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سرچشمهحکمت :
پژوهشیدرنسبتآغاثاذیمونباهرمس،ابوالحکماء 
طیبهکرمی* 
1

چکیده 
آغاثاذیمون و هرمس ،در متون کهن یونانی و مصری به داشتن علوو رمو ی ا
قبیل کیمیا و حکمت شناخته میشوند و نی آن دو را سرچشمه همه دانشها و
حتی صنایع به شمار میآورند که علو ا منبع الهوی و قلمورو قووب عبی وت،
برای آنها حاصل شده است .ن د صوابیین و سو س در اهوانشناسوی حکموای
مسلمان این تفکر نمود بیشتری پیداکرده و بیشتر رنگ دینوی بوه خوود ترقتوه
است .چنانکه هرمس با ادریوس (ع) و آغاثواذیمون بوا شویع (ع) تقبیود داده
می شود .در این چارچوب قکری ،برای قراتیری علو و حکمت نیا به واود
استاد و راهنما است که تاهی این استاد ،م نوی است؛ به ایون م نوا کوه ورای
قلمرو مان و مکان است و ا غیو بوه هودایت عالبوان و مشوتاقان آن علو
می پردا د .در منظر سهروردی و حکمای پس ا او چنوین نششوی ،بوا اای واه
ربالنوع و نی عباع تا  ،قابل تقبید است.

واژگانکلیدی :آغاثاذیمون ،هرمس ،صابیین ،حکمت ،عباع تا .
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مقدمه 
در قلسفه اسالمی که پیوندهایی با تفکر دینی و تفکر یونانی و نواقالعونی دارد ،عناصوری ا
تفکر هرمسی نی به چش میخورد .این نشانهها چندان صریح نیستند و نویسندتان مسلمان
نی هیچ اشارت مستشیمی به آنها ندارند .اما با مقال ه پیشینه برخی ا مفاهی  ،به نشش آنهوا و
همچنین تحول و تبدیل آنها در قلسفه اسالمی میتوان پوی بورد .یکوی ا محورهوای تفکور
قیلسوقان اسالمی ،بررسی سرچشمه حکمت ،قلسفه و علو است .غال حکموای اسوالمی
ا کندی تا مالصدرا سرچشمه علو و قلسفه را وحیانی میدانند .در این تفکر ،اعتشاد بر این
است که خداوند بهوسیله انبیاء این علو را به بشر آموخته است.
اینکه م ل اول چه کسی است و چه کسی نخستین بار علوو را ا عریود وحوی و یوا
مشاهده قلمرو قوب عبی ی دریاقت کرد ،اشارههایی به «هرمس» و «آغاثاذیمون» و تقبیود آن
دو با پیامبران الهی شده است .قابلتواه این است که هرمس پیش ا اسال نو د یونانیوان و
نی مصریان و س س صابیین ا اهمیت خاصی برخوردار بوده است و انبههوای اسوقورهای
قراوانی داشته است .ا هور یوا ا ایون حوو ههوا عناصوری ا تفکور هرمسوی ،تشویوت و
منتشلشده است .با تواه به اینکه ن د حکمای اسالمی و بهویژه سهروردی و مالصدرا ،ایون
شخصیتها و اعتشادات و مشاهدات آنها اهمیت ویژهای یاقته است ،در ایون تحشیود سو ی
میشود که این نشانهها را شناسایی کرده و مسیر و اریان این تفکر را نشوان دهوی  .مسولما
تلشی حکمای اسالمی ا این دو شخصیت ،کامال متفاوت ا تفکور پیشوینیان آنهوا و قبول ا
اسال است .اما نکته مه آن است که عناصری ا آن تفکور ،اوذب و تشویوتشوده و تواه
تحول ماهوی پیداکرده و نششهایی به آن واتذارشده است ،که پیش ا آن تصووری نسوبت
به آن واود نداشت.

آغاثاذیمون وارتباطویباهرمسدرمتونیونانیومصری 
آغاثاذیمون ،ا شخصیتهای اسقورهای یونان و مصر است .نا او به یونانی به شوکلهوای
مختل و در منووابع آمووده اسووتAgathodaimon, Agathodaemon, Agathodiamon, :
 .Agathadeamon, Agathodémonدر اساعیر یونانی ،آغاثاذیمون ،یکی ا «خدایان خوب»
( ) Agathos Deamonبه شمار میآورد و م نی نوا او «روح نیوا» ( )goode Spiritاسوت
که به این عنوان (Good Daimon( :یا ) (Good Spiritنی در برخی متون ا او یادشده است.
او همچنین به ( )Good Deityملش است ( )Smith,1862: 31که در متوون اسوالمی نیو بوه

