
99
ـ تير 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة يكم و دوم، فروردين 

عقل سـرخ: شرح و تأويل داسـتان های رمزی سهروردی، 
تقي  پورنامداريان، 16 + 526 ص، تهران: سخن، 1390.

مقدمه
ــخن صريح بارزترين روش انتقال فكر است كه از ابتدا بشر  س
ــت و تاكنون از  ــتفاده كرده اس به عنوان حيوان ناطق از آن اس
ــته نشده است. زيرا كه به ويژه در بيان  قوت و اهميت آن كاس
ــه است؛ چه اگر در  مفاهيم علمي تنها راه صحيح مبادلۀ انديش
اين رشته، از كالم پيچيده و مرموز استفاده شود ارتباط معنوي 
ــه دچار مشكل مي شود، گرچه در قديم بسياري  و انتقال انديش
ــيده نگه داشتن افكار خود  از حكما و صوفيان عمداً براي پوش
ــارات- ناچار بدين  ــينا در كتاب اش از نااهل - به گفتۀ ابن س

شيوه روي مي آوردند.
ــيوۀ  ــان ش ــخنگويي آس ــا در برابر صراحت بيان و س ام
ــت كه سخنگويي به رمز  ــوم اس ديگري در ادبيات جهان مرس
ــامل انواع گوناگوني مي شود چون  و پوشيده گويي است كه ش
ــتعاره، تمثيل، مجاز، تشبيه، تعميه، يعني بيان مطلب  كنايه، اس
ــرح  ــل و امثال آنها كه ش ــا و لغز، ضرب المث ــورت معّم به ص

چگونگي آنها در كتب بالغت آمده است.
ــوان در كتاب  ــي در اين باره را مي ت ــتين بحث علم نخس
 (Tekhne Retorike به يوناني) خطابۀ ارسطو به نام ريطوريقا
ــت كه دالئل  ــش 20 كتاب دوم آن گفته اس ــت كه در بخ ياف
خطابي را به دو گروه مي توان تقسيم كرد: يكي بيانات كلي كه 
براي استفادۀ قياسي به كار مي رود مانند ضرب المثل ها و امثال 
ــتقراء  ــتان هاي خاّص و جزئي كه براي اس و حكم، و دوم داس
مفيدند. اين گروه دوم يا داستان هاي تاريخي اند يا افسانه اي. و 
داستان هاي افسانه اي خود يا محتمل الوقوع اند مانند تمثيل ها 
يا غير محتمل الوقوع  مانند افسانه هاي حيوانات. و لذا مي توان 
ــطو استعاره هاي مبتني بر واقعيت  گفت كه تمثيل در نظر ارس
ــان ممكن است. داستان هاي رمزي نوعي از   است كه وقوعش

ــاب مي آيند كه عبرت آموزند ولي براي فهم آنها  تمثيل به حس
ــهوت قابل درك نيستند و لذا حكماي  بايد تدبر كرد چون به س
ــاگردان و  ــحيذ ذهن ش ــد و غيره براي تش ــان و روم و هن يون
ــتفاده مي كردند. هنديان  پيروان خود غالبًا از اين روش هم اس
ــاي آن را مي توان در  ــه نمونه ه ــاي فراواني دارند ك تمثيل ه
كليله و دمنه به وفور ديد. قصۀ بلوهر و بيوذسف نيز حاوي اين 
ــأ هندي دارد و از سرگذشت بودا  ــت كه منش گونه تمثيل هاس
ــي طبق اناجيِل هم رأي  ــمه گرفته است. حضرت عيس سرچش
ــخنان خود را با  (يعني انجيل هاي مّتي و مرقس و لوقا) غالبًا س
ــي  تمثيل هاي پندآموز و عبرت آفرين بيان مي كرد كه حدود س
ــا يافته اند. مثًال در انجيل مرقس، باب  تمثيل را در آن كتاب ه
چهارم بند 30 مي گويد: «ملكوت خدا مثل دانۀ خردلي است كه 
ــت و چون برويد درختي  چون آن را بكارند كوچكترين بذر اس
ــاخ و برگ مي شود كه از ساير گياهان بزرگتر است؛ چنان  پرش
ــايۀ آن آشيانه مي سازند.» و در همين باب چند  كه مرغان در س

تمثيل ديگر از آن حضرت نقل شده است.
ــت كه اگر  ــي آمده اس ــم تمثيل هاي فراوان ــرآن ه در ق
ــاي اناجيل را در برابر آنها قرار دهيم معناي آنها براي  تمثيل ه
ــن تر مي شود و معلوم است كه انجيل نويسان  اهل انجيل روش
ــد. مثًال همين  ــي كوتاهي كرده ان ــل كالم حضرت عيس در نق
ــي و لوقا از او  ــس نقل كرده و مّت ــۀ خردل كه مرق ــل دان تمثي
ــت و  ــده اس گرفته و تكرار كرده اند، دربارۀ ملكوت خدا ذكر ش
ملكوت خدا يعني سلطنت الهي كه مثال و ُمَمّثل درست با هم 
تطبيق نمي كند اما در قرآن در چند آيه َمثل هايي آمده است كه 
كامًال مثال و ممّثل در آن واضح است. مثًال در آيۀ 261 سورۀ 
ــد: «َمَثل آنهايي كه مال خود را در راه خدا انفاق  بقره مي فرماي
ــته اند و) هفت  ــت (كه كاش ــد همچون َمَثل دانه اي اس مي كنن
خوشه از آن مي رويد و در هر خوشه صد دانه است و خدا براي 
ــايش و  ــه بخواهد آن را دو چندان مي كند؛ خدا فراخ بخش هرك
ــت كه نبايد از بخشش در  ــت.» اين تمثيل گويای آن اس داناس
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ــاده را در مورد  ــت. حال مرقس اين مطلب س راه خدا بيم داش
ــت چگونه افزايش  ــت كه معلوم نيس ملكوت خدا مثل زده اس
ــود و چه سودي براي مؤمنان دارد. حتي  مي يابد و بزرگ مي ش
اگر ملكوت خدا را به ايمان به او تعبير كنيم يعني هر كه مؤمن 
ــرد، رابطۀ دانۀ خردل و  ــد در قلمرو لطف الهي قرار مي گي باش

درخت خردل را به سختي مي توان با هم تطبيق كرد.

