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  *مریم اسدیان 

  **الیاس نورایی
  

  چکیده

ـ   بههاي حکمت مغانی است که  اصل دیالکتیک نور و ظلمت یکی از ممیزه ت ایرانـی بـه دورۀ   سبب اسـتمرار معنوی

در تعـالیم زروانـی، در نـزد برخـی از عرفـاي       مینیو مینیو و اَنْگْرَه سپِنْتَهدو اصل مینوي  .اسإلمی نیز انتقال یافته است

 ،ترتیـب  شـده و بـه   مطرحو ابلیس (صلعم)  احمد هاي نام با، القضات همدانی عینج و همچون منصور حإل اسإلمی

من فلسفۀ اشراق سهروردي، راز و رمز حقیقت توحیدي اصل دیالکتیک به ی .اند به شمار رفته هدایت و ضإللتاصل 

در نظام نوري خـود بـراي صـدور کثـرت از      هایی که وي آید و به مدد برهان نور و ظلمت از پردۀ استتار بیرون می

   .دشو میالشهودي بر ما روشن  هاي عرفاي وحدة کند، راز و رمز گفته مطلق بیان می واحد و صدور شرّ از خیرِ

ی را در آثار خود دیدگاه خاص ،توأمان نور و ظلمت باب ابلیس و وجود یکی از حکما و فإلسفۀ مشرقی که در

سـه   نامـه  دانجاوِوي در رسالۀ  .کاشانی، حکیم و فیلسوف قرن ششم و هفتم هجري است الدین مطرح کرده، افضل

توان طنین دیدگاه مغـانی را شـنید؛    ت در عبارات او میفصل را به ابلیس و ماهیت آن اختصاص داده است که با دق

نا شـده و وي از ادراك و  محور او همچون حکمت اشراق بر پایۀ دیالکتیک نور و ظلمت ب ویژه آنکه فلسفۀ آگاهی به

در این مقاله،  .»پنهانی«و » تیرگی«خبري با رمز  گوید و از ناآگاهی و بی سخن می» پیدایی«و » روشنایی«آگاهی با رمز 

و با شـواهدي از   ظلمت و تیرگی و مظهر آن ابلیس، بررسیباب  آراء باباافضل در ،به مدد حکمت اشراق سهروردي

  .پرداخته شده استبه تبیین دیدگاه او  القضات همدانی عینستانی و نیز آراء تعالیم زروانی در متون با

  .کاشانی الدین حکمت اشراق، نور و ظلمت، ابلیس، افضلحکمت مغانی،  :ها کلیدواژه

                                                           
 maryam4.asadian@gmail.com/ دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازي کرمانشاه *

   nooraeielyas@yahoo.com نویسندۀ مسئول/ ،دانشگاه رازي کرمانشاه دانشیار **
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  مهمقد .1

، حکمتی ازلی نامیده» حکمت فهلوي«یا » حکمت خسروانی«حکمت مغانی که شیخ اشراق آن را 

بـا طـرح تبارشناسـی     تلویحـات سـهروردي در پایـان کتـاب     .باستان بـوده اسـت  در نزد ایرانیان 

ـ  «خمیـرۀ  اشراقیون، ما را با شاخۀ شرقیِ حکمت یا   سـبب  بـه )، کـه  خسـروانیین » (رسحکمـاي فُ

بـر اسـاس ایـن طـرح،      .سـازد  ت ایرانی به دورۀ اس�می انتقال یافته است، آشنا مـی استمرار معنوی

و سپس از طریـق   آغاز شدهکیومرث، فریدون و کیخسرو  باستانیِهاي  تشخصیاز  حکمت مغانی

و از طریـق او بـه ابوالعبـاس قصـاب آملـی و شـیخ        حـ�ج بایزید بسطامی به حسین بن منصـور  

). این حکمت از سوي مغـان و  502ـ501 ،1: ج1388(سهروردي،  ابوالحسن خرقانی رسیده است

بـر سـه اصـل     ل به سرچشمۀ وحی و تعلیم گاهـانی صاان پیش از اس�م و بر مبناي اتدان ایرحمو

. 3. اصـل دیالکتیـک نـور و ظلمـت؛     2. اصل وحـدت شـاهد و مشـهود؛    1اساسی بنا شده است: 

  .)93الف: 1385ک: عالیخانی، مقامات هفتگانه در عروج انسان (ن

مینیـو و   شت بـا مصـطلحات خـاص اوسـتایی سـپِنْتَه     تزردر نزد  اصل دیالکتیک نور و ظلمت

در عالم، یکی اصل هدایت و دیگـري اصـل ضـ�لت    ي که دو جوهر طرح شده است؛ مینیو نْگْرَهاَ

ـ    این دو اصل که منشأ آن را .است ی) زرتشـت ق معنـوي شـریعت   باید در تعـالیم زروانـی (از طرای

عنوان شده و بحـث  ) و ابلیس صلعماحمد ( هاي نامتحت  جست، در نزد برخی از عرفاي اس�می

اي رمزآلـود و   گونـه  ح�ج بهعرفایی همچون منصور  .را موجب گشته است» ابلیسیات«پرماجراي 

به تفصیل، از همنشینی دو نور سـیاه و سـپید و قـرین و �زم و     القضات همدانی عینکسانی چون 

مـا (و یـا نیـز    اند؛ سخنانی که گاه بـه مـذاق برخـی از عرفـا و حک     ملزوم بودنِ توأمان سخن گفته

ظهور شیخ اما  اند؛ هم کردهمت» ستایش ابلیس«و اینان را به  قان) خوش نیامدهمحق امروزه بعضی از

اشراق سهروردي و کوشش او در احیاي حکمت خسروانی، نوري بود بر ناپیدایی حقایقِ سـخنان  

کـارگیري برهـان در    سهروردي با طرح نظام نوري در فلسفۀ خود و به ت؛ زیراالقضا و عین ح�ج

را روشـن   وجـود توأمـان نـور و ظلمـت    از نورا�نـوار، حقیقـت توحیـدي     اثبات صدور ظلمـت 

    .سازد می

در باب ابلیس و وجود شرّ در عالم هسـتی   تالقضا و عین ح�جاي که در نزد  گشایش مسئله

جاویـدان   یمتعلـ  بـه یمـن   .ر استدو رویکرد شهودیان و وجودیان میسشود، با تفکیک  مطرح می

یعنی همـان حقیقـت   که هر دو رو به مرکزي واحد  هودو وحدةالش دو مکتب وحدةالوجود، 1خرد

تبارشناسی اشراقیون در نـزد سـهروردي (کـه     2.شوند خوبی از یکدیگر متمایز می توحید دارند، به
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رویکردي جاویدان خردي است) و تمایزي که او میان دو شاخۀ شـرقی و غربـی حکمـت قائـل     

 بیـان  هودوحدةالشـ بر این اسـاس،   .شود تب رهنمون میشده است، ما را به تمایز میان این دو مک

که اولی با تأکیـد بـر    این حقیقت ازلی است غربی از بیان وحدةالوجودتوحید و حقیقت  شرقی از

نـک:  ( گوینـد   سـخن مـی   داز حقیقتـی واحـ  » وجـود «و دومی با تأکید بـر  » علم، آگاهی و شهود«

  .)69ب: 1385 عالیخانی،

دو شاخۀ شرقی و غربی، هم در عرفان و هم در فلسـفۀ اسـ�می از    نکتۀ مهم آن است که این

اند؛ عرفان شرقی در حوزۀ قومس و خراسان (یعنی عرفانِ ح�ج و بایزیـد و   یکدیگر تفکیک شده

اي بـراي فلسـفۀ اشـراق سـهروردي شـده و       خرقانی و شیخ ابوسعید ابوالخیر و قصاب آملی) پایه

عربـی و پیـروانش از جملـه عبـدالرزاق کاشـانی و       رفان ابنعرفان غربی در حوزۀ اندلس (یعنی ع

ها) قرار گرفتـه اسـت؛    اي براي فلسفۀ م�صدرا (اصالت وجودي صدرالدین قونوي و فرغانی) پایه

بنـابراین،   .و هر کدام از این مکاتب فلسفی نردبانی است براي فهم درست این دو شـاخۀ عرفـانی  

الشهودي بـر   که در بیان عرفاي وحدة ،ت آنبلیس و ماهیاز حقّ مطلق و نیز ا مسئلۀ صدور ظلمت

    .خوبی فهم خواهد شد واسطۀ فلسفۀ اشراق سهروردي به آن تأکید شده است، به

اس�می اسـت   ، دیدگاه یکی از ف�سفه و حکماي ایرانیاستاین مقاله درصدد تبیین آن آنچه 

مانده  جاي عرفانی به ت و آثار حکمیاس زیسته  که در پایان قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجري می

بـن   محمـد حسـن بـن    محمـد الـدین   افضلحکیم  کند. را با حکیمی اشراقی مواجه میاز وي، ما 

ی را در در یک جامعیت نظري و عملی جایگـاه مهمـ  مشهور به باباافضل که  خوزۀ مرَقی کاشانی،

، 3ر شـعر و ادب فارسـی  مقـام وي د  .سـاخته اسـت  سنّت عق�نی اسـ�می در ایـران از آنِ خـود    

هـا نشـان    زه، به استناد وجود آثـار عمیـق او در همـۀ ایـن حـو     تصوفحکمت و فلسفه، عرفان و 

    .است» حکیم«خوبی سزاوار لقب  روییم که به ا�طراف روبه تی جامعدهد که ما با شخصی می

در آثـار خـود نـامی از    وي  .صاحب اسـتق�ل رأي اسـت   ، باباافضل در آراء و نظریات فلسفی

 منسوب بـه آن دو آثار  برخی از که ، جز ارسطو و هرمس هپیشین ذکر نکرده و بو حکماي ف�سفه 

سـینا و سـهروردي    اي همچون فارابی، ابـن  شده از ف�سفۀ شناخته ،است ترجمه کرده به فارسی را

ي و فلسـفی  از مکاتـب فکـر  یک  الدین دقیقاً در کدام اینکه افضلدر  ،کلی طور به .نامی نبرده است

بر یک یـا دو بعـد از   ها  آن هریک از  قان اخت�ف نظر وجود دارد و اصو�ًگیرد، میان محق جاي می

حکمـت   وياغلب پژوهشگران معتقدنـد کـه    .اند کرده تأکیدوجوه فلسفی و فکري آثار باباافضل 

