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  »اهللا الرَّحمن الرَّحيم بسم«
  

  كلمات قصار سهروردي
  

اي از سخنان سهروردي را كه  االرواح پاره نزهةدر كتاب االشراق  حكمةالدين شهرزوري شارح  شمس
وي آن كلمات را از كتب و رسائل سهروردي مانند تلويحات، . آورده است ،توان كلمات قصار او ناميد مي
التصوف منبع  كلمةبرگزيده است، خصوصاً اواخر تلويحات و اوايل االشراق  مةحكالتصوف، مطارحات و  كلمة

خود بحث  ،االشراق حكمةوصيت پايان كتاب (سرشاري است از وصايا و سخنان كوتاه به يادماندني شيخ اشراق 
رواح را به اال نزهةتبريزي، در قرن دوازدهم هجري،  مقصودعلي). اي دارد بيرون از دايرة گفتار حاضر جداگانه

وي شرح احوال و آراء سهروردي و گزيدة سخنان او را به طريقي به فارسي درآورده . فارسي ترجمه كرده است
شود،  ارائه مياالرواح  نزهةذيالً ترجمة ديگري از كلمات قصار سهروردي مذكور در . كه خالي از اشكال نيست

وصاياي آخر كتاب تلويحات ياد كنيم به قلم حكيم ولي پيش از آوردن آن بهتر است از ترجمة بسيار شيواي 
  . الدين كاشاني مشهور به باباافضل معاصر سهروردي، افضل

الدين كاشاني به سخنان سهروردي ترتيب خاصي داده و آنها را در قالب بيست و هشت سخن  افضل
ر محو كردن آثار شيخ رسد كه پس از قتل سهروردي و سعي متعصبين آن روزگار د به نظر مي. درآورده است

. اي از كاشان به نام مرَق، كوشيدند اشراق را زنده نگاه دارند اشراق، نوادري مانند باباافضل در گوشة دورافتاده
وي حكمت خود را دائر . اي در حكمت خسرواني است به قلم باباافضل رساله »ساز و پيراية شاهان پرمايه«رسالة 

رموز روشني و تاريكي . داده است كه قطعاً مقتبس از شيخ اشراق استقرار » آگهي«مدار خودآگاهي يا 
الدين كاشاني از طريق  رسد افضل به نظر مي. الدين كاشاني است از رموز اصلي افضل) آگاهي و ناآگاهي(

االشراق نقش بزرگي داشته است، چراكه خواجه نصير شاگرد شاگرد  حكمةخواجه نصير طوسي در بقا و استمرار 
الدين بوده و او  الدين حاسب نام برده است كه شاگرد افضل وي در رسالة سير و سلوك از كمال(اافضل است باب

شاگرد خواجه نصير االشراق  حكمةالدين شيرازي شارح  قطب). خصوصاً رياضيات را از وي فراگرفته است
  :كنيم دي مقايسه ميالدين را جمله به جمله با متن تلويحات سهرور اكنون ترجمة افضل. طوسي است
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  1االخوان نصيحةوصيت حكما يا بيست و هشت كلمه في 

 اُخروي، و دنيوي امور در باشيد دعا بسيار كه بايد سعادت، طريق پويندگان و حكمت راه جويندگان اي) 1
 مكنم نتيجه وصول فكر عقبِ در همچنانكه و: نتيجه با دوب فكر نسبت همچون ،مطالب مبادي با دعا نسبت چه
بممكن مطلوبه ب وصول دعا عقب در دو بحركت در را مبادي كه دعا اند گفته اين جهت از و د،و آوكما، در 

  .الدائرات األفالك ةَعقد يحلُّ تالنّيا صِخلو نع األصوات عرف: قال

الفكر الي  كنسبةِالمطالب  ه الي استجالبِو كُن كثيرَ الدعاء في امر آخرَتك، فانَّ الدعاء نسبتُ :تلويحات
  .و الدعاء كما قال أفالطون يحرِّك الذِّكرَ الحكيم. علمي، فكّلُ معد لما يناسبهالمطلوب ال ستدعاءا

الدين  در سخن سهروردي نيست و از افضل »اي جويندگان راه حكمت و پويندگان طريق سعادت«عبارت 
الدين امور دنيوي را نيز بر  مر آخرت توصيه شده، حال آنكه افضلدر كالم سهروردي، دعاي بسيار در ا. است

عبارت  در ترجمة. و ظاهراً همين درست استنيامده است  »مبادي«ها كلمة  در يكي از نسخه. آن افزوده است
به  و همچنانكه در عقب فكر وصول نتيجه ممكن بود، در عقب دعا وصول«: آمده است »فكّلُ معد لما يناسبه«

الدين بدون ذكر نام افالطون آن را به  اي از افالطون نقل كرده كه افضل سهروردي جمله. »مطلوب ممكن بود
آورد، يعني مبادي را در  دعا ذكر حكيم را به جنبش در مي. ترجمه كرده است) يعني توأم با تفسير(طور آزاد 