داستان هاي رمزي ِحْكمي
ــده است ژانر  ــتان رمزي به طوري كه اكنون مصطلح ش داس
خاّصي از داستان نويسي است كه ظاهراً فقط در حيطۀ حكمت 
ــي جايي باز نكرده  ــرد دارد و لذا در ادبيات غرب ــّوف كارب و تص
است. گرچه نمونه هايي از اين گونه داستان نويسي در زبان هاي 
ــري و اّكدي و غيره مي توان  ــن چون يوناني و التين و عب كه
يافت اما كاربرد نظام مند آن در فرهنگ اسالمي پا گرفته است 
ــتان نويس از اين نوع، ابوعلي سيناست  ــتين داس و ظاهراً نخس
ــاله در اين باره نوشته است.  ــاله يا شبه رس كه چند كتاب يا رس
ــط چهارـ پنج صفحه  ــالة الطير كه فق ــينا در رس مثًال ابوعلي س
ــاله، شرح  ــتر به يك مقاله مي ماند تا به يك رس ــت و بيش اس
منازل سلوك عرفاني را به صورت تمثيلي بيان كرده است كه 
ــكار پرندگان دام نهاده و دانه پاشيده  مي گويد گروهي براي ش
ــدگان بودم كه فريب دام و  ــد و من در ميان جمعي از پرن بودن
دانه خورديم و همه در دام افتاديم (يعني فريب شيطان و زرق 
ــديم) و مّدتي  ــرق جهان را خورديم و در دام دنيا گرفتار ش و ب
براي رهايي كوشيديم چندان كه آن را بي فايده يافتيم و دست 
ــيديم و به دام خو كرديم (به زرق و برق دنيا عادت  از تقال كش
ــم) تا آن كه روزي جماعتي از پرندگان را ديديم كه از دام  كردي
ــته اند و به پرواز درآمده اند (يعني كساني كه در اثر رياضت  رس
ــد خود را نجات داده بودند و از دام دنيا خود را رهانده، رو  و زه
ــوي ترقي و تعالی داشتند) پس من از آنها التماس كردم  به س
ــيدند كه  ــت مي ترس كه راه نجات را به من بنمايند و آنها نخس
ــخنان من هم چون حيله هاي صيادان براي بازگرداندن آنها  س
ــد. لذا اعتنا نمي كردند تا پس از اصرار و الحاح بسيار  به دام باش
ــرانجام راضي شدند كه مرا هم با خود ببرند و چاره  و نجات  س
ــرواز درآمدم اما هنوز  ــم آموختند و من با آنها به پ ــه من ه را ب
ــاييد.  حلقه هاي دام در پاي من بود؛ گفتم: اين حلقه ها را بگش

ــكي كه  ــتيم و پزش ــد ما نيز خود گرفتار اين حلقه ها هس گفتن
ــپس به  ــت چگونه مي تواند بيماري را مداوا كند؟! س بيمار اس
پرواز درآمديم و بر فراز كوهي رسيديم كه هشت قله بر باالي 
ــت فلك كه بايد يكي يكي از آنها باال برويم  آن بود (يعني هش
ــام بطلميوس طبق نظر  ــيم. چون در نظ تا به عرش الهي برس
ــت فلك وجود داشت كه هفت از آن ها مربوط به  ابن سينا هش
ــي مربوط به فلك ثوابت و عرش.  ــيارات هفتگانه بوده و يك س
ــرانجام ما به  ــطايي بود.) س كه البته اين ها از اوهام قرون وس
ــيديم كه گفتند در پس اين كوه (يعني كوه قاف)  قلّۀ نهايي رس
ــاه بزرگ است كه گره گشاي همه مشكالت است و  جايگاه ش
ــيم و  ــتيم و او به ما بار داد تا به حضورش برس ما از او بار خواس
ــي مي تواند طناب ها را از پاي  او ما را آرامش داد اما گفت كس
شما بگشايد كه بر پاي شما بسته است و گفت كه فرستاده اي 
ــتد تا دام از پاي شما باز كند و شما را  ــوي آنها مي فرس را به س
ــنود سازد (يعني عزرائيل) و سپس از جمال و كمال پادشاه  خش
وصف مي كند و مي گويد هركه خدمت او كند به سعادت بزرگ 
مي رسد و هركه از خدمتش سر باز زند، در دنيا و آخرت زيانكار 
ــر پرواز نمي تواند  ــود و در آخر مي گويد مپنداريد كه بش می ش
بكند و پرنده سخن نمي تواند بگويد و مرا با اين سخنان ديوانه 

مخوانيد.
ــاله بود كه اتفاقًا سهروردي هم آن را  اين خالصه تمام اين رس
ترجمه كرده و آقاي دكتر پورنامداريان در كتاب عقل سرخ آن 

را شرح نموده است.

حيّ  بن  يقظان 
ــه نام  ــري دارد ب ــزي ديگ ــاب رم ــينا كت ــا3)1 بوعلي س (1ت
«حيّ بن يقظان» كه رمزهاي بسيار در آن به كار برده است و به 
ــت و آن الگو و نمونه اي شده است  ــادگي «رسالة الطير» نيس س
ــهروردي كه داستان رمزي  براي ديگران چون ابن طفيل و س
به سبك آن بنويسند. اين داستان برخالف رسالة الّطير در مورد 
مدارج سلوك عرفاني نيست بلكه در حقيقت يك رسالۀ تعليمي 
ــت كه براي تشحيذ ذهن نوآموزان حكمت و  (didactic) اس
تدبّر عميق تر دربارۀ مسائل آن نوشته شده و حاوي مختصري 
ــيخ براي  ــت با زبان رمزي. ش ــش حكماي آن عصر اس از دان
هريك از مفاهيم اساسي حكمت رمزي قرار داده است و آن را 

