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خميرة1ازليدرنزدسهرورديورنهگنون 
بابکعاليخاني* 

1

چکيده 
سهروردي در کتب خود از خميرة ازلي و ابدي يا خمي رة مقدّس اي س ن
ب ميان آورده ک بدون اطّالع از آن نميتوان در زمرة حکماي حقيقي ج اي
گرفت .در کتاب مطارحات« ،کلمة» ننستي را ک همان خميرة ازل ي اس ت
در دو رشتة شرقي (خسرواني) و غربي (فيثاغورسي) ترسيم کرده است ک
سرانجام در يک نقط جمع گرديدهاند و سهروردي خود وارث اي امان ت
گرانبهاست .رن گنون نيز ب طريق مش ابهي از خمي رة ازل ي (la Tradition
) primordialeسن گفت است ک مظهر ننستيني دارد و مظه ر بازسس يني:
مظهر اوّل آن آيي هندو و مظهر آخر آن دي اسالم است .در اي مقال  ،ب ا
استناد ب گفتاري از گنون دربارة سَناتَنَ دهَرمَ (خميرة ازل ي و اب دي) ،رأي
او با رأي سهروردي برابر نهاده شده است.
واژگانکليدي :خميرة ازلي ،خميرة مقدس  ،سَ ناتَنَ دهَرمَ  ،اي ران ،هن د،
اسالم.

* عضو هيأت علمي مؤسس سژوهشي حکمت و فلسف ايران.
تاريخ سذيرش1394/6/21:
تاريخ دريافت1394/6/3:
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مطلعسخن
هنگامي ک از حکمت اشراق س هروردي س ن م يرود ،چ بس ا نظري ة «اص الت
ماهيت» ب ذه متبادر گردد؛ در کتبي مانند مطارحات و حکمةاالرشاق آمده است ک
«وجود» از اعتبارات عقلي است ،يعن ي ص رفا در اذه ان وج ود دارد و آن را ماب ازا
خارجي و عيني نيست .امّا اگر از اي رأي س هروردي نتيج گرفت ش ود ک او ب
اصالت ماهيت ب معني مورد نظر صدرالمتألهي قائل است ،صحيح نيست ،چراک در
زمان شيخ اشراق مسألة اصالت وجود يا اصالت ماهيت ب آن قالب و صورتي ک در
دورة صفوي و در نزد ميرداماد و مالصدرا طرح شد ،مطرح نشده بود .اصالت ماهي ت
در نزد شيخ اشراق ب معناي ديگري است.
براي ب دست آوردن معني آن ،قدم اوّل اي است ک دو معني ماهي ت ،يعن ي «م ا
يقال في جواب ما هو» و «ما ب الشَّي هو ه و» از يک ديگر تمي ز داده ش ود .اص الت
ماهيت مورد نظر سهروردي ب معني دوم مربوط است و ن ب معن ي اوّل .معن ي دوم
اعمّ است و معني ننست را در بردارد 2.قدم دوم اي است ک ماهي ت ي ا هوي ت از
نظر سهروردي را ب نور و ظلمت برگردانيم ،چرا ک ساية حکمت اش راق ب ر روي دو
رمز نور و ظلمت نهاده ش ده اس ت .ب دي س ان ب هوي ته اي ن وراني و ظلم اني
ميرسيم ک مت واقع را تشکيل داده است 3.قدم سوم اي اس ت ک دو رم ز ن ور و
ظلمت را بگشاييم ک آنگاه ب هويتهاي آگاه و ناآگاه برميخوريم ،زيرا ک در قس م
ثاني از کتاب حکمةاالرشاق ب وضوح ذکر شده است ک نور حقيقي هم ان آگ اهي و
خودآگاهي است و ظلمت حقيقي همان ناآگاهي و ناخودآگاهي 4.ق دم واسس ي اي
است ک شاهد مطلق ازلي را بيابيم ک با رخ و زلف خود م ت خ ارر را س ر س اخت
نيالقضهه ة هم داني
اس ت .در اي مرحل  ،از ميان ة تعليم ات وحدةالشههد ی عهه 
سربرميآوريم.

5

مالحظ ميشود ک اصالت ماهيت شيخ اشراق نظرية سهل و سيشافتادهاي نيس ت
ک در دورة شاه عباس صفوي آن را رد کرده باشند .فلسفة سهروردي نردباني «اس ت»
براي وصول ب بام بلند «وحدةالشد » عرفايي مانند بايزيد بسطامي ،حلّار ،ابوالحس
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خرقاني ،ابوسعيد ابوالنير ،احمد غزّالي و سرانجام عنيالقض ة همداني ،چنانک فلس فة
صدرا نردباني است براي وصول ب بلنداي «وحدةال ج » اب عربي ،قون وي ،کاش اني،

قيصري ،فرغاني و ديگران.
يک ي از محقِّق ان ارجمن د ،فلس فة س هروردي را ب س جنب ة روش ش هودي،
علمالنّفس شهودي و نظام نوري شهودي تحليل کرده است 6.بي اي س بُعد ي ا س
جنب در حکمت اشراق چ سيوندي است؟ حقيقت اي است ک ب دون درت ت امّ و
7
تمام نکتة «وحدةالشد » عرفاني ،سيوند اي س بُع د ن وراني را نم يت وان درياف ت.
وانگهي چون عي عبارات و اشاراتي مانند آنچ اب عربي و اص حاب او آوردهان د در
نوشت هاي شيخ اشراق يافت نميشود ،نميتوان سهروردي را عارفي نيم تمام دانست.
ب عالوه ،اگر نظرية اصالت ماهي ت س هروردي و تش کيک ن وري او و تش نّ از
ديدگاه او ب درستي درت نگردد ،اي گمان سيش خواهد آمد ک رأي اص الت ماهي ت
شيخ اشراق مانند غدّة سرطاني همگي سيکرة حکمت اشراق را دربرگرفت و آن را زار
و نزار ساخت اس ت .چ ون اص ل م رام س هروردي را ک وحدةالشهد خراس اني و
ماورا النهري است ب دست نياوردهايم ،شرح و گزارش و نقد خود ما در ب اب ش يخ
اشراق رنجور و بيمار خواهد بود 8.براي تجليل از مقام فلسفي و عرف اني ص درا ززم
نيست ک از جاللت قدر شيخ اشراق چيزي کسر کنيم.
هنگامي ک از حکمت اشراق سن ميرود ،سارهاي ديگر از اشناص ب ي اد رم ز
و تمثيل ميافتند و نيز عالم مثال را ب ياد ميآورند ک ش يخ اش راق ننس تي ب ار در
تاريخ فلسفة اسالمي ب طرح آن همّت گماشت .شيخ اش راق قياس ات بره اني را در
اثبات آنچ ب شهود يافت است ب کار برده و در اي قسمت نيز قوّت خ ود را نش ان
داده است ،ولي نبايد فراموش کرد ک ک لّ حکم ت او ب ر ساي ة دو رم ز روش نايي و
تاريکي نهاده شده است 9.ب عالوه ،رمزه اي گون اگوني در آث ار رم زي خ ود آورده
است .ب عنوان مثال ،در رسالة عقل سرخ ،از کوه قاف و گوهر شباف روز و درخ ت
طوبي و دوازده کارگاه و زره داوودي و تي غ ب الرت و چش مة آب زن دگاني س ن
گفت اس ت10.چنانک برخ ي از اه ل تحقي ق نش ان دادهان د ،س هروردي در منط ق
مطارحات قضاياي خيالي يا منيالت را از جهتي حتي بر اوَّليات راجح دانس ت اس ت
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ک يادآور نظرية مثازتِ نبوّت در نزد حکيم ابونصر ف ارابي اس ت11.روش ارس طويي
در استدزل ،روش بسيار نيکويي است ،امّا ب کار بردن رموز چيز ديگري اس ت .رم ز
و تمثيل زبان ازلي و فطري آدمي است و ظرفيت اي زبان از هم بيشتر اس ت .ش عر
از همة لسانها برتر و بازتر است.
هنگامي ک از حکمت اشراق سن ميرود ،سارهاي ديگر از اشناص ب ي اد نق د
تند و تيز سهروردي بر ارسطو و سيروانش ميافتند .درهم ک وفت تعري ف ب ح دّ و
رسم و بازگردانيدن قضاياي شرطي ب حملي و سالب ب موجب و جزئي ب کلّي و
غيرضروري ب ضروري و تقليل م واد قض ايا از ش ش ب س و انتق اد از تط ويالت
مشائيان در باب مقوزت و سعي شيخ اشراق در تقليل مقوزت ب سن مقول  ،انتق اد از
هيولي و صورت ارسطويي و مباحثي از اي دس ت ،نوي دبنش عب ور از ارس طو و
درافکندن طرح نو غيرارسطويي است ،گويي ک سهروردي ني ز در نيم ة ق رن شش م
رنسانسي بر سا کرده است .ولي سهروردي با ارسطو از يک جهت منالف اس ت و از
جهت ديگر منالف نيست .محدوديتهاي فکر ارسطويي و عقلگرايي مف رط او ک
ب زيان کشف و شهود است مورد انتقاد شيخ اشراق بوده است ،وگرن ارسطو ک در
کُن آرا خود از افالطون دور نيست در نزد سهروردي جايگاه بزرگي دارد .مگر شَ بَح
ارسطو نبود ک در حکايت منامية مذکور در تلويحات ،راه حقيق ي عل م و معرف ت را
ب سهروردي بازنمود و سپس زبان ب ستايش از استاد خود افالطون بازگش ود؟ گ ذر
کردن از محدوديتهاي فلسف ارسطو کجا و نفي مطلق او ک از رنسانس ب بعد غالبا
در سيش گرفت شد کجا؟
هنگامي ک از حکمت اشراق سن ميرود ،شايد اشناص اندکي نيز باشند ک ب
ياد خميرة ازلي و ابدي شيخ اشراق بيفتند .اي نظري مميزة حکم ت اش راق اس ت و
حساب اي حکمت را از حکمت مشا و حکمت متعالي جدا ميگردانَ د .ب جه ت
اينک ب اي بُعد کمتر توج شده است ،در اي مقال ب مقايس ة آرا س هروردي و
گنون در باب خميرة ازلي ميسردازيم .از آنجا ک احي ا متافيزي ک وحدةالشهد ي و
طرح سمبليسم و نقد ارسطو ب منزلة آغاز انحطاطي عميق در فلسفة غرب اس ت ک
تا ب امروز ادام مييابد و خورشيد حقيقت رفت رفت ب غروبگاه خ ود م يرس د و
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نيز کشف خميرة ازلي12،ارکان چهارگانة انديش رن گنون است؛ يافت عي اي ارکان
چهارگان در نزد شيخ اشراق ما را بر آن ميدارد ک تعليمات رن گنون و اص حاب او
را خويشاوند اشراق بدانيم و آن را ب نام «اشراق نو» بنوانيم.