ق بـه  وه بر تعلـ تیک او را ع�چیویلیام  .مشائی را با فلسفۀ نواف�طونی و هرمسی تلفیق کرده است
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هـانري   .)30ــ 28: 1392(چیتیـک،   دانـد  عربی نیز نزدیک مـی  فا به ابنالص مکتب سینوي و اخوان

کنـد و   الدین کاشانی یاد می کربن نیز در بحث از فیلسوف ایرانی در برابر فیلسوف عربی، از افضل

الـدین   همچنـین از آن رو کـه افضـل    .)105: 1392نامـد (کـربن،    مآب مـی  او را فیلسوف هرمسی

و نیز شیخ اشراق سهروردي که معاصر  القضات همدانی عینعربی،  غزالی، ابن محمدهمچون امام 

، زنـد  سازد و شهود را با فلسفه پیونـد مـی   یان بحث و ذوق پیوندي تام برقرار میوي بوده است، م

معناي اصیل و حقیقی  ،ا فلسفهدر آن حکمت نظري یشده است که عق�نی  تصوفنمایندۀ نوعی 

اند (چیتیـک،   نیز نامیده» گرا عارف عقل«؛ از این جهت، او را )314: 1383یابد (نصر،  خود را بازمی

نـوعی شـارح حکمـت اشـراق      الدین به معتقد است که افضل نیز دکتر بابک عالیخانی .)27: 1392

، بخشـی از تقریـرات باباافضـل    رنظـ ایـن  در تأیید  سند مهم .در زمانۀ خود بوده استسهروردي 

وصـایاي حکمـا،    .است ست که از دید سایر پژوهندگان پنهان مانده»وصایاي حکما«تحت عنوان 

 .)74: 1395(عالیخـانی،   تلویحـات اي است از وصایاي سـهروردي در پایـان کتـاب     دقیقاً ترجمه

(آگاهی) و شهود عق�نی در ادراك ذات به ذات نیـز ارتبـاط وي را    آگهیتأکید باباافضل بر مقولۀ 

  .دهد خوبی نشان می با سهروردي و حکمت اشراق به

دهـد،   الشهودي قرار مـی  یکی دیگر از شواهدي که او را در زمرۀ اشراقیون و نیز عرفاي وحدة

 .ن مانـده اسـت  ابلیس است که تا بـه امـروز از دیـد پژوهشـگران پنهـا      بارۀدیدگاه خاص وي در

به ابلیس و ماهیت آن اختصـاص داده اسـت کـه بـا      سه فصل را نامه جاودانالدین در رسالۀ  افضل

ویـژه آنکـه فلسـفۀ     را شـنید؛ بـه   القضـات  وان طنین دیـدگاه مغـانی عـین   ت ت در عبارات او میدق

از محور او همچون حکمت اشراق، بر پایۀ دیالکتیک نور و ظلمـت بنـا شـده اسـت و وي      آگاهی

خبـري بـا رمـز     گویـد و از ناآگـاهی و بـی    سخن می» پیدایی«و » روشنایی«ادراك و آگاهی با رمز 

    .»پنهانی«و » تیرگی«

  پیشینۀ تحقیق. 1ـ1

اس�می صورت گرفته، اغلـب دربـارۀ    تصوفباب ابلیس در عرفان و  هایی که تاکنون در پژوهش

  توان به موارد زیر اشاره کرد: ها می بوده است؛ از میان این پژوهش القضات همدانی عینآراي 

   ؛)1394، مهر مشتاق و خدایاري(» القضات همدانی عین ۀدیالکتیک جمال و ج�ل در اندیش«ـ 

    ؛)1388 اسداللهی،(» القضات در باب ابلیس هاي عرفانی عین اندیشه«ـ 

 ؛)1386حسنی، (» القضات همدانی سیماي ابلیس در آثار عین«ـ 

 ،سـعیدي  و پارسـا  محمـدي (» بررسی و نقد جریان جبرگرایی عرفـانی در دفـاع از ابلـیس   «ـ 
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 ؛)1392

 .)1389پارسا،  مستعلی( القضات همدانی در مورد ابلیس و ارتباط آن با نظام احسن نظر عینـ 

مسـتقلی  پـژوهش  بـاب ظلمـت و ابلـیس تـاکنون      الـدین کاشـانی در   ا دربارۀ دیدگاه افضلام

تـا بـه مـدد حکمـت اشـراق سـهروردي،        سعی شـده در مقالۀ پیش رو،  صورت نگرفته است لذا

اي از بحث ظلمت  براي این منظور، ابتدا به اختصار پیشینه .گردداندیشۀ مغانی باباافضل را روشن 

الـدین   سپس آراء افضلو  شدهمطرح ظلمت  القضات دربارۀ عیندر فلسفۀ اشراق و دیدگاه مغانی 

کلّی در آراء و آثار افضل هر سه اصل حکمـت مغـانی (یعنـی اصـل      طور به .بررسی گردیده است

گانـه) بـه چشـم     وحدت شاهد و مشهود، اصل دیالکتیک نـور و ظلمـت و اصـل مقامـات هفـت     

از این میان، در این مجال اندك تنها به اصل دوم خواهیم پرداخـت و بررسـی دو اصـل     .خورد می

  .اول و سوم را به فرصتی دیگر موکول خواهیم کرد

  الدین کاشانی   دیالکتیک نور و ظلمت در آراء افضل. 2

از قاعـدۀ مشـرقیۀ نـور و ظلمـت سـخن       ا�شـراق   حکمإلمۀ کتاب شیخ اشراق سهروردي در مقد

گوید و طریقۀ حکماي فُرس، همچون جاماسب، فرشوشتر و بزرگمهـر را مبتنـی بـر دو اصـل      می

تـی کانَـت   الِّ الظُّلمـإلِ  و النُّـورِ  فـی  الشَّرقِ قاعدةُ یو علَی هذا یبتَن« داند: می» نور و ظلمت«مشرقی 

 :1388(سـهروردي،  » و فَرشاوشتَر و بزُرجمهرَ و مـن قَـبلَهم   قَإلُ حکماء الفُرسِ، مثلُ جاماسفیطَر

ـ کلمات ا�« شمارد: می» رمز«سخنان حکماي پیشین را مبتنی بر وي  .)11ـ10 ،2ج ن مرمـوزة و  یول

» توجه على مقاصدهم، فـ� رد علـى الرمـز   یلهم لم یهم؛ و إن کانَ متوجهاً على ظاهرِ اقاویما رد عل

صـل و نـه   منبع الهام رموز نه خیال مت ؛ زیراتوان رد کرد را نمیها  آن رموزي که ؛)10 ،2ج :(همان

قراردادهاي زبانی است، بلکـه رمـوز و تمثـی�ت در سـخنان حکمـاي پیشـین همچـون رمـوز و         

اصـل مشـرقی نـور و     .ت گرفتـه اسـت  ئمنبع الهامِ عقل کلّی (شهود) نش کتب آسمانی از تمثی�ت

برخی از شارحان در رمزگشـایی نـور    .دند�لت دار متافیزیکیند که بر حقایقی ا ظلمت نیز رموزي

، دو حـوزۀ نـور و   ا�شـراق  حکمـإل الـدین شـیرازي، شـارح     براي مثال، قطب .اند و ظلمت کوشیده

شـود یکـی دانسـته     تعبیر می» گیتی«و » مینو«به ها  آن ظلمت را با دو عالَمی که در آیین مزدیسنا از

    .، زیرنویس)157 ،2ج همان:( است

گویـد و آن را   سخن مـی » نور«از  ا�نوار مشکاةغزالی در کتاب  محمدپیش از سهروردي، امام 

همـین قرائـت وجـودي از نـور در میـان شـارحان        .)46: 1363داند (غزالی،  می» وجود«رمزي از 

 :1372شــهرزوري، ؛ 274: 1391الـدین شــیرازي،   قطــبنـک:  حکمـت اشــراق نیـز ســابقه دارد (  
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م�صدرا نیز در تفسیر خود بر آیۀ نور، تعبیري وجودي از نور دارد و در بیـان معنـاي    .)291ـ289

سیري در آثار سهروردي لیکن،  .)253 ،4ج :1366شیرازي، داند ( مترادف می» وجود«نور آن را با 

کند کـه نـور، نـه رمـز وجـود، بلکـه او�ً و بالـذات رمـز          معلوم می حکمإلا�شراقویژه کتاب  و به

تواند رمز ظهورِ وجود باشـد نـه خـود وجـود؛ سـهروردي       است؛ زیرا نور می» آگاهی«و » ادراك«

» والنّور اذا فُرض تجرّده یکون نور لنفسه، فیلزم ان یکون ظـاهراً لنفسـه و هـوا�دراك   «نویسد:  می

ه و لواحق آن باشد مـدرِك ذات خـویش   جوهري که مجرد از ماد .)115 ،2: ج1388(سهروردي، 

 .است و مدرِك ذوات دیگر

» نـور و ظلمـت  «شـرقی  مدر میان فیلسوفان پس از سهروردي، از جمله کسانی که از دو رمـز  

 دانسـته، » ناآگـاهی «و  »آگـاهی «مثابـۀ رمـزي از    را نه رمزي از وجود بلکـه بـه  ها  آن سخن گفته و

 خودآگـاه و تیـره بـودنِ    وي در آثار خـود بارهـا بـر روشـن بـودن نفـسِ       .انی استباباافضل کاش

دانـد   را همان روشنایی صافی و صفا می» دانستن چیزها« ،یکل طور بهخبران تأکید کرده است و  بی

» روشـنی «علـم و دانـش، دو لفـظ     و با تأکید بر آگـاهی  باباافضل .و ندانستن را تیرگی و آلودگی

 برَد: آگهی به کار می دانشی یا آگهی و بی جاي دانش و بی (ظلمت) را به» تاریکی«(نور) و 

شـن  ما به لفظ دانش نخواهیم جز روشنی و پیدایی وجود چیزها، و نه به دانسته جز چیـزِ رو «

به روشـنی و پیـدایی نخـواهیم     ت و سببِ روشنی و پیدایی چیزها، وو پیدا، و نه به داننده جز عل

دانشی، نخواهیم مگر پنهانی و پوشیدگیِ وجـود چیزهـا، و نـه بـه      مگر تمامیِ وجود چیز؛ و به بی

  .)197: 1366(کاشانی، » نادانسته مگر پوشیده و پنهان

کنـد   اسـتفاده مـی  » پنهـانی «و » پیدایی«جاي این دو لفظ، از الفاظی همچون  او همچنین گاه به