كه  چنان. ذكر نام بر سخن سهروردي افزوده استبه عالوه، يك عبارت عربي را از قائلي بدون . حركت آورد
و گاه ) مثالً نام افالطون(الدين در ترجمة سخن سهروردي گاه چيزي از آن كم كرده است  شود افضل ديده مي

  ).مثالً لفظ امور دنيوي و يك عبارت عربي(چيزي بر آن افزوده است 

 شكر اوقات همة در و، كنيد حق جناب بر امور در توكّل وسازيد،  خود شعار صبر ،حالت همه در و) 2
   .دانيد واجب اللّه نعمة

  .واصبر و توكّل و اشكر :تلويحات

  .و به قضاي سابق رضا دهيد) 3

  .وارض بالقضاء :تلويحات

                                                            
 قرة آن از تلويحاتالدين هست كه دو سه ف ، مجموعة وصاياي ديگري نيز در مصنفات افضل658 -656الدين، ص  مصنفات افضل -1
 .است
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  .كنيد خود نفس محاسبة شبانگاه و بامداد هر و) 4

  .عشيةٍ و صبيحةٍو حاسب نفسك في كلّ  :تلويحات

 و دنيا زيانكاران جملة از اال و دوب چيز اندكه ب خود واگر دوب دي از به امروز كه يدباش آن بند در و) 5
  .گرديد آخرت

  1.وليكُن يومك خيراً من اَمسك و لَو بقَليلٍ و إلّا فأنت منَ الخاسرينَ :تلويحات

  .مكنيد عادت جستن بدن راحته ب زنان چون و صبر نماييد مردانه صعب امور در و) 6

  . اصبر صبرَ الّرجال و التُعود نفسك بِاخالقِ ربات الحجالِ: تلويحات

  .دارد زيان را شما در آخر كه اموري تركه ب دهيد آسايش را جان )7

  .روح سرَّك بترك ما ثَقُلت عليك تَبعاتُه :تلويحات

  .دم به دم ياد مرگ كنيد) 8

  . في كلِّ يومٍ مراراً اُذكُر موتَك و قُدومك علَي اهللا :تلويحات

  . دارد نگاه را شما او تا داريد نگاه را ناموس و شريعت) 9

  .ليحفَظَك 2احفظ الناموس :تلويحات

  .درآو خود كار آيد كه روز هر چه نيد،كميف فردا با امروز كار) 10

  . ك لَن تَلحقَهوالتؤخِّر الي غد شُغلَ يومك فإنَّ كلَّ يومٍ آت بمشاغله و لعلّ :تلويحات 

  . كنيد قطع دل از حقّ غير دوستي توانيد آنچه بقدر) 11

  .ماسوي ربك محبةَواقطَع بحسب طاقَتك  :تلويحات

  .يابيد ارذل مرتبة در را خود باشد زود االّ و باشيد، محترز كشد اجسام عالمه ب را شما كه ييفكرها از) 12

  .، فاقطعه اوالً، لئلّا يقوِي فيقطعكالسالفة الجنبةرُّك الي و كلُّ خاطرٍ ردي يج :تلويحات
                                                            

  . السالم در دست است سخناني از علي عليه ،در همين مضمون -1
 .يوناني به معني قانون است  nomosمعرب -2
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 الهام و خواب بر اعتماد هيچ و شود آلوده دروغ ملكةه ب شما نفس االّ و يد،ينگو راست جز تا زينهار) 13

  .دونب شما

الهاماتك، و تعتاد الكذب، فينفسد مناماتُك و  بملكةِو علَيك بِالصدقِ، فال تَلْطَخَنّ نفسك  :تلويحات
  .باالنتقاش بغيرالحقّ

  .كشد انتقام شما از عالم قيم نه اگر و مكنيد، كس هيچ بر ظلم) 14

  . والتَظلمنَّ اَحداً فينتقم عنك قيم العالَم :تلويحات

  .است رسيده بدو است رسيده شماه ب همچنانكه معالَ مقي عنايت چه مكنيد، موري ايذاي) 15

  .القيم كما نالتك بِرَحمته نالَتْها عنايةَ، فإنَّ نَملةًؤذينَّ والت :تلويحات

 از خاموشيه ب شويد صالحان جملة از گفتن سخنه ب اگر آنكه براي ،يدبگوي سخن بسيار تأملّ از بعد) 16
  .گرديد مقربان

  . 1تصيرَ بالصمت منَ المقرَّبينَ فكِّرْ مراراً ثم قُلْ، فإن كنت بنُطقك صائراً من الصالحين فيوَشك أن :تلويحات