خميرةازليدرنزدشيخاشراق
13
سهروردي در طبيعيات مطارحات آورده است:

«و او عنه عمههحل ا قيقهة ىف) تا ننه اى همک ن کمههة االرشاق احيينه يهه

ا کمة العايقة الاک م زالت ائمة هند و رس و ن نل و مرص و قهدم ي نه

إىل ا الط يدورو عميده و ي هارجج عنده حکمهادحل و ههک ا مهرية
االزلية».

«ما علم حقيقت را در کتاب خود موسوم ب حکمهةاالرشاق ب وديع

نهاديم .در آن کتاب حکمت عتيق اي را ک سيشوايان هن د و س ارس
و بابل و مصر و قدماي يونان تا افالطون بر گِرد آن (ب مانن د ي ک
قطب) گرديدهاند و حکمت خود را از آن استنرار ک ردهان د زن ده
ساخت ايم 14.آن همان خميرة ازلي است».
وي در الهيات مطارحات مينويسد:
عن الع مل اندا»
مخرية م انقطعت 
ی ا  لم کمة 
«...عم 

« ...زيرا ک حکمت را خمي رهاي اس ت ک ت ا اب د از ع الم بري ده
نگردد».
باز در همي کتاب مينويسد:
جيج اىل اى ت االصغج
«و ا ّم الن ر الط مس الذى ّ
عنه من طرقة ي ن ا کيحل اىع ّظحل ا الط و من عظام مهن انضهرع عنهه و
15

آخج مهن صه ّ اخره ر

17
16
همک
نقک اسمه ) الا اريخ ههجمس .و ) الفدمه ّيني م لها الطهني اى ّ

)

نکي مجث و تذا من شيعاه ا جيهدو و تيروهو .و ا ّمه انه ار ال هم
هذ االزمنة القجيرة رمرية الفيثه و ر ّيني وقعهت اىل ىخهک18امخهيحل و منهه
نزلت اىل س ّي ر ت رت و شيعاه .و ا ّم مخرية ا ووان ّيني ) ال م

دي ن زلهة
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اىل س ّي ر ن ط م و من نعد اىل اهک نيضه و مهن نعهدهحل اىل سه ّي ر مهل و
خجق  .و من ا ووانيّني مخرية وقعت اىل م امازجت نه طجيقة من مخه يج
19

ل يث و رس و انر ذقمس و سهقمري س عهل ل ه حه ظک الکممهة 20مهن
الرشهقک و وقعهت اىل قه م تک ّممه ا ن ل هکينة يعج ه )
الغجنک و
اجل نب
ّ
ّ
21
واوين الق ّصة».

«اما نور طامس ک منجر ب مرگ کوچک است ،بازسسي کس ي ک
از طبقة حکماي يون ان ب درس تي از آن خب ر داد حک يم ب زرگ،
افالطون است ،و از بزرگاني ک از او ض بک ک ردهان د و ن امش در
تواريخ هست هرمس را ميتوان نام برد .در مي ان فهلوي ان ،گِلش اه
موسوم ب کي ومرث اس ت و ني ز از ش يعة او فري دون و کينس رو
ميتوان ياد کرد .اما انوار سلوت در اي زم انه اي نزدي ک ب م ا،
يکي خميرة فيثاغورسيان است ک ب ج وانمرد ش هر اخم يم مص ر
رسيد و از او ب س يار شوش تر و ش يعة او ف رود آم د .امّ ا خمي رة
خسروانيان در سلوت ب سيار شهر بسطام و سس از او ب ج وانمرد
شهر بيضا فارس و سپس ب سيار شهر آمل و ش هر خرق ان ن ازل
گشت .و از خسروانيها خميرهاي منتهي شد ب آنچ طريق اي از
خمي رهه اي خان دان فيث اغورس و انب اذقلس و س قلبيوس ب آن
ممزور گشت بر زبان حافظان کلم در جانب غربي و شرقي ،و ب
قومي رسيد ک با سکين و از سکين سن گفتن د ک در دفتره اي
داستاني آمده است».
با تأمّل در اي سننان سهروردي ميبينيم ک وي ب خميرة مقدّس اي قائ ل اس ت
ک ازلي و ابدي است .اي خميره« ،خميرة حکمت» است و «خمي رة س لوت» اس ت،
چرا ک نظرية صِرف هرگز کافي نيست و نظري حتما بايد توأم باشد ب ا ي ک طريق ة
عملي ک سالک را ب مقصد اعلي برس انَد .اي خمي رة ازل ي و اب دي در ن زد هم ة
حکماي شرق و غرب قطبي بوده است ک جمل ب دورِ آن ميگرديدهان د 22و دان ش
خود را از آن بيرون ميآوردهاند.
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اي خميره در جوهرة اصلي خود يکي اس ت ،ول ي در مظ اهر گون اگون سدي دار
ميآيد .هيچيک از مظاهر گوناگون عي آن خميرة ازلي و ابدي نيست ،ول ي ش مّ اي
از آن و نمون اي از آن است .صاحب کتاب ارزشمند «حکمت اشراق ،گزارش ،ش رح
و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهابالدي سهروردي» مينويسد« :حکمت ب معن اي
نيل ب مت واقع ب لحاظ نفسازمري يکي بيش نيس ت ،زي را واقعي ت يک ي اس ت،
بنابراي  ،حقيقت و جوهر حکمت نيز واحد است .از نظر سهروردي ،خميرة حکم ت
دو ويژگي دارد .1 :خميرة حکمت از سوي ربّالنوع انسان ب او اعط ا م يش ود.2 .
خميرة حکمت ازلي و مقدّس است ،زيرا واقعيت امر سابرجا و ثابت و ماورايي اس ت.
با توج ب تصويري ک سهروردي ،بر اساس شهودات دروني خود از حکمت حقّ و
خميرة واحد آن ارائ ميکند ،معتقد است تمام حکمايي ک سيش از ارس طو در يون ان
وجود داشتند و همة آنان ک در هند يا فارس يا بابل و يا جاهاي ديگر ميزيستند ،در
واقع يک حکمت حقيقي داشتند ،چ اينک همة آنها ب روش اش راقي و ش هودي ب
عالَمِ ماورا نظر کردند و اموري را در آنجا يافتند و از آن امور گ زارش کردن د .ح ال
ک ما آن گزارشها را مشاهده ميکنيم ،ميبين يم در مس ائل بني ادي هس تي و فراين د
23
کلّي ،آن گزارشها هم يکسان گزارش کردهاند».
باز اي نويسنده در ساورقي مينويسد« :امروزه برخي بحثي را مط رح ک ردهان د ب
نام حکمت يا خرد جاويدان يا حکمت کلّي جهاني ک کرب هم چند جا آن را تکرار
ميکند .ب نظر ميرسد با اي بحثِ س هروردي درب ارة خمي رة واح د حکم ت باي د
نوعي تشاب داشت باشد .جا دارد تحقيقي انجام شود تا تشابهات و تم ايزات آن دو را
24
بازشناخت و نسبت آن دو را با روش شهودي سنجيد».