 استفاده نکـرده اسـت،  » تمثیل«یا » رمز«از واژۀ  آشکاراباباافضل همچون سهروردي  .)635(همان: 

جاي دانش یـا آگـاهی از آن    به» روشنی«کند که کاربرد لفظ  میتفصیل چنین بیان  او در جایی بهاما 

ا�سـم   توان به حد و رسم تعریف کرد و براي تعریف آن باید شرح را نمی» آگهی«جهت است که 

اند نه حد دانش، که دانش را حد نتوان گفت، کـه حـد    و این سخنان شرح لفظ دانش« :کار بردبه 

تر از دانـش   تر و پیداتر از آن چیز باشد، و پیداتر و روشن گفتن کردن چیز بود به چیزي که روشن

همچنـین او بـر ایـن امـر تأکیـد       .)636ــ 635(همان:  »چیز نبود که دانش بدان پیدا و روشن شود

کند که کاربرد زیاد برخی از الفاظ سبب مؤانست بیش از حد شـنونده بـا آن شـده و درنتیجـه      می

تـازگی   سـبب  بهکند؛ بنابراین، باید از الفاظی بهره جست که  مخاطب دیگر التفاتی به معنی آن نمی

علم «رو، او الفاظ آشنایی همچون  زاینا .ه شنونده را به خود جلب سازدالتفات و توج ،و ناآشنایی
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ه مخاطـب را  کند تا توج بدل می» پیدایی«و » یروشن«را به الفاظ ناآشناي » و عالم و دانا و دانستن

کـه   چنـان  .)227ــ 226(همـان:   جلب کرده و او را به سوي معنا و حقیقت دانـش رهنمـون شـود   

یـادآوري و آشـکار کـردن حقیقتـی پنهـان       دانیم کارِ اصلی سمبول (رمز یا تمثیل) نیز تذکار و می

یضْـرِب اللّـه   «مردمان است: » تذکار«فرماید که تمثیل و مثَل براي  خداوند در قرآن کریم می .است

را » روشـنی «ت که باباافضل لفـظ  )؛ بنابراین، واضح اس25 :ابراهیم» (لَعلَّهم یتَذَکرُونَ ا�َمثَالَ للنَّاسِ

 .برَد می به کار» گهیآ«عنوان رمزي براي  به

رد توان با حد و رسم منطقی تعریـف کـ   الدین با تأکید بر این امر که علم و دانش را نمی افضل

تـر باشـد و تیرگـی هرگـز علـت       ت روشنی باید از هر چیز روشـن آورد که عل چنین استد�ل می

ایـن چیـزي    تر از روشنی چیزي است که روشنی به آن روشـن شـود و   شود و روشن روشنی نمی

ذکر کـرده   ا�شراق حکمإلهمین استد�ل را سهروردي در  .)226(همان:  »داناي بالذات«نیست جز 

شـیخ   .است، گویی که بیانات باباافضل ترجمانی از عبارات عربی سهروردي در این کتـاب اسـت  

 زیـرا  ؛علت نور باشـند توانند موجب و  هاي ظلمانی نمی نویسد که برازخ یا هیئت اشراق چنین می

نـور بـه جـواهر     و سبب برتر از خود باشد، بنابراین بخشنده یـا معطـی   علتتواند  هیچ شیئی نمی

چیز که تاریک نباشـد نـورانی اسـت، پـس نـور       هاي ظلمانی است و هر تغاسق چیزي جز ماهی

باباافضـل همچـون سـهروردي بارهـا در      .)109ـ108 ،2ج :1388تاریکی است (سهروردي،  علت

بودن آن تأکید کـرده اسـت، از آن جهـت    » نفسه و مظهرٌ لغیره ظاهرٌ فی«و  بداهت نور آثار خود بر

شود و پیداست که هیچ چیـز از نـور،    که امر غیرواضح همواره با امري روشن و واضح تعریف می

(کاشـانی،   تـوان تعریـف کـرد    تر نیست؛ بنابراین، آن را با هیچ چیز دیگري نمی تر و روشن آشکار

1366 :20(.  

آنچـه   .کند: پیدا و پنهان؛ یا روشن و تیـره  الدین موجودات عالم را به دو دسته تقسیم می افضل

پیدا و روشن است منطبق است بر عالَم روحانی و جهان عقل؛ و آنچه تیره و پنهـان اسـت، عـالَم    

در جهـان جسـمانی،    .)232ــ 231: 1366جسمانی و جهان حس و خیال و وهم است (کاشـانی،  

وجود جسم در نزد خود آن روشن نیست؛ بـه تعبیـر دیگـر جسـم از     بیداري نیست زیرا و آگهی 

اشاره کند و نیز از وجود اجسام دیگـر نیـز   » من«تواند به خود با لفظ  خودآگاهی بهره ندارد و نمی

که آگاهی از آنِ نفس اسـت و   ند که جسم آگاه است، درحالیا بیشتر مردم بر این گمان .آگه نیست

افضـل در در   .واسـطۀ آگـاهی نفـس اسـت     این آگاهی بالذات نیست، بلکه به م آگاه باشداگر جس

خـودي   خبري و تیرگی و بـی  کند که عالم جسمانی، جهان بی بر این امر تأکید میمه نا عرضرسالۀ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناسیکاشان

 )22(پپاپی  14شمارۀ 

 1398ستان بهار و تاب
 

10  

وي  .)194ــ 193است (همـان:  و آگاهی است و در مقابل، جهان عق�نی، جهان روشنی و بیداري 

خوانَـد و جهـان نفسـانی یـا عق�نـی       می» عالم جزوي«هاست،  که معدن تیرگی جهان جسمانی را

ویژگی اصلی عالم جزوي این است کـه داراي   .»عالم کلّی«هاست،  (روحانی) را که معدن روشنی

در عالم کلّی، اشیاء جزئی واحدند لیکن حقیقـت اشـیاء در جهـان    اما  اجزاي کثیر است و مرکّب؛

ر دیگر، اجسام عالم جسمانی در عالمِ خرد یک جسـم اسـت و حیوانـات    عقل یکی است؛ به تعبی

الـدین کاشـانی    بندي افضل تردید، تقسیم بی .)198عالم جسمانی در آنجا یک حیوان است (همان: 

سـهروردي  که گفته شـد،   چنان .از موجودات عالم به روشنی و تیرگی، پایه و اساسی اشراقی دارد

نقَسم إلى نور و ضوء فـى  یالشیء « کند: اشیاء را به دو دسته تقسیم می ا�شراق حکمإلنیز در کتاب 

  .)117 ،2ج :1388(سهروردي، » قإل نفسهیس بنور و ضوء فى حقیقإل نفسه و إلى ما لیحق

مراتـب انـوار، فلسـفۀ     بر اساس نظام نوري و سلسـله  ، همچون سهروردي،الدین کاشانی افضل

نورا�نوار، انـوار  «جاي سه اصط�حِ  به وي با تعابیر لفظی دیگر .دهد محور خود را شکل می آگاهی

ت جلّت (نورا�نوار)، مرتبۀ عق�نی یا نـور  از سه مرتبۀ داناي بالذات یا هوی، »قاهره، نور اسفهبدي

خرد کلّی (انوار قاهرۀ طولی و عرضـی) و مرتبـۀ وجـود نفسـانی یـا نفـس عاقلـۀ انسـانی (نـور          

ه این سه مرتبه از با� به پایین بر اساس رابطۀ علّـی و معلـولی شـکل    گوید ک اسفهبدي) سخن می

، نـور  نـی عق� 4وجود .دشو اق نوري مرتبۀ با�تر روشن میتر به اشر مرتبۀ پایین ،گیرند و در آن می

گیرد، وجود نفسانی بـه نـور عقـل روشـن و      مطلق) می هویتو آگاهی خود را از داناي بالذات (

 او .)29ــ 28: 1366(کاشـانی،   شود هایت، وجود جسمانی از نور نفس پیدا میگردد و در ن آگاه می

مراتب وجود را بر اساس پوشیدگی و روشنی (ناآگهی و آگاهی)  الکمال مدارجدر رسالۀ  همچنین

سابق بر مرتبۀ تاریک و مبدأ آن است: عقـل، مبـدأ نفـس      ،دهد که هر مرتبۀ روشن چنین نشان می

مبـدأ   ،و در با�ترین مرتبه .ي مبدأ هیولی (مایۀ جسم)مادي و جوهر ماداست و نفس مبدأ جوهر 

    .)29است (همان:  هویتعقل ذات مطلق است و به تعبیر دیگر عقل نور و فروغ ذات یا 

را بـه کـار   » داناي بـذات «و گاه عنوان » جلّت هویت«براي حقیقت نورا�نوار لفظ  الدین افضل

سورۀ نور، مشهور به آیۀ نور، چنین ذکـر   30با رویکرد تأویلی به آیۀ  نامه جاوِداندر رسالۀ  .برد می

 .جهانی غربی است جهانی شرقی و نه چون اجسام این نه چون ارواح آن» جلّت هویت«کند که  می

ت و نوري است به خود روشـن کـه با�دسـت همـۀ     این حقیقت برتر، محیط بر شرق و غرب اس

انوار قرار دارد و دیگر نورها (نور عقـل یـا انـوار قـاهرۀ طـولی و عرضـی و نـور نفـس یـا نـور           

  :اند و زنده و پایدار اسفهبدي) همگی به این نور اعظم روشن
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همچـون   جِهـانی،  (جلَّت) نه شرقیِ ارواحِ آن جِهانی است، و نه غربیِ اجسـاد ایـن   هویتو «

مصباح که نه از شرقیِ زجاجه است و نه از غربیِ مشکات، که در حد ملکـوت خـود نیایـد و در    

گونـه انـدر نیابنـد؛ نـوري      ر وي محیط شوند، و او را به هـیچ تحت علمِ مأمورانِ خود نگنجد تا ب

ش هیچ صـفت  چگونگی و چندي) ک اند (بی است به خود روشن، زبرِ نورِ ارواح که به وي روشن

    ملکوتش که پدید کردیم، بلکه همه به وي زنده باشـند، و بـه پیونـد نتْوان کرد، مگر بدین صفات

  .)283: 1366(کاشانی، » وي توانا بر کارها و هنرها که از ایشان پدید آید

ذاتـی و   تقدمالحقایق است، به  وي در اثبات وجود این حقیقت که همان مبدأالمبادي و حقیقإل

روشـنی   علـت توانـد   کند و با این برهان که تیرگی و پنهانی نمی به شرف و کرامت اشاره می تقدم