  .داريد نگه را حقّ جانب امور همة در) 17

  .احفَظ جانب اهللا في كلِّ امرٍ :تلويحات

  .دونب اطلّاع نآ بر را كس چهي كه كنيد معامله چنان حقّ با) 18

  .اليطّلع عليها بنو نوعك معاملةٌوليكُن لك مع اهللا  :تلويحات

  .را الهي اوامر تعظيم دانيد واجب شمااند ناظر ملكوت معالَ هاي چشم چون و  )19

  .، فَعظِّم حرُمات اهللاِ استحياء فإنَّ أعينِ ربك التنام2ٌ اليكةواعلَم أنّ عيوناً منَ الملكوت ناظر :تلويحات

  .بود راسته ب چه اگر و كنيد احتراز خوردن سوگند از) 20

  .مينِ و إن كُنت صادقاًاحتَرِز عنِ الي :تلويحات

                                                            
 .در تصحيح استاد محترم دكتر حبيبي، ملكاً من المقربين آمده است -1
 . دان انوار مجرّده است كه در حكمت اشراق سراسر بينايي دانسته شده ،مقصود -2
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  .بايد كه با پدر و مادر احسان كنيد) 21

  .كُن برّاً بوالديك :تلويحات

  . ظنّ نيكو به علما بريد) 22

  . اًظُنَّ بالعلماء خير :تلويحات

 خذالن همان و يابيد كبيره در شروع رخصت خود نفس از كه دوب زود نه اگر و مكنيد صغيره ارتكاب) 23
  .برسد شماه ب رسيد 1رونقبه  كه

عذاب  استنزالِ ، و لم يبق إلي حدبانٌيهم غَضْلَو القيم ع ،سقوافَي قومٍ فَلَع العذابِ ُكلمةت إذا حقَّ :تلويحات
  . الخاليةَرونَ ذالن ما مس القُالخ نَم كيمس غيرتك متمم الكبائرِ، فحينئذبص اهللا إلّا قليلٌ فالتكونَنَّ

  .درآو حركت در را اسباب مردان عزيمت چه باشيد عزيمت حبصا) 24

  .الرجالِ تُحرِك االسباب نّ عزائمفإ عزيمةٍكُن ذا :تلويحات

 را شكستگان ندارد زئجا او چه كند، تالفي معالَ ميقَ االّ و زه،جع و يتاماَ نفرين از كنيد احتراز و) 25
  .شكستن

  .سامح بِكَسرٍ علَي كَسيرٍقد الي مزِ و اليتامي، فإنَّ القيالعجائ ةَاتَّقِ دعو :تلويحات

 اينتنگ از را شما كه دوب زود چه، اندازيد عزّ و جلّحق  جناب با را خوديا بيشتر  ساعت يك شب در) 26
  .دهد خالص طبيعت

  .2لّيلُ داجٍلصلِّ لربك و ا :تلويحات

 حقايق و سراره اب تا كنيد نظر قطع مطلقاً حسي امور از ونماييد  امتم ميلِ نفس تزكية و رياضته ب و) 27-28
 حاصل حواس گردانيدن معزول و بدن خلع بر قدرت را هركس كه قندفمتّ تحقيق اهل كه گرديد، عمطّل الهي

                                                            
متن در » الخاليةالقُرونَ «آمده است كه با توجه به  »قارون«، مجتبي مينوي و يحيي مهدوياستاد  الدين به تصحيح در مصنفات افضل -1

 .نمايد نادرست ميتلويحات 
  . هايي است توأم با افزوده الدين افضلشود ترجمة  تيره، تار؛ چنانكه ديده مي: داجي -2
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 و محفوظ سرمدي ته لذّاب و مسعود ابدي سعادته ب و د،وب معين ملكوت جهان و قدس عالمه ب صعود گردد
  .هرينالطا الطيبين آله و عليهاهللا  صلّي دمحم األولياء سيد و األنبياء سيد بحرمة اياكم واهللا  رزقنا گردد، تذّمل

  . فعليك بالرّياضته و االنقطاع لعلَّك تنالَ مما نالوه :تلويحات

و افالطون اشاره د آغاثاذيمون و هرمس و فيثاغورس و انباذقلس نسهروردي در اينجا به حكماي باستاني مان
اي اشراقي  الدين در مرق حلقه دهد كه افضل روشني نشان مي  نامه به دو سخن پاياني اين وصيت. كرده است

شهرزوري هفتاد هشتاد . داده است ميتشكيل داده بوده و شاگردان خود را بر وفق تعليمات سهروردي پرورش 
الدين در زماني  روردي پرداخت، حال آنكه افضلسال پس از زمان شيخ اشراق به احياء و ترويج حكمت سه

تكلّف  توان شرحي آزاد و بي الدين را مي آثار فارسي افضل. نزديك به زمان قتل وي به اين كار مبادرت ورزيد
  . 1االشراق سهروردي دانست حكمةبر 

***  
  : سه توضيح

  .بحانمقصود سهروردي از قيم عالَم، قيوم و رب عالم است، يعني خداي س) 1

هاي شرعي است نه چيز ديگر كه گاه به غلط به او نسبت  مقصود شيخ اشراق از رياضت، رياضت) 2
  .اند داده