خميرةازليدرنزدرنهگنون
رن گنون ( )1951-1887حکيم فرانسوي از خميرة ازلي در اکث ر نوش ت ه اي خ ود
سن ب ميان آورده است .وي اي رش تة زرّي دان ايي را ف وق بش ري و مق دّس
ميانگارد ک از ازل تا ب ابد مستمر و مستدام اس ت .وي آن را م أخوذ از عق ل کلّ ي
ميداند و سنّتهاي گوناگون شرقي و غربي را جلوههاي رنگارنگ آن خمي رة واح د
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قلمداد ميکند .از آنجا ک از سننان گنون در اي باره کمتر سنني در ميان بوده اس ت،
بهتر است مقالة سربار وي را تحت عنوان سَنا َتنَ دْهَرْمَ  25بررسي نماييم و س پس رأي
او را با رأي سهروردي برابر نهيم.
گنون بحث خود را از ترجمة لفظ سنس کريت «سَ ناتَنَ دْهَرْمَ » آغ از م يکن د و
مينويسد« :تصوّر سَناتَنَ دْهَرْمَ را در غرب معادلي نيست 26،تا ب جايي ک اص طالح
يا عبارتي در آنجا نتوان يافت ک معناي اي الف اظ سنس کريت را از جمي ع جه ات
منتقل تواند ساخت؛ اي الفاظ را ب هر نحو ک ترجم کنند ،ولو آن ترجم ب کلّ ي
نادرست نباشد ،ب هرحال صد درصد مطابق و برابر نيز ننواهد بود.
آنَنْدَه کوماراسُوامي بر آن بود ک تعبي ري ک ب يش از ه ر تعبي ر ديگ ري ب آن
نزديک است «فيلوسوفيا سِرِنيس» است ،ب آن معني ک در قرون وسطاي مسيحي فه م
ميکردند؛ اي رأي از برخي جهات درست است ،هرچند ک با اي حال ،تفاوته اي
مهمّي نيز بي اي دو هست ک چون عدّهاي ب آساني باور کردهاند ک اي دو تص وّر
ب کلّي يکي است ،دراينجا بررسي آن تفاوتها هرچ مفيدتر خواهد بود.
در آغازِ سن بايد متذکِّر شد ک اِشکال ب ترجمة لف ظ سَ ناتَنَ ک لف ظ زتين ي
«سِرِنيس» حقيقا معادل درست آن است ،مربوط نيست؛ در اينجا دقيقا س ن از «دوام»
يا خلود است ،و ن چنانک برخي دعوي کردهاند ،سرمديت .در واق ع ،لت ت سَ ناتَ َن
مستلزم تصوّر مدّت است ،حال آنک سرمديت ،برعکس ،بالذّات زمدّت است؛ مدّت
در اينجا ،غيرمتناهي زيقفي 27،يا ب عبارت دقيقتر «ادواري» اس ت (چنانک در لت ت
 aiōniosيوناني ديده ميشود؛ اي لتت نيز ن ب معناي «سرمدي» است ک متج دّدان
غالبا از روي خلک و التباسي اسفنات چني ميسندارند) .آنچ ب اي معن ي دائم ي
است ،از آغاز يک دوْر تا انجامِ آن سيوست برقرار و باقي است و بنا ب س نّت هن دو،
دوْري ک در خصوص سَناتَنَ دْهَرْمَ بايد در نظر گرفت يک مَ ْ ونْتَ رَه اس ت ،يعن ي
مدّت ظهور يک بشريت خاکي .بيدرنگ بيفزاييم (چرا ک اهميت تامّ و تم ام آن بع د
از اي آشکار خواهد شد) ک سَناتَنَ ب معني «اوّلي» 28نيز هست ،و ب ع الوه ،ادراتِ
ربک مستقيم آن با آنچ گقتيم نيز آسان است ،زيرا ک هرچ حقيقت ا دائم ي ي ا خال د
باشد صرفا آن ب آغاز دوْر باز ميتواند گشت .سرانجام ،ني ک باي د دانس ت ک اي
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دوام و همچني ثباتي ک ززمة ض روري آن اس ت ،گرچ ب ه يچ وج نباي د ب ا
سرمديت خلک گردد ،چراک با آن هيچ وج اش تراکي ن دارد ،م عذل ک جل وهاي از
سرمديت و عدم تتيرِ متعلّق ب آن مبادي است ک سَناتَنَ دْهَرْمَ نيز بروز و ظه ور آن
نسبت ب عالَمِ ماست.
کلمة «سِرِنيس» نيز همة آنچ را ک در باب سَناتَنَ گفتيم در بر تواند داش ت ،ل يک
گفت اينک مَدْرسيان قرون وسطي ،ک اصطالح «فيلوسوفيا سِرِنيس» ب زبان آنها تعلّ ق
دارد ،تا چ درج از اي معاني ب خوبي آگاه بودهاند کار ب س دش واري اس ت ،زي را
هرچند ديدگاه آنان آشکارا ديدگاهي سنّتي بوده است ،با اي هم تا حوزهاي بيرون ي
گسترش داشت و از بسياري جهات ديدگاهي محدود و مقيد بوده است .ب ه ر ح ال
و با قبول اينک قطع نظر از مالحظات تاريني ميتوان ب اي لت ت ،سرش اري معن ي
آن را بازگردانيد ،باز آنچ در خصوص يکسان انگاش ت آن دو تعبي ر باع ث احتي اط
جدّيتر است ،ب کار بردن اصطالح «فيلوسوفيا» اس ت ک ب اعتب اري ،درس ت ب ا
محدوديتهاي دي دگاه مَدْرس ي منطب ق م يافت د .در وهل ة ننس ت ،اي واژه ،ب
خصوص چنانک متجدّدان عادتا آن را ب کار م يبرن د ،ب آس اني ابه امه ايي س يش
ميآوَرَد .البتّ با روش ساخت اينک «فيلوس وفيا سِ رِنيس» ب ه يچ وج «يک ي» از
فلسف ها ،يعني يکي از ادراکات خاصّ کم و بيش محدود و در قالب يک سيستم ک
فرد ب خصوصي آن را ساخت باشد ،نيست ،بلک بنياد مشترکي اس ت ک هرآنچ در
همة فلسف ها ارزشمند است از آن برآمده است ،ميتوان آن ابه امه ا را زدود؛ و اي
نحو نگريست ب «فيلوسوفيا سِرِنيس» يقينا با فکر مَدْرسيان منطبق خواهد بود .امّ ا ب از
در اينجا اشکالي هست ،چرا ک اگر آن را ب مثابة ن وعي بي ان موثّ ق حقيق ت لح اظ
کنند ،چنانک بايد چني کنند ،آنگاه بيش از فيلوسوفيا ،از سوفيا سن در ميان خواهد
بود« .حکمت» را نميبايد با تمنّايي ک منتهي ب حکم ت اس ت ي ا ش وقي ک آن را
ميجويد و چ بسا ک ب آن راه بَرَد خلک کرد؛ تنها همي تمنّا و جُستوجوست ک
لتت «فلسف » بنا بر وج اشتقاق خود دقيقا دالّ بر آن است .شايد گفت شود ک اي
واژه از روي تناظرْ نوعي نقل 29تواند سذيرفت ،و هرچند ک ب نظر م ا اي اص طالح
اجتنابناسذير نيست (چنانک اگر ما حقيقتا اصطالح بهت ري در اختي ار نم يداش تيم،