چیـز دنـی اسـت     علـت تواند معلول واقع شود زیرا چیز شریف همواره  باشد و داناي بالذات نمی

دانـد؛ نـوري بـه     العلل و آغاز و انجام همه چیزها مـی  علت(برهان امکان اشرف)، داناي بالذات را 

ت نیز از آن غایت وجـود اسـت   کمال و تمامی .کنندۀ دیگر چیزها نیز هست روشن که روشن خود

دقیقاً همین برهـان را سـهروردي در اثبـات     .)231و مایۀ روشنی و پیدایی (همان:  علتو اوست 

نی شایسـتگی ایجـاد نـوري    له که جـوهر ظلمـا  ئوي با تأکید بر این مس .نورا�نوار ذکر کرده است

کنـد   دیگري باشد، چنین بیان می مجردتواند موجد نور  و اقوي از خود را ندارد و نمی اشرف، اتم

ب بـر  ست و چون سلسلۀ انوار جوهري مترتق خود نیازمند نوري جوهري امجرد در تحقکه نور 

آیـد   بنـابراین �زم مـی   ؛دور باطل ایجاد خواهد شد نهایت ادامه داشته باشد، زیرا اند نباید تا بی هم

ي) به نوري منتهی شوند کـه وراي  مادی برازخ (اجسام ار جوهري و نیز انوار عارضی و حتنوکه ا

، نور محیط، نور قیوم، نور مقدس، نور اعظـم اعلـی، نـور    »نورا�نوار« آن نوري نیست و آن همان

  .)121 ،2ج :1388ار و غنی مطلق است که وراي آن چیزي نیست (سهروردي، قه

 .اسـت » نورا�نوار«هاست، یا به تعبیر سهروردي  همۀ روشنی علتداناي بذات، مایه و اصل و 

و پیدایی که به خـود روشـن اسـت و دیگـر چیزهـا را روشـن         ورود) روشنی مبدأ و مورد (محل

کند؛ یعنی به خود (ذات) آگاه و داناست، بنابراین مبدأ دانش است و چون دانستۀ خـود اسـت    می

ـ چیـز: اهللاُ  اوست روشـنیِ وجـود هـر    .ش نیز هستغایت دان ـ  ور نُ السماوات وکاشـانی،  ض (األر

جلّت، نوري است به خود روشن و زنده و حی قیوم کـه همـۀ مراتـب     هویت .)236ـ235: 1366

 .)283(همان:  اند عقول و نفوس و اجسام به او زنده و روشن

از واحـد (حـقّ مطلـق) جـز واحـد صـادر        زیـرا  ؛دانـد  ور اقرب را واحد مـی سهروردي نیز ن

ظهـور انـوار قـاهرۀ طولیـه (عقـول       .یا همان نور اقرب اسـت  اولصدور کثرت از عقل  .شود نمی
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ـ    ه) بر اساس فرایند دوگانۀ اشراق و مشاهده صورت میمجرد ت گیرد، فرایندي که بـر قهـر و محب

منـد   کند و از اشـراق آن بهـره   نور اقرب که به نورا�نوار شوق دارد آن را مشاهده می .استوار است

سپس بر همین ترتیب، از نور اقرب، نور دوم و سـپس نـور سـوم و چهـارم و پـنجم تـا        .شود می

کنـد و شـعاع نورا�نـوار     می هریک از این نورها نورا�نوار را مشاهده .شود شمار بسیار حاصل می

گونه حجـابی نیسـت (سـهروردي،     هیچ مجردافتد، از آن جهت که میان انوار  میها  آن زیک ابر هر

ه را آشـکارا در بیانـات   مجـرد مراتـب عقـول    این نظـام طـولی از سلسـله    .)141ـ135 ،2ج :1388

گوید که چنین نیست که عقل واحـد   می الکمال مدارجوي در رسالۀ  .کنیم باباافضل نیز مشاهده می

جسـمانی اسـت    اجزاء از آنِ وجـود زیرا  ؛اي از عقل برسد لی پارهداراي اجزایی باشد تا به هر عاق

عقـل   .ه و به دور از مقدار استماداز  مجردیت است، حال آنکه عقل، نوري که داراي مقدار و کم

نوار که از او دیگر نورها (عقول) یکی پـس  آید، بلکه نوري است قائم به نورا� در جسم فرود نمی

شود و هر نور قائم به نور با�دست خود است و نیـز بـه خـود روشـن یعنـی       از دیگري ساطع می

  است:    خودآگاه

اي  ها و اجزا باشد تا هر عاقلی را پـاره  و نیز عقل که یکی است نه آن یکی است که او را پاره«

ی نقل کند و یکچند در شخصی درنگ کند و پس به دیگـري  برَسد، و نه نیز از شخصی به شخص

بود که مقداري دارد وجودش (چـون اجسـام)، و عقـلْ جسـم       ها آن را تواند  رود، که اجزا و پاره

آید تا به مقدارِ جسم متقدر شود (چون اَلوان و کیفیـات    نیست و مقدار ندارد، و نه در جسم فرود

ه ذات خود، بلکه فروغی است پاینده به قیومش، جلَّ ج�لُـه، و از  دیگر)، و نه کار کند در جسم ب

دارد، و دوم سـوم، و سـوم     پـاي  ها خاسته یک از پسِ دیگر (نخستین فـروغش دوم را بـه   او فروغ

: 1366(کاشـانی،  » چهارم) و آن نظر است از خود بـه خـود، و روشـن بـودنِ خـود مـر خـود را       

  .)23ـ22

تر از عقل، نفس قرار دارد که به خود روشن و زنـده اسـت و    در مرتبۀ پاییناز دیدگاه افضل، 

» رٌ لغیـره ظـاهرٌ لنفسـه و مظهـ   «کند؛ به تعبیـر سـهروردي    جسم تاریک و ظلمانی را نیز روشن می

که پیش از این از زبـان افضـل شـنیدیم     رو مبدأ و سبب جسم تاریک است، زیرا چنان است، ازاین

آنچـه  کننـدۀ وجـود جسـم، و هر    است روشن نَفْس« روشنی باشد: علتتواند سبب و  تاریکی نمی

تـر بـود    تر بود، که چیز بدانچه از او پوشـیده  وجود دیگري از او روشن گردد، آن چیز از او روشن

کند کـه نفـس از    وي در جایی دیگر بر این موضوع تصریح می .)28(همان: » شن نگرددپیدا و رو

تمییز این مفارقت از غایت پوشیدگی نیست، بلکه از غایـت روشـنی   اما  جسم (تن) مفارقت دارد،
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هرآنچـه  روشن گردد بر مردم، از نفس روشن گردد نـه از تـن و هـیکلش، و    هرآنچه « زیرا ؛است

  .)702(همان: » تر از چیزها بود ند نمود، خود روشنچیزها را روشن توا

کند کـه نفـس ناطقـۀ انسـانی اصـل و       تصریح می الکمال مدارجالدین کاشانی، در رسالۀ  افضل

و نیـز   .حقیقت انسان است و نوري است الهی و به خود روشن، که به بیان رمزي یعنی خودآگـاه 

تعبیر دیگر ادراك ذات به ذات و ادراك دیگـر اشـیاء   گردند، به  دیگر اشیاء به نورِ نفس روشن می

نفس به اشـیاء و  » علم اشراقیِ«ۀ نور نفس است؛ همان چیزي که سهروردي از آن با عنوان واسط به

بندي براي نفـس در نظـر دارد: یکـی بـالقوه، یعنـی       افضل دو گونه تقسیم .گوید  به خود سخن می

از خود آگاه نیست؛ دیگري بالفعـل، یعنـی اینکـه نفـس از      اینکه نفس از دیگر اشیاء آگاه است اما

وي بـه   .)21ـ20(همان:  شود به آن داده می» عقل«خود نیز آگاه باشد که در این صورت دیگر نام 

(و زمین بـه  » وأَشْرَقَت الْأَرض بِنُورِ ربِّه«فرماید:  مر که میسورۀ ز 69قی، با اشاره به آیۀ طریق اشرا

شـدن نفـس بـه عقـلِ      پروردگار خود روشن گردد)، از اشراق انوار الهـی بـر نفـس و روشـن    نور 

ند بـا هـم)   ا تن (که مخالف يها ه و اعتدال در قوتین تسویپس چون ا« گوید: درخشان سخن می

ضِ آن عالَمی، �بل که هردو عالَم روشـن و  یشان تابد و از فیانوارِ الهی بر نفسِ ا دا شود، �شکیپ

ن حال است که نفس به عقل درخشان یگردد، و أشْرَقَت الْاَرض بِنورِ ربها مگر عبارت از آن ادا یپ

  .)687(همان: » شود

گونه که نور رمز آگـاهی، علـم و ادراك اسـت، متقـاب�ً      در فلسفۀ اشراق همانگفته شد که 

، نیسـتند نفسـه ظـاهر    غواسق و برازخ، فی .خبري است ظلمت نیز رمزي از ناآگاهی، جهل و بی

: بینیم همین تفسیر اشراقی از ظلمت را در بیان باباافضل کاشانی می .دنیعنی به خود آگاهی ندار

فریب از غَفلت و بیخودي خاست، و غَفلت و بیخودي از جهالت رسـید، و جهالـت نَفْـس از    «

رده   وي جسـم را تاریـک، ناآ   .)708: 1366(کاشـانی،  » حب جسمِ تیره اندوختـه شـد   گـاه و مـ

 رو، تـن  ازاین؛ )194(همان:  شمارد؛ در تقابل با نفس عاقله که خودآگاه، روشن و زنده است می

ي و ذومقـدار و  مـاد تـن،   .تن مرده است و عقل زنـده  توان آمیخت، زیرا قل و نفس نمیرا با ع

امـر تأکیـد   باباافضل بر ایـن   .)703نهایت است (همان:  و ذات بی مجردکمی است، لیکن عقل، 

ترین پایۀ وجود است زیرا هستی و نیستی در نزد جسـم یکسـان    دارد که وجود جسمانی پست

او  .زنده) اسـت  گردد به جهت چیزي جز جسم (یعنی نفسِ  است و اگر وجود بر آن مترتب می

آورد که اگر زندگی و حیات از وجود جسمانی بـود پـس هـر جسـمی بایـد       چنین استد�ل می

این حیـات بـا آگـاهی و بیـداري نیـز       .اند برخی از اجسام فاقد حیاتکه ود، درحالی ب زنده می
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گوید شرافت جسمِ زنده بر جسـم مـرده بـه جهـت      که افضل می نسبت مستقیم دارد، زیرا چنان