سرچشمه حکمت…

145

وصفی شبیه آن اشارهشده ،چنانکه ابن قاتا و قفقی تفسیر و م نی نا آغاثاذیمون را «س ید
الجّد»[ ،به م نی (نیکو بخت)] دانستهاند (ابن قاتا79 :1980 ،؛ قفقوی .)2 :1903 ،نکته قابلتواوه
آن است که واژه عربی «ادّ» ا لفظ آرامی «تدّه» ( )gaddehبوه م نوی سرنوشوت اسوت و
1
کلمه قارسی بخت نی با آن تناس دارد (.)Corbin, 1971: 2/85, fn113
آغاثاذیمون ا خدایان ب رگ یونان باستان به شمار نمیآمد و بیشوتر خودایی شخصوی و
خان ی بود که یونانیان برای حفظ خانهها و م ارعشان ،اعمال و آئوینهوایی بورای او ااورا
میکردند .او خدای اقبال نیا و حاصلخی ی بود .وی را بهصورت پیرمردی با ریوشبلنود و
عصا و بوقی در دست راست و چ ش و همچنین او را به شکل ماری با سر انسوان تصوویر
میکردند .با ورود تفکر یونانی به مصر ،در ترکی و تقبید بوا خودایان و اسواعیر مصوری،
آغاثاذیمون ،نشش مه تری پیدا کرد .تروهی در اسکندریه ،او را همچون نیا و محواقظ قرقوه
خود میستودند .در مصر آغاثاذیمون با اساعیر مه آنها پیونود خوورد و بوا کنو Kneph
) ) Kamephisآمون) ،) Ammon ,Chnumتات ( )Thothو او یریس ( ) Osirisو  ...تقبیود
دادهشده است .اما او همچنان شخصیتی مبه  ،همهکاره و با تواناییهای قوب بشوری بوود و
بیشتر صاح نشش حمایت ری و محاقظ و نی مرتبط با بخت و اقبال و حاصلخی ی م رقی
مووووویشووووود (Mead, 1906:1/85, fn.2,105؛ Van Den Broek, 2008:478؛
.)Copenhaver,2002:165
هرمس ( ) Hermesنی در یونان باستان ،یکی ا خدایان و بهعنوان پسر ئوو () Zeus
و ماییا ( ) Maiaبه شمار آمده است .نماد او عقارد (تیر) بوده است .با امت اج تفکر یونوانی و
مصری ،هرمس با عاط (الهه مصری) تقبید داده میشود (نصور .)4-3 :1341 ،در نوشوتههوای
قدیمی که تاریخ آن را حدود قرن سو میالدی میدانند ،به نحو ضمنی ا واود دو هورمس
سخن تفتهشده است :بنا به ت ارشی ،بقلمیو دو ) - (PtolemyIIپادشاه مصور ،ا موانوتو
( –)Manethoکشیش اعظ  -درخواست کرده که ا آینده به او خبر دهد (پیشو ویی کنود).
مانوتو قرصتی میخواهد تا در کتوابهوایی نظور کنود و بتوانود پاسوخ دهود .بقلمیوو بوا
کنجکاوی خواستار دیدن آن منابع میشود که میتواند مراع خبر ا آینده باشد .ایون منوابع
همان کتابهایی است که به هرمس نسبت داده میشوند .عبد تو ارش موانتو ،آغاثواذیمون،
همان هرمس اول است که وصایای و حکمی ،به بان رم ی بیان کرده است .این وصوایا در
لوحههای سن ی حفظشده و پس عوقان ب رتی که کل مصر را در برترقتوه اسوت ،توسوط
هوورمس دو کووه ملش و بووه «سووه بووار ب و رگ (م لووع)» ( )Trismegistusخووارج شووده و
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رم تشاییشده است .هرمس دو  ،پسر هرمس اول خواندهشده است .غیر ا روایوت موانتو،
ت ارش دی ری واود دارد که در آن چی ی درباره عوقان تفته نشوده و مودعی اسوت کوه
وصایای هرمس اول ،هرت بهصورت مکتوب نبوده است ،بلکه در مکانی مربوط بوه دنیوای
نادیدنی [اایی مانند عال م ال] مخفیشده بود و تحولی که باعع آشکار شدن این تنجینه-
ها شد ،مربوط به تحول مان است (.)Mead, 1906: 1/105-106, 3/151-152
هورمس اول یوا آغاثواذیمون ،قرشوته نیوا ( ، )Good Angleعشول ( ،)Mindلوتوو
) (Logosو دهر ) )Aeonاست ( .)Mead, 1906: 1/95,fn.2,106,480در ادبیات قدیمی مصور
و آنچه حوالی قرن دو میالدی و در دوران هلنیستی در مصر شایع بود ،اعتشواد بوه خودایان
مختلفی واود داشت که غالبا با «لوتو » تقبید داده مویشودند .لوتوو  ،م ورف اموری
ظهور نایاقته ،پنهان ،دشواریاب بود و درعینحال نور و حیوات بوه مواوودات مویبخشوید.
تاهی اوقات نماد آن به شکل مار ترسی میشود ،ی نوی هموان نمواد آغاثواذیمون در یونوان
باستان .در دوران بقالسه ،همین نماد را در اسقوره ایو یس مویبینوی  ،ایو یس و همسورش
او یریس 2هر دو به شکل ماری با سر انسانی تصویر شدهاند .مار در این قرهنگ ،نماد عشول
و خردمندی است .دراایی دی ر آغاثاذیمون ،با نمادی دی ر نشان دادهشده است :شیری بوا
سر مار که اشاره به هویت دی ر او ی نی خدای خورشید و تقبید آن بوا دهور دارد ( Mead,
.)1906: 1/480; 3/151-152
در کنار آغاثادیمون در نشش لوتو  ،عنصری مکمل بوا نوا «سووقیا» ( )Sophiaواوود
دارد که نماد آن ای یس اسوت و انبوه مثنوع دارد .او ت والی را ا لوتوو (آغاثوادیمون)
دریاقت میکند ،چنانکه تویی بر او الها شده و او آنها را میبیند و او بوا دانشوی کوه دارد،
قادر بر امور خاربال اده و اادویی میشود و ا عرقی در او نیروی خالقی هست که باعع
تولد و حیات میتردد ( .)Mead,1906:1/481ا عرقوی آغاثواذیمون بوا او یوریس ،خودای
اهان یرین ،اهان مردتان ،عال تاریا و رم آلود مرتبط مویشوود (.)Mead,1906:3/156
در سنت کیمیاتری هرمسی ،ا ا دواج م نوی این دو انبه سخن تفته میشود .لوتوو و
سوقیا ،عالوه بر نشش مهمی که در عال دارند ،در واود انسان نی با یکدی ر متحود شوده و
ا این ا دواج م نوی قر ندی متولد میشود که ویژتی بوار آن نوامیرایی و ابودیت اسوت.3
ایوون قر نوود منبووع نووور و نوودتی موویشووود و ربالنوووع خورشووید بووه شوومار موویآیوود
(.)Mead,1906:1/151,156-157,fn.1;162-163
در تفکر تنوسی ،شخصیت آغاثاذیمون ،با ع و دارو نی مرتبط شده است .پیروان وی
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نی بیشتر شیمیدان بودهاند .نماد شخصیت او در این تفکر ماری اسوت کوه د خوود را بوه
دهان ترقته است ( )Ouroborosکه نماد نامیرایی و ندتی مجدد است .همچنوین بوه دلیول
تصویر مدور این نماد ،آن را تصویر دنیا یا آسمان دانستهاند .اسقورهشناسان مصوری ،محول
ندتی این مار را دنیای یرین اهرا مصر دانسته است که خصوصیت رم ی دارد .البته نو د
شیمیدانان آغاثاذیمون ،شخصیتی واق ی بوده است و به او هنرِ تبدیل قل ات و رد کردن و
سووفید کووردنِ نشووره و عووال را نسووبت دادهانوود (Berthelot, 1885: 136-137;1887:10؛
 .)Haage,2008: 24متونی و عباراتی در کیمیا منسوب به آغاذیمون به یونانی و عربی مواود
4
است (EI3,2008: s.v. Agathodaimon؛ س تین.)72-71 /4 :1380،

