و في المستشرقين النوار اهللا رجال وجوههم نحـو ابـيهم المقـدس يلتمـسون               «: در هيكل هفتم آمده است    . 2

 القار ذات الاللق ان هداية اهللا ادركت قوما اصـطفّوا باسـطوا        ةما انذرت الزور  النور فيتجلّي لهم جاليا القدس ك     
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كه  1الواردات و التقديساتمانده است تحت عنوان  اي از سهروردي باقي مجموعه
و هياكل النور و چه در  االشراق ةحكمه در  چسراسر مشتمل بر اين طرز كالم است،

                                                                                                                                          
ايديهم ينتظرون الرزق السماوي فلما انفتحت ابصارهم قد وجدوا اهللا مرتـديا بالكبريـاء النـوري القـاهر كـل                    

  . »االنوار الممتنع اكتناهه اسمه فوق نطاق الجبروت و تحت شعاعه قوم اليه ينظرون
شك ان انوار الملكوت نازلة الغاثـة الملهـوفين و ان شـعاع القـدس               و ال «: ر همان هيكل آمده است    و باز د  

ينبسط و ان طريق الحق ينفتح كما اخبرت الخطفه ذات البريق ليلة هبت الهوجاء والنير يدنو فينه من صاحبها                   
از . »....ال منعت البرازخ االكثـرين      نازال و هو يدنو من النيرّ فينة صاعدا انفتح له سبيل القدس ليصعد الي رح              

از كيفيت مطلوبي برخوردار نيـست، تـرجيح        ) به تصحيح دكتر ابوريان   ( طبع مصر    هياكل النور آنجا كه رساله    
 . استفاده گردد)  دوانيثالث رسائلدر كتاب (داده شد كه از تصحيح دكتر تويسركاني 

اشاره ) خورشيد(، كه در آن به هورخش        االشراق ةكمح كتاب   159صدر المتألهين شيرازي در تعليقة بند       . 1
و للمصنف ادعيـة مـشهورة للكواكـب        :  نقل كرده است     الواردات والتقديسات شده، فقره اي طوالني از كتاب       

كان له في كل من ايام االسبوع دعوة مخصوصة يدعو بها لواحد من السبعة و فيها من التعظيم والمدح                   . السبعة
اهال بالحي الناطق االنور، و الشخص االظهـر، والكوكـب االزهـر،            : قال في دعوة الشمس     ف. ما ال مزيد عليه   

ايها النير االعظم، والسيار االشرف، الطالع لمبدعه، المتحرك فـي عـشق            . السالم عليك و تحيات اهللا و بركاته      
نفسي باللوامع القدسية و    اسألك أن ينور    (...) جالل بارئه؛ أنت هورخش الشديد، قاهر الغسق، رئيس السماء          

ـ  شـرح  قطـب الـدين شـيرازي،        :نـك (...) (و  العلوم االلهية والفضائل العلويـة       ). 357، ص    االشـراق  ة حكم
نيايش نامـه هـاي   « دانش پژوه،    :نك( به چاپ رسيده است      الواردات والتقديسات هايي كوتاه از كتاب      بخش

هـانري كـربن در     ). هورخش: ، بخش سوم    »نحكمت اشراق و فرهنگ ايرا    «و نيز محمدمعين،    » سهروردي
 اسـت   الواردات والتقديسات گردد كه وي در صدد تصحيح و چاپ            متذكر مي  اسالم در سرزمين ايران   كتاب    

)En Islam iranien, tome II, p. 19(متن . ، هر چند كه روزگار مجال انجام اين كار را به او نداده است
نده از آن اندك است و شايد عللي از اين قبيل باعث شـده باشـد كـه                  ما اين كتاب دشوار و شمار نسخ باقي      
با اين حال، تحقيق درباره اين مجموعه و همچنين تصحيح آن از جمله             . محققان كمتر به سراغ اين اثر بروند      