 .)151ـ150(همان:  اوست  آگهی و بیداري

 بـا  ،نوشـته شـده   که بیشتر بـر مبنـاي تأویـل آیـات قرآنـی      ،نامه جاوِدانباباافضل در رسالۀ 

  بطُونِ أُمهاتکُم خَلْقاً منْ بعد خَلْـقٍ فـی    یخْلُقُکُم فی«فرماید  ر که میسورۀ زم 6گیري از آیۀ  بهره

ثَ�ث کمی »ظُلُماتپـردازد و در ایـن معنـی     مـی » ظلمات ثـ�ث «قرآنی  اصط�ح، به تأویل ح

نامیـده  » طبـع «ر خـاك کـه   یکی پـاي د نفس را به چهار پا آراسته است: نویسد که خداوند  می

نام » حیوان«ر بهیمه که سدیگر، پاي دشهرت دارد؛ » نامیه«یاه که به دیگر، پاي در گ .2شود؛  می

 .)295: همـان یا قوۀ ناطقـه اسـت (   5»گوي خرد سخن«و چهارم، پاي در انسان که نام آن دارد؛ 

رده و      کند که وي سپس اذعان می از این چهار پاي، پاي نخستین (طبع) کـه در زمـین اسـت مـ

بهره از خودآگاهی) است و دومـی (نامیـه) خفتـه و در خـواب اسـت؛ و       خود (بی خبر و بی بی

) 296(همان:  پاي چهارم که خرد است، بیدار و زنده و گویاست. اما زده سومی (حیوان) حیرت

هـا   آن اند که باید از ث�ث سه پاي نخست همان ظلمات نویسد از این چهارپاي،  و در نهایت می

و این چهار پا که نَفْس را گفتـیم، سـه از آن چـون ظُلُمـات     «عبور کرد و به نور بیداري رسید: 

ند        یث�ث است،چون زم سـن و نبات و بهیمه، که ببایـد گذاشـت تـا بـه نـورِ بیـداريِ مـردم ر «

اسـت و در  » واژگـونی و کـژي  « ،طبع و نامیه و حیوانبر این اساس، ظلمات ث�ثّ  .)جا (همان

رده و    نفس با طی کردن مراتب دون .قامتی) خرد قرار دارد خیزيِ (راست برابر آن راست پایـۀ مـ

لَـه قَـدم   «ایسـتد:   تعالی مـی  خفته، با رسیدن به نورِ بیداري همچون رستاخیز در برابر درگاه حق

ر نددقٍ عهِمص2 :(یونس» ب(.    

گنون در آثار خود آن را   ) که رنه6مبناي تناظر معکوس (آنالوژي توان بر این واژگونی را می

ترین نقطه، انعکاسـی مـبهم یـا تصـویري      بنا بر قانون آنالوژي پایین .کند، تفسیر نمود مطرح می

تـرین وجـه غایـب شـود،      لدر نتیجه هرگاه یک اصل بـه کامـ   .معکوس از با�ترین نقطه است

بنابراین، مراتب طبع و  .)46: 1374ب و بدل از آن اصل است (گنون، متضمن نوعی تقلغیابش 

همچنـین   .خرد انسانی هسـتند  ی ازشان سایه و انعکاس مبهم نامیه و حیوان، به جهت واژگونی

هــاي  در ســنّت 7تعبیـر افضــل از نگونســاري طبــع در زمــین، یــادآور تمثیــل درخــت واژگــون 

، بـا اشـاره بـه    انسان و صیرورت او بنا بر ودانتهگنون در کتاب   رنه .بیعی مختلف استمابعدالط

درخت واژگون در سنّت ودایی (درخت انجیر جاودانه کـه ریشـۀ آن بـه هـوا برآمـده اسـت و       

، ها در زبر باشد، زیرا که نمودار مبدأ اسـت  ریشه«نویسد:  هاي آن در زمین فرو رفته)، می هشاخ
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چنین معکـوس   نشانگر بسط و تفصیل ظهور است: اگر شکل درخت این ها در زیر، چه و شاخه

بایـد بـه کـار     یل عکـس مـی  است از آنجاست که در اینجا مثل هر کجاي دیگر، تناظر را بر سب

   .)126: 1397، همو» (بست

 ابلیس بارۀالدین کاشانی در دیدگاه افضل. 3

، از آنجـا کـه نورا�نـوار (حـق     »الواحـد  حد �یصـدر ا� الوا«بر طبق قاعدۀ در حکمت اشراق، 

مطلق) نور محض، بسیط و واحد است و کثرت ظلمات بدون واسطه از او صادر نخواهد شـد،  

                          ْ                 فنورا�نوار لما لم یتصو ر ان  یحصل بـه علـی   : «ممکن است تنها صدور یک معلول از نورا�نوار

                      ما یحصـل منـه نـور      اول� نورین ف    ٍ        ٍ        ٍ   ظلمإل  من غاسق ، و هیئإل  و                              ِوحدته کثرة، و � امکان لحصول 

واحد است که در اصـط�ح   مجرد، نور اولصادر  .)126 ،2ج :1388(سهروردي، »     واحد  مجرد

کند کـه ایـن نـور در نـزد برخـی از       سهروردي تصریح می .شود نامیده می» نور اقرب«اشراقی، 

حاصل بنور ا�نوار واحد، و هو النـور األقـرب و النـور     اول       ّ فثبت ان  «نام دارد:» بهمن«فهلویون 

 :همـان » (ول                   ر فى نفسه غنى  بـا� یفالنور األقرب فق ."بهمن"إل ی                         م، و رب ما سم اه بعض الفهلویالعظ

و در  9و استینیم          هاي س پ نته نیک) یکی از جلوه (به معنی اندیشۀ 8»وهومنه«بهمن یا  .)128 ،2ج

، در میـان امشاسـپندان   اولبهمن که برابر است با عقل  .میان امشاسپندان نخستین مرتبه را دارد

جـوهري  ، اولصـادر   گویـد  مـی  سهروردي که و چنان )87: 1379مقام قطبیت دارد (عالیخانی، 

چیـزي کـه حـق سـبحانه و تعـالی       اولبدان کـه  «و نورانی از سنخ عقل:  مجرد        م فارق و است 

(سـهروردي،  » " تعالی العقـل ما خلق اهللا اول"بیافرید گوهري بود تابناك، او را عقل نام کرد، که 

نسبت به دیگر انـوار مـادون خـود از نـوري شـدیدتر برخـوردار        نور اقرب .)267 ،3ج :1388

از جهـت امکـانی و فقـري     بر پیشانی دارد،» امکان«، داغ مجرداز آنجا که این جوهر اما  است،

 اولنسبت به نور صـادر  اما  نفسه نور است (نور سیاه) شود که فی اي ظلمت صادر می گونه آن،

جـوبی و  ترین نور به نورا�نوار است دو جهت و بنابراین، در نور اقرب که نزدیک .ظلمت است

است؛ به تعبیر سـهروردي،  از این تعدد و کثرت عاري و مبر نورا�نوار آید، زیرا امکانی پدید می

یابد و از مشاهدۀ ایـن فقـر    نور اقرب، در مشاهدۀ نورا�نوار خود را نسبت بدو فقیر و مظلم می

آید که همان برزخ اعلی و فلک نهم است که برزخ و جسمی با�تر از آن  اي از او پدید می سایه

کـه   اولیجـابی صـادر   از سویی از جهـت غنـایی و ا   .شود نیست و به آن برزخ محیط گفته می

 مجـرد آید عقل دوم پدید خواهد آمد و این عقل دوم که نوري  ۀ نورا�نوار به دست میواسط به

است که از آن نیز به دلیل شهود جهت نـوري و غنـایی    اولاست پرتو اشراقی و جوهري عقل 
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گیـرد   آید و همین ترتیب سلسلۀ طولی انوار قاهرۀ اعلون (برین) شـکل مـی   عقل سوم پدید می

  .)132، 2(همان: ج

کند که شـرّ و بـدبختی در جهـان     بر این نکته تأکید می ا�شراق حکمإلشیخ اشراق در کتاب 

اند و ظلمت و حرکـت ناشـی از جهـت فقـري انـوار       ظلمات ناشی از حرکات (لوازم حرکات)

وجود هیئـات و جهـات ظلمـانی در     آید؛ زیرا پدید می  با واسطه قاهره است؛ به تعبیر دیگر شرّ

هاست و  زند، بلکه ظلمت لوازم ضروري معلول نورا�نوار محال است، پس شرّي از او سر نمی

بنابراین، شرّ  .)235، 2(همان: جشود  پدیدار می اولیا صادر  اولاز جهت سلبی و فقري معلول 

، خیر ذاتـی اسـت و شـرّ    شراقا� حکمإلاي از نور است؛ به تعبیر م�صدرا در تعلیقاتش بر  سایه

: 1391شـیرازي،   الـدین  (قطـب » الخیر مرضی أي بالذّات و الشرّ مقضـی أي بـالعرض  «عرضی: 

تردید سهروردي در طرح این نظام نور و ظلمت و صدور کثرت از واحد، به حکمت  بی .)550

باب دیدگاه ثنـوي مجـوس    در تصوفال کلمإلزیرا وي در رسالۀ  ؛نوري فهلویان نظر داشته است

کند که صدور شرّ از جهت  ه اشاره میمسئلو تمییز آن از دیدگاه توحیدي حکماي فُرس به این 

همـین دیـدگاه را در اندیشـۀ     .)128 ،4ج: 1388است (سـهروردي،   اولامکانی و عدمی صادر 

) سـایۀ حـق   صـلعم ( محمددانستی که «گوید:  بینیم، آنجا که می می القضات همدانی عینمغانی 

) چه آمد؟ دریغا مگر که نور سـیاه را بیـرون   صلعم( محمداي که سایۀ آفتاب  آمد؛ هرگز دانسته

   .)248: 1375همدانی، » () چه باشد؟صلعم( محمداي تا بدانی که سایه  ندیده "�"از نقطۀ 

القضـات   عـین ممکن است این اشکال در اینجا مطرح شود که میـان دیـدگاه سـهروردي و    

شیخ اشراق ظلمت و تاریکی را به عالم جسمانی (غواسق و برازخ) واند قرابتی باشد، زیرا ت نمی

نور احمد  تمهیداتوي در  .داند آن را جوهر نفسانی میالقضات  عیندهد، حال آنکه  نسبت می