1. شماره ها مربوط است به بندها و پاراگراف هايي كه در كتاب حی  بن يقظان چاپ مركز نشر دانشگاهی آمده است.
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به صورت روايي از قول پير خرد كه بر رغم پيري و كهن سالي 
هنوز چهره اي جوان و بشاش دارد ولی شكوه پيران در سيماي 
ــه اين پير را  ــارحان اين قّص ــود نقل مي كند. ش او ديده مي ش
ــته اند كه ابن سينا در كتاب تعليقات آن  كنايه از عقل فّعال دانس
ــت يعني عقل اول كه نخستين  را همان معلول اول ناميده اس
ــت و  ــادر از علت اولي (يعني خدا در اصطالح حكيمان) اس ص
ــنامۀ عاليي آن را خرد توانا ناميده است و حكما گويند  در دانش
ــريعت است  كه آن همان جبرئيل يا روح االمين در اصطالح ش
(كه البته براي يافتن راهي براي پيوستن حكمت به شريعت از 
ــات آن را روح االمين و  خود اختراع كرده اند) و فارابي در سياس
روح القدس ناميده است و لذا ابن سينا در اين رساله او را پير خرد 
ــالي بر چهره اش  ــته كه علي رغم پيري هرگز گرد كهنس دانس
ــته پير نمي شود.  ــيند و هميشه جوان است چون فرش نمي نش
ــام و پندارهاي  ــيخ مي خواهد تمام اوه ــر حال اين كه ش در ه
ــاء را از زبان جبرائيل يا به قول  ــت و نادرست حكمت مّش درس
ــان عقل فّعال بيان كند، براي تأكيد بر صّحت نظريات  خودش
ــروزه بطالن اكثر آن نظريات به  ــت در حالي كه ام خودش اس
ــي واضح است. اي كاش اين روايت را در  ويژه نظام بطلميوس
رؤيا قرار مي داد تا ايرادي بر آن وارد نباشد (4). سپس مي گويد 
ــت (يعني  ــيدم و پير گفت نامم حيّ بن يقظان اس نامش را پرس
ــادر اول يعني عقل  ــر بيدار). اگر عقل فّعال همان ص زنده پس
ــد پس موجودي است كه از علّة العلل صادر شده است  اّول باش
يعني از خدا طبق پندار حكماي مّشائي و در اين صورت يقظان 
ــيخ در اين نام تلميحي دارد به  ــت از خدا و ظاهراً ش كنايه اس
ــي كه «ال تأخذه سنه و ال نوم»: او را نه پينكی و نه  آيت الكرس
ــارح كهن اين قّصه عقل فّعال را زادۀ  عقل  ــت. اما ش خواب اس
ــيخ در تعليقات مغاير است. پير  ــته است كه با نظر ش اّول دانس
ــت (و ظاهراً منظورش نه  ــهر من بيت المقدس اس مي گويد ش
ــليم يا بيت المقدس زميني است بلكه عالم ملكوت است)  اورش
ــۀ خود را سياحت در اقطار جهان ها دانسته (يعني نظارت  و پيش
بر تمام حركات افالك) و مي گويد پدرم كليد همۀ علم ها را به 
ــت (چون جبرئيل فرشته وحي است كه تمام علوم  من داده اس
ــت علم  ــه مردم او وحي مي كند) (5 و 6) و از علم ها نخس را ب
فراست يعني قيافه شناسي يا تيزهوشي و زيركي را ذكر مي كند 
ــوراً مي توان از ظاهر  ــيله آن خوي و خلق مردم را ف كه به وس
آنها دريافت. سپس مي گويد اين ياران تو كه با تو همنشين اند 

ــّر آن ها نمي توانی خالص شوي  ــتند كه از ش رفقاي بدي هس
(منظورش قوۀ متخّيله و قواي شهوي و غضبي است.) (7) يار 
ــو و به هم بافندۀ باطل و جاعل  ــرو يعني قّوه متخّيله ياوه گ پيش
امور نادرست است اما او جاسوس تو و طاليۀ توست كه خبرها 
را كه تو نمي داني به تو مي رساند خواه راست باشد يا دروغ كه 
ــود تواني راست از دروغ بازشناسي، اما  چون توفيق رفيق تو ش
رفيق دست راست تو يعني قوۀ غضبيه آتشي است كه در هيزم 
خشك مي افتد و تو را بر مي آشوبد و رفيق دست چپ تو يعني 
قوۀ شهويه شهوت پرست و شكمباره است كه تو را به حرص و 
آز مي كشاند و تو بايد اين قوا را رام كني تا زماني كه به غربت 
روي و از شّر آنان در امان بماني (يعني بميري) (8 و 9). و براي 
ــهويه مقهور كني و  رام كردن آنها بايد قوۀ غضبيه را با قوۀ ش
ــه گرفتار كني تا از مبارزه  ــهويه را در چنگال قوۀ غضبي قوۀ ش
ميان آن دو تو به سالمت برهي كه البته گاهي آنها بر من غلبه 
ــه گاهي من با آن  ــي من بر آنها و در اين ميان ــد و گاه مي كنن
پير به سياحت مي پردازم (يعني به جست وجوي علم و فضيلت 
ــوي آنها باز مي گردم (يعني به زندگي  ــپس به س مي روم) و س
ــت با خورد و خوراك و شهوت جنسي و  معمولي كه آميخته اس

مبارزه و درگيري).
ــيدم كه مرا از حال اقاليم جهان  آن گاه می گويد از پير پرس
مطلع كن؛ گفت: حدود زمين سه است؛ يكی افق ميان مشرق 
ــار آن را می دانی و  ــطح زمين كه اخب ــی تمام س ــرب يعن و مغ
ــت و دو حّد ديگر ناشناس و ناآشنا  ــی و برايت آشناس می شناس
ــت و يكی حّد پشت مشرق.  ــتند يكی حّد پشت مغرب اس هس
ــدا می كند كه هيچ  ــا را از حّد اّول ج ــه مرزی هريك از آنه ك
ــد مگر خواص كه لطف  ــس نمی تواند از آن مرزها عبور كن ك
خاّصی نصيب آنها شده و توانسته اند قدرت اين گذر را به دست 
آورند؛ قدرتی كه بشر بالفطره واجد آن نيست (به احتمال قوی 
ــته و آينده است كه حّد ماوراء مغرب  منظورش آگاهی از گذش
آيندۀ جهان و حّد ماوراء مشرق گذشتۀ آن است اما شارح كهن 
آن، اين دو حّد را هيولی و صورت دانسته است كه هيولی را در 
ــرق دانسته كه از تركيب آن ها جسم  مغرب و صورت را در مش
ــود اما نتوانسته توضيح دهد كه چگونه خاّصان از  حاصل می ش