الواردات كتاب  « : هانري كربن در خصوص اين كتاب چنين آورده است          . رود كارهاي ضروري به شمار مي    
 معـارف فلـسفي خـود را از         حكيم متأله «: شود    ما را به ديدگاه اساسي سهروردي رهنمون مي        اتو التقديس 

توصيف تجربه عرفاني فرد متأله، هر چند كه بسيار دقيـق           . (...). ذوق عرفاني خويش دور نگاه نتواند داشت      
 و براي آنكـه آنهـا را        براي نشان دادن عملي اين توصيفات     . كند و وفادارانه باشد، از حد توصيف تجاوز نمي       

حكايت آميخته با رموز عرفاني كه راوي در آن قصة خويشتن ) 1:  تبديل كنند، دو راه پيش روست واقعهبه 
دعا و نمونه اعـالي آن      ) 2.  اين دست است   زقصص سهروردي ا  . كند حكايت مي ) به صورت اول شخص   (را  

تنها در اين هنگام است     . كند خطاب مي » تو «يعني مناجات كه در آن مناجات كننده مخاطب خود را با لفظ           
شود كه نتيجه آن تحقق معنوي خـود فـرد        كه معرفت فلسفي به نوعي صنع الهي، و به نوعي طلسم، مبدل مي            

 .»)ibid., p. 126 - 127(خواهد بود 
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) معابد(آميز سهروردي با هياكل  سخنان اسرار. الواردات و التقديساتچه در 
 كشف اين پيوند دارد و ) گانه هفتفرشتگان   نيزو(گانه  گانه و كواكب هفت هفت

اين  در. كتاب بايد طلب كرده  از شخص قائم ب، بنا به سخن سهروردي،اسرار را
مسالك «  رمزو خصوصأ  االشراقحكمةاله موضوع سخن، واردات كتاب مق

  . مذكور در اين واردات است» گانه هفت
  

  واردات سهروردي

  االشراقةحكم كل مطالب كتاب ،حقيقت اين است كه بنا به سخن سهروردي
 ،در روزي شگفت) دمنده قدسي كه همان سروش باشد(» افث القدسينال«توسط 

است، اما وي به سبب سفرهايي كه  وي القا شده)  روع ( در دل ،ارهناگهان و به يكب
 تحرير درآورده است رشته آن الهامات را به ،ماه  ناچار در طول چند،آمده پيش مي

» واردات« توان را مي  االشراقةحكمبنابراين سراسر كتاب  .)259، ص 1380سهروردي، (
 ذوقي و يب و تأليفي است از حكمت اشراق تركة فلسف،دانيم دانست، ولي چنانكه مي

سهروردي در هيچ كجا ،  االشراقمةحكپاره در آخر كتاب بحثي، لذا غير از يكي دو
سهروردي در فصلي تحت  .تكلف استدالل نياورده است خود را بي»  دلسخن«

  :نويسد مي ) و بعد244همان، ص ( »مسطور في لوح الذكر المبين«عنوان 
ي نور را كوبند و با اخالص و شكيبايي ها راهرواني كه درب غرفه

ها و هداياي  پيش روند، فرشتگان خدا پذيراي آنان بوده، با تابش
شان  شويند در آبشار نور مي. گويند آسماني به آنان خوش آمد مي

تا پاك و پاكيزه گردند، زيرا خداي بخشنده، پاكي مهمانان را 
اي تسبيح و آگاه باش كه صاحبان بصيرت كه بر. دارد دوست مي

اي غفلت روا نداشته، با خشوع و  اند، لحظه تقديس جمع آمده
اند، مدام به ياد سامان بخش طبقات  خشيت به پرستش برخاسته

هاي   دوري جسته، بر هيكلهستي بوده، از گرفتاران تاريكي
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ت مناجات كرده، هاي عزّ  ايستاده و با ساكنان حجره1تقرب
اينان به . اند يابي به روشناييخواستار رهايي از اسارت و دست 