آغاثاذیمون وهرمسدرمنابعاسالمی 
در منابع اسالمی و عربی ،اغاثاذیمون با قرائتهای مختل و تاهی با تصحی به صوورت:
آغاثاذیمون ،أغ اذیمون ،أغاثدیمون ،أغ اذیمون ،اغاذیمون ،أغواتیمون ،اغوادیمون ،غوثواذیون،
غوثاذیمون ،عاذیمون ،عابیدیمون ،أعادمایون 5آمده است که با تواه به اصول یونوانی ضوبطو
تشریبا ن دیا به اصل این اس  ،همان «اغاثودیمون» است که ابن ابی اصیب ه آورده است (ابن
ابی اصیب ه ،بیتا31 :؛  )EI2,1960: s.v. AGHATHUDHIMUNضبط «آغاثاذیمون» نیو بوه دلیول
استفاده سهروردی و قالسفه ب د ا او شهرت بیشتری پیداکرده است.
هرمس نی در متون اسالمی با لش «سه بار ب رگ» یا «م لوع» و یوا حتوی هموان ت بیور
یونانی آن (عریسمیجیسقیس) ( )Τρισμέγιστοςبه همان م نا و لفظ نشلشده اسوت و ایون
لش که نویسندتانی مانند ابون وقب (متووقی 387ب) ( )17 :1420و ابون عبوری (متووقی
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685ب) ( )11 :1403و دی ران به آن اشاره دارند ،نمواد سوه نووع «ن موت» (ن موتو نبووت،
حکمت و ملا) ،سه نوع «ت لی » ،و توصی کننده خداوند به سه صفتو «واود»« ،حکمت»
و «حیات» دانسته شده است .اما نکته عجی و قابلتواه آن اسوت کوه برخوی ا مورخوان
اسالمی ،در ت ارشهای خود ،ا یا هرمس ،بهعنوان شخصیتی صاح سه صفت ،به سوه
شخصیت با نا هرمس منتشل شدند .این روایت ا قضا بسیار تأثیرتوذار بووده اسوت .مبودأ
اینتونه روایتها کتاب األلوف ابو م شر بلخی (متوقی 263ب) است .این اثر اکنون مواوود
نیست و ت ارشهایی ا آن در آثوار دی وران واوود دارد .ابون الجول (متووقی 377ب) در
عبشات اقعباء و الحکماء (ص )10 -5ا ابوم شر و کتاب األلوف او نشل کرده است پس ا
او نی تفتههای ابوم شر منبع بسیاری ا مثلفان ب دی مانند قفقی(متوقی646ب) (،7-6 :1903
 )349-346و ابن ابی اصیب ه (متوقی 668ب) (بویتوا )31 :و شوهر وری (قورن)55/ 1 :1976( )7
قرار ترقته است .در ت ارش ابوم شر نکواتی قابول اهمیتوی واوود دارد :نخسوت اینکوه او
هرمس را لش و شهرت عامی بهمانند قیصر و کسری میداند که تنها لش یوا نفور نبووده
است .دو  :او بهصراحت ا سه هرمس نا برده است .1 :هرمس اول کوه در نجوو و عو
تبحر داشته و درباره امور علوی سخن تفته ،درباره عوقان هشودار داده ،اهورا را سواخته و
بناهایی به نا برابی ساخته و صور علو و صنایع را در آن ثبت کرده است تا در اثر عوقوان
آثار عل محو نشود .2 .هرمس دو  ،بابلی است .او پس ا عوقان می یسته و علو بوهویوژه
ع و قلسفه را پس ا عوقان احیاء کرده است .قی اغور شاترد اوست .3 .هرمس سوو ،
مانند هرمس اول ساکن مصور اسوت ،او نیو قیلسووف و عبیو بووده ،عوالوه بور ایون او
داروشنا و آثاری درباره شناخت حیوان و کیمیا داشته است .اسشلیبو شاترد اوست.
ابوم شر ا تقبید هرمس با ادریس (ع) سخن تفته است و تصریح میکند که این خبور
را ا سل خود دریاقت کرده است (ثبت قی األثر المروی عن السل ) (ابن الجل.)6 :1955 ،
بالدل ( )2009: 156ن ارنده کتاب هرمس عربی) (The Arabic Hermesحود موی نود کوه
منظور ا این سل  ،وهبه بن منبه (متوقی 110ب) 6یکی ا تاب ین پیامبر(ص) باشد که منبوع
بسیاری ا روایات اصالتا یهودی (اسرائیلیات) اسوت .پوس ا ابوم شور روایوت دی وری ا
هرمس را ن د ابن قاتا (متوقی500ب) میبینی که منبع کامال متفاوت دارد .او سخنی ا سه
هرمس به میان نمیآورد و بر این نکته تأکید دارد که آغاثاذیمون و هرمس ا پیامبران یونانی
و مصری بوده و قابل تقبید با انبیاء یادشده در تورات و قرآن هستند :هرمس همان أخنوو
(خنو ) در توورات و ادریوس (ع) در قورآن اسوت .آغاثواذیمون یوا بوه ت بیور ابون قاتوا،
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غوثاذیمون نسوبتی بوا شویع بون آد (ع) دارد 7.چنانکوه شویع را اورانوی (اوریوای) اول و
غوثاذیمون را اورانی ثانی خوانده است .نسبت هرمس و آغاثاذیمون نیو شواترد و اسوتادی
عنوانشده است (ابن قاتا .)79-78 ،75 :1980 ،عنوان اورانی ،بسویار موبه اسوت .قودی تورین
روایت که در آن عنوان اورانی نشلشده ،ت ارش سرخسوی ا دیون حرانیوون اسوت کوه بوه
روایت کندی در الفهرست ابن ندی آمده اسوت (ابون نودی  .)383 :1971 ،عبودالرحمن بودوی
احتمال می دهد که این کلمه سریانی و م نی آن م ل و آمو تار باشود (ابون قاتوا،75 :1980،
پانویس )1اما بالدل بر اسا شواهدی این کلمه را عبوری دانسوته و مشوتد ا واژه «أور» بوه
م نی نور و اورانی را به نورانی ت بیر کرده است (.)Bladel, 2009: 189, fn. 102
تشریبا غال منابع آغاثاذیمون را استاد هرمس دانستهاند .بها ابون وقب و نوویری کوه
برخالف دی ران آغاثاذیمون و قی اغورث را شاتردان هرمس دانستهانود (ابون وقب17 :1420 ،؛
نویری .)351 /1 :2007 ،مس ودی ( )18 :1967بین آغاثاذیمون و هرمس قاصله ه ار ساله در نظر
ترقتهاست که در آن صورت استاد و شاتردی مشکل میشود.
درباره پیامبر بودن آغاثاذیمون و هرمس دیدتاههای متفاوتی واود دارد :مشدسوی آن دو
را ا پیامبران مورد اعتشاد حرّانیان م رقی کرده است (مشدسی143/2 :1899 ،؛  8)7/3و بیرونی نی
م تشد است که حرانیان که ا بشایای صابیین قدی بودهاند ،به دلیول نداشوتن پایوه و اسوا
دینی ،ا قالسفه برای خود پیامبرانی ساخته و بوه آنهوا وحوی و الهوا نسوبت دادهانود کوه
أغاذیمون و هرمس ا آن پیامبران است (بیرونوی .)318 :1923 ،اموا در منوابع دی ور و بوهویوژه
مناب ی که ا تقبید آغاثاذیمون و هرمس با شیع و ادریوس سوخن تفتوه مویشوود ،چنوین
دیدتاه منفی نسبت به صابیین و پیامبران مورد اعتشاد آنهوا واوود نودارد .چنانکوه ی شووبی
(بیتا )147/1 :آنها را ا و حنفاء 9و قائلین به واود خالد دانسته است و مس ودی نی م تشود
است که قبل ا ظهور مسویح ،مصوریان آغاثواذیمون و هورمس را ا انبیواء خوود بوه شومار
میآوردند .البته م تشد به ن ول وحی بر آنها نبودند ،بلکه به نظر آنوان ،اینوان نفوو پواکی
بودند که به دلیل صفای باعنیشان ،قادر به خبر ا غی  ،پیش ویی و بیان اسورار ایون عوال
بودند (مس ودی18 :1967،؛  .)309 /2 :1966در ایون میوان تفتوههوای ضود و نشویض و پراکنوده
دی ری نی به صابیین و آغاثاذیمون نسبت دادهشده است ،چنانکوه شهرسوتانی ()47 /2 :1367
قول به قدمای خمسه را به وی و نه به هرمس منسوب کرده است و شوهر وری نیو عود
اعتشاد به م اد و حشر ااسا را مذکور در کتوابهوای صوابیین و منسووب بوه آغاثواذیمون
دانسته است (شهرستانی47/2 ،؛ شهر وری.)49/1 :1976 ،
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نکته قابلتواه ،اهمیت و ت ظی اواهر عشلی و امور آسومانی نو د صوابیین اسوت .در
منابع آمده که صابیین بناهایی برای ت ظی آن امور بنا میکردند و ایون بناهوا عبادت واه بووده
است .بنایی برای حل ،مشتری ،مریخ ،خورشید ،ماه و عقارد؛ و عالوه بور ایونهوا عشول و
نفس و علت اولی نی دارای م بد (هیکل) بودند .این م ابد اشکال هندسی متفاوتی داشوته-
اند :شکل م ابد مربوط به اواهر عشلی مانند عشل و نفس ،مودوّر بوود و م ابود مربووط بوه
ستارتان ،شکل م لع ،مربع ،مستقیل ،هشتضل ی و ...داشت (مس ودی .)236 /2 :1966 ،نکتوه
دی ر این است که تفته میشود در اهوانشناسوی صوابیین ،ایون اوواهر عشلوی و ااسوا
سماوی ،نشش واسقه میان علت اولی و انسانها داشتند و بوه هموین دلیول موورد ت ظوی و
عبادت قرار میترقتند (مس ودی .)18 :1967 ،صابیین ظاهرا م تشد بودند کوه دو هور ا اهورا
مصر ،آرام اه آغاثادیمون و هرمس است .آنان ایون دو آرام واه را بوا دیبواج (دیبواچ پارچوه
ابریشمی) پوشانده و بر آن عواف و ن د آن قربانی میکردند (مس ودی18 :1967 ،؛ یاقوت:1965 ،
 )965 /4بنا به ت ارش ابن ندی ( )384 :1971این قربانی بیشتر خرو بود کوه موا را بوه یواد
سشراط و آخرین وصیتش که قربانی خرو به درتاه خدای پ شکی بود ،میانودا د 10.ایون
نوع قربانی شاید به دلیل واهة آغاثادیمون و هرمس در ع و پ شکی بوده است.