اين دو حّد می گذرند و همينطور قصه تا آخر ادامه دارد.)
خالصۀ دو رسالۀ معروف رمزی ابن سينا را در باال آورديم 
ــد تا استفادۀ از  ــد كه ترجمۀ آن سليس و روان باش ــعی ش و س
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ــتۀ ترجمۀ  ــد و در برخی موارد توجيه رمزها با نوش آن عام باش
ــت و در  ــوب به جوزجانی متفاوت اس كهن حیّ بن يقظان منس
ــايی  كرد.  ــت به طرق مختلف رازگش هر حال رمز را ممكن اس
حال بايد پرسيد كه هدف شيخ از مرموز كردن اين مطالب چه 
ــت؟ ممكن است گفته شود كه شيخ برای بستن دهان  بوده اس
ــريان  معاندان و مخالفان و تنگ تر كردن دامنۀ اعتراضات قش
ــا آنها نتوانند به  ــت ت ــا مخالفانی چون غّزالی چنين كرده اس ي
سهولت به معنای آن ها دست يابند و به مخالفت با آن برخيزند 
ولی اين دليل ضعيف و نارساست. زيرا هيچ كس برای مخالفت 
ــتناد نمی كند زيرا جای  ــيخ به اين گونه كتاب ها اس و رّد آراء ش
چون و چرای بسيار دارد. وقتی شيخ آراء خود را در ده ها كتاب 
ــفا و نجات و اشارات و غيره به روشنی  كوچك و بزرگ چون ش
شرح داده است، لزومی ندارد كه برای رّد آراء او بدين كتاب های 
رمزی استناد شود. اين رساله ها را دو گروه از مردم ممكن است 
ــته ای كه با حكمت مّشاء و آرای ارسطو و ابن سينا  بخوانند: دس
ــتند و قبًال اصول و مبانی آن را نزد استادان  ــنا هس و فارابی آش
فرا گرفته اند و اكنون منتهی شده اند. اين دسته وقتی رموز اين 
ــايند و به محتوای آنها دست يابند می بينند  ــتان ها را بگش داس
ــت و مطالب آنها مفّصل تر  ــخن تازه ای در آنها نيس كه هيچ س
ــيخ آمده است پس تنها چيزی كه  ــاير كتب ش و واضح تر در س
ــتۀ دوم نوآموزان  ــان می شود لذت حل معّماست و دس عايدش
ــاله ها  ــتياق پيدا می كنند به محتوای اين رس حكمت اند كه اش
دست يابند لذا با كمك استاد كلمه به كلمه و سطر به سطر پيش 
ــته اين كار جنبۀ  ــايند. برای اين دس می روند و رازها را می گش
ــی دارد يعنی در خالل حّل معّماها درس های  تعليمی و آموزش
ــيخ از اين  ــت را می آموزند. پس به احتمال قوی هدف ش حكم

رسائل همين بوده است.

داستان های رمزی شيخ اشراق
ــهروردی  ــهاب الدين ابوالفتح يحيی  بن  حبش بن اميرک س ش
ــان در 549 و مقتول در حلب در  ــهرورد از توابع زنج (متولّد س
ــراق كه مخالفانش او را شيخ مقتول  587) مشهور به شيخ اش
ــهيد می ناميدند، پيشوای حكمت اشراق  و هوادارانش شيخ ش
ــت كه آن را در مقابل حكمت مّشاء يعنی حكمت ارسطويی  اس
ــراق در ابتدا به فلسفۀ افالطون و  می دانند و ظاهراً حكمت اش
ــد و يا به  روايت اصّح به فلسفۀ فلوطين  پيروانش اطالق می ش

ــد. به عبارت ديگر در ابتدای ورود فلسفۀ يونانی به  گفته می ش
ــات فلوطين را به نام افالطون و  ــالمی آراء و نظري فرهنگ اس
ــايی  ــپس ميان آراء مّش ــطو می خواندند و س گاهی به نام ارس
ــامل  ــطو و آراء عرفانی فلوطين تقابلی ايجاد كردند كه ش ارس
ــون و عقايد وحدت وجودی فلوطين هم  ــاد به ُمُثل افالط اعتق
می شود و لذا دو نوع فلسفه از نظر آنها متمايز شد يكی حكمت 
ــاء و ديگری حكمت اشراق كه گاهی در آثار سهروردی به  مّش
نام «حكمت مشرقی» خوانده شده است و منظورش از «مشرق» 
ــالم است و ابن سينا نيز كتابی دارد به  حكمت ايرانی قبل از اس
نام منطق المشرقّيين كه ظاهراً منظورش خودش است در برابر 
ــته است در اين كتاب برخی نظريات  منطق يونانی چون خواس

جديد خود را در علم منطق ارائه كند.
ــهروردی جوانی تيزهوش و با استعداد بود كه مانند  اما س
ابن سينا در سنين نوجوانی رو به علوم آورد و از همان ابتدا فقه 
ــق و كالم را در زادگاهش فرا گرفت و در  ــول فقه و منط و اص
اصفهان فلسفۀ ابن سينا را آموخت و چون گرايشی به تصّوف و 
ــت از صوفيان هم آراء و نظريات عرفانی را آموخت  عرفان داش
و به عقايد حّالج و بايزيد بسطامی و ابوالحسن خرقانی و امثال 
آنها آشنايی عميق يافت و در اثر آن تن به رياضت های سخت 
ــده بود. او به گمان  ــه گفته اند باعث خللی در عقل او ش داد ك
ــهودی عارفانه بهره مند بود و در اثر آن  ــف و ش خودش از كش
ــياری از حقايق فلسفی دست يافت. نيز با گروهی كه با  به بس
اصطالحات آيين زردشتی و مانوی آشنا بودند معاشرت داشته 
ــياری از اين اصطالحات را از آنها گرفته و در آثار حكمی  و بس
ــراق به  ــژه در مهم ترين كتابش يعنی حكمة االش ــود و به وي خ
ــت. اين اصطالحات در كتب زردشتی به آن معانی  كار برده اس
ــهروردی به كار برده است ديده نمی شود؛ نه در اوستا و  كه س
ــتا، و نه در كتب دينی پهلوی چون دينكرد و بندهش زند اوس

ــاير كتب زردشتی چنين مطالبی  ــكندگمانيك وزار و نه س و ش
ــود كه بتوان گفت سهروردی از آنها اقتباس كرده  ديده نمی ش
است؛ گرچه برخی خاورشناسان و ايران پرستان سعی دارند آراء 