ستايند كه  خدايي را مي. اند بان پاك نهاد درگاه حق اقتدا كردهمقرّ
 ديگر را ة و مهر و ماه را خليفه و پنج ستار2خورشيد را وسيله

مت ديدار برخوردار گشته و به كوي خود راه داده، تا از نعدر
ير، از انوار  و ستارگان در مراتب س؛گيري نيازمندان پردازند دست

خداوند دل و . رسانند  فيض مي،ره جسته و به مراتب زيرينخدا به
درون كساني را پاكيزه و آسماني سازد كه روي به محراب پرستش 

دگار خود ياري خواسته و رنهاده و ذكر حق بر زبان داشته، از پرو
كه  3خداوندا، دل و درون ما را از تاريكي ناداني: گويند مي

ت تو خدايا، سر تسليم بر آستان عزّبار. ن است بپااليگمراها نشان
 ما به تقديس تو پرداخته، خواهان پرواز ةهاي شيفت جانايم و  نهاده

ا گشاي تواند، ب گاه روشناي راه  تو و جلوهبه پيشگاه باشكوه عرش
روان صاحبان بصيرت . ها بپاالي قدرت استوارت آنان را از آاليش

چرا كه . آمده است به جنبش در كريم تو ضوءهاي  اندبا نظر به مي
عنايت خدا دست كساني را .  فريادرس پناهندگان است،توضوء 

 روي نياز به درگاه او نهاده و روزي آسماني ،زنان گيرد كه صف مي
خداوند را در رداي كبريا كه ، چون چشم بگشايند. خواهند مي

ه گروهي يابند، در حالي ك نامش برتر از كمربند جبروت است مي
ه به اگر صاحبان عزيمت ك. در تابش نور او به نظاره نشسته اند

روي پردازند و از گناه بيزارند، در  تقديس جاويدانان نزد خدا مي

                                                           
 هياكل القُرُبات. 1
رجـوع  ( دقيق لطيفي است     دانسته است كه تفسير   » عقل«شهرزوري خورشيد را كه وسيله باشد اشاره به         . 2

 ).580، ص شرح حكمه االشراقشود به 
توجه .  نور در فلسفه سهروردي رمز دانايي يا آگاهي است و ظلمت رمز ناداني يا ناآگاهيـغيهب النكر  . 3

  .به اين معني نگرش ما را به فلسفه اشراق دگرگون خواهد كرد
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ت و آشف ميگماشت كه بر اي بر زمين مي  فتنهزمين نبودند، آسمان
  .كوبيد هم ميكاران را در ستم

  
  : نويسد  مي)248، ص 1355ردي، سهرو( » آخرٌوارد«در فصل ديگري تحت عنوان 

خداوند به نسل هاي بشر فرمان ازلي داده است كه دعوت «
ها دوري جويند،  حزبپردازي  راهنمايان را بپذيرند و از دروغ

 ها كه بسا نسل.  رستاخيز بر آنان سنگيني كندةپيش از آنكه غاشي
 و به قهر خدا آنان را نابود ساخت پيامبران خود را نافرماني كردند،

هاي  مدام در آتش سوزان در آرزوي فرصتاك سياه نشستند، و خ
در دفتر ازل ثبت است كه بازگشت تبهكاران . از دست رفته هستند

  .به جايگاه اصلي خويش روا نيست
كاران چنين پندارند كه بدون جدي شمردن كتاب خدا و ترس  گناه

وانند ت  هيبت حق، ميةاز اين دنيا به عرصاز مكر قدر در سير 
پيشگاه حق با قدرتي منكران در . مشمول رحمت خدا گردند

رو خواهند شد كه چيزي حريف آن نبوده و براي كسي جاي  روبه
 من سبعأ( سرزمين، هفت راه خداوند در اين. انكار باقي نمانَد

 در پايان راه هفتم، چشم در پيش پاي انسان نهاد كه) المسالك
 كه مراحل سير ندا ي اهل بشارتكسان. گردد  روشن مي،سالك سيار