آغاثاذیمونوهرمسدرفلسفه 
یکی ا مبان ی تصدیشی اک ر اندیشومندان اسوالمی دربواره علو و سرچشومه آن ،اعتشواد بوه
وحیانی بودن آن است .در این دیدتاه ،نجو و ع و بسیاری ا علو ا املوه قلسوفه بور
انبیاء پیشین وحیشده است 11.مبدأ این وحی نی غالبا هرمس در نظر ترقته میشود کوه بوا
12
ادریس (ع) تقبید دادهشده است .حکمای اسماعیلی ا امله ابو حوات را ی ()210 :2003
و اخوان الصفاء (رسائل اخوان الصفا )226-225 ،138/1 :1405 ،نی ا ص ود هرمس بوه اقوالو و
باخبر شدن او ا علو سخن تفتهاند .ت ارش درباره هرمس ،پیش ا سوهروردی بوه شوکل
اندر های حکمی در بسیاری ا اندر نامههای قدیمی یاقت میشود .نمونوه ایون انودر ها را
در صوان الحکمة (منسوب به سجستانی) ( ،)189-184 :1974مختار الحک مبشور بون قاتوا
( )97-82 :1980و نزهة االرواح شهر وری ( )85-64/1 ،1976مییابی  .این تونوه آثوار نووعی
خردنامه قلسفی هستند و با تواه به ساختار آن ،برای خواننده نوعی تربیت عملی و اخالقی
را قراه آورد و هموه پسوند و در دسوتر بوود و منبوع تو ارش حکموای ب ودی شودند

(.)Bladel,2009: 196

اما در میان قیلسوقان اسالمی هرمس و تفکر هرمسی در قلسفه سهروردی بیشترین نمود
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را پیدا کرد (نصر .)19 :1341 ،او هرمس و آغاثاذیمون را به همراه اقالعون ،سشراط و انباذقلس
در مرة اساعین حکمت آورده است و برتر ا حکمای برهانی در عال اسال م رقی کورده
است و خود مدعی احیای حکمت این حکیمان اسوت (سوهروردی111 /1 :1380 ،؛ .)156 ،10/2
سهروردی اعتشاد به واود انوار مجرده عشلیه (ارباب انواع یا م ل) را به ایون حکموا نسوبت
داده و م تشد است که این حکما ایون حشواید را ب ینوه مشواهده کوردهانود .عوالوه بور ایون
سهروردی اعتشاد به نشل (تناسخ) نفوو غیرمتکامول را بوه ایون حکموا نسوبت داده اسوت
(سهروردی.)221 ،158-156/2 :1380 ،