سهروردی را به حكمای ايران باستان منسوب كنند. 
ــی از بازمانده های  ــيخ با جمع من احتمال می دهم كه ش
ــده و در آذربايجان هنوز  ــنا ش ــالمی آش مانوی كه با علوم اس
ــرقی  ــت و آرائی كه مش ــی مانده بودند در تماس بوده اس باق
ــت چنان كه تقابل ميان نور  می خواند، ملغمه ای از عقايد آنهاس
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ــق يعنی تاريكی در حكمة االشراق واضح است و اين كه  و غس
اصطالحات حكمت مّشاء را تغيير داده و به جای «واجب الوجود» 
نوراالنوار گفته و «عقول طوليه» را به نام «انوار المدبّره الفلكيه» 
ــفهبدّيه» و «حقايق  ــده و اصطالحاتی چون «االنوار االس خوان
ــوار» و «افق الّنوری» و «االنوار الطولّيه و  النورّيه» و «اصنام االن
ــره و ذكر كيومرث و افريدون و  ــه و العقليه» و انوار قاه العرضي
ــكندر را جزو حكماء و همرديف صحابۀ پيغمبر  ــرو و اس كيخس
ــتن  ــن را به عقيدۀ بعض الفهلوّيه عقل اّول دانس (ص) و بهم
ــده است. بلكه  ــتی گرفته نش ــلّمًا از آثار زردش و امثال آنها مس
ــای مانويان يا گروهی  ــاخته و پرداخته ه به احتمال قوی از س
ــبيه به گروه آذركيوان است كه موبدی زردشتی  از مجوس ش
بوده در قرن يازدهم هجری و فرقه ای مذهبی از تركيب اديان 
زرتشتی و اسالم و برهمنی و مسيحی به وجود آورد كه پيروانی 
ــتان ــاتير و شارس ــوس بدان گرويدند و آثاری چون دس از مج

ــود آوردند و به ويژه در  ــتان المذاهب را به  وج چهارچمن و دبس
ــتی و  ــاتير عالوه بر اختراع مذهبی جعلی از تركيب زردش دس
ــالم و تصّوف مقدار كثيری لغت به ظاهر فارسی بی  اصل و  اس
مبنا هم جعل كردند كه تحت عنوان «لغات دساتيری» معروف 

است و اكثر آنها در برهان قاطع آمده است. 
ــنا شده بود تا  ــهروردی با آنها آش باری كار فرقه ای كه س
حّدی شبيه به فرقۀ آذركيوان بوده است كه گرچه لغت فارسی 
ــی رايج در ميان زردشتيان يا  جعل نكرده بودند اما لغات فارس
ــه نقل كرده اند و  ــی جديد تا حّدی صوفيان ــان را به معان مانوي
ــفهبدّيه» می گذارم كه در  من فعًال نام اين فرقه را «فهلوّيۀ اس

حكمة االشراق مكّرر به آن اشاره شده است.
ــهروردی از درآميختن فلسفۀ مّشاء و عقايد صوفيانه و  س
ــفهبدّيه و علم كالم و دريافت های  عرفانی و آراء فهلوّيه و اس
حاصل از كشف و شهود شخصی خود كه نامش را اشراق گذاشته 
ــت، حكمتی ساخته كه در كتاب معروف حكمة االشراق آن  اس
ــراق در اصطالح سهروردی برابر است با  را پرورانده است. اش
ــام در ميان صوفيان و از عجايب  ــالح واردات قلبيه و اله اصط
ــته می كنند به  ــان غالبًا علم خود را وابس ــت كه صوفي اين اس
ــات ربوبی كه به عقيدۀ آنها در اثر  ــن واردات قلبيه و الهام همي
ــود. حكمای متمايل به تصّوف  ــهود حاصل می ش كشف و ش
چون سهروردی و مالصدرا و صوفيان متمايل به حكمت چون 
ــات خود را به همين واردات  ــمت مهمی از نظري ابن عربی، قس

ــب می كنند و می گويند آنچه از درس و بحث در حكمت  منتس
ــفه يافته اند بعداً همۀ اين يافته های خود را در اثر كشف  يا فلس
و شهود و مكاشفه نيز حاصل كرده اند و بدين وسيله آنها تأييد 
ــگفتا كه اين واردات و مكاشفات غالبًا باطل  ــده است. اما ش ش
ــفات كه در كتب صوفيان قديم نقل  ــت و مقداری از مكاش اس
ــفات ابن العربی هم جز  ــكارا غلط بوده و مكاش ــده است آش ش
ــت  ــاوی باطل و علوم غالبًا نادرس ــتی الف و گزاف و دع مش
ــفات ابن العربی و الهيجی  چيزی ندارد (برای مالحظۀ نمونه هايی از مكاش

نك: عارف و صوفی چه می گويد؟، نوشتۀ جواد تهرانی، ص 144 به بعد). 
ــينی و  ــد در حومۀ  قم چله نش ــی مدي ــدرا هم مّدت مالص
ــفار عالوه بر كتب  ــوم خود را در اس ــی كرده و عل رياضت كش
ــهود هم مستند  ــف و ش حكمت و كالم و آراء ابن عربی به كش
ــم بايد خدا را  ــفات را ربّانی بداني ــت و اگر اين مكاش كرده اس
ــيار ناآگاه از حقايق عالم بدانيم چون پيش  - العياذ باهللا -بس
از فوت مالصدرا (در 1050 برابر 1640 ميالدی) بطالن نظام 
بطلميوس در اروپا معلوم شده بود و قوانين حركت كرات آسمانی 
كشف گرديده بود چنان كه كپرنيك (متوفی 1543 ميالدی) و 
كپلر (متوفی 1630 ميالدی) و گاليله (متوفی 1642 ميالدی) 
ــازندۀ دوربين نجومی سال ها پيش از فوت مالصدرا و حّتی  س
كپلر پيش از والدت مالصدرا خرافی بودن نظام بطلميوسی را 
معلوم كرده بودند و مالصدرا هنوز در مكاشفات خود آن را نظام 
درستی می ديد و بر شرح آن می پرداخت و از نظر حكمت الهی 
ــتن و  هم علت العلل خواندن خدا و خلق عالم را فيضان او دانس
ــرح دادن همه از موهومات و خرافات  ــلۀ طولی علل را ش سلس
حكمای مّشاء است و مع ذلك مالصدرا آن را در كشف و شهود 
ــده می ديد. حتی حاج مالهادی سبزواری در  قرن  خود تأييد ش
ــت و باز هم تكيه بر مكاشفات  نوزدهم اين حقايق را نمی دانس
ــت. نيوتون (متوفی در 1727 و متولد 1642 يعنی دو سال  داش
ــماوی را كشف كرده  بعد از فوت مالصدرا) قوانين مكانيك س
بود و پيروان حاجی سبزواری و مالصدرا هيچ از اين علوم بهره 
ــطامی و حّالج و  نبرده بودند. صوفيانی معروف چون بايزيد بس
ابوالحسن خرقانی كه سهروردی به كلمات آنها استناد می كرد 