عقـل و   مجردی رمزي است از جوهر اولرا آفتاب و نور ابلیس را مهتاب معرفی کرده است که 

بـا  امـا   ب بـوده یگر ابلیس نفسی است که ابتدا مقربه تعبیر د .دومی رمزي است از جوهر نفس

در پاسـخ بـه ایـن اشـکال بایـد       .)213ـ212: همان(عصیان خود از درگاه حق رانده شده است 

 .ی دارند و هـم در زمـین  حمد و نور ابلیس هم در آسمان تجلنور االقضات  عیناز نظر  10گفت

که آسمان رمزي از عالم مینـو   تردید رمزي از عالم جسمانی است، چنان ر علم رموز، بیزمین د

یا عالم روحانی است؛ بنابراین، وي ابلیس را به عالم جسم (یا بـه تعبیـر سـهروردي غواسـق و     

نکتۀ مهم دیگر در پاسخ به این اشکال ایـن اسـت کـه اگرچـه شـیخ       .دهد برازخ) نیز نسبت می

اریکی را به عالم جسمانی نسبت داده است، لیکن از دیدگاه او عالم مثـال بـه   اشراق ظلمت و ت
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جهت دارا بودن صورت، خود بخشی از عالم ظلمانی است، از آن جهت که عـالم مثـال بـر دو    

سـهروردي در   .)201: 1358هـروي،  نـک:  شـود (  قسم مثال نورانی و مثال ظلمانی تقسیم مـی 

ور معلقـه    از تفاوت میان صور معلقه و مثُل اف�طونی سخن می ا�شراق حکمإلکتاب  گوید و صـ

ـ انـد و برخـی نـورانی، کـه      داند که برخی ظلمانی می مجردهایی در عالَم اشباح  را صورت ی اول

صورت نفوس اشقیا و بدبختان پس از مرگ است در عالم مثُل معلقه، و دومی صورت نفـوس  

کند که این صور معلقـه در عـالم    وي پس از آن تصریح می .عالم سعدا و نیکبختان است در آن

و شیاطین هستند که برخی از اهل شـهر دربنـد (از    مظهري دارند و مظاهر آن همان جن ما نیز

شـماري از آنـان را    بیشهرهاي شیروان) و جماعتی از اهل میانه (از شهرهاي آذربایجان) گروه 

ي که شـیخ  طور بهاند،  چندین دفعت بر وجود آنان گواهی دادهبار، بلکه  ی نه یکاند و حت دیده

بنابراین، بایـد   ).232ـ231، 2: ج1388(سهروردي، » اشراق نتوانسته است سخن آنان را رد کند

دهـد و   ظلمت و تاریکی را هم به عالم نفوس نسبت میالقضات  عینگفت سهروردي نیز مانند 

که با شـقاوت   هایی شود در انسان ی میکه در اجنّه متجل، ع�وه بر این ابلیس .هم به عالم جسم

نکتـه اینجاسـت کـه مرتبـۀ مثـال       .ی خواهـد شـد  کند نیز متجل خود از درجۀ انسانیت نزول می

تر است و نفسی که شـقی شـده از جـوهر غاسـق نیـز       ظلمانی حتّی از عالم جسمانی نیز پایین

؛ بنابراین ع�وه بر اجنّه که مظاهري 11تاي مادون جسم خواهد داش تر خواهد بود و مرتبه پست

توانند از دسـتۀ شـیاطین انسـی     از ابلیس در عالم مثال زیرین هستند، نفوس انسانی نیز خود می

    .باشند

دانـد؛ آدمیـانی کـه قـوۀ      باباافضل کاشانی نیز برخی از نفوس انسانی را مظاهري از شیاطین می

اش) شـده باشـد،    اش (یعنی قواي ظاهري قواي سبعی و بهیمی مسخَّر و مطیعها  آن مردمی (خرد)

از شـمار شـیاطین ناپیـدا (یعنـی     هـا   آن از دستۀ شیاطین پیدایند و نامشان شیاطین انسانی و نفـس 

تبهکـاران و گمراهـان و طاغیـان و    «نویسـد:   مـی  الکمال مدارجوي در رسالۀ  .شیاطین جنّی) است

» نـد ا هنجار یقـین، جملـه از امـت و سـپاه چنـین شـیاطین      فرمان حقّ و راه صواب و سرکشان از 

وي در  .تعبیـري انفسـی دارد  » ابلیس«از که پیداست باباافضل  بنابراین، چنان .)35: 1366(کاشانی، 

قصۀ ابلیس (که اصلش از آتش است)، هم از مـأوايِ نَفْسِ انسانــی  : «نویسد می نامه جاودانرسالۀ 

دانـد کـه    جوید و آن را برابر با نفسی مـی  لیس را در نفس آدمی میوي اب .)302: همان» (خـاست

افتـاد  » ابلـیس «آهنگی این راه به نـام   در آرزو و هواي تن به راه وسواس و تکبر رفته است و پیش

کسی، هم نَفْسِ خودش بـود،  بدان که ابلیسِ هر«  حق رانده شد:که بر آدم سجده نکرد و از درگاه 
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آهنگـی   ر رود، و لیکن آنکـه نخسـت پـیش   ويِ تن جوید، و راه وسواس و تکبآنگاه که کام و آرز

  سراید: وي در یک رباعی می .)297(همان: » کرد نامِ ابلیسی بر وي افتاد

ــانی ب   اي آنکــه خ�صــۀ چهــار ارکــانی    ــالم روحـ ــخنی ز عـ ــنو سـ   شـ

ــوي ــانی لَو م و ددي دیـ ــی انسـ   نمـایی آنـی    مـی هرآنچـه  سـت،  وبا ت   کـ

  )136رباعی  ،762(همان: 

گویـد؛ آنجـا کـه او در داسـتان اکـوانِ دیـو از        گویی افضل، به زبان حکیم فردوسی سخن می

  دارد: ماهیت حقیقی دیو پرده برمی

ــناس    ــد ش ــردمِ ب ــو را م ــر دی ــو م ــپاس     ت ــزدان س ــدارد ز ی ــو ن ــی ک   کس

ــی   ــت از ره مردم ــو گذش ــر آن ک ــمر مشـــمرَش آدمـــی    ه   ز دیـــوان شُـ

  )636، 2: ج1394(فردوسی،     

وي  .کنـد  که با نور پیوسته اسـت، اسـتفاده مـی   » چراغ« لباباافضلدر تبیین این مطلب، از سمبو

 .سرشته شده اسـت  »دود وسواس«و » نورِ الهام«داند که با  مثابۀ چراغی می اندیشۀ نفس انسان را به

شـود، ماننـد    فرشتگانِ الهام بریـده مـی   هر تنی که در آن اهریمنی و خودکامگی غلبه کند از طایفۀ

و اندیشـۀ نَفْـسِ انسـان در    « گردد: زمینی که از آب و هوا و آتش بریده شده و خشک و ویران می

    د، که ایـن اجسـام و اشـخاصووسواسش نیز ب اندیشیدن، چون چراغی است که با نورِ الهام، دود

در هر تنی که اَهرِمنی و خودکامی غَلَبـت دارد، و  که گفتیم؛ و  سرِشته شد به وسواس و الهام، چنان

رانیِ دین بود، همچون زمینی که یاز جماعت م�ئکۀ الهام بریده شود، غلبۀ کارش بر پراکندگی و ب

هاي خود را خشک کند، و تخمی را که در وي پاشی  از جماعت آب و هوا و آتش بِبرَّد، تا کشت

  .)297(همان: » دریاز کار ببرَد و خرابی گ

خود را به طبع و وسواس و هوي و هوس رها کنـد، اهریمنـی در او     بنابراین، هر که زمین تنِ

 اهللا لهام بر او غلبه کند به لقـاء ماند، و برعکس هرکه نور ا تعالی محجوب می غالب شده و از خداي

 دینکـرد ششـم  همـین مضـامین باباافضـل را در مـتن پهلـوي       .)298ــ 297(همـان:   شود نائل می

 :باشـند) آمـده اسـت    در آنجا از قول پوریوتکیشان (صاحبان دین ازلی که مغان موحد .خوانیم می

(قلـب) مردمـان اندیشـه     12پنداشـتند کـه در اَخـو    گونه می پوریوتکیشان، یعنی دانایان پیشین، این«

تیز دیـوان بـا   س ...کند گاهی ایزدي در آن تخت دارد (سلطه دارد) و گاهی دیوي رهزنی می .است

مردمان بدین چند راه و گذرگاه است و کسی که در این چند راه و گذرگاه رستگار شود، از همـه  

جا نجات خواهد یافت و کسی که آنجا فریب خورده است، پس بـه دسـت دیـوان رسـد و از آن     
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باز نایستیم  دانیز و ما مردم باید هوشیار باشیم که تا از راه ،پس باید آن کند که دیوان بدو فرمایند

  .ف در ترجمه)؛ با اندکی تصر155: 1394فخرایی، (میر» و از پسِ دیوان نرویم

دانیم، در نظام نوري شیخ اشراق، نورا�نوار در رأس قرار دارد و دیگر نورهـا از او   که می چنان

  تـر  این نورها هرچه از منبع اصلی نـور دورتـر شـوند بـه همـان مقـدار ضـعیف        .شوند ساطع می

شـود   گردند، تا جـایی در مرتبـۀ جسـم بـه جهـت دوري از نـور، ظلمـت مطلـق حـاکم مـی           یم

در اینجا هم باباافضل، ضعیف شـدن نـور الهـام و غلبـۀ دود      .)136ـ135، 2: ج1388(سهروردي، 

  .داند تعالی (نورا�نوار) می وسواس را به جهت محجوب ماندن از خداي

  باب ماهیت ابلـیس، تأکیـد او بـر نـوعی ثنویـت      نکتۀ اصلی و مهم در نظرگاه باباافضل در

 ؛ت است که ریشه در تعلیم مزدایی یـا حکمـت مغـانی در ایـران باسـتان دارد     مبتنی بر وحدانی

، احمـد غزّالـی و   حـ�ج حکمتی که بیش از همـه در آثـار عرفـاي مشـرقی همچـون منصـور       

فرشـته و دیـو، الهـام و     باباافضـل، از دوگانـۀ   .تبیین و تفسیر شـده اسـت   القضات همدانی عین

است، آنکه بـه  این هردو ویژگی در تن آدمی سرشته شده  .گوید وسواس، نور و دود سخن می