. الدين وصاياي سهروردي را تحت عنوان وصيت حكما ترجمه كرده است و نه وصيت حكيم افضل) 3
و نيز عرفان اسالمي را در  هاي فهلوي و هرمسي و نوافالطوني سبب اين امر شايد آن باشد كه سهروردي طريقه

  . تو گويي كه سفارش حكماي بزرگ شرق و غرب است ،هاي او نزد خود جمع كرده است و بنابراين سفارش

  

  

                                                            
شايد ذكر را جزوي از رياضت ديده . الدين اين عبارت را ترجمه نكرده است افضل. ن است كه واذكراهللا كثيراًعبارت آخر سهروردي اي -1
  .)28و  27مذكور در كلمة (است 
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 االرواح نزهة ترجمة كلمات قصار سهروردي مذكور در

 يلسوفپس از ذكر شرح حال آن ف ي،شهرزور »احواالرةـنُزه«كه دركتاب  ياز سخنان سهرورد لطائفي
 :آمده است يو ياز اشعار عرب يا و نقل پاره يقاشرا

است؛ و هر كه بر خوانِ خداوند  خبران يب ةشادمان نگردد، از زمر 1يينعلّ يها سراپرده يبهركه به عجا) 1
 ةانوار مقرّبان برخوردار نشود، از زمر ياست؛ و هركه از لذّت پرتوها يانكارانز ةنَواله نخورد، از زمر يانجهان

 .است ننوايا يب

را به علم  يشتنو خو ياست بازدار ياز آنچه از بهر بدن ضرور يشاگر نفس خود را از اشتغال به ب) 2
 .بسا فضائل كه ترا حاصل گردد ي،بپرور

كه  يكو،خواطر سوء و رها ساختن خواطر ن يِپ يدنو اوراد، و بر يحاتمواظبت نمودن بر تسب يدترا با) 3
 .وگرنه كار ترا بدانجا كشد كه بر تو ناگوار افتد ي،از شرّ آن بره يال قطع كنح يخواطر سوء را چون در ابتدا

كه زوال  يزيبا تو بمانَد، نه چ يشهدرخواه كه هم يزيچ يتعالـ يدعا كن و از خدا ياردر كارِ آخرت بس) 4
 . يردپذ

 ةتن از جملكه اگر به سخن گف ي،و آنگه زبان بگشا ينديشب ياربس. ياز فكر كردن سخن مگو يشپ) 5
 .يفرشتگان مقرّب گرد ةاز زمر يدنگُز يبه خاموش ي،صالحان شو

 .است يرمتناهيحال از حاالت خود اعجاب مكن، كه قوت واهب غ يچبه ه) 6

 . 2قرآن نازل نشده است الّا در شأن تو ييبه خواندن قرآن چنان ملتزم باش كه گو) 7

تا از گروه رستگاران  در نفس خود جمع كن،) يمالتصوف برشمردكلـمة ةكه در رسال(ها را  خصلت ينا) 8
و تصوف در اصطالح، عبارت است  1در او مجتمع گردد يفشر يها ها و خُلق آن است كه صفت يصوف. يباش
 .حال يناز ا

                                                            
   ). شود رجوع مطفّفين ةبه سور(دوزخ باشد  بةدر برابرِ سجين كه فروترين مرت است، بهشت ةمرتبعلّيين برترين  -1
  .اند بوده ساخته گوش ةو ديگر هانري كربن اين سخن سهروردي را آويز از فيلسوفان نامدار شرق وغرب، يكي اقبال الهوري -2
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 يچنان كه سزد عاجز باشد، بل خدا يزتو قاصر است، از ارشاد تو ن يجادچنان كه از ا يقخال يها قوت )9
ترا  ينموده است؛ قدرت و يتآن را هدا و سپس يدهبخش) يمخصوص(خلقت  يزياست كه به هر چ يعالـت

 .يدترا رهنمون گرد يو كلمت و يدبخش يهست

 ةموجودات در عرص ةو حاضر گشتن بشر و هم يزكه در هنگام رستاخ يبد،ها ترا نفر اختالف عبارت )10
ها و  نهصد و نود و نُه تن كشتگان عبارت يزند،ار تن كه از گور برخاز هر هز يدشا ين،در روز بازپس يتعالـ يخدا
غفلت كردند  ياست، كه از معان يشانخود ا ردنها باشند و خون آنان و جروح آنان به گ اشارت يغت يدگانسر برّ
 . 2ساختند يعرا ضا) الفاظ يعني( يتا مبان

شهر،  گردد؛ يمتعدد نم) گانه دوازده(بروج  دد مظاهرِ خود ازواحد است كه به تع يدخورش يقت،حق) 11
 .و پرشمار ياربس) به شهر يمنته يِ( ها و راه يرشهر، كث يها واحد است و دروازه