100

جاويدان خرد ،شماره  ،27بهار و تابستان 1394

چني ميبود) ،قصد اعت را ک ردن ب امک انِ چن ي ک اري ن داريم؛ امّ ا حتّ ي در
مساعدتري وج  ،باز فيلوسوفيا معادل صحيح دْهَرْمَ 30در زب ان سنس کريت ننواه د
بود ،چ هرگز دالّ بر چيزي بيش از يک تعليم (دکتري ) نيست ،تعليمي ک دامن ة آن
هرچ باشد ،ب هر حال صرف ا نظري باقي خواهد ماند و ب هيچ وج ب ا هم ة آنچ
ديدگاه سنّتي درجامعيت خود در بردارد برابر ننواه د ب ود .تعل يم در دي دگاه س نّتي
هرگز ب منزلة صِرفِ يک تئوري مکتفي ب ذات انگاشت نميشود ،بلک علم ي اس ت
ک ب تحقّق بايستي سيوست و ب عالوه ،موارد اطالقي را شامل است ک بياستثنا ب
همگي شئون حيات انساني بسک مييابد».
نويسنده سپس ب تحقيق معني «سَناتَنَ دْهَرْمَ » ميس ردازد« :اي بس ک و توسّ ع از
نفسِ معني لتت دْهَرْمَ نشأت ميياب د ،لتت ي ک ترجم ة آن ب ا اص طالح واح د در
زبانهاي غربي ممک نيست؛ نظر ب ريشة اي لت ت ) (dhriک واج د معن ي ب ردن،
تحمّل کردن ،نگاه داشت و حفظ نمودن است ،آن بيش از هر چيز بر اصل قي ومي ي ا
نگاهدارندة موجودات دزلت دارد و ب تبع آن ،زاقل ت ا ج ايي ک ب ا ش روط ظه ور
سازگار افتد ،دالّ بر اصل ثبات موجودات است .توجّ ب اي نکت مه م اس ت ک
ريشة  dhriدر صورت و معني با ريشة ديگر ک  dhruباشد تقريبا يکي اس ت؛ از اي
ريشة دوم است ک کلمة  dhruvaب معني «قطب» مشتق ش ده اس ت .ب راي دري افت
تصوّر دْهَرْمَ در عميقتري معناي آن ،ززم است ک ب معناي «قطب» يا «محورِ» عالمِ
ب ظهور سيوست توجّ کرد ،چرا ک آن در مرکز گردشهاي همة اشيا  ،زيتتي ر ب اقي
ميمانَد و چون در آن گردشها شرکت ندارد ،بر سير دگرگونيها فرمانرواس ت31.در
اي خصوص ،نبايد فرام وش ک رد ک چن ي زب اني ب يم خصوص يت ترکيب ي
انديش اي ک ادا مينمايد ،بيش از زبانهاي امروزي ب ف ّ تمثيل 32سيوس تگي دارد؛ در
زبانهاي امروزي چني سيوستگي چندان باقي نمان ده اس ت ،مگ ر آنک ب واس طة
اشتقاقي دوردست ،آن را بازيابيم .اگر بحث بيشتر ،ما را از موض وع گفت ار خ ود دور
نميساخت ،نشان ميداديم ک تصوّر دْهَرْمَ از طريقِ تصوير «درخت جهان» مس تقيما
ب نمودار رمزي «محور» مربوط است.
ميتوان گفت ک اگر دْهَرْمَ بدي سان صرفا در مبدأ لحاظ گردد ،بالضّروره سَ ناتَنَ
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خواهد بود و حتّي ب معنايي وسيعتر از آنچ در باز نشان داده شد چني اس ت ،چ
ب جاي آنک ب يک دورِ خاص و موجوداتي ک در آن ب ظهور م يسيوندن د مح دود
افتد ،ب يکسان بر همة موجودات و بر همة اطوار ظهور آنه ا قاب ل اط الق اس ت .در
اينجا نيز حقيقتا ب معناي دوام و سايندگي برميخوريم ،امّا بديهي است ک ساين دگي و
دوام ،ک بدون آن از دْهَرْمَ ابدا سن نت وان گف ت ،ب معن اي نس بي ب ر ترازه اي
گوناگون و در قلمروهاي کم يا بيش محدود اطالق تواند شد و اي امر ،جملة مع اني
ثانوي يا «تنصّصي» اي اصطالح را موجّ ميگردانَد .از آنجا ک دْهَرْمَ عبارت اس ت
از اصلِ نگاهدارندة موجودات ،عبارت خواهد ب ود از ه مرنگ ي 33هري ک از آنه ا ب ا
فطرت منصوص خويش .بنابراي  ،ب اي معني ميتوان از دْهَرْمَة وي ژة ه ر موج ود
سن گفت (ک ب نحو ادقّ با لفظ سْوَدْهَرْمَ نشان داده ميشود) يا دْهَرْمَة وي ژة ه ر
رده از موجودات ،چنانک ميتوان از دْهَرْمَة يک عالَم يا يک ط وْر وج ود و ي ا حتّ ي
صرفا بنش معيني از آن ،يعني دْهَرْمَة قوم خ اص و ي ا دوران خ اص گفتگ و ک رد؛
وقتي از سَناتَنَ دْهَرْمَ سن ميگوييم ،مقصود ما چنانک گفتيم تمامت ي ک بش ريت
است در طول مدّت ظهور آن ،ک عبارت باشد از يک مَ وَنتَ رَه .همچن ي م يت وان
گفت ک در اي مورد ،سَناتَنَ دْهَرْمَ «قانون» يا «هنجارِ» منت ب آن دوره است ک
از همان آغاز توسّک مَنو ،يعني خردِ جهاني ک مظه رِ مش يت رب وبي و مب ي ِ نظ ام
عمومي در آن دوره است ،ترتيب مييابد و تشريع ميگردد .اصوز معني درست م انَوَه
دْهَرْمَ  ،قطع نظر از جملة انطباقهاي جزئ ي ک از آن اش تقاق توان د ياف ت ،هم ي
است ،گرچ اي انطباقه ا ب جه ت آنک در تحلي ل نه ايي چي زي نيس ت مگ ر
ترجم هايي ک ب حکم مقتضيات گوناگون زمان و مکان ززم آمده است ،ب درس تي
ب نام مانَوَه دْهَرْمَ ناميده تواند شد .ولي بايد افزود ک در چني م وارد ،نف س تص وّر
«قانون» عمال مستلزم نوعي محدوديت خواهد بود ،زيرا گرچ لفظ قانون را توسّعا بر
مندرجات کلّ مجموعة کتب مقدّس اطالق م يت وان ک رد ،چنانک درب ارة ت ورات
عبراني ک معادل دْهَرْمَة سنسکريت است چني است ،با اي حال ،لفظ قانون ب ط ور
بسيار مستقيم و طبيعي ،جنبة «تشريعي» 34ب معني اخ ّ کلم را در ذه ه ا ت داعي
ميکند ،جنب اي ک مسلّما کلّ سنّت را تشکيل نداده است ،هرچند ک جز ِ مق وّمي از
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هر تمدّنِ بهنجار ب شمار ميرود .اي جنبة تش ريعي ،ول و در حقيق ت ص رفا ن وعي
سياده کردنِ اصول کلّي در نظام اجتماعي است ،بالضّ روره (مانن د م وارد ديگ ري ک
اصول کلّي را در قلمروهاي جزوي سياده ک ردهان د) مس تلزم تعل يمِ حِکم ي محض ي
است ک همان جز ِ ذاتي و بنيادي سنّت باشد ،يعني آن معرفت اصلي ک همة اج زا ِ
ديگرِ سنّت بر ساية آن نهاده شده اس ت و ب يوج ود آن ،ه يچ چي ز س نّتي در ه يچ
قلمروي هرگز وجود نتواند داشت.
از نظامِ عمومي سن ب ميان آمد ک عب ارت باش د از اظه ارِ مشّ يت رب وبي در
قلمروِ ظهور و آن در هر طورِ وجود ،نحوههاي خاصّي ب خود ميسذيرد ک با شروطِ
منت ِّ ب آن طورْ متعي ميگردد .حال ،زاقل ب اعتباري ،دْهَرْمَ را ميتوان ب منزل ة
همرنگي با نظام کلّ تعريف کرد ک مبي نسبتِ نزديک آن با رِتَ خواهد بود؛ رِتَ ني ز
نظام کلّ است و معناي آن از جهت اشتقاقِ لتت ،راستي و درستي اس ت ،چنانک دِه
در سن شرق دور چني است؛ بي دِه چيني و دْهَرْمَة هندويي وجوهِ اش ترات بس يار
است و اي امر بار ديگر يادآور مفهوم «محور» اس ت ،مح وري ک ص احبِ جهت ي
است ثابت و زيتتير .اص طالح سنس کريت رِتَ آش کارا ب ا واژة  riteدر زب انه اي
اروسايي (ک ب معناي آيي است) يکي است؛ اي واژه نيز در معناي ننستي ِ آن ج دّا
دالّ بر هر آن چيزي بوده است ک بر وفقِ نظامِ کلّ ب ج اي آورده ش ود ،چ هم ة
تمدّنهاي کامال سنّتي ،بازخ ّ در بدوِ کار خويش ،از خصوص يتِ آيين ي ب معن ي
35
دقيقِ کلم برخوردار بوده اند .آيي ها صرفا بر اثرِ انحطاطي ک ب فعّالي تِ «عُرف ي»
در همة حوزهها انجاميد ،معناي محدودتري يافت ،ب طوري ک قائل ش دن ب ف رق
بي «امر قدسي» و «امر عُرفي» بيشک مستلزم آن بود ک از آن س س برخ ي ام ور را
بيرون از نظرگاهِ سنّتي انگارند ،ب جاي آنک نظرگاهِ سنّتي را ب يکس ان ش املِ هم ة
امور دانند؛ آنچ از دايرة نظرگاه سنّتي بيرون ميافتد و «عُرفي» انگاش ت م يش ود ،در
حقيقت اَدْهَرْمَ (نادرست) و اَنرتَ (ناراست) خواهد ب ود .در براب ر باي د دانس ت ک
آيي ها ک از زمان تفکيک امور قدسي و عُرفي ب بعد ،برابر با امر قدسيان د ،هم واره
خصوصيتِ دْهَرْمَ اي خود را نگاه ميدارند و يادگاري اند از زمانِ س يش از انحط اطي
ک دام گير گشت .در حقيقت ،فعّاليتِ غير آييني است ک کژ و نابهنجار اس ت و ن
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فعّاليت آييني؛ ب خصوص «عادت»ها ي ا «رس م»ه ا ک فاق دِ وج ِ عمي ق و ص رفا
محصولِ اختراعِ آدمياند ،در اصل وجود نداشت و تنها بر اثر کژروي سدي د آم دهان د.