مكاشفاتی داشته اند كه غلط بودن آنها واضح است.
ــای مذكور به علوم  ــهروردی عالوه بر علوم و يافته ه س
ــت كه آنها را «علوم شريفه» می ناميد كه  غريبه نيز تسلّط داش
شامل نجوم و سيميا و جفر و رمل و طلسمات و تسخير كواكب 
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ــود و از او نقل كرده اند كه در حوالی دمشق گوسفندی را  می ش
ــان تركمان خريد كه رفيق او نكول می كرد و پول  از يك چوپ
بيشتری مطالبه كرد و بر سر آن با سهروردی بگومگو می كرد و 
در اين حين دست او را كشيد كه نگذار برود؛ ناگهان ديد دست 
ــهروردی از كتف كنده شد و در دست او ماند. تركمن سادۀ   س
چوپان ترسيد و دست را انداخت و گريخت و سهروردی دست 
ــت كه دستمالی بيش نبود! می گويند ميرزا ملكم خان  را برداش
ارمنی هم از اين علم سيميا مطلع بود و روزی از كّفاشی چكمۀ 
بلندی گرفت و پوشيد و چون خواست درآورد به كمك كفاش 
نيازمند شد و كفاش به زور چكمه را از پای او كشيد كه ناگهان 
ــد و در  ــد چكمه همراه با پای ملكم خان از بيخ ران كنده ش دي
ــت او ماند كه از ترس غش كرد و چون به هوش آمد ديد  دس

ملكم كفش خود را می پوشد و می رود.
ــينوی و كالم و تصّوف و  ــهروردی از حكمت س باری س
ــمات و افكار فهلوّيه اسفهبدّيه  ــفه و علوم غريبه و طلس مكاش
ــراق او آمده است و به جز  ــاخت كه در حكمة االش معجونی س
تغيير اصطالحات فلسفی در كليات نوآوری مهمی ندارد اما در 
جزئيات برخی نوآوری ها كرده است مانند آن كه می گويد تمام 
ــر او دربارۀ اصالت ماهيت و  ــای موّجهه ضرورّيه اند و نظ قضاي
ــياء و تقابل نور و غسق (يعنی تاريكی  دربارۀ كيفيت رؤيت اش
ــت در مقابل عقل و نفس) و نورانيت  ــم اس كه منظورش جس
ــدن دارد و امثال آنها  ــتگی معبود و مسجود ش آتش كه شايس
ــهروردی و مالصدرا از اكبر داناسرشت و صص 36 تا 45 مقّدمۀ  (نك: افكار س
ترجمۀ حكمة االشراق، نوشته سيدجعفر سجادی، چاپ دانشگاه تهران، 1361).
در زمان سهروردی علمای شرع و فقهای اهل سنت نظر 
خوشی نسبت به حكمت به ويژه به حكمت بوعلی سينا نداشتند 
ــفهبديون و در  ــزودن عقايد فهلوّيون و اس ــهروردی با اف و س
ــتاويز بيشتری به آنان  آميختن آن به تصّوف و علوم غريبه دس
داد تا وی را به زندقه و الحاد متّهم كنند و سرانجام او را بكشند.

داستان های رمزی سهروردی
سهروردی به آثار ابن سينا نظر داشته و از او در بسياری از موارد 
ــت چنان كه به تقليد وی چند داستان رمزی نيز  تقليد كرده اس
ــت كه اهّم آنها در كتاب عقل سرخ، شرح و تأويل  ــته اس نوش
ــهروردی نوشته دكتر تقی  پورنامداريان  داستان های رمزی س
ــتادی تمام و زحمت بسيار تمام كلمات و  ــت كه با اس آمده اس

تعبيرات آنها را شرح كرده و به خوبی معّماهای آن را حل كرده 
است. اين كتاب ها عبارتند از:

1. آواز پر جبرئيل. الهامات و واردات قلبّيه و مكاشفات را بدين نام 
خوانده است و دو پر جبرئيل يعنی دو بال او را رمز واجب الوجود 
ــته است. (ص 63) سهروردی در اين  بالغير و ممكن الوجود دانس
رساله ساختار افالک بر حسب نظام بطلميوسی و روابط عقول 
ــينا در حیّ بن يقظان با رمز ذكر  ــوس طولّيه را مانند ابن س و نف
كرده است كه جزئيات آن را در كتاب آقای دكتر پورنامداريان 

و شرح آنها می تون يافت.
ــرخ. اين تعبير حس آميزی نيست بلكه كنايه و رمز  2. عقل س
ــائی و  ــت از عقل فّعال كه گرچه طبق عقيدۀ حكمای مّش اس
ــت نه حادث اما به نسبت ساير عقول عشره  ــراقی قديم اس اش
ــت و لذا سهروردی می گويد او را در صورت  از همه جوان تر اس
جوانی سرخ و سپيد ديدم (ص 168). در اين رساله نيز سهروردی 
ــی آنها و زندگی  ــلۀ طول ــرح طبقات افالک و عقول و سلس ش

انسان بر روی زمين را به طور رمز بيان كرده است.
3. فی حقيقة  العشق. رساله ای است فارسی كه دربارۀ همزادی 
عشق و حسن و حزن با پيوستن آنها به قصۀ يوسف و زليخا و 
ــخن گفته و حاوی اشعاری نغر است و برخی مطالب  يعقوب س

را به رمز و كنايه گفته است.
ــی كه در آن  ــت به فارس ــاله ای اس 4. فی حالة الطفولّيه نيز رس
برخی مسائل رياضی و اخالقی و تربيتی را با تمثيل هايی بيان 

می كند.
5. روزی با جماعت صوفيان. رساله ای است كه در آن می گويد 
ــخنان شيخ و  ــته بودم كه صوفيان از س من در خانقاهی نشس
ــخنان شيخ خود و  ــد خود مطالبی می گفتند و من هم س مرش
ــودم در ميان نهادم و در اينجا نيز  ــی كه با او كرده ب گفت وگوي
همان مسئله نه فلك و ستارگان هر فلك و وضع ماه و خورشيد 