ها و  خوشيان كه در ازل مقرر است طي كنند و چن،سلوك راو 
 آنان را از توجه به جهان روشنايي باز ندارد و ،هاي دنيايي لذت

مانع خدا  تحصيل خوشنوديگرماي شديد ايشان را از سعي در 
در شب . خدا اند و بيمناك حول مدام در طواف درگاه. نگردد

حين در كنند و گزارند و در مناسك بردباري مي نماز ميتاريك 
. كنند ميدازند و در راه حق جهاد رپ مي صدقه ،خود غفلت قوم

آنان . استروي خاك و ارواحشان در آن سوي افالك بر بدنشان 
 بر اينان مژده باد كه آري. روند اصحاب سكينه بزرگ به شمار مي
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 221صص ، 1385يثربي، ( . »گردند هاي جهان مادي رها مي از تاريكي
   )222ـ 

  
رجوع كنيم، شهرزوري كه   االشراقةحكمها به شارحان  اگر در شرح اين عبارت

است و شرح او اساس شرح قطب الدين شيرازي   االشراقةحكمنخستين شارح 
 سبعأمن ةاهللا في البسيط جعل: قوله« : نويسد  ميه در شرح مسالك سبع؛است

رض البدن، أ» ةبالبسيط«يريد : اقول. سالك سيار تقرّعين كلالمسالك و عند السابع 
 من ة المتخيلة و القوة، خمس منها الحواس الظاهر»من المسالك  سبعأ«ن فيهاإف

 و وصلت ة هذه المسالك الست،ة، فإذا جازت النفس الناطقة سادسةالحواس الباطن
 .»نّت واستقرّ بها القرار قرّت عينها و اطمئةنوار المجردالسابع ألذي هو عالم األ إلي

گانه را  هفتهاي  شود شهرزوري راه چنانكه ديده مي  )584، ص 1372شهرزوري، (
 جمله  از متخيله كهه قوهعبارت دانسته است از حواس پنجگانه ظاهري به عالو

مسلك هفتم در نزد شهرزوري همان عالم انوار . رود حواس باطني به شمار مي
اما چون راه .  شادماني و آرامش خواهد بودة بدان مايمجرده است كه رسيدن نفس

ز اهفتم در بيان شهرزوري انوار مجرده شمرده شده كه با پنج حس ظاهري و يكي 
ا مناسبتي ندارد، قطب الدين شيرازي راه هفتم ر) مجموعا شش راه(حواس باطني 

 ةا القو و سادسهةخمس منها الحواس الظاهر«: دانسته و نوشته است» عقل«همان 
 التي بها يدرك عالم االنوار ة العقلية و سابعها القوة من الحواس الباطنةالمتخيل
كه خود يك  انواريهصاحب كتاب  )547الدين شيرازي، چاپ سنگي، ص  قطب( .»ةالمجرد

در سخنان قطب الدين شيرازي را ، صوفي متعلق به سلسله چشتيه هند بوده است
ولي عبارت مورد بحث اين مقاله را نياورده ، ردهبه فارسي ترجمه كشرح واردات 

  . 1است
كه در ديگران تأثير تام و ( تفسير شهرزوري ،اين است كه به دو دليل   حقيقت

                                                           
به قلـم جـان والبـريج و         ( االشراق ةحكم انگليسي   در ترجمه ). ذيل واردات سهروردي  (انواريه،   هروي،  . 1

 cf. Suhrawardî, The(نيز همان سخن قطب الدين شيرازي تكرار شـده اسـت و الغيـر    ) حسين ضيائي

Philosophy of Illumination, p. 186 .( 
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. رسد چندان درست به نظر نمي گانه هاي هفت در شرح مسلك) تمامي نهاده است
 موانع متخيله ه حال آنكه حواس پنجگانه و قو، مسلك به معني طريق است اوأل

انس كافي آنان كه با تعليم اشراقي سهروردي . روند طريق يا حجب راه به شمار مي
دانند كه وي ادراك انوار مجرده را به نحو شهودي ممكن  داشته باشند به خوبي مي