قطع نظر از افکار برخي اشناص ،ب آيي ها از ديدگاه سنّتي ک بنگرند (و چني باي د
تا اي نام را بتوان بر آنها نهاد) ،کوچکتري ربطي ب چني امور تقلّبي يا شکلک36ه ا
نتوانند داشت .ب عالوه ،اي نکت  ،اساسي است ک وقت ي از ه مرنگ ي ب ا نظ ام ک لّ
سن ميگوييم ،از اي کالم تنها نظام بشري (يا تشريعي) را نبايد فه م ک رد ،بلک و
حتّي بيش از هر چيز ،نظام جهاني (يا تکويني) را بايد درياف ت نم ود .در ه ر بي نشِ
سنّتي همواره بي اي يکي و آن ديگري نس بتي هس ت و رواب ک فيم ابي اي دو را
آيي است ک آگاهان نگاه ميدارد؛ اي امر مستلزم آن است ک آدمي ب نح وي در آن
حيط اي ک فعّاليت وي در آن است ،يعني در نظام تکويني ،همکاري جويد.
نتيجة سن آنک اگر سَناتَنَ دْهَرْمَ عبارت باشد از ي ک س نّت ج امع ازط راف،
سس ب نحو اجمالي همة شاخ هاي فعّاليت بشري را ک ب توسّ ک س نّت «متب دّل و
متحوّل» ميگردد در برخواهد داشت ،زيرا ب يم آن جامعي ت ،اي ش اخ ه ا در
خصوصيتِ «غير بشري» ک جز ذات هر سنّت يا ب عب ارت بهت ر ،ع ي ذات ه ر
سنّت بما هي سنّت است انباز ميگردن د .بن ابراي  ،آن درس ت در براب ر «اومانيس م»،
يعني آن نظرگاه ک مايل است هم چيز را ب سطح صرفا بشري تقليل ده د ،خواه د
بود؛ چني نظرگاه اساسا همان نظرگاه عُرفي است .خصوصا در اي جاست ک بي نش
سنّتي راجع ب علوم و هنرها هرچ ژرفتر از بينش عُرفي در خص وص آنه ا متم ايز
ميگردد ،تا جايي ک بيمبالت بايد گفت ک متاکي راستي اي دو را از يکديگر ج دا
ساخت است .از ديدگاهِ سنّتي ،علوم و هنرها ص رفا هنگ امي معتب ر و ج ائز اهمي ت
خواهند بود ک ب مبادي کلّي ب نحوي متّصل باشند ک تو گويي موارد اط القِ تعل يم
اساسي در يک مرتبة امک اني خ اصّان د ،چنانک تقن ي اجتم اعي و تنظ يم هي أت
اجتماعي مواردِ اطالقِ ديگر آن مبادي است در حيط اي ديگ ر .عل م و هن ر در هم ة
انحا ِ عمل خود ،از طريق انباز گشت در ذاتِ سنّت از همان خصلتِ آييني برخوردار
خواهند بود ک از آن سن ب ميان آورديم و هيچ فعّاليتي مادام ک بر هنج ارِ ص حيح
باقي مانَد از آن خصلت بيبهره ننواهد بود .ميتوان افزود ک از اي دي دگاه در ب ي
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هنرها و سيش ها فرقي نيست؛ اي دو ب لحاظ سنّت يک چيز اس ت .ب يش از اي در
باب چني مالحظات درنگ نتوان کرد ،مالحظاتي ک دربارة هر يک در مناسبته اي
گذشت ب روشنگري سرداخت ايم ،ولي فکر ميکنيم ک زاقل ب آنقدر سن گفت اي م
ک نشان داده باشيم همة اي امور وراي «فلسف » است ،ح ال فلس ف را هرگون ک
دريافت باشند».
37
نويسنده در اي قسمت از کالم خود از «خميرة ازلي» سن ب مي ان م يآورد و
مينويسد« :اکنون دريافت ِ اينک سَناتَنَ دْهَرْمَ در حقيقت چيست آسان خواه د ب ود:
سَناتَنَ دْهَرْمَ چيزي نيست مگر سنّت يا خميرة ازلي ک در تم امي ط ولِ ي ک مَ ْ
وَنْتَرَه بر دوام و بيتبديل و تحويل باقي است و بدي سان از خصوص يتِ ساين دگي در
طي ادوار برخوردار است ،زيرا ک اوّلي و ازلي بودنِ آن از نش يب و ف رازِ دورانه اي
متوالي برکنارش ميدارد و تنها اي سنّت يا خميره را ب معني ادقِّ کلم ب درس تي و
ب تمامي خميره يا سنّتِ جامع ميتوان انگاشت .ب عالوه ،ب علّ تِ س ير نزول ي دورِ
بشري و تيرگي معنوي حاصل از آن ،خميرة ازلي بر بشر عادي مس تور و از دس ترس
او ب دور است 38.خميرة ازلي سرچشمة ننستي و بنياد مشترتِ همگي صورته اي
سنّتي است ک بر سبيلِ سياده شدن بر احوالِ خاصِّ اق وام و ازمن  ،از آن خمي ره س ر
برآوردهاند ،ولي هيچ يک از آنها را با سَناتَنَ دْهَرْمَ يکي نتوان سنداشت و يا ه يچي ک
را بياني صد در صد مطابق با آن نتوان انگاشت ،هرچند ک آنها هم واره تص ويرهايي
کم يا بيش در سرده از آن خميره ب شمار توانند رفت .ه ر س نّت ي ا خمي رة درس ت
آيي  39عکسي يا ميتوان گفت ک «خليف »اي است از خمي رة ازل ي ت ا ان دازهاي ک
اوضاع و احوالِ امکاني مجال دهد ،چنانک اگر آن سنّت عي سنّت ي ا خمي رة ازل ي
نيست ،معذلک در نزد آنان ک جدّا ب آن اتّصال دارن د و در آن ش رکت م يجوين د،
نمودار خميرة ازلي است ،چرا ک آنان تنها ب اي طريق ب آن دس ت توانن د ياف ت و
نيز اگرچ آن سنّت همگي خميرة ازلي را ظاهر نتواند س اخت ،ب ا اي هم  ،زاق ل
هرچ را ک مستقيما ب آنان مربوط است ب صورتي ک با طبيعتِ فردي آن ان از هم
سازگارتر است بيان ميدارد .ب اعتباري ،همة اي صورتهاي سنّتي گوناگون مجم ال
مندرر و مندم در سَناتَنَ دْهَرْمَ اند ،چ آنها صرفا انطباقهاي کثير درس ت و برح قِّ
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آن خميرة ازلياند و هيچ يک از تطوّراتي ک هر يک از آنها در گذرِ زمان در مع ر
آناند ،در نهايت چيزي جز انطباق بر اوضاع و احوال خ اص نتوان د ب ود .ب اعتب ارِ
ديگر ک عکسِ اعتبار ننست و متمّمِ آن است ،همگي آن صورتهاي سنّتي ،سَ ناتَنَ
دْهَرْمَ را ب منزلة درونيتري و «مرکزي»ت ري عنص ر در ب ردارد .آن ص ورته ا در
درجاتِ گوناگونِ ظاهريت ،در حکمِ حجابهاي بسياري هستند ک سَناتَنَ دْهَرْمَ را
ميسوشانند و ب آن راه ميدهند ک صرفا بر سبيلِ تنفيف يافت و کم ي ا ب يش جزئ ي
از خاللِ آن صورتها خود را نشان دهد.
گرچ اي قضي دربارة هريک از صورتهاي سنّتي صادق اس ت ،ب ا اي ح ال،
تمنّاي يکي دانست سَناتَنَ دْهَرْمَ صرفا با يکي از بي ِ آنها ،هرچ خواه د گ و ب اش،
حتّي با سنّت هندو چنانک آن را در زم انِ حاض ر م يي ابيم ،خطاس ت .اگ ر گهگ اه
مرتکب اي خطا ميگردند ،آن از طرفِ کساني است ک اف ق دي دِ آن ان ب واس طة
اوضاع و احوالي ک خود را در آن مييابند فقک محدود است ب آن سنّت و بس .اگ ر
يکي انگاشت ِ يک سنّت با خميرة ازلي ،برحسب آنچ ه ماکن ون تبي ي ک رديم ،ت ا
اندازهاي رواست ،وابستگانِ ديگر سنّتها نيز ب هم ان اعتب ار و ب ا هم ان حقّاني ت
ميتوانند گفت ک سنّتِ آنان همان سَناتَنَ دْهَرْمَ است و اي سن ِ آن ان هم واره ب
نحو نسبي صادق خواهد بود ،گرچ ب نحو مطلق ب داهتا ک اذب اس ت .ول ي دليل ي
هست ک چرا مفهومِ سَناتَنَ دْهَرْمَ ب نظر ميرسد ک بازخ ب سنّت هندو م رتبک
باشد و آن اينک از ميانِ همة صورتهاي سنّتي ک ام روز وج ود دارد ،س نّت هن دو
مستقيمتر از هم از خميرة ازلي اشتقاق يافت اس ت .س نّت هن دو ت و گ ويي امت دادِ
خميرة ازلي است در ظاهر ،گرچ همواره با احوالي ک در آن دورِ بش ري از مرحل ة
لفّ ب مرحلة نشر 40ميرسد (و خود از آن توصيفي ب دست ميدهد ک کام لت ر از
هر توصيفي است ک در جاهاي ديگر ميتوان يافت) همرنگ شده است و بدي س ان
در دوامِ سَناتَنَ دْهَرْمَ بيش از هر سنّت ديگري انباز گشت است .همچني ت ذکّرِ اي
نکت جالب توجّ است ک سن هندويي و اسالمي ص ريحا اعتب ارِ هم ة س نّته اي
درست کيشِ ديگر را تصديق ميکنند و اي از آنجاست ک چ ون اي دو س نّت در
طي مَ ْ وَنْتَرَه زمانا ننستي و واسسي سنّت ب شمار ميروند ،س س ب هم ان مي زان
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ميبايد ک همة صورتهاي منتلف را ک بي آغاز و انجام سديدار آم دهان د در خ ود
جمع کنند (گرچ ب دو وج منتلف) ،تا «بازگشت ب اص ل» را ممک گردانن د؛ از
طريقِ اي بازگشت ،انتهاي دور ب ابتداي آن خواهد سيوس ت و از آنج ا در بَ دوِ مَ ْ
وَنتْرَة ديگري ،سَناتَنَ دْهَرْمَة راستي بار ديگر رخت بر صحرا خواهد نهاد».