مالصدرا نی به تب یت ا سهروردی نا آغاثاذیمون را در آثار خود آورده و اعتشاد وی به
تناسخ را تفسیر کرده است .او وی را در موره اسواعین حکموت و قالسوفه «ملقوی» آورده
است (مالصدرا163 ،206 /5 :1991 ،؛  .)6 /9همچنین او را قائل به حودوث عوال دانسوته اسوت
(مالصدرا )15 :1378 ،و برای اثبات عال خیال (م ال) به رأی او و حکمای متشد دی ر متوسل
شده است (مالصدرا .)590/1 :1382 ،مالصدرا تواه به عال برتور و تورو دنیوا را ا وصوایای
آغاثاذیمون دانسته و به رم ی بودن کلمات وی نی اشاره دارد (مالصدرا.)308 /8 :1991 ،
بیشا منابع هرمسی در اهان اسال مثثر بودهاند اما اشارات حکمای اسالمی به آنهوا
چندان صریح نیست و روایت بهتونهای است که به نظر میرسود ،آنهوا را مقوابد غور
قلسفی خود تغییر داده و متحول نمودهاند .به نظر میرسد کوه سوهروردی دریکوی ا مبوانی
اساسی قلسفه خود که همانا اعتشاد به واود ارباب انواع است ،بسیار متأثر ا منابع هرمسوی
باشد ( .)Bladel,2009: 224-226او منابع هرمسی و حکمت ایرانیان باستان را با ه آمیخته و
13
آنچه عرضه میکند ،مم وج هردو است.
سهروردی ا تفت وی هرمس با مواودی نورانی سخن میتوید کوه آن را «پودر» و یوا
«عباع تا » مینامد (سوهروردی .)464-463 ،108/1 :1380 ،به عشیده کربن ،عباع تا را نهفتوه در
قلسفه و همان هادی م نوی قیلسوقان و به ت بیری همان آغاثاذیمون اسوت .چنوین روایواتی
پیش ا سهروردی در کتاب سر الخليقة و صنعة الطبيعة (کتاب ال لل) 14منسووب بوه بلینوو

(بلینا ) 15و غایة الحکيم منسووب بوه مجریقوی بوا تفواوتهوایی تو ارششوده اسوت.

16

موضوعات این ت ارشها چنین است که هرمس (و یا حکی دی ری که اای ین او شده )
در ژرقای واود خویش ،عشل (کلمه) و یا عباع تا را میبیند .در واقع تشرف یا بوه شوکل
شفاهی و کالمی صورت میتیرد و یا بهصورت یاقتن مکتوبوات رمو ی او در یور مین .در
این مبنا عشل ،قرشته یا عباع تا در نفس خودآتاه ،رشتهای ا تصاویر را (که ممکون اسوت
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تصاویر یا سفر ذهنی باشد) برمیان ی د که در آنها نفس (همانتونه که هرمس ،آتوش را
درون ظرقی شیشهای اای داد) صورتی م الی را مشاهده میکند که ا ا ل آنجا بوده اسوت.
ی هورمس ،هموان
به عشیده کربن ،منظور ا عبواع توا  ،قرشوته ن هبوان و یوا همو اد آسومان ِ
آغاثاذیمون است .درواقع در اینجا آغاثاذیمون در قال شخص انسانی مالحظوه نمویشوود،
بلکه او همان روح نیا و یا قرشته ن هبان است .به ت بیری دی ر همان خرّه (خورنوه ،قورّه،
هالة نور) ای دی ،است که ا عال برتر بر نیکونهادان قرسوتاده مویشوود ،تووهری آسومانی
است که به دارندة خود ،توان ری ،قضیلت ،نبوغ و خوشبختی میبخشد .خورّه ،تجلویهوا و
تشخصهایی دارد .بر هر مواودی ا انسان که بتابد باعع تفرد و تشوخص او مویشوود و
همچون هاله محاقظ بر ترد او پرتواقشانی میکند .اتر این هاله ا قرد اودا شوود ،قق وا او
تباه خواهد شد .بهاینترتی خرّه نشش یا همراه ا لی ِنوری را ایفا میکنود .او هو هودف
است و ه راهنما و درنتیجه خرّه موهبت شده به یا مواود ،سرنوشت او نی هسوت .را
پیوند او با مان بیکران و وران و دهر نیو در هموین هویوت قرا موانی و م والی او اسوت
(.)Corbin, 1971: 2/88-89, 134-137, 300-303

نسبت عباع تا با تاتا اقراد بشر ،همانند نسبت ربالنوع و اقراد اسوت .ایون اووهر
نورانی قبل ا تولد مینی انسان مواود بوده است و انسان نهایتا پس ا مرگ بوه او ملحود
میشود .سهروردی ا مشاهده هرمس چنین ت ارش کرده است« :آن ذات قدسی دانشها را
ا عال م نا به من الشاء کرد .بوه او تفوت کیسوتی تفتوا :عبواع تووأ » .در تو ارش دی وری
سهروردی ،ا استغاثه هرمس به پدر خود حکایت میکند .سهروردی هر اا که ا لفظ پودر
و عل کما و یاری ا او استفاده میکند ،منظورش همان عباع توا اسوت .تفتنوی اسوت
است مال لفظ پدر سابشه کهن داشته و ن د نواقالعونیوان رایوب بووده اسوت و ردپوای آن در
سنتهایی دی ر مانند آیین میترا و قلسفه مشایی نی مشاهده میشود .ویژتی اصلی این پودر
م نوی ،اعقای حیات و عل است و روحالشد  ،قوارقلیط ،عشول ق وال ،ابرئیول ،سویمرغ
نا های دی ر او هستند (سهروردی464 ،108/1 :1380 ،؛ .)Corbin, 1971: 2/126-138
نکته قابلتواه آن است که قخر را ی ،ا م اصران سهروردی ،نی به عباع توا اشواره و
همان ویژتیهایی که سهروردی برای عباع تا در نظر ترقته ،برای آن ذکر کورده اسوت ،ا
امله آنکه علت و اصل واود نفو ناعشه و مدبر امور آنهاست و در بیداری ،یا خوواب و
یا الها  ،به اشکال مختل بر انسانها منکش و به صور مختل متجسود شوود (قخور را ی،
.)136/8 :1987
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نتیجه 
با تحشید و بررسی در منابع پیش ا اسال  ،آغاثواذیمون را شخصویتی دارای ویژتویهوایی
چون خرد (حکمت) ،محاقظت (ن هبان انسانها و محصوقت) ،مرتبط بوا عوالع و بخوت و
اقبال قردی انسانها ،دارای قدرت ارتباط با امور ماورائی ،داشتن علو رم ی ،دانستن نجو ،
ع و کیمیا ،مرتبط با نور و خورشید و نامیرایی و ندتی ابدی مییوابی  .ایون عناصور کوه
به صورت پراکنده ،در متون پیش ا اسال واود داشت ،به اهان اسال وارد شد و صورت
ادیدی به خود ترقت .عالوه بر این ،بر اسا این اعتشواد مبنوایی کوه سرچشومه علوو و
قلسفه وحیانی است ،رنگ و بویی دی ر به خود ترقت و با اعتشادات دینی نی ارتباط برقرار
کرد .چنانکه آغاثاذیمون با شیع (ع) ،ا قر ندان حضرت آد (ع) و هورمس بوا ادریوس(ع)
تقبید داده شد.
سهروردی در یکی ا مبانی اصلی قلسفه خود ،ی نی اعتشاد بوه م ول و اربواب انوواع بوه
هرمس و استاد ،مربی و پدر م نوی او ،آغاثاذیمون ،اشارههایی دارد .آغاثاذیمون به تفسویر او
ربالنوع انسانها است و بهویژه به انسانهای قرهمند و حکی تواه خواص دارد و آنهوا را
مورد تربیت و هدایت خود قرار میدهد .او نمونه اعالی نوع انسانی و یا به ت بیر سهروردی
«عباع تا » است.