افتـد و قـوت انبیـا و اولیـا و      ل است از تاریکی وسواس اهریمن به دور میفروغ نور الهام متص

بـه معنـاي نفـی     بر اساس این دیدگاه، ثنویـت  .)299ـ298(همان:  علما نیز از الهام فرشته است

ت نیست، بلکه همۀ ممکنات و مخلوقات، بر مبناي دوگانۀ نـور و ظلمـت، مظـاهري از    وحدانی

در نصوص عتیق اوستایی و تعلیم گاهانی آمده اسـت   .صفات جمال و ج�ل حق مطلق هستند

ادي) متولـد  (اهـریمن) از زروان بیکرانـه (مبـدأالمب    14مینیـو  (اورمـزد) و اَنْگْـرَه   13مینیو که سپِنْتَه

اسـت   به کار رفتـه  ̄mā	yəاوستایی ) براي این دو مینو لفظ 3، قطعۀ 30در گاهان (یسنا  .اند شده

تفسـیر   .)48: 1386تـوان کـرد (عالیخـانی،     ترجمه مـی  »توأمان«یا » دوقلو«که آن را در فارسی 

و  ان عبارت است از حقیقت مطلقی که جلـوۀ جمـال  وۀ باستانی آن است که زردرست این قص

مطلقه بـه دو صـفت    هویت«به بیانی دیگر،  .ی شده استلوۀ ج�ل دارد و در همه چیز متجلج

مینیو (اهـریمن) ظـاهر    مینیو (هرمزد) و دیگر انگره جمال و ج�ل در دو مظهر بزرگ یکی سپنته

مینیـو از   زروان مطلـق و اَنْگْـرَه   "یقـین "مینیو از  در بیان زروانیان گفته شده که سپِنْتَه .آمده است
یابیم که هر دو بـا   اندیشیم درمی وقتی به حاقّ معنی این یقین و شک می .وي زاییده شد "شک"

افتد زیرا که یقین زروان این بود کـه او در خلـق    همان دو وصف جمال و ج�ل حق مطابق می

ظاهر شدنی است (وصف جمال و اسم الظاهر) و شک وي این بود که او در خلق ظاهرشـدنی  

به تعبیر دیگر، بایـد گفـت زروان    .)71: 1379(عالیخانی، » (وصف ج�ل و اسم الباطن) نیست
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توانست بـه ذات   کرانه که همان حقیقت لم یزل و �یزال است از آن جهت شک کرد که نمی بی

(تنزیـه) و از آن رو یقـین داشـت کـه      15کنـد  تجلید ان و نامحدود خود در محدود و مقیبیکر

تعـالی ایجـاب    ج�لت حق .شود (تشبیه) تجلیتوانست به اسماء و صفات خود در محدود م می

اسماء و صفات اوسـت در همـۀ    تجلیکند که او هرگز در محدود نگنجد و جمال او همانا  می

  .عوالم (یا ذوالج�ل و ا�کرام)

اس�می بیانات بسیار روشنی دربارۀ ظهـور ایـن دو    یرانی، در بین عرفانی االقضات همدانی عین

�لت) از یک مبدأ اعلـی و اصـل   ضاقنوم (که یکی مبدأ خیر و هدایت است و دیگري مبدأ شرّ و 

دانـد و در تمهیـد دهـم از کتـاب      ) و ابلیس را مظهر این دو اقنوم میصلعموي احمد ( .برین دارد

ا را دو نام اسـت یکـی الـرحمن الـرحیم و دیگـر      اي که خد دانستها هرگز ام« نویسد: می تمهیدات

) صـلعم ( محمـد ت د و از صفت رحمانیـ اریت ابلیس را در وجود آوراز صفت جب .رالجبار المتکب

(همـدانی،  » ) آمد و صفت قهر و غضب غـذاي ابلـیس  صلعمرا، پس صفت رحمت غذاي احمد (

سواس به چهار دستۀ دوتایی، این حقیقت ازلـی را  ن نیز با تقسیم الهام و والدی افضل .)227: 1375

  دهد:   شد، نشان می که در تعلیم باستانی از سوي مغان به مردمان آموخته می

» دانـش یقـین  «و » آرزوي تـن «ترتیـب،   دسـتۀ نخسـت، وسـواس و الهـام را بـه      افضل در .1

وسواسِ دیـو  «ند: خوان کشند و دومی را به دست راست می ی را بر دست چپ میاولخوانَد که  می

ن یو الهامِ فرشته بر چهار روي بود: یکی، چون آرزويِ تن که به دست چپ کَشَد، برابرِ دانشِ یقـ 

  .)300: 1366(کاشانی، » که به دست راست خوانَد

از سـهروردي   آواز پرِ جبرئیل تمثیلی رموز دست چپ و دست راست در اینجا، یادآور رسالۀ

در این رساله، شیخ اشراق به طریـق رمـزي دو اصـلِ صـادر از مبـدأ واحـد (یعنـی نـور و          .است

ـ   کنـد؛ حقیقـ   نمودار می» دو پر جبرئیل«ظلمت) را به  ده و راسـت او نسـبت دا   رت نـوري را بـه پ

سان همۀ موجودات عالم اعم از ظلمـانی   داند که بدین چپ وي می رحقیقت ظلمانی را ناشی از پ

  .)222ـ220: 3ج: 1388سهروردي، ( شوند مبدأ واحد نورانی صادر میو روحانی از 

و » آیـات محکـم  «شـمارد،   اي که باباافضل آن را از اقسام الهام و وسواس می دومین دوگانه .2

است که در صورت عالم کبیر (این جهان) و عـالم صـغیر (جهـان مـردم) نمـودار      » آیات متشابه«

آیـد و در   دان مـی اس بر دست چپِ خیالِ کوران و مقلآیات متَشابهه همچون شبهۀ وسو .شود می

 ـپندارـ « ،»خـرد  ــ  خیـال «هـاي   در اینجا دوگانـه  .مقابل، آیات محکم و یقین بر دست راست خرد

دانشِ یقینی که افضـل   .)300: 1366(کاشانی،  شود مطرح می »دست راست ـ دست چپ«و  »یقین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الدینبررسی آراء افضل

 نور و «کاشانی دربارۀ 

 و مقایسۀ...» ظلمت

 

                                                                 21  

(بخـش   بندهشـن کـه در کتـاب    16آگـاهی  داند، برابر است بـا صـفت همـه    فرشته میآن را از آنِ 

از آنِ اهـریمن  » دانشـی  پـس «شـود و در مقابـل آن    مینیو) نسبت داده می نخست) به اورمزد (سپِنْتَه

اوست و   از اورمزد و خرد (یعنی یقین) آگاهی به تعبیر دیگر، همه .)33: 1369دادگی،  است (فرنبغ

افضل در یک رباعی نیز خیال را در مقابل عقـل قـرار    .پندار و خیال) از اهریمن یعنیدانشی ( پس

  دهد: می

ـ     م بـر زده را هـ   تا راست کند کارِ بـه    کارآمـده را  هدر کار کش این عقـلِ ب

  رابشکن بت و کعبه ساز ایـن بتکـده      سـت  اي از نقشِ خیال در دلت بتکـده 

  )43؛ رباعی 744(همان: 

در  .مینیو یا سروش گاهی با عنوان خْرَتـو (خـرد) ذکـر شـده اسـت      در تعلیم گاهانی نیز سپِنْتَه

وسـیلۀ ایـن    اي مـزدا بـه   .وسیلۀ خرد آفریدگار اشه اسـت  اوست که به«آمده است:  7بند  31یسنا 

خْرَتو در گاهان نخستین جلوۀ بزرگ خداست کـه از طریـق او فـیض     .»رویی مینیوست که تو می

  .)74: 1379(عالیخانی،  شود ربوبی تکوینی متنزّل می

قـرار داده  » دیـوِ گمـراه پنـدار   «را در تقابل بـا  » جانِ خردمند« نامه عرضالدین در رسالۀ  افضل

کند کـه اگـر دیـوِ پنـدار کسـی را از راه خـرد دور سـازد، موجـب ناکـامی و           است و تصریح می

  .)150: 1366خودي (در تقابل با خودآگاهی) خواهد شد (کاشانی،  بی

اند که یکی در سپاه » ن حقداعیا«و » منکران حق«واس و الهام، دو دستۀ سومین قسم وس .3

ران و کفـ  و به سـو «اند و دیگري در حزب فرشتگان:  شیطان روي، منکـ ار و اهـلِ تعطیـل کـه    م

ـ   راه نهِم، برابـرِ یقـین و الهـام کـه از     یاطیهايِ کژ را آرایند چون با خود افتند، و إذَا خَلَواْ إلَـى شَ

: همان» (ن و الهام دادنیفرشتگانند به افزودنِ یق ) که چونقّ توان یافت (از انبیا و اولیاداعیانِ ح

300(.  

را ملکـوت  هـا   آن ب هسـتند کـه افضـل در آثـارش    و مقر» فرشتگان نفسانی«ارم، قسم چه .4

و چهـارم روي، فرشـتگانِ   «انـد:   کـه محجـوب از حـق     »دیوان نفسـانی «خواند، در برابر  جهان می

نـد کـه رازِ   ا اَنْفُسِ غایب گفتیم)، که ملکوت آن جِهـان  که در نَفْسانی باشند از جماعت خدا (چنان

ند روحانی، محجوب از خدا، بسته اندر بند تـاریکی و  ا ن دیوانیوحی آورند به پیغامبران؛ و همچن

پاداَفْراه، و از ایشان هیچ مضَرَّتی نَرَسد مردم را، چه ایشان کر و کورند، اندر عذابِ خود گرفتـار و  

  .)جا (همان» مشغول

(بخـش   بندهشـن بنـا بـر کتـاب     .این بیانات افضل نیز در تعلیم مزدایـی سـابقۀ مفصـلی دارد   
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یا اقانیم نوري با نام امشاسپندان (که در فلسفۀ اشراق سـهروردي برابـر    مقربنخست)، فرشتگان 

ه، یشـتَ هو شـوند: وهومنَـه، اَشَـه    است با انوار قاهرۀ طولی) از اورمزد (یعنی قطب نوري) صادر می

تات (به فارسی، بهمن، اردیبهشت، شهریور، اسـفندارمذ،   خشَثْرَه وئیریه، آرمیئتی، هئوروتات، اَمرته

در برابر این فرشتگان، دیوان (دروجان) به عنوان موجودات زیانکـار از اهـریمن    .خرداد و اَمرداد)