خاتمةسخن:مقايسةرأيسهرورديوگنون
گرچ در اصل خميرة ازلي ب ي آراي س هروردي و رن گن ون ه يچ تف اوتي دي ده
نميشود و هر دو ،خميرة ازلي را مأخوذ از عقل کلي و ساري و ج اري در اعص ار و
امصار دانست اند ،معذلک در يک جهت ممک است اختالفي در ب ي اي دو متفک ر
ب نظر برسد و آن اي است ک در نزد سهروردي ،اس الم جل وة ف ارقليطي و ختم يِ
خميرة ازلي است و سنت خسرواني جلوة ننستي آن خميره ب ش مار م يرود .ب
عبارت ديگر ،ص ورت آغ ازي خمي رة ازل ي را در ن زد مت ان م يي ابيم و ص ورت
فرجامي را در اسالم مشاهده ميکنيم .حال آنک در ن زد رن گن ون ،گرچ ش کي
نيست ک اسالم را صورت فرجامي آن خميره ميتوان دانست ،اما وي آيي هن دو را
صورت ننستي ِ خميرة ازلي ميانگارد.
نظر ب اينک سنت مزدايي و سنت هندويي از سرچشمة واحدي نش أت يافت ان د
(خميرة توحيدي هند و ايراني) ،فاصلة بي آراي اي دو متفکر کمتر ميگردد ،گرچ
از ميان برنميخيزد .سهررودي آشنايي چنداني با تعليم هندويي نداشت است ،چنانک
درجة آشنايي رن گنون با تعليم مزدايي نيز ب هيچ وج همپاي ة درج ة آش نايي او ب ا
تعليم هندويي نبوده است .اختالف رأي اي دو حکيم نيز از همي جاست .ب ع الوه،
فيلسوفي ک خاستگاه او ايران است قطعا خميرة ازلي را ب نحو ايراني اس المي تعبي ر
41
خواهد کرد.
سهروردي گرچ حکمت سرزمي هاي هن د و اي ران و باب ل و مص ر و يون ان را
دائرمدار خميرة ازلي و مستنرر از آن ميانگارد ،ول ي خصوص ا ب ر روي دو ش اخة
ايراني (يا خسرواني) و يوناني (يا فيثاغورسي) تأکيد ک رده اس ت .وي آش نايي نس بتا
خوبي با اي دو رشت حکمت داش ت و وارث ه ر دو ب وده اس ت .نوش يدن ش ربت
شهادت سيش از رسيدن ب چهل سالگي و نيز سدهاي زباني و تمدّني ک آش نايي ب ا
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سنّتهاي هند و چي يا يهودي و مسيحي را براي سهروردي غيرممک م يس اخت،
دست ب دست يک ديگر داده و ش يخ اش راق را از تکمي ل ط رح ب زرگ تحقي ق در
حکمت جهاني بازداشت است .رن گنون در تحق ق آن مقص ود ب زرگ ب ا همک اري
متفکراني مانند کوماراسوامي سنت کوشيده است.
سارهاي از نويسندگان (از جمل جان والبري ) گم ان داش ت ان د ک س ن گف ت
سهروردي از حکمت خسرواني ،شعاري است ک س ر داده ش ده و ي ادآور گ رايش
رمانتيک نوافالطونياني مانند فورفوريوس و يامبلينوس ب سوي مش رقزم ي اس ت.
اي دست از نويسندگان ،سهروردي را صرفا ي ک افالط وني ي ا نوافالط وني قلم داد
کرده ان د ،ح ال آنک ب ا توج ب نکت ة خمي رة ازل ي ،روي آوردن س هروردي ب
سرچشم هاي مزدايي عميقا قابل درت خواهد بود .سهروردي در سي احياي حکم ت
عتيق و خصوصا حکمت خسرواني بوده است .کساني ک اي نکت ة مه م را از نظ ر
42
دور بدارند ،بُعد بسيار اساسي حکمت اشراق را از نظر دور داشت اند.
نوشتها 


پي
« .1خميره» اصطالح ويژه اي است ک سهروردي ب کار برده و ظاهرا از ابداعات خود اوست .مقص ود
سهروردي از خميره ،سنَّت راستي است ،برابر با «تراديسيون» در فرانس و  traditioدر زتين ي .اس تاد
بزرگوار جناب آقاي دکتر ابراهيمي ديناني در نوش تارها و گفتاره اي خ ود ب وج ود ن وعي انديش
«جاويدان خِرَد» در نزد سهروردي اشاره کردهاند و ب عالوه ،درب اب ريش ة واژة «خمي ره» ني ز نظري ة
خاصّي دارند و آن اي است ک «خميره» اقتباسي است از حديث قدسي« :مخَّهجت طينه آة م نيهدآ ي ارنعهنيآ
صر ح » (ک در رسالة مونسالعشّاق سهروردي نيز در هنگام اشاره ب خلقت آدم (ع) ذکر شده است).
 .2نويسندة مقالة «بازخواني اصالت ماهيت از نظرگاه سهروردي» مندرر در کتاب سهرورديسژوهي اي
مطلب را طرح و ب خوبي تحليل کرده است .آنچ از اي مقال نميتوان سذيرفت يکي اي اس ت ک
«براي سوشاندن جامة اصالت بر ت ماهيت ،ناگزيريم از اينک نشان دهيم اي جام براي وجود جام اي
در خور و شايست نيست و وجود –آنگون ک فارابي و سهروردي ميگويند -نميتواند ملبَّس ب لباس
اصالت شود» .ما ب الشي هو ه و ي ا هوي ت (خودآگ اهي و ناخودآگ اهي) اص يل اس ت از دي دگاه
وحدةالشد  ،چنانک وجود اصيل است از ديدگاه وحدةال ج  .اختالف دو ديدگاه در ميان است .ديگر