را در آنها مطرح می كند.                             
ــت به نام  ــهروردی اس ــالۀ س 6. قصۀ غربت غربی. ترجمۀ رس
ــهروردی می گويد آن را در  ــت كه س «ِقّصة الُغربَِة الَغربّيه» اس
ــينا نوشته است تا  ــتۀ ابن س ــتان حیّ بن يقظان نوش دنبالۀ داس
ــی روح در اثر  ــه در آن به مدارج تّرق ــد زيرا ك ــل كن آن را كام
ــهوات می پردازد و نسبتًا كتاب رازآلود  رياضت و ترک دنيا و ش
ــت. اين رساله را هانری كربن به طور تصادفی در  دشواری اس
ــی و  ــت كه حاوی ترجمۀ فارس كتابخانه های تركّيه يافته اس
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ــت اما دارای قدمت  ــت و نويسندۀ آن معلوم نيس ــرح آن اس ش
ــد دوم مجموعه مصّنفات  ــت. كربن آن را در جل معتنابهی اس
سهروردی همراه با اصل عربی آن (از ص 274 تا 297) چاپ كرده 
است. آقای پورنامداريان شرح فارسی را از ترجمۀ آن جدا كرده 
ــت تا با روش  ــراه با مالحظات خودش جداگانه آورده اس و هم
ــان شود. در اين رساله  ــالۀ يكس او در توضيح مطالب ديگر رس
هم سخن از عقول تسعه و عقل فعال است و از اين كه دنيا دار 

غربت و جدايی است و بايد سرانجام به عالم ديگر بازگشت.
ــه آن را در باال  ــينا كه ما خالص ــالة  الّطير ابن س 7. ترجمۀ رس
آورديم و ترجمه سهروردی از نظر مقايسه سبك فارسی نويسی 
ــيخ می گويد: هل الحٍد ِمن اخوانی أن  ــت. مثًال ش او جالب اس
ــجانی؟» و  ــدَر ما القی اليه طرفًا من اش ــمِعِه ق يهب لی ِمن س
ــهروردی آن را چنين ترجمه كرده است: «هيچ كس هست  س
ــمع عاريت دهد كه طرفی از اندوه  از برادران من كه چندانی س
خود با او بگويم؟»  و باز شيخ می گويد: «فاّن الصديق لن يهّذب 
ــوب اخاه ما لم يصن فی سّرائك و ضّرائك عن الكدر  عن الش
ــهروردی چنين ترجمه كرده است: «كه دوستی  صفائه» كه س
ــتی از شوب كدورت نگاه دارد»  هيچ كس صافی نگردد تا دوس
ــوب به غلط مشوب آمده است كه بايد  ــرخ ش (در چاپ عقل س
ــيخ می گويد: «ويلكم اخوان الحقيقه تقنَّعو  ــود) و ش تصحيح ش
ــم و ابطنوا ظواهركم فبا هللا  ــا يتقّنع القنافذ و اعلنوا بواطنك كم
ــهروردی نوشته  اّن الَجلَّی لباطنكم و ان الخفَّی لظاهركم» و س
ــتن همچنان فرا گيريد كه  ــت: «ای برادران حقيقت، خويش اس
خارپشت باطن های خويش را به صحرا آورد و ظاهرهای خود 
را پنهان كنيد كه به خدای باطن شما آشكار است و ظاهر شما 
ــيده» كه ترجمه دقيق نيست (به صحرا آوردن يعنی ظاهر  پوش

كردن)
ــاله دربارۀ مواجيد صوفيان و  ــالۀ صفير سيمرغ. اين رس 8. رس
ــيمرغ و  ــت اما يك مقدمه دارد دربارۀ س واردات قلبيۀ آنان اس
ــدن او به سيمرغ و نيز  ــوی او و تبديل ش ــلوک هدهد به س س
ــان و پرندگان پنهان  ــطر دربارۀ عوان خاتمه ای دارد در چند س
ــمت رمز آلود است و بقيۀ آن ساده  ــكار كه اين هر دو قس و آش

است. 
ــالۀ ديگر  ــزی، دو رس ــالۀ رم ــت رس ــالوه بر اين هش ع
ــن كتاب آورده اند:  ــهروردی را هم آقای پورنامداريان در اي س
ــائل فلسفی كه رمزی نيست و  يكی پرتونامه دربارۀ برخی مس

نيز رسالۀ الواح عمادی كه برای عمادالدين قره، حاكم خربوط، 
ــته و بدو تقديم كرده است و اين رسالۀ كوچك هم رمزی  نوش
ــت و دربارۀ قوای نفس است كه در آن برخی اصطالحات  نيس
ــّره (يعنی فّر كه در  ــت چون خ ــی را آورده اس ايرانی و مجوس
ــت) و كيان فّره و ضّحاک و افراسياب  پهلوی Xwarrah  اس

كه ظاهراً آنها را در معنای كنايی به كار برده است.
سخن دربارۀ كتاب عقل سرخ به درازا كشيد و چون آقای 
ــيده و تمام كلمات و عبارات  ــيار كش پورنامداريان زحمت بس
دشوار اين رساله را معنی و تأويل كرده است ديگر جايی برای 

سخن نمی ماند؛ در خاتمه فقط يكیـ  دو نكته را می افزايد: 
يكی آن كه ظاهراً حكمای قديم دربارۀ عقل  فّعال وحدت 
(ص 100) صريحًا  ــته اند. بوعلی سينا در كتاب تعليقات نظر نداش
ــت  ــی صادر اّول كه همان عقل اّول اس ــول اول يعن آن را معل
دانسته است و در رساله های سهروردی ظاهراً عقل دهم عقل 
ــده است و ناصرخسرو هم در جامع الحكلمتين  فعال دانسته ش
ــته كه خدا او را ابداع كرده است  ــتين ُمْبَدعی دانس آن را نخس
ــت: «اوُل  ــائل اخوان الّصفا هم آمده اس يعنی عقل اّول. در رس
ــريفًا بسيطًا روحانيًا رسمی  ــخٍص اخترعُه و اوجدُه جوهراً ش ش
ــالۀ  ــُل الفّعال» و چنان كه ديديم مترجم رس ــّمی العق العقل يس
(ص 77) گويد: «به ميانجی اين عقل دهم عقلی  ــان حیّ بن يقظ
ــت و اين  ــر بيافريد و كارهای اين عالم زيرين بدو باز بس ديگ
عقل آن است كه او را عقل فّعال گويند.» از اين عبارت درست 
ــت كه عقل فّعال همان  ــود كه منظورش آن اس معلوم نمی ش
عقل دهم است يا عقلی صادرشده از آن كه در اين صورت عقل 
يازدهم می شود. در هرحال چون مسئلۀ عقول طولّيه و عرضّيه 
ــبعه كًال از اوهام فالسفۀ  ــعه يا س و نفوس فلكی و افالک تس
تابعۀ ارسطوست لذا بحث در اين كه عقل فّعال در چه مرتبه ای 