 . 3مرد در گرو معارف و مكاشفات بزرگ است، از راه رنج بزرگ يافتن يتاهل )12

گردد  يلهمتخ ةقو يشخندر) يدمآ(را كه در آن  يباز يالْاند كه خ آمده يدارپد يما جماعت ةدر زمان )13
  )4گردد يحاصل م يشاست كه از استعمال حش ياالتيبه خ يسهرورد ةاشار( پندارند يمكاشفه م

كه  ينانوار خداست و آخرِ آن ا ةآن مشاهد يانةو م ياستاولِ حكمت، پوست باز كردن از دن )14
 .منتهاست يب

و  يچگونه ورق حكمت از نظر در امور روحان بنگر كه:) يدگو ييپس از ذكر مقوالت ارسطو( )15
فاضله  يها كه امت يو علوم ژرف) بدن(خلع ) كه عبارت است از(آنها و نردبان  ةمشاهد يها شناخت راه

 يانمشائ يروانآنچه پ بهاند و مدار حكمت و اعتماد حكما بر آن بوده است، برگشت  داده يآن گواه يِدرست به

                                                                                                                                                                                         
ابوالحسن  از ابوالخير ابوسعيد كه امانتي: آمده است، حلّاج »المعرفة ستانبـُ« برگي دو لةرسا يادآور آن نام كه »القلوب ستانبـُ« ةرسالدر  -1

به نحو ايجابي، و اين   8 ةدر اينجا تعريف صوفي به نحو سلبي است و در سخن شمار. »صوفي از گل نيست«خرقاني دريافت كرد اين بود كه 
   .ملزوم يكديگرند سلب و ايجاب الزم و

  .نقل كرده است سهروردي را خود، اين سخن »االسرار جامع«سيد حيدر آملي در كتاب  -2
 درهمداني  تالقضا عين. نائل آمد» اَهلَ الْبيتسلمانُ منّا «سرمشقِ بزرگ اين كار، سلمان فارسي است كه در پايان سلوك خود به مقام  -3

هاشمي،  منافي، عبد قريشي، عربي،ة نگا زرگ، الزم است كه از منازل ششآثار فارسي خود آورده است كه براي رسيدن به چنين مقام ب
  .عبدالمطّلبي وعبداللّهي گذر كرد

 .توضيح از شهرزوري است -4
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و سلوك و  يركه س يقيكه حكمت حق يبه طور ،1و جِدة يمت ةمانند مقول يامور به يدنكردند از قناعت ورز
روزگاران آن را  ينو منتسبان به حكمت در ا يدآن بوده است منقطع گرد يةشهود انوار ملكوت بر پا

 يهاگفتار ينبه ظهور حقائق ندا دردهد، ا 2حق يكه مناد هدانم كه آنگا ينهبرادرانِ من، هر آ يا شناسند؛ ينم
بر  يانمبتد يها مشق ةبه منزل يمانَد در مواقف جدل يو اگر باق گردد ياشتغال اذهان است محو م يةنارس كه ما

  .3از نو باز خواهد گشت يخواهد ماند، و حكمت اصل يجا

 .بر حق يها صادق است و وعده يدرخشنده را خبرها ةصاحبِ جلو )16

 ينهاامثال ا:) يدگو »است يرمتناهيانواع غ 4يديو سپ ياهيس يانةدر م«سخن كه  ينپس از ا يسهرورد( )17
است كه شامل باشد بر  يباستان يحكما هاي يقهتباه شدن طر يةاند و ما گفته يكه از سر هـو يهودهاست ب يسخنان

جالل حق؛ چون  ةدر مطالع يدوام خاموش و يدانوار ملكوت و اسرار خلع و تجر ةو سلوك و علوم مشاهد يرس
ها  سخن ينكه ا بيني يرا غالب ساخت؛ نم آميز  يسخنان هـو ينبر آنها ا يتعالـ يق را ترك كردند، خداآن طرائ

كار، نظر  يدر ابتدا يآر يست؛ن اي يدهفكر است و در آنها فا يشوقت و تشو ييعدل، تض يرگيچگونه باعث ت
قناعت كردن به  يول يابد،ارتقا  يقيحق علوم يتاهل) ةمرحل(طبع جائز است تا سالك به  يختنِبرانگ يدر آنها برا

 يها و در كتاب ينديشب يباستان يحكما يدر رمزها داري يآنها جهل است و خسارت؛ اگر سخن مرا باور نم
 .و ملك ياز مقوالت متـ تر يفاست شر يكه آنان را علوم يابيو هرمس تأمل كن تا در 5افالطون

و اما :) يدداشت، گو يانب يانمشائ يمطابق رأ، 6حركت پس از آنكه غرض افالك را از يسهرورد( )18
 ينتقرّب به قدس است مواظبت نمودن، ا يةكه ما يرنج بردن و بر امور يب ي،گرد يكه عالم اله ياگر تو خواه