نوشتها 


پی
 .1ابو ی شوب سجستانی در کتاب اققتخار خود ضمن بیان سه اصقالح« :ادّ ،قتح و خیوال» و تقبیود
آنها با «ابرئیل ،میکائیل و اسراقیل» ،واژه «ادّ» را به م نای «بخت» و آن را حالتی مشتمل بر س ادت و
ششاوت در مورد اشخاص دانسته است (سجستانی.)117 :2000،
 .2در اسقوره های مصری ،او یریس ،پادشاهی خردمند است و ای یس همسر وقادار اوست .او یوریس
مورد حسد برادر خودش (ست) واقع شد و به دست او کشته شد و بدنش تکوه تکوه و پراکنوده شود.
ای یس که سوتوار شوهر خود بود ،به کما نفتیس ،قق ات بدن او را امع کورد و بورای او مرثیوهای
سرود .این مرثی ه دارای قدرت اادویی بود و باعع نده شدن دوباره او یریس شد .پس ا آن بود کوه
ای یس ،پسری به نا هورو بدنیا آورد .ست بار دی ر به تن او یریس دست یاقت و آن را چهار پاره
کرد .ای یس پاره های تن او را یاقت و دقن کرد .به این ترتی او یریس پادشاه اهان مردتان شد .در
برخی ت ارش ها ،تفته شده که هورو  ،پسر ای یس ،بر علیه ست قیا کرد و او را ا مین بیرون راند
و او یریس به سب ترمی عشد ای یس ،به ندتی با تشت و به حکومت مصر پرداخوت .سو س بوه
آسمان رقت تا در آنجا قرمان براند و خدا باشد (ادیان اهان باستان.)96- 94 :1372 ،
 .3در اقسانه ای یس-او یریس ،پسر آنها هورو  ،در نبرد با سوت (نیروی اهریمنی) یا چش خود را
ا دست داد اما وقتی به کما خدای حکمت (نحوت) بار دی ر توانست پدرش او یریس را نده کند،
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پدرش بینایی را به او با ترداند .ا همین روست که هورو  ،خدای خورشوید و رب النووع آن اسوت
(اان بی نا .)54- 53 :1377 ،