از عقول قرار دارد اكنون زائد است.
ــای پورنامداريان در توضيحات خود دربارۀ  دوم اين كه آق
ــل(ص 182) گفته اند كه هفت فلكی كه روی هر  ــر جبرئي آواز پ
ــمان های  ــّيارات هفتگانه قرار دارد همان آس ــدام يكی از س ك
ــده است. اين  ــت كه در قرآن كريم از آن ياد ش هفتگانه ای اس
ــخن پذيرفتنی نيست زيرا قرآن در زمانی نازل شد كه هنوز  س
ــتند و اين نظام  ــتان نظام بطلميوسی را نمی دانس مردم عربس
ــوم يونانی به عربی  ــری كه ترجمۀ عل ــداً در قرن دوم هج بع
ــناخته شد و از آن به بعد به سهو و  ــد برای مسلمانان ش آغاز ش
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اشتباه هفت آسمان را همان افالک سبعۀ  بطلميوسی دانستند 
ــی متضّمن هشت فلك يا نه فلك  در حالی كه نظام بطلميوس
ــمان های هفتگانه  بود نه هفت فلك. در قرآن هفت بار ذكر آس
ــبع طرائق (هفت  راه) و يك بار  ــده است و يك بار آنها را س ش
هم سبع ِشداد (هفت نيرومند يا هفت استوار) ناميده است اما با 
ــمان به ما (سماء الّدنيا) را مزّين  توجه به اين كه نزديكترين آس
به ستاره ها دانسته است (آيۀ 6 سورۀ صافات) پس كّل آسمان 
ــتاره بر سر ماست يكی از  ــهود كه چون سقفی زيبا و پرس مش
هفت آسمان در نظر قرآن است و بعد از آن شش آسمان ديگر 
هم هست كه برخی از آنها مسكون هستند (ظاهراً از فرشتگان 
ــده است  ــموات» ذكر ش چنان كه چند بار در قرآن «َمن فی الس
ــتند و قطعًا منظور افالک  ــانی كه در آسمان ها هس يعنی كس
ــبعه نيست) و چند بار آمده است كه كسانی كه در آسمان ها  س
و زمين هستند برای خدا سجده می كنند (مثًال در آيۀ 15 رعد؛ 
ــخن رفته  ــمان و زمين س 49 نحل) و يك بار از گنج های آس
است (7/منافقون) و يك بار از لشكريان آسمان ها و زمين (7/ 
ــر زدن دانه های كشت شده در آسمان ها و  فتح) و يك بار از س
ــخن رفته و يك بار هم دربارۀ قيامت گفته  زمين (25/نمل) س
شده است كه زمين در قبضۀ قدرت الهی و آسمان ها در پيچيده 
به دست خدا خواهد بود و چون در صور دميده شود همه كسانی 
ــرد مگر آنهايی كه خدا  ــمان ها و زمين اند خواهند م كه در آس
می خواهد. خالصه آن كه آسمان هايی كه در قرآن وصف شده 

است با آسمان های هفتگانۀ بطلميوسی كامًال متفاوت است.
ــت و دانه  ــی ساكن نيس ــمان های بطلميوس كس در آس
ــجده نمی كند و لشكری  ــی در آنجا به خدا س نمی رويد و كس
ــت پس منظور قرآن قطعًا آسمان های  ــته در آنها نيس از فرش
هفتگانه بطلميوسی نيست. يكی از متفلسفان كه زمانی خود را 
ــوف اسالم و مدافع قرآن و اسالم وانمود می كرد و اكنون  فيلس
ــمان  ــتناد آياتی از اين قبيل كه از هفت آس ــده، به اس ملحد ش

ــت كه قرآن حاوی علوم عقب ماندۀ  ــخن می گويند گفته اس س
ــده است.  ــت كه برای فهم آن زمان گفته ش زمان جاهليت اس
ــان جاهليت و زمان  ــت كه در زم ــخ علم بی خبر اس و او از تاري
حضرت رسول (ص) و حتی بيش از يك قرن بعد از آن حضرت 
ــی از مسلمانان نظام بطلميوسی را نمی شناخت؛ پس  هنوز كس
ــت؟ و فلك هم  چگونه كالم خدا را بدان معانی حمل كرده اس
در قرآن به معنای مسير و مدار حركت ستارگان است نه گوی 
آكنده از اثير كه سيارات يا ثوابت در آنها چون ميخ كوبيده شده 
ــتۀ نالينو، ترجمۀ احمد آرام، ص 135 كه اصل  ــت (نك: تاريخ نجوم، نوش اس

كلمۀ فلك را از اّكدی می داند.)
ــارۀ توضيحات و تعليقات آقای پورنامداريان بايد گفت  درب
ــيار جامع و آموزنده و مفيد است اما قدری به اطناب  گرچه بس
ــی كردن لغات  ــه از جمله علل آن يكی معن ــت ك گراييده اس
ساده زبان فارسی است. مانند آستين (ص160)، حجره (ص160)، 
حجرۀ زنان (ص 160)، عزم و رای و جزو و هنر (همان)، خانقاه (ص 
170)، انگشت سّبابه (ص 179) و امثال آنها كه فراوان است. دوم 
تكرار مباحث علم الفلك و مطالب فلسفی چون عقول و نفوس 
ــائل سهروردی آمده است و هر بار در هر  كه مكّرر در همۀ رس
ــايد اگر همۀ آنها در فصلی  ــاله از نو شرح شده است كه ش رس
ــريح می شد و در رساله ها بدان ارجاع داده می شد، به  مقدم تش
ــواب مقرون تر می بود. بعض غلط های مطبعی هم در كتاب  ص
ديده می شود چون عذار به جای عذاب (ص 97) و زيات به جای 
زيارت (ص 375) و تيفطی به جای تيقظی (ص 65) كه نسخه بدل 
قنوطی است در متن آواز پر جبرئيل كه گفته است «شبی كه ما 
ــد يعنی خوابم نمی برد و از  را از هجوم خواب قنوطی حاصل ش
خواب مأيوس شدم» و در نسخه بدل آمده است تيّقظی حاصل 

شد يعنی بيداری پيدا شد.)
به هرحال اين كاستی های اندک از ارزش كتاب نمی كاهد 
و بايد به پديدآورندۀ اين كار سترگ تبريك گفت.               ■