نـد از:  ا اسـپندان عبـارت  در مقابـل هریـک از امش   ترتیـب  بـه شوند، که  (قطب ظلمانی) گمارده می

ایـن   باباافضل .)38ـ37: 1369دادگی،  (فرنبغ 22، تریز21، زریز20نانگهیس ،19، سائول18، اَندر17اکومن

ابلیس، اصلِ گمراهـی و کـوري اسـت و     .داند دو اقنوم را همچون زروانیان اصل نیکی و بدي می

مثابـۀ   بهره برده و ابلیس را به 23»درخت«وي سپس در اینجا از تمثیل  .فرشته، اصلِ یقین و بیداري

» خـرد «هایش  است و فرشته نیز درختی است که شاخه» دیو«هاي آن  هداند که نام شاخ درختی می

(کـردۀ   زامیادیشتدر  .است» وهومنَه«و » اَکومنَه«در اینجا تقابل دیو و خرد، یادآور تقابل  .نام دارد

مینیو آمـده اسـت کـه اهـریمن در مقابـل وهـومن        مینیو و انگره ) در شرح نبرد سپنته47ـ46، بند 7

: 1394پـورداوود،  نـک:  (اندیشۀ نیک) که آفریدۀ اورمزد است، اَکومن (اندیشۀ بد) را پدید آورد (

ابلـیس   اندیشۀ بد، همان وسواس، خیال و پنداري است کـه باباافضـل آن را میـوۀ درخـت     .)339

خواهد بود  24»شجرۀ ملعونه«در اصل، آدمی درختی است که اگر وسواس در او غلبه کند  .داند می

است کـه نـه شـرقی و نـه غربـی       25»شجرۀ مبارکه«و اگر به فروغ نور الهام روشن و بیدار گردد، 

  است و بار و میوۀ آن علم و حکمت باشد:

ن و یکوري از ابلیس خاست، و اصلِ یقـ  پس، از این جمله روشن گشت که اصلِ گمراهی و«

هاي وي، و نامِ فرشته چـون   بیداري از فرشته، و نامِ ابلیس، چون شجره است و نامِ دیو چون شاخ

هايِ وي؛ تا بدانی که درخت مردم است شجرۀ مبارکـه، از رويِ بـار    شجره، و نامِ خرَد چون شاخ

غرب نبود، و نه غربی است که به شرق نبود، آوردنِ علم و حکمت خدا، که نه شرقی است که به 

و هم درخت مردم است شجرۀ ملعونه، از رويِ بار آوردنِ خیال و وسواس و تعطیل، تا به نفـرینِ  

  .)301ـ300: 1366(کاشانی، » خدا شود

 الـواح عمـادي  وي در رسـالۀ   .خـوانیم  همین گفتار را در ک�م شـیخ اشـراق سـهروردي مـی    

قوۀ فکر چون مشغول « مبارکه همانا قوۀ فکر است که میوۀ آن نورِ یقین باشد: نویسد که شجرۀ می

کـه   شود به امور روحانی و روي به معارف حقیقی آرد، او شجرۀ مبارکه است، زیـرا کـه همچنـان   

هاست، و آن انواع افکار است که بدان میـوۀ نـورِ    ها، فکر را نیز شاخ هاست و میوه درخت را شاخ

ـ ارمب ةٍیوقَد من شَـجرَ "اشارت کرد در قرآن بدان درخت آنجا که گفت:  ...یقین رسد ـ  إلٍکَ لَّـا   إلٍزیتُونَ
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یإلٍشَرْق لَا غَرْبِیهیـو�ي محـض  "است و نه غربـی یعنـی    "عقل محض"، یعنی نه شرقی یعنی "إلٍو" «

  .)189 ـ188 ،3ج: 1388(سهروردي، 

آورده اسـت و   نامـه  جـاوِدان مانند جم�ت سهروردي در پایان این بند را در رسـالۀ   باباافضل

و نَفْسِ دراك است که شجرۀ مبارکه اسـت کـه نـه از شـرقِ ارواح     « نویسد: دربارۀ نفسِ دراك می

است و نه از غربِ اجساد، چه، نَفْسِ دراك با مراتبِ ارواح و اجساد خـود محـدود نگـردد، و در    

محیط نتْواند بـود، بلکـه    تحت خود نیاید تا بر وي محیط شوند، که هیچ جزء بر کلِّ خود ملکوت

 نُور السماوات که گفت: اهللاُ اند)، چنان زجاجهنَفْسِ دراك نوري بود زبرِ نوري (یعنی نورِ ارواح که 

  .)283ـ282: 1366 کاشانی،( »...کَمشْکَاةٍ نُورِه مثَلُ رضِوالْأَ

دانـد، زیـرا    مـی ) شجرۀ ملعونه(گفته شد که باباافضل، قوۀ خیال و پندار را میوۀ درخت ابلیس 

کنـد،   یـاد مـی  » شـجرۀ ملعونـه  «سهروردي نیز از قواي مخیله با تعبیر قرآنی  .کار او وسوسه است

یقـین دور  گردانَـد و او را از   چراکه قوۀ خیال با درآمیختن چیزهـا بـه هـم نفـس را مشـوش مـی      

کند کـه   نیز اشاره می 26»شجرۀ خبیثه«همچنین وي در ادامۀ سخن خویش به تعبیر قرآنی  .دارد می

  .)191ـ190 ،3(همان: ج قرار و آرام ندارد

و انَّ علَیـک  « فرمایـد  که در وصف شیطان می سورۀ ص 78آیۀ  بر نیز بنا القضات همدانی عین

شـاه   دریغا دانـی کـه  : «داند می» لعنت«تعالی را  و نصیب ابلیس از حق ، قوت»الدین یومِ  إلی  لَعنَتی

خوانی که اغوا پیشه گرفته است و لعنـت    است که تو او را ابلیس میدار ا� اهللا حبش کیست؟ پرده

سـهروردي در تقابـل    .)30: 1375(همدانی، » غذاي وي آمده است که فبعزّتک لَأَغوینَهم أجمعین

خـورشِ ایشـان انـوار درخشـنده      گوید کـه نـان   اند می اهل یقین که شجرۀ مبارکهاین معنی دربارۀ 

قبول فیض الهی گرداند و چـراغ   اصل کند و روغن معقو�ت را مستعدۀ اندیشه حواسط به« است:

سـت [و آن نـان]   ا و معـارف نـان ایشـان    .یقینی برافروزد و آتش مقام سکینه در نفـس برافـروزد  

  .)189ـ188 ،3ج: 1388(سهروردي، » ایشان انوار درخشنده است و نان خورش ...فریشتگان

ابلیس خیال سخن گفته است کـه وقتـی سـالک در     هاي خود از رهزنیِ افضل در یکی از نامه

کنـد، ابلـیس خیـال بـا اراجیـف       دوري از ناپایداري این جهان و پیوستن به جاودانگی عزیمت می

عزیمتی درست که داشت در اعراض از ایـن موجـودات گذرنـده و    «گرداند:  خود او را سست می

ت که پیش از ایـن بـود، و بسـیج آن راه    هاي جاودانی نامتغیر، هیچ بر آن قرار هس پیوستن با یقین

کند یا ابلیس خیال با اراجیف بد آن سفر را بر دلش سرد کرد و بند آن عزم و آهنگ را سسـت   می

  .)714: 1366(کاشانی، » ...گردانید
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نیز تفرقه و تشویش را بـه   حافظ .خورد این مضمون در بیتی از حافظ شیرازي نیز به چشم می

  جمعیت خاطر را به سروش (عقل): دهد و اهریمن نسبت می

به حکم آنکه چو شد اهرمن سـروش     ز فکر تفرقه باز آي تا شوي مجمـوع 

  )358: 1362(حافظ، 

ـ  نـام مـی   27شجرۀ طیبـه هاي خود از  باباافضل همچنین در یکی دیگر از نامه د و آن درختـی  رَب

بلندي خواهی بـیخ نفـس را بـه خـرد     اگر درخت هنر را «پیوسته باشد: » خرد«است که بیخ آن به 

ۀ انتظـار بیـابی   غصـ  که خـواهی رسـیده و پـرورده، بـی     رسان، و به آب زندگی بپرور، تا میوۀ هنر

(کاشـانی،  » السّـماء  یبإلٍ أَصلُها ثابِت وفَرعها فیبإلً کَشَجرَةٍ طَیآسانی، با بلنديِ شاخ، و مثل کَلمإلً طَ به

1366 :695(.  

الدین دربارۀ ابلیس آن است کـه وي هرگـز بـراي ابلـیس      دربارۀ نظرگاه افضل نکتۀ بسیار مهم

که در آراي ثنوي مانویان به دو شـهریار   شود (چنان سبحانه قائل نمی برابر حق دستگاهی مستقل در

همچـون   نظرگـاه افضـل   .روشنی و تاریکی اشاره شده که هریک قدرتی مستقل از دیگـري دارد) 

 هویـت ایـن حکمـاي مشـرقی     .و سهروردي، کام�ً توحیدي استالقضات  نعیمغان ایرانی و نیز 

دو از این اصـل واحـد   دهند و دو قطب اورمزد و اهریمن هر مطلقه را در رأس موجودات قرار می

حقیقـی   دو قطب، مجازي است و هادي و مضـل  هدایت و ض�لت از سوي این .گیرند ت میئنش

 گـذارد و   ه مـی بر ایـن مطلـب صـح    القضات همدانی عینکه  حق تبارك و تعالی است، چنان خود

دان:  کردن ابلـیس همچنـین مجـاز مـی     دان و گمراه ) مجاز میصلعم( محمدراه نمودن «نویسد:  می

گیرم که خلق اض�ل ابلیس کند ابلـیس را بـدین    .دان یضلّ من یشاء و یهدي من یشاء حقیقت می

  .)188: 1375(همدانی، » صفت که آفرید

کنـد   بر این مطلب تأکید مـی   صراحت بهالدین کاشانی نیز با اشاره به اذن ابلیس در قرآن  فضلا

انسانی است کـه   نفسه مستقل و مختار نیست، بلکه در اصل، او همان نفسِ  که ابلیس موجودي فی

از مأوا و وطـن حقیقـی خـویش در نـزد مبـدأالمبادي بـه دور افتـاده و سـخن گفـتن ابلـیس بـا            

  الی بر سبیل رمز، تمثیلی از همین معنی است:تع خداي

نه ابلیس خَلقی بود به پا آمده و به جاي رسیده، و مرتبۀ آن داشت که یارِست سخن گفتن بـا  «