 . 4در عال اسال نی اغاثودیمون یکی ا قالسفه متبحر در کیمیا شناخته میشود .محمود بون کریوای
را ی ( )2-1 :1343و ابن ندی ( ) 419 :1350نا او را در میان این قالسفه آورده است .در غایة الحکیم
(منسوب به مجریقی) ( .)406 ،327-326 :1827ضمن ذکر تأثیر و خواص اقالو و کواک بور اموور
دنیوی و مادی به قالسفه ای که در این علو تبحر داشتند و ا امله اغاذیمون اشاره شوده اسوت .وی
همچنین دستور ساخت علسمی با استفاده ا مواد و قل ات و ترکی و ذوب آنها ،برای دقوع مارهوا و
عشربها را به آغاذیمون نسبت داده است که حاکی ا تبحر وی در کیمیا است.
 .5س تین ( ،)71 /4 :1380ضبطهای دی ری مانند آغاتودیمون ،ادمیوون ،غی ودیمون و أغموون را نیو
ت ارش کرده است.
 .6مشدسی نی در البدء و التاریخ ( )150 /2 :1899ت ارش خود را به وهبه بن منبه مستند کرده است.
 .7در البدء و التاریخ ( ،) 148 /2 :1899هرمس الهرامسه همان اخنو و همان ادریس دانسته شده و بنا
به روایتی او را مشد بر آد (ع) دانستهاند .در برخی دی ر ا منابع بدون واسقه آغاثاذیمون ،همان شیع
(ع) است .ظاهرا منبع چنین تقبیشی ،خود صابیین هستند و در متون آنها که بیشتر به بان سریانی بوده،
چنین ت ارش هایی آمده است؛ اما مورخان مسلمان نسبت به این شخصیت و تقبیودهوای ذکور شوده،
تاهی با تردید ن ریستهاند ( شهرستانی312 /2 :1367،؛ ابن عبری13-12 :1403،؛ قفقی.)2 :1419 ،
 .8عبد ت ارش مشدسی پیامبران حرانی عبارتاند ا ارانی (اورانی) ،اغ اذیمون ،هرمس و سولن (اود
اقالعون) (مشدسی.)8- 7 /3 :1899 ،
 .9واژه حنی ا واژه آرامی  Hanpaآمده است که در اصل به م نای کاقر کیش و قریبکوار بوود .ایون
واژه ا مانی که در قرآن و درباره ابراهی (ع) به کار رقت ،در بین مسولمانان م نوی م بتوی پیودا کورد
))Bladel, 2009: 205-206
 .10در رو اارای حک  ،سشراط پس ا استحما  ،با همسر و سه قر نود خوود وداع کورد و در میوان
دوستانش ،ا امله کریتون ،قایدون ،سیمیا و کبس و دی ران اا هر را نوشید و تنها وصویتش در
هن ا مرگ ادای نذر او و قربانی کردن خروسی بوه درتواه آسوکلی و ( Asclépiosعبیو اقسوانهای
یونان ،پسر آپولون و خدای پ شکی) بود (اقالعون :1380 ،قایدون)d117 ،
 .11برای نمونه کندی ( ) 376-372 /1 :1369چنین ابرا نموده است :عل حشیشی عل انبیاء است کوه
بدون واسقه و بدون کس مشدمات ،قادر به شناخت عال و راهنمایی انسوانها هسوتند ،اموا اتور بشور
بخواهد که با استفاده ا عشل خود در راه کس عل تا بردارد نیا مند کس مشدمات و مراحل است.
هدف ا کس این علو نی در نهایت شناخت مبدأ و م اد است .البته همانقور که ابون نودی متوذکر
شده است ،الهی دانستن منشأ علو  ،یا رأی است و رأی دی ر که عرقدارانی نی دارد ،اعتشاد به بشری
بودن آن است (ابن ندی .)417 ،345 :1350 ،
 .12البدء و التاریخ ت ارش عجیبی ا دوران ادریس (ع) ،دارد و آن اینکه در مان ادریس یوا هورمس،
مالئکه با انسانها در ارتباط بودند و با مرد مصاقحه می کردند .در این مان پادشواه خورشوید (ملوا
الشمس) خواست که ادریس را ببیند و ادریس خوا سته او را پذیرقت و به آسمان رقوت .او توا آسومان
چهار (مشرّ خورشید) باق رقت و در همانجا ملا الموت به سراغش آموده و روحوش را قوبض کورد
(مشدسی.)12- 11/3 :1899 ،
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 .13در مشاله «نشدی بر تبارشناسی اشراقیان» (ااویدان خرد« ،)37-34 ،28 :1394 ،حکمای یونوانی ا
امله اقالعون و هرمس مت لد به شاخه و تبار غربی حکمت اشراب و ویژتی آن ،تشید به علو بح ی و
برهانی و ا ئی م رقی شده است .در مشابل حکمای شاخه شرقی و خسروانیان ،صاح حکمت ذوقی
و شهودی و مستغرب در احوال باعنی و عوال روحانیاند دانسته شده است» .این ادعا با مستنداتی کوه
در آثار سهروردی یاقت می شود سا تار نیست .سهروردی م تشد است که اصحاب سلوو و کسانی که
به مشاهده انوار م نوی دست یاقتهاند ،مراتبی دارند که باقترین مرتبه ،ا آن کسانی است که به مشاهده
نور عامس دست یاقته اند .نور عامس ،نوری با صفت ثبات است و سالکی که آن را دریاقت موی کنود،
حائ مشا سکینه است .ا ت ابیر سهروردی چنین بر میآید که سالا در این مشا انوار را بدون تم ل و
تشبه دریاقت می کند و الشائات و الهامات به او ،به اهت علّو مشا  ،قاقود صوورت اسوت (سوهروردی،
494 /1 :1380؛  .)255-253 /2حکمای متألهی که به این مشا رسیدهاند عبارتاند ا اقالعون و هرمس
(ا یونانیان) ،کیومرث ،قریدون و کیخسرو (ا قهلویون) ،ذوالنون مصری ،سهل تستری (ا قی اغوریان)،
بای ید بسقامی ،حالج ،قصاب آملی ،ابوالحسن خرقانی (ا خسروانیون) .اینان کسانی هستند که خمیره
(منشأ) حکمت دست یاقتهاند (سهروردی .)503-502 /1 :1380 ،سهروردی م تشد است کوه حکموت
ت پواو
خمیرهای دارد که هیچ تاه ا عال منفصل نمی شود و آن امری مرموو اسوت کوه یوا بور ققور و
اصحاب سلوو و ریاضات مکشوف می شود و یا بوسیله مساعدت راه آشنا و انسان خبیری می توان به
آن راهنمایی شد (سهروردی .)494 /1 :1380 ،سهروردی ویژتی این حکماء را اعالع بر رمو و تبحر
در حکمت عملی می داند .او ویژتی خلع بدن (موت صغری) ،ص ود به عوال برتور ا مواده ،مشواهده
انوار قواهر و ارباب انواع را به این حکماء نسبت داده اسوت (سوهروردی113- 112 /1 :1380 ،؛ .)156 /2
البته سهروردی حکمت بح ی که ا ارسقو ،اما المشائین ،به ارث رسیده است را نی مفید می دانود و
آن را برای کسی که ریاست و خالقت باعنی مرد را به عهده دارد ق دیده است ،اتر چه به نظور او
تأله ،ضروریتر ا بحع است (سهروردی .)12-11 /2 :1380 ،بنابراین به نظر موی رسود کوه اای واه
هرمس در سرسلسه تبار حکمای اشراقی صحیح است و در آثار سهروردی نی مثید دارد و اینکه تفکر
هرمسی تفکری قاقد سنخیت با تفکر اشراقی است (ادعای مقرح شده در مشاله قوب الوذکر) نادرسوت
است .برای روشن تر شدن مسیله خوب اسوت بوه مشدموه حکمةة االشةاا راووع شوود کوه در آنجوا
آغاثاذیمون ،هرمس و اسشلیبو هر سه به عنوان پیامبر و صاح شری ت م رقوی شودهانود و غور
سهروردی در این ت ابیر ،بیان پیوند قلسفه و نبوت است .در واقع به نظر او این شخصیت ها بوه دلیول
علّو پیامبری و حکمت نبوی ،قادر بر تدوین حکمت و ت لی قلسفه شدهاند.
 .14در کتاب سرّ الخلیشه (ص  )7-5بلینا حکمت خوود را موأخوذ ا مودبر عوال دانسوته و آن را
م رقی کرده است که بواسقه آن بر علل اشیاء و اسرار آنها آتاهی یاقته و قادر بر تصرف در آنها شوده
است .او ماارای خود را چنین روایت کرده است که یتیمی بوده است در «عوانه» (شهری در آناتولی)،
در شهر او لوحی سن ی آویخته به ستونی و منشوش به عبارتی ا «هرمسِ م لع بالحکمه» مواود بوده
است .او در کوودکی م نوای عبوارات آن را در نموییاقتوه ،هموان عوور کوه سوایر مورد چیو ی ا آن
نمیقهمیدند .چون ب رگ تر می شود ،به دستوری که در لوح بوده تواه موی کنود و آن ن واه کوردن و
استجو در یر ستون بوده است .او به سرداب یرین ستون میرود .آنجا تاریا بوده و باد میو یوده
است .تاریکی و شدت باد مانع ورود او میشود ،آن اه پیرمردی بر او ظاهر میشود و به او مویتویود
برخی و داخل شو تا به عل آقرینش و علل اشیاء دست یابی .پیرمرد به او امر می کند که آتشش را در
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چراغی قرار دهد تا خاموش نشود .آن اه بلینا احسا میکند که ن دیا است به مشصودش برسد ا
او می پرسد تو کیستی و پاسخ می شنود من «عباع تا » توأ  .او در آن سرداب ،شیخ را می بیند که بور
تختی ا عال نشسته و لوحی ا براد سب رنگ در دست دارد و نی کتابی کوه در آن اسورار و رموو
عبی ت و علل اشیاء نوشته شده است .بلینا لوح و کتاب را ا او میتیرد و با عمل به محتوای آن در
حکمت شهرت پیدا کرده و با دانستن رمو عبایع و نحوه ترکی آنها ،قادر به ساختن علس ها و امور
عجی می شود (بلینا  .)7-5 :1979 ،بلینا همچنین هرمس را پدر خود در حکمت و م ل خود در
عل الخلیشه (علل اشیاء) م رقی کرده و به سفارش او در پوشاندن و مخفی ن ه داشتن این عل اشواره
دارد (همان .) 524-523،در آخر این کتاب اشاراتی به ت ابیر هرمس و برخی رموو کلوی شوده اسوت:
ن ول ا باق به پایین و ص ود به باق ،ورود لقی بر غلیظ و اینکه خورشید به من له پدر و ماه به من له
مادر است و ..
 . 15محششان م تشدند که بلنیا همان اپولونیوو ( )Apolloniusاهول عوانوه ( ،)Tyaneحکوی نوو -
قی اغوری است.
 .16مجریقی نی در غایة الحکیم ( ) 190-187 :1927ا کتابی با عنون اقسقماخیس که آن را مت لد به
ارسقو میدان د ،چنین ت ارش کرده است :این است سخن هورمس :آن واه کوه خواسوت علو اسورار و
کیفیت آقرینش (سرّ الخلیشه) را آشکارا دریاب  ،با حفرة یر مینی عابداری موااه شود کوه آکنوده ا
ظلمات و تندباد بود .شدت تاریکی آنچنان بود که چش هیچ نمیدید و تندی باد موانع ا آن بوود کوه
چرا غی بیفرو  .مواودی بس خوبروی در خواب بر من نمایان شد و تفت :نوری برتیر و در ظورف
شیشه ای اای ده تا ا اثر باد ایمن باشد .این نور ،برغ بادها و تاریکی ها  ،راه توو را روشون خواهود
کرد .پس به یر مین وارد شو و وسط آن را حفر کن .به نششی (علسمی) خوواهی رسوید کوه مقوابد
قواعد عل الصن ه (کیمیا) ساخته شده است .چون این علس را بیرون کشیدی ،تندبادهای یر مینی آرا
می تیرد .چهار سوی یر مین را ب کاو ،پس تو عل را های آقرینش و علل عبی ت و مبادی و کیفیوات
اشیاء را آشکارا در خواهی یاقت .بدو تفت  :تو کیستی؟ تفتا :عباع تا توا  .هرتاه قصد دیودن مون را
کردی ،مرا با نام بخوان» (برترقته ا ترامة رضا کوهکن ،اسوال در سور مین ایوران ،هوانری کوربن،
 ) 483 /2 :1390در ادامه مجریقی دستور ساختن نوعی خوردنی و انجا نوعی مناسا بورای حضوور
عباع تا آورده و س س دعایی به درتاه عباع تا و درخواست کما و تأیید ا او برای کسو علو و
قه و حکمت و رهایی ا اهل و نسیان و قساوت ذکر نموده است.
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چاپ قاهره ،اقست ق  1367ش.
شهر وری ،شمس الدین ،نزهة اقرواح قی تاریخ الحکماء و الفالسفه ،چاپ خورشید احمد  -ای
– ای ،حیدر آباد دکن.1396 /1976 ،
صدرالدین شیرا ی ،الحکمة المتعالية فی االسفار العقلية االربعة ،بیروت.1991 ،
صدرالدین شیرا ی ،المبدأ و الم اد ،چاپ سید االل الدین آشتیانی ،ق .1380
صدرالدین شیرا ی ،رسالة فی الحدوث (حدوث ال ال ) ،چاپ سید حسین موسویان ،تهران 1378
ش.
صدرالدین شیرا ی ،شرح و ت لیشه بر الهیات الشفاء شیخ الرئیس ابوعلی ابنسینا ،نجفشلی حبیبی،
تهران 1382 ،ش.
صوان الحکمة و ثالث رسائل (منسوب به ابوسلیمان سجستانی) ،بوه کوشوش عبودالرحمن بودوی،
تهران .1974
قخررا ی ،المطالب العالية من العلم االلهی ،تحشید الدکتور أحمد حجا ی السشّا ،دار الکتاب ال ربوی
بیروت.1987 ،
قفقی ،امال الدین ابی الحسن یوس  ،تاریخ الحکماء وهو مختصر ال و نی مون کتواب بخبوار
ال لماء بأخبار الحکماء ،به کوشش ژولیو لی رت ،اقست بغداد  ،1419قیب یگ .1903
کربن ،هوانری ،اسوال در سور مین ایوران (چشو انودا های م نووی و قلسوفی 2؛ سوهروردی و
اقالعونیان ایران) ،ترامة رضا کوهکن ،موسسة پژوهشی حکمت و قلسفه ایران ،تهران.1390 ،