قوه . 1له و نه از راه سير در آنهامتخي ةقو مگر از راه خلع حواس ظاهري و داند،  نمي
 يك حجاب ، خود در درك مستقيم انوار،كند نيز رازي ذكر ميالدين شي عقليه كه قطب

ه را ذكر نكرده  عقليهوانگهي جاي سؤال است كه چرا شهرزوري قو. خواهد بود
اند كه  هل بشارتكساني ا«جمله  خصوصأ ، متن واردات سهروردي ثانيأاست؟

عد از كه بالفاصله ب» مراحل سير و سلوك را چنان كه در ازل مقرر است طي كنند
گانه مورد نظر  هاي هفت دهد كه مسلك  نشان مي،عبارت مورد بحث آمده است

هاي سلوك در نزد صوفيه است و نه چيز  سهروردي همان مقامات العارفين يا وادي
  .2ديگر
  

  مأخذ سخن سهروردي در متون صوفيه

چنان كه در بسيط «: نويسد مياالسرار  كشفرشيد الدين ميبدي، صاحب تفسير 
خدمت نيز هفت  هفت درياست كه در آن منافع و معاش خلق است، در زمين زمين

، قوت القلوببوطالب مكّي، صاحب ا. درياست كه در آن سعادت و نجات بنده است
 سكر وجد و برق كشف ، ابحرهمناهج السالكين سبع:  آن اشاره كرده و گفته ةبه جمل

                                                           
 ) 332 و   331 مـصنفات سـهروردي، مجلـد سـوم، ص           ةمجموع( صفير سيمرغ    ةبه عنوان مثال در خاتم    . 2

و كساني كه خواهند كه كارگاه عنكبوت فرو گشايند نوزده عوان را از خود دور كنند، از آن پنج                   «: ويسدن مي
پرنده آشكار و پنج پرنده نهان و دو رونده تيز پيدا حركت و هفت رونده آهسته پوشيده حركت و ايـن همـه                     

ان كنـد پرنـدگان از پـيش        كه كسي خواهد كه طيـر      پرندگان را دشوار است از خود دور كردن، زيرا چندان         
مقصود سهروردي از . »...تر است دفع كردن  بروند و از حركتش منع كنند و از همة پرندگان پنهاني را مشكل      

  .پرندگان حواس گوناگون ظاهري و باطني است
سخن گفته است كه در نهايـت بـه         » مقامات الموقنين «ي در كتاب قوت القلوب از نُه مقام از          ابوطالب مكّ . 1
اي نيز از او نقل كرده انـد كـه           غير از اين مقامات نه گانه، مقامات هفت گانه        . قام محبت و خُلّت مي انجامد     م

  .در دنباله مقاله به آن اشاره خواهد شد
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گفت اين هفت .  اِفرادةو حقيق وجود و بهاء جمع ة شهود و نور قرب و واليهو حير
 دوزخ بر راه هكوي توحيد نهاده، چنان كه در حق مترسمان هفت دركدريااند برسر

بهشت نهاده و تا مترسمان و عوام خلق بر اين هفت دركه گذر نكنند به بهشت 
اين هفت دريا گذر نكنند به حقيقت توحيد راه توحيد تا بر همچنين سالكان ؛نرسند
  دراًسهروردي از جماعت صوفيان كه غالبين كه ا در.)296، ص 1371بدي، مي(.  »نرسند
برد تأثر شديدي پذيرفته،  نام مي» خوان التجريدإ« عنوان خود از آنان به هاي نوشته

غزالي و احياء العلوم تقدم از مسهروردي از آثار صوفيان .  نيستترديدجاي شك و
او بارها نام برده و قوت القلوب و كّي از شخص او نام نبرده است اما از ابوطالب م

  . نقل مطلب كرده است
قوت و قد قال ابوطالب المكّي في كتاب «: نويسد ميف  التصوةكلمدر رساله 