راهبان و  يزو ن خراشند يو م تراشند ميبه ممتنع است؛ مردمان در طلب باطل سخت  يهشب ياتو ممتنع  پروري يالخ

                                                            
  .اند گفته نيز» ملك« آن به كه است ييارسطو نةدهگااز مقوالت  هجد -1
 لةرسارقليط مذكور در هيكل هفتم از مقصود از منادي حق در اين سخن سهروردي، حجت پنهان ايزدي است كه به اعتباري با فا -2
  .كرد، يكي است كه حقائق پوشيده را بيان خواهد النور هياكل
  .بينيم مي تر تمام چه هر درخشش به وي وفادار ياران و گنون رنه مقاالت و كتب در را بازگشت اين ةطليع -3
ي است كه به جاي يجا روي سخن او با فيلسوفان ارسطودر اين. داند ا نموداري از حكمت اشراقي خود ميسهروردي سپيد و سياه ر -4

  .اند كرده ييفرسا قلم افتاده پا پيش امور رةبادرپرداختن به اسرار نور و ظلمت، 
بهتر از كوماراسوامي از ياران رنه گنون در آثار پرشمار خود . ها نيست فلسفه يا فيلولوگن كارِ مورخان وقوف به مقاصد حكمت افالطو -5

  .ستافالطوني را شرح داده ا زشناسي، رمو بسياري مدعيانِ افالطون
   :ما را مولوي چه خوش ادا كرده استمقصود حك -6

  گر نبودي عشق بفسردي جهان        عشق دانگردش افالك را از 
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و از مألوفات دست باز  زنند يمقاصد پست، دست به امور شاقّه م يبل در پ يف،شر يان امم نه از بهر غرضزاهد
به  ي،و بكوش ياگر طلب كن يزد؛طرق برنخ يافتناست كه جهد نورزد و به  يحپس طالب حكمت را قب دارند، يم

 يزديِا ينةسك) ةمرحل(به  يبه زود و يدبر تو درآ يكه درخش نوران يدنپا يريد ،باشد يشرط آن كه ترا مرشد
برق ها  ةنشود، الاقل ترا ملك يسرطامسه م ةاگر ارتقا به ملك ي؛فوق آن رس) ةمرحل(و آنگاه به  يابيثابت ارتقا 
 .   1گردد يحاصل م

خشنود  يدپل ةخراب يندر ا يشع يِكه به فراوان يمباش كه در حال يالخ يناگر ترا جِد است، در ا )19
احاطه  يقتاز علوم حق يا به پاره: ييو با خود گو يدراز كن يشتنخو يو پاها يزن يهتك يعتطب يربر سر يا گشته
است كه بر ذهن هر  اي يشهاند ينام؛ ا ربوده خودسبقت را از اقران  يِاست و گو يو نفسِ مرا بر من حقّ يافتم

 .يدنخواهد د يرستگار يِكس بر دوام خطور كند، هرگز رو

كه  اند يافريدهاز بهر آنت  ن يزد؛است تا ترا از خواب غافالن برانگ  2ياله يرها بانگ سف دانش نيا يهمگ) 20
و دشمنان خدا را كه در  يزخود برخ يشو و به قوت تمام از جا يدارب ين،مسك يا ي؛غرقه گرد يادن ةدر مهلك

 .يكن يتمرصاد رؤخود را بر  ايبرشو، باشد كه خد 3ينآل طاس يو به سو ياندرون توست ترك گو

 .بخش يشو آسا يشبه ترك آنچه تَبعات آن بر تو گران است نفسِ خود را گشا )21

 .كن يادبارها و بارها  يدر هر روز يمرگ خود را و درآمدن خود را در بارگاه حق تعالـ )22

 .ترا نگه دارد يزرا نگاه دار تا آن ن) يعتشر(= ناموس ) 23

 .بود يخواه زدگان يانز ةباشد ولو به قدر اندك، وگرنه از جمل يشيناز روز پ كه هر روزِ تو بِه يدبا) 24

بسا كه هرگز  يخاص آن روز هست، و ا يها را مشغله يبه فردا مفكن، چه هر روز يشكارِ امروز خو) 25
 .يابيفردا را در ن

                                                            
  :قاء نفس در نزد سهروردي به ترتيب ذيل استارت ةگان سهمراتب  -1
محو شدن  يةما كه نوري يعني طامس، نور ةمرتب به رسيدن) ج ؛ثابت نةسكي ةمرتب به رسيدن) ب ؛ناپايدار هاي برقة مرتبرسيدن به ) لفا

  .گردد انّيت سالك مي
  .صفير سيمرغ يا آواز پر راست جبرئيل يا خروش سروش -2
السالم منطبق  ياسين نيز خود بر اهل بيت عليهم رسد كه مقصود سهروردي از آل طاسين همان آل ياسين باشد؛ آل ياسين يا ال به نظر مي -3
افالطونيان ايران، صص  و سهروردي( است دانسته تشيع به او نهاني گرايش هاي نشانه از يكي را سهروردي رةاشا هانري كربن همين .گردد مي