1396  بهار و تابستان،31  شماره،ااویدان خرد
، قواهره، چواپ محمود عبودالهادی ابوو ریوده، رسائل الکندی الفلسفیه، ی شوب بن اسحد،کندی
. 1950 /1369
. به کوشش ه، غایة الحکيم و احق النتيجتين بالتقدیم،) ابوالشاس مسلمه بن احمد (منسوب،مجریقی
.1927  هامبورگ،ریتر
، بیروت، به کوشش شارل پال، مروج الذه و م ادن الجوهر، ابوالحسن علی بن حسین،مس ودی
.1966
.)1967( 1894  لیدن، دُ خویه.҆ اِی.  به کوشش ا، التنبیه واقشراف،همو
.1899 ، پاریس، البدء و التاریخ،) مقهر بن عاهر (منسوب به احمد بن سهل بلخی،مشدسی
. ش1377  تهران، ترامة علی اصغر حکمت، تاریخ اامع ادیان. اان بی، نا
 ضمیمه مجله دانشکده ادبیات،»  «هرمس و نوشته های هرمسی در اهان اسال، سید حسین،نصر
. ش1341  تهران،2  ش،10  سال،دانش اه تهران
. 2007 /1427 ، قاهره، نهایة االرب فی فنون االدب، شهاب الدین احمد به عبدالوهاب،نویری
 (اقسوت1873 -1866 ، قیب یوگ، به کوشش قردینانود و وسوتنفلد، م ج البلدان،یاقوت حموی
.) 1965 تهران
.) دارصادر (بیتا، بیروت، تاریخ ی شوبی، احمد بن اسحد،ی شوبی
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