راكه لذاته حياته و و اد«: نويسد  و باز در همان رساله مي.»اهيتهن كينونته مإ: القلوب
ن إ:  قال ابوطالب المكّي اآلالت، كمالى تحريكقدرته علمه، إذ ال يحتاج هو إ
باز در . »اختالف ثَم يدركه بجميع الصفات إذ الةمشيئته قدرته و ما يدرك بصف

نه إ« :و قول أبي طالب المكّي في حق استاذه الحسن بن سالم« نويسد كه  همانجا مي
إذا لبس لبسةً رفع عنه «: بي صلي اهللا عليه و آلهفي حق النّو  » عنه المكانيطُو

نيز لغت موران در رساله  ).115، 114، 111، صص 1372سهروردي، ( »نُ في المكانالكو
) ص( پيامبر  كه در حقّ _س اهللا روحهقد _سخن ابوطالب مكي « : آمده است

الكون عنه ع فاهللا أزال ترتيب العقل عنه و رسه بِذا لَإ: گويد در باب وجد و خوف مي
سالم  بن داشتند و در حق حسن مبر برمي پيا يعني در حال وجد مكان ازو المكان،

سهروردي، ( .»گويد در باب محبت در مقام خُلّت كه ظهر له العيان فطُوِي له المكان مي
  ).43 -42، صص 1386
  

  هفت دريا و هفت امشاسپند

دريا و هفت  الب مكّي كه با نظريه عرفاني هفتهفت درياي مذكور در كالم ابوط
-7، صص 1376غزالي، ( منسوب به احمد غزاليلحقيقه بحر ا هرسالصدف و هفت گوهر

الطير  منطقمذكور در ) هفت شهر عشق(يك طرف و با هفت وادي سلوك از  )68
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از طرف ديگر قابل مقايسه است، ترتيب خاصي دارد  ) و بعد38، ص 1383  عطار،( عطار
 .5؛  نور قرب.4؛  حيرت شهود.3؛   برق كشف.2؛  سكر وجد.1: به اين صورت 

 اشراق باستاني ةآشنايان به فلسف.   حقيقت اِفراد.7؛  بهاء جمع. 6؛ واليت وجود
در  ،زردشت به نحو مرموز آمده است) سرودهاي( در گاهان اً، كه مخصوصايران

،   امرداد:بينند، به اين ترتيب گانه زردشتي نمي ترتيب فوق چيزي جز مقامات هفت
چنانكه . 1)يا سپنته مينيو(سروش ، بهمن، ارديبهشت، شهريور،  اسفندارمذ،خرداد

 نام شش مقام (Corbin, 1971, tome II, p.p 104- 119) كرده است كربن توجههانري 
آمده است، البته نه در يك موضع   االشراقةحكمجملگي در )  امشاسپند،نور قاهر(

سهروردي از سروش نيز نام برده .  االشراقحكمةبلكه در چهار موضع جداگانه از 
 Ibid. p.p) الواردات والتقديساتبلكه در كتاب  ،  االشراقحكمةاست اما نه در كتاب 

در حالي كه ، شمارد  وي بهمن را از انوار قاهر طولي و در رأس آنها برمي.(125 ,76
، صص 1355سهروردي، (.  جزو انوار قاهر عرضي قلمداد كرده استساير امشاسپندان را

 گانه منسجم باشد در هم  امشاسپندان را كه يك هفتة سهروردي مجموع)157 و 128
  . هم زده استريخته و نظم باستاني آنها را بر

ن باستاني شود كه چرا سهروردي نظام فرشتگا حال اين پرسش اساسي مطرح مي
يكي . ردتوان طي ك  در پاسخ به اين سؤال دو راه را مي.است ايران را در هم پاشيده

اين كه به سهو سهروردي قائل شويم و ديگر آنكه كار او را عمدي شماريم كه در 
اما اگر سهروردي . در خصوص چرايي اين امر كاوش كنيماين صورت الزم است 