  .احتمال ديگر آن است كه طس مجموع طه و يس باشد). 165-166
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 .آورد يمردان، علل و اسباب را به جنبش درم يها صاحبِ عزم باش، چرا كه عزم )26

و از بال جزَع و فَزَع  دارد ياسباب و علل، آنان را مشغول نم هاي يبباشند كه آس اي يفهدر درگاه حق طا )27
آثار  يمايي،آن راه را بپ يزكنند؛ اگر تو ن يرمردان بر آن س يها است كه قافله يتعالـ ينكنند، چه بال صراط خدا

كه ابر مصائب بر آن نبارد، از  ينيهر زم. دانست يرا خواه نيشاو اخبار ا يافت يرا در آن راه خواه يشانقدم ا
 .ابا خواهد نمود يرستگار ياهبار آوردن گ

 يرا كه دشمنان خدا ينفسان يآن قوا يها باشند كه مركب يكون يقدو رف يداريب و شب يگرسنگ )28
است كه به آن  يتعالـ يخدا يانةكنند و مستشرق را از بهر نور اشراق آماده سازند؛ فقر، تاز يپ اند  يتعالـ
دهد يرا به درجات فاضله سوق م يقينصد. 

دار  يصبر كن؛ ذكر حق را بر پا يا بر آنچه به آن مأمور گشته ي،ا مكّلف آمده ينآن كه به نطق مب يا )29
بر سر  يـتعال يرا به ناگهان هالك گرداند؛ خدا 1آن باز دارد؛ زودا كه خدا كافرانترا از  يمباد كه احد ينو چن

 .فرمايد يم يفااست و حقوق بندگان را است يستادهنفوس ا

 يِمانده و چشم او از روشن كه در ظلمات فرو زده يرتآن ح يقان؛هر باده را مستان است و هر بحر را غر )30
كه از فرط قرب به آفتاب در پرتو آن سوخته است كجا؛ تفاوت ره  2زده يرتآفتاب دوخته است كجا و آن ح

 .است ياردو بس ينا ينب

كه  ي،پرست يمبه از آن است كه او را از سرِ هراس و ب ي،پرست يدوست يِرا از رو يتعالـ ياگر خدا )31
 .است يگانفروما ينِپرستش از سر ترس، د

 .گشته است يلو ذل يفگردد خف يازمندن يعكار كن، كه هر كس به شف يشتناز بهر خو )32

 يمتكه ق يراي،بپ ها يديو آن را از پل يارايممكن ب يزهايچ ينود را به بهترخ يادراك يانسان، قوا يا )33
  3.مواد در گرو صور آنهاست

                                                            
  .مقصود از كافران در اينجا دشمنان دروني انسان است -1
  حيرت آمد در عشق نهالِ      سر تا قدمِ وجود حافظ -2
  .از مواد، قواي ادراكي و مراد از صور، ادراكات آن قواست و چگونگيِ اولي در گروِ چگونگيِ دومي است مقصود -3
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است آن را  يفكه هنوز ضع يو در حالت يردوجود تو را فراگ ةرا مگذار كه چون سم هم يدفكر پل) 34
 .يابداز آن كه امور كالن ترا در يشترپ يابامور خُرد را در يرد؛گ يفبازگردان، مبادا كه قوت آن ترا ضع

 .يكه تو از نور يست،بِا يمسلوك كن و در موقف تعظ يدارصاحبِ فكر، با دل ب يا )35

 .يداست مغتنم شمار يررا كه زوال پذ يشقدرت خو )36

. يا دور مانده يبس يزهاچ ينتو از دورتر ي،ا را به خود گم كرده يزهاچ ترين يكآن كه نزد يا )37
 ينقهر و شرف در بلندتر يِحال كه او از رو يندر ع ي،بجو ها يكينزد ترين يككلّ را در نزد يدگارِآفر
 . هاست يبلند

 بهره يتو خود از فضائل ب يكننگردد، ل يلتو تعط يبه سست يتعالـ يامر خدا ي،ا كه كار را فرو نهاده يا )38
 ينيرا ب يومخاطر توست ترك كن، تا ق يِلمشغو يةرا كه ما 1و دختران ظلمت يبگشا يكچشمان خود را ن ي؛مان

 .است يستادهكه به قهر در رأس وجود بر مرصاد ا

كه مردمان  ينور است، در حال يِتجلّ ينپس اهل وجد و سماع كجا هستند؟ ا خواند، يدوست آواز م )39
 .يستن يباك مايگان يب يزاريِسرگرمند؛ از ب يفسق و فجور به باز هاي گاه يدر باز

 .متوسط مفروش يرا به گفتنِ كالم يخاموش بتيه )40

 ؛2يزدكه در آن جاهل آو انگيزي  يهـو يِبازار و نه زن كوچه يدآ يكبر كف نزد يغمگذار كه جاهلِ ت )41
بندگانِ شهوات در هر دو سرا  گردد؛ يبه وزش تندباد خاموش م 3تاب و پر دود است از آتش كه كم ييها دسته