اينک نسبت دادن حقائق متباين ب سهروردي کامال غلک است ،چ انائيت يا انيت مطل ق ي ا ب تعبي ر
ديگر ،هويت مطلق بنياد کلّ است در حکمت اشراق و کثرت مس تهلک در وح دت اس ت و وح دت
ساري در کثرت .نويسندگان ما گاهي فراموش ميکنند ک تشکيک در نور و ظلم ت از عناص ر اص لي
حکمت اشراق است« :جهان در چشمانداز ملّاصدرا واحد است و در چشماندازسهروردي متکثّر .او ب ا
عينک وحدت ،جهان را تفسير ميکند و اي با عينک کثرت .از اي رو ،جه ان س هروردي از ماهي ات
متکثّره درست شده است ک هر شن آن تشن منصوص ب خود را دارد و ب همي دليل ،ماهيت
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براي آن شي غير از ماهيت براي مصاديق ديگر است» .سوم اينک نويسندة محترم مقال  ،ماهيت مطلق
را در سن سهروردي هم ان ما يقال في جواب ما هو دانست و برآن است ک سهروردي حتّي سيش از
صدرا ب اعتباريت ماهيت قائل شده است ،در حاليک مقصود سهروردي از ماهي ت مطلق (ب رخالف
اصطالح متأخران) يکي از معقوزت ثاني است و آن را نبايد با ماهيات خارجي اشتباه کرد.
 .3استاد بزرگوار دکتر ابراهيمي ديناني ب درستي از «اصالت نور» سن گفت اند و با اي گفت ار خ ود
غلک متداول و متطاولي را ردّ و طرد کردهاند ،و آن اينک سهروردي قائل ب اصالت ماهيت ب معني «ما
يقال في جواب ما هو» است .سهروردي قائل ب اصالت وجود و اصالت ماهيت ب معني محدود کلم
ن يست ،بلک قائل ب اصالت نور است (نور نيز برابر ظهور است) .سهروردي از قاعدة نور و ظلمت در
نزد حکماي فارس سن مي گويد .اگر مقصود از اصالت ،خارجيت و عينيت باشد سهروردي ب اصالت
نور و ظلمت قائل است .ولي اگر مقصود از اصالت ،اصليت باشد ،ظلمت ک عدمالنور است چ اصالتي
تواند داشت؟ اصالت نور تعبير درست و دقيقي است.
اىجج ن ر لنف ه
ّاال ن را لغري  .لنّ ر اى ض
 .4ضابک :الن ر الع رض ليس ن را لنف ه اذ وج لغري ال يک
ّ
ّ
جمج (مجلّد دوم مصنَّف ت سدجور ي حکمةاالرشاق.)110 ،
وتل ن ر لنف ه ن ر حمض ّ
 .5خصوصا ب کتاب شريف تمهيدات ،فصل دهم رجوع شود.
 .6حکمت اشراق ،گزارش ،شرح و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهابالدي سهروردي ،نوش تة س يد
يداهلل يزدانسناه ،مجلّد ننست ،از ص  25ب بعد.
 .7کوشش نويسندة محترم در کشف روابک بي اي س جهت خالي از تکلّف نيست« :در ادام  ،معلوم خواهد
شد ک اي س مميزه در فلسفة اشراق ،در عي اينک س عنصرند ،در ارتباط سيچيده و عميقي با يکديگر هستند؛
چ اينک از يکسو ،در سيمودن روش اشراقي است ک ب انوار ميرسيم و از سوي ديگر ،اگر ب متافيزيک نوري
خوب بنگريم ،اشراق از آن قابل استنرار است؛ يعني راه را براي اشراق و شهود بازميگذارد .از سوي س وم،
علم النفس اشراقي را بايد در متافيزيک آن معناي دقيق و درستي کرد و متافيزيک اشراقي ني ز ب ا عل مال نفس
حلشدني است .از سوي چهارم ،از طريق نفس است ک بايد روش اشراقي را درست کرد و بدون ب کار بست
روش اشراقي نيز حقيقت نفس ،آنگون ک شيخ اشراق ميگويد ،مجهول خواهد ماند» ىفمه . 21
 ..8نويسنده در بنش سوم از مجلّد ننست کت اب خ ود تح ت عن وان «حکم ت بحث ي و متافيزي ک
اشراقي» ،دربارة معقوزت ثاني بحث تاريني بسيار خوبي آورده است و اشتباه شيخ اشراق را در قولِ ب
اعتباري بودن م فاهيم فلسفي مانند وجود و وحدت و ض رورت نش ان داده اس ت .امّ ا س س از بح ث
معقوزت ثاني  ،در مبحث اصالت وجود يا ماهيت ،مبحث تشکيک و مبحث تشنّ ب دريافت عم ق
آرا شيخ اشراق دست نيافت است ،چرا ک ب نظر وي نظري اعتباريت وجود کلّ نظريات سهروردي را
تباه ساخت است ،در حالي ک چني نيست.
 .9ب مقدّمة کتاب حکمةاالرشاق ميتوان رجوع کرد ،جايي ک شيخ اشراق از رموز اوّلي سن گفت است.
 .10تفسير رموز شيخ اشراق کار آساني نيست .سهروردي در رسالة يف ح لة ال ّطف لية از رموز س گانة نور
کرم شب تاب و نور گوهر شبافروز و نور سيمرغ سن گفت است .نويسندگان مقالة «بيماري نَفْس و
فرآيند درمان آن نزد شيخ اشراق» ب گشودن اي رموز س گان اهتمام کردهاند :اي س ب ا س مرتب ة
عشق :يعني عشق حسّي و عشق خيالي-وهمي و عشق عقلي مطابق است .مبناي اي تفسير نيز بررسي
سن اب س ينا درب ارة عش ق اس ت و مقايس ة س ن س هروردي درب ارة عش ق ب ا س ن اب س ينا
(سهرورديسژوهي .)711 ،حقيقت اي است ک نويسندگان در زمي لتزندة کشف رمز ب درستي ط ي
طريق نکردهاند .مراتب س گانة نور در رسالة يف ح لة ال ّطف لية با نردبان س ساية رسالة مونس العشاق برابر
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ميافتد :آنجا ساية اوّل ،معرفت (حصولي) است و ساية دوم ،محبّ ت وساي ة س وم ،عش ق (مجلّ د س وم
مصنّفات.)286 ،

« .11موادّ قضايا از نظ ر س هروردي» ،نوش تة دکت ر س يد محم ود يوس ف ث اني (من درر در کت اب
سهرورديسژوهي.)295 ،
« مطلب جالب توجّ و مهمّ ديگري ک شيخ اشراق دربارة موادّ قضايا مطرح کرده است ،مربوط ب مادّة
شعر يا منيالت است .او اي مطلب را در منطق مطارحات مطرح کرده است .در اي کتاب ،او ب دون
اينک ب تعريف منيالت بپردازد و شايد با غر وضوح آن براي مناطب ،ب بيان رأي خ ود درب ارة
جايگاه و اهميت اي قضايا ميسردازد و در اي باره چني ميگويد« :از نظر م  ،برتري قض ايا س س از
ضروريات ،قضاياي منيل اند و بسا ک بر متفلسفان ظاهرگرا اي سن ما سنت آيد و ب ا م ا در اي
رأي همراهي نکنند و بسا ک ما بيش از اي خشم آنها را برانگيزيم .سس ميگوييم :بسياري از منيالت
از آن حيث ک منيلاند ،بر بسياري از قضاياي واجب القبول و ضروري برتري دارند ،امّا ن از جه ت
وجوب قبول ک ويژگي واجبالقبول هاست ،بلک از جهت خاصّي» .طبيعي است ک خوانن دة مش تاق
بنواهد بداند ک شيخ از چ حيثيت و جهتي چني شرافت خاصّي براي قضاياي منيل قائل است ک
آنها را حتّي بر قضاياي بديهي نيز از جهت خاصّي برتري مينهد .شيخ در ادام ب اي سرسش ساس ني
مي دهد ک ب شدّت تعجّببرانگيز است و جاي تأمّل بسيار دارد .او ميگويد« :اگر در اي ب اب از م ا
توضيح خواست شود ک چرا چني عقيدهاي داريم )1 ،سکوت ميکنيم ،چرا ک هرآنچ دانس ت اس ت
گفتني نيست )2 .بسا در ظاهر با آنها در باب اهميت کمتر منيالت همراهي کنيم ،ولي در باط عقيدة
ديگري ک منالف رأي آنهاست داشت باشيم ) 3 .و بسا ک چيزي را اظهار کنيم ،ولي از گفت و اظه ار
خود مراد ديگري داشت باشيم )4 .و بسا ک برخي از سرسشکنندگان را سس از خوان دن اي کت اب و
کتابهايي مانند اي شايست ببينيم و شمّ اي و گوش اي از حکمت را نيز ب او تعل يم کن يم ت ا اينک
فيلسوف و حکيم شود ) 5 .و بسا ک با آنها آشفت سن بگوييم ت ا از آنج ايي ک نم يدانن د آن ان را
فروکشانيم» ىفمه . 303-302

12. la Tradition primordiale.