ن مهغافل از آن كه نام بردن از ب( از بهمن به عنوان صادر اول نام برده باشد اًسهو
 جملگي از انوار قاهر طولي اًر او نيز هست كه قهرمستلزم نام بردن از همقطاران ديگ

هاي  زردشتي كه امشاسپندان را با خلقتعت  محتمل خواهد بود كه شري،)خواهند بود
 فكر او را ،وند زده استپي) گياه، جانور، انسان و آتشن، زميآب، آسمان، (گانه  هفت

  ).، فصل دوم1384بويس، (. مشغول كرده باشد

                                                           
در اين بـاره انـدكي      ) 40-39صص   (بررسي لطائف عرفاني در نصوص عتيق اوستايي      نگارنده در كتاب    . 1

 .مستلزم نگارش مقاله جداگانه اي استتفصيل اين موضوع . بحث كرده است
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آورده است با   االشراقةحكمچنان كه در مقدمه ، دي در حالي كه سهرور
) عتحقيقت و نه شري(س سر و كاري ندارد و به جوهر تعليمات باستاني مجو
 از انوار قاهر ن كه سهروردي بهمن رااي ).157 و 128 ، صص1355سهروردي، ( شداندي مي

طر آسوده از  خابهشت و خرداد و امرداد را با، اردين حالباشد و در عي طولي دانسته
اي  العاده و ذكاوت فوقذهن ا ارباب انواع برشمرده باشد با تندي انوار قاهر عرضي ي

رسد كه سهروردي  بنابراين به نظر مي .ست، سازگار نيمشناسي كه از سهروردي مي
گانه  اساسي خود را كه همان مقامات هفت هگان ده است تا هفترگزين راه را ب اياًعمد

 آن بوده است كه جزو  كاراين زه او از انگياًظاهر.  كرده باشدردشتي است كتمانز
هاي  در عرصه» سبعه«دانيم كه اسماعيليان از  مي. ائفه اسماعيليه پنداشته نشودط

ذكر . 1هفت اقنوم اصلي قائل هستندبه  و از جمله ،ندگوي گوناگون هستي سخن مي
خ الزم آمده است، چه شيسهروردي نيز گويا از همين جا در سخن » قائم به كتاب«

و رازگشايي تام و تمام را به عهده وارثان اورده اشراق همه اسرار را در كتب خود ني
  . استخود نهاده 

  
   سخنختام

 حالج و ابوالحسن د بسطامي و منصورسهروردي از صوفيان نامداري مانند بايزي
 سخناني از حيانأخرقاني و جنيد بغدادي و ابوالحسين نوري و ديگران نام برده و ا

قوت   كتاب ان كمتر كتابي را نام برده است مگر اما از كتب صوفي،آنها نقل كرده است
 ةحكممذكور در بخش واردات » همسالك سبع«رسد  مكّي كه به نظر ميالقلوب 
ر عرفاني شد، چه مكّي بنا به نقل صاحب تفسيمأخوذ از ابوطالب مكي با االشراق

 ةحكمدو شارح بزرگ . گانه سالكان سخن گفته است تاز مناهج هفسرار كشف األ
گانه  هفتمسالك شمس الدين شهرزوري و قطب الدين شيرازي،  ،االشراق

آنها » مانهحكي«تفسير . اند ر كردهسهروردي را به نحو حكيمانه و نه عارفانه تفسي

                                                           
از مراتب هفتگانه باري، امر، عقل كلّي، نفس        ) 138ص   (جامع الحكمتين في المثل ناصر خسرو در كتاب       . 1

 . كلّي، جد، فتح و خيال نام برده است
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ي است سازگار ب و هواي سخن سهروردي كه از مقوله واردات قلحالچندان با 
 گذشته از اين كه حواس پنجگانه و متخيله و عقل جزوي دردسرهايي به نيست،

 را از دست آنها برهاند و بنابراين آنها نه د خودروند كه سالك سيار باي شمار مي
  . گانه خواهند بود  هفتوائقعحجب يا گانه بلكه  مسالك هفت
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