 .برَد يباز م 4به عذاب      برازخ سوء مشحون  نبو آنها را به جا برّد يآنها را م ةدنبال كه يملعون باشند، لعنت

                                                            
آن ، سخني رمزي است و مقصود از )است اولي هيوالي از رمزي كه( جبرئيل پر آواز ةرساللمت نيز مانند كنيزك حبشي در دختران ظ -1
  .اس ظاهري و باطني و ساير قواستحو

نفس در  دفع و جذب اين بين. است حيواني نفس در شهوت و غضب ةقوانگيز دو  هوي مقصود از جاهل تيغ بركف و زن كوچه بازاري -2
  .حيواني پيوند و تعلّقي هست

  .گردد خاموش مي هوياستعدادي كه نور عقلي اندك آنها در تندباد  اشاره است به نفوس كم -3
آن است  وي مقصود. است غلط تناسخ، باطل يةنظرجا بر  حمل سخن سهروردي در اينجا و همه دهد كه نشان مي» در هر دو سرا«ذكر - 4

ديگر به نفرين و شكنجه  ن عالم از دست مي دهند و در عالمپرستان در قيد اجسام گرفتار مي شوند و فرصت تهذيب و تجريد را در ايكه هوا
 و حائل نوراالنوار و عقلي ةمجرده اجسام بين نفس ناطقه و انوار برازخ در سخن سهروردي به معني اجسام است، چرا ك. گردند دچار مي
  .اند گرديده حاجب
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ظاهر  يتفردان يينةجز در آ يتو صورت فردان يابداست و جز نور به نور راه ن يتعالـ يعقل نورِ خدا) 42
واحد  يدجسم منحلّ گرد يبنمانَد؛ چون ترك يجسمان يينةحق به آ يينةاست و آ يتعالـ يخدا يينةنشود؛ نفس آ

 .1گردد يباز م يدتوح يبه سو

 يبتشواهد ه ياز رو ها يترا به عجائبِ آ يتعالـ يرا به جانب آثار حق بگردان و خدا يشفكرت خو) 43
 .2نتواند بود ياالرباب احاطت بشناس، كه فكرت را بر رب يحضور و

 يكن؛ ا ياد يمو تعظ يمها و تفخ و بانگ يدسته جمع يخود را به آوازها يخدا ،3فاضله ينةمد يا )44
در  يتعالـ يبه ذكر خدا ينهمد يها ها و بام و خانه ها يابانها و خ تو؛ بازارها و راه يكوييچه خوش و ن ينه،مد

 هاي يشتا بانگ اهللا اكبر، ج يگو يرآشكار تكب دبلن يرِزنده گردد؛ به تكب يحبه مراسم تسب يدخورش يدنهنگام رس
بانگ  يد؛درآ يدفرستد و بندگان طاغوت را مقهور گرداند و چون رعد بر سر نفوس پل يمته هزاهرمن را ب

 يضهفر ةكه در كتاب خدا به منزل يحيبانگ تسب انگيزد، يو كالبدها را برم آورد يجمهور، جانها را به اهتزاز درم
 .مسطور است ينبه طور مب

 .گشود يزبان م يمانطرت به شواهد ادر كار نبود، ف يشانك باطل ياگر بدآموز) 45

 .يدبرطرف ساز يازل يتاندوه حوادث را به حما )46

 .ينندب يانز ينانچ و سخن يانخشنود گردد، بدگو 4ياعل يدهرگاه صاحب  )47

د يي،درآ يچون به هو ؛5امر كرده است به رصد كردن يتعالـ يخدا )48 يدنما يمترا تعل يهـ. 

 مشهود نباشد، حال آن كه غافالن آن را درنگرند و عاقالن آن را برخوانند؟ چگونه يتعالـ يكتاب خدا)49

 .چون رضا او را خشنود نسازد يزيچ يچبهتر از صبر ادا نكنند و ه يزيرا به چ يتعالـ يشكرِ خدا )50

                                                            
  .سهروردي در اين كالمِ خود كه يادآور برخي سخنان حلّاج است، به ترتيب از عقل و نفس و جسم انساني سخن گفته است -1
  .تفكّروا في آالء اهللا و ال تفكّروا في ذات اهللا: يادآور اين حديث نبوي است -2
شايد بيشتر به . ، نيست...)سهرورد، مراغه، اصفهان و(منحصراً هيچ شهري از شهرهايي كه ديده است  فاضله نةمديمقصود سهروردي از  -3

  .ي شهرهاي ناسوتي استانديشد كه سرمشق ملكوت مي) گ دژكن(= شهرهاي مثالي مانند هورقليا 
  .)يداهللاِ فوقَ ايديهِم( يـتعال حق تبارك و -4
  .النفسمراقبة -5