 .13عبارات سهروردي دربارة خميرة ازلي و ابدي را در مجلَّد ننست کتاب آقاي سيد يداهلل يزدانسن اه
ميتوان يافت.
 .14سهروردي در عبارت مشهور از کتاب تممة الاص ف ،ب نحو اخ ّ از احيا حکمت نوري ش ريفة فُ رس
قديم سن گفت است و در اينجا از احيا حکمت عتيق ب نحو عامّ .از تمدّنهايي ک در اينجا نام برده است
تمدّن هند جزو تمدّنهاي زنده بوده است و هست ،برخالف آن چند تاي ديگر.
 .15از مراتب س گانة نور در حکمت اشراق ک نور خاطف و گذرنده است و نور ثابت (سکين ) و نور
طامس ک سالک را محو و فاني ميگرداند ،نور طامس ب مرگ کوچک ميانجامد ،در برابر مرگ بزرگ
در قيامت کبري ک براي همة زندگان است .ب عبارت ديگر ،مرگ کوچک قيامتي اس ت ک در نف س
عارف قائم ميگردد.
 .16در دورة اسالمي از وجود س هرمس سن گفت م يش ود (طب ق نقل ي ک ب ابومعش ر بلن ي
بازمي گردد) :هرمس الهرامس  ،هرمس بابلي و هرمس مصري .سهروردي در اينجا ب هرمس ننستي ک
اهل حرّان و اشراقيان او را با ادريس نبي (ع) برابر دانست اند ،اشاره ک رده اس ت .درب ارة س ه رمس
مي توان ب اي کتاب رجوع کرد :فان بالدل ،کوي  ،هرمس عربي ،ترجمة محم د ميرزاي ي ،نش ر نگ اه
معاصر (فصل تحت عنوان س هرمس).
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 .17ب جهت ابهامي ک در خکّ سهلوي هست لتت کيومرث را دو گون مي توان خواند :گِلشاه يا گَرشاه.
گِل شاه بياني است رمزي ،يعني سادشاه جهان آب و گل يا عالَم جسماني (ميتوان با تعبير قرآني خليفة
خداي تعالي در زمي مقايس کرد) .اگر کلم را گرشاه بنوانيم ب معني سادشاه کوهستان است ،چرا ک
گر در زبان سهلوي ب معني کوه است (واژة گر با واژة گريوه ک ب معني عقبة کوه است ،خويش اوندي
دارد) .سهروردي از اي دو قرائت ،گِلشاه را برگزيده است.
« .18اخي» مانند «فتي» ب معني جوانمرد است .مثال اخي فرر زنجاني از عرفاي قرن سنجم زنجان بوده
است .در کتاب آقاي يزدانسناه «برادر» ترجم شده است ک دقيق نيست.
 .19سيار آمل و خرقان همان شيخ ابوالحس خرقاني شاگرد روحاني بايزيد بس طامي اس ت .در ع ي
حال ،ذکر آمل تلويحا يادآور ابوالعبّاس قصّاب آملي استاد معنوي خرق اني ني ز هس ت .س هروردي در
رسالة بستان القلوب مي نويسد ک ابوسعيدابوالنير امانتي را از خرقاني دريافت کرد و آن اي ب ود ک
«صوفي از گِل نيست» ىفجم ّمد س م مصنّف ت . 371
 .20رن گنون در سارهاي از نوشت ه اي خ ود ب نق ل از برخ ي من ابع س نّتي خمي رة ازل ي را «کلم ة
گمشده» اي دانست است ک اهل معني در ب در در سي آن ميگردند .سهروردي در مطارحات گويد ک
عمر م ب سي سالگي رسيد و هنوز کسي را نيافتم ک از علوم شريف خبري ي ا حتّ ي ب آن ايم اني
داشت باشد.
 .21مقصود از اي گروه آخر ،حکيم ترمذي و اتباع اوست ک ب نام حکيميان شناخت ميش وند (ذک ر
حکيمي در گروه هاي دوازدهگان عرفا مذکور در کشفالمحجوب هجويري آمده است) .تکي کالم اي
گروه «سکين » است .مهم تري کتاب ترمذي کتاب ختمازوليا است ک هنوز از نظرگاه حکمت اشراق
ب درستي تجزي و تحليل نشده است.
 .22ب زودي در بيانات رن گنون اي معني روش تر خواهد گشت.
 .23ص .35
 .24همانجا.
 .25اي مقال فصل يازدهم است از کتاب ذيل ک مجموعة مقازت رن گنون است و سس از درگذشت
وي ،ننستي بار در سال  1966منتش ر ش ده اس ت .Studies In Hinduism, Sophia Perennis, 2004:رن
گنون اي مقال را دو سال سيش از رحلت خود ،يعني در سال  1949در نشرية  Cahiers du sudچ ا
کرده است و در آن طنيني از ناخشنودي نسبت ب برخي آرا دوستان و همراهان تا اندازهاي سيداست.
 .26سَناتَنَ دْهَرْمَ را در غرب معادل دقيقي نيست ،ولي در سنّت مزدايي و در تعليمات مقدّس اسالمي
معادل دقيقي دارد :در سنّت مزدايي «سوريوتْکيشي» عبارت است از کيش سارين و آيي ننستيني ک در
اوستا و کتب سهلوي بارها ب آن اشاره شده است .در تعليم قرآني نيز الدّي القيم آييني است ساينده ک
در همة ادوار يکي است و يگان دي حقيقي است« .سوريو» با واژه هاي سار ،سيرار ،سرير ب لحاظ وج
اشتقاق مرتبک است و معني متقدّم و ننستي در بي همة آنها مشترت است« .ق يم» ب معن ي ق ائم و
سايدار است و نيز قيوم و نگ دارنده .از روشنگري هاي گنون در اي گفتار ب دست خواهد آمد ک آنچ
ازلي و آغازي است دائمي و ساينده نيز هست .جالب توجّ است ک لفظ «باستان» در زبان سهلوي اصال
ب معني دائمي و سيوست است ،در ع ي حال ک در زبان فارسي معني قديم و سيشي و ساري نيز يافت
است.
27. indefinite
28. primordial
29. transposition
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 .30رن گنون در مقال اي تحت عنوان «دهرم » (مندرر در همان کتاب مطالعاتي در آيي هندو ،فص ل
سنجم) توضيحاتي آورده ک از جملة آنها اي است ک هندوان چهار غايت براي زندگي برميش مارند:
ارْتَه  ،کامَ  ،دْهَرْمَ و موکْ شَ  .موکش ک رهايي مطلق است همان بقا بعد از فناست .آن س غايت ديگر
ک نسبي اند يکي جسماني است (ارته ) و آن برخورداري از نِعَم مادّي است .ديگر نفساني است (کام )
و آن برخورداري از نعم نفساني ا ست و سومي روحاني است (دهرم ) ک برخورداري از نعم عقالني و
روحاني است .گنون مينويسد ک از اينجا معلوم مي گردد ک دهرم را ب معني وسيع و بلندي بايد فهم
کرد.
 .31علّام طباطبايي (ره) در تفسير آية  30از سورة مبارکة روم (آية فطرت) ضم بحث از دي ق يم،
تمثيل رَحْي و قطب را آورده است.
32. symbolism
33. conformation
34. legislative
35. profane
36. parody
37. the primordial tradition
 .38رن گنون در باب ادوار بشري از هم بهتر در اي مجموع مق ازت (ک ننس تي ب ار در 1971
منتشر شد) سن گفت استTraditional Forms and Cosmic Cycles :
سهروردي در کتاب حکمةاالرشاق از «ادوار و اکوار» سن ميگويد و در مقدّمة همان کتاب از «زم ان
ظلماني» و «زمان نوراني» ،ولي هرگز (برخالف گنون) يک نظرية جامع در باب حکمت تاريخ از خود
ب يادگار ننهاده است.
39. orthodox
40. unfolds
 .41سرزمي ايران ،سرزمي جمع بي رموز اوّلي و رموز آخري يا سرزمي تأليف بي سنّت اوّل ي و
سنّت آخري است .شايد اکنون بتوان اشارهاي را ک در باب سلمان فارسي وارد شده است کم ي درت
االول و قجى تا ب االخج» (ب نقل از نَفَسالرّحم في
االول و ا رک عمحل االخج و قجى تا ب ّ
کرد ک «ا رک عمحل ّ
فضائل سلمان ،نوشتة محدّث نوري) .سلمان و قوم او را با سوريوتکيشي يا الدّي القيم ک چي زي ج ز
کيش فطرت و کيش مهر نيست ،سيوندي است ازلي و ابدي.
 .42جان والبري کتاب خود را در موضوع خميرة سيشينيان در نزد س هروردي (س ال  2000م يالدي)،
چند سال سس از انتشار کتاب گرانقدر دکتر صمد موحّد تحت عنوان نگاهي ب سرچشم هاي حکمت
اشراق و مفهومهاي بنيادي آن (چا اول در  )1374نوشت است ،ولي اصال اشارهاي ب آن کتاب نکرده
است ،چنانک گويي چني کتابي وجود ندارد .اي امر شايد از نوعي غ رور ش رقشناس ان سرچش م
گرفت باشد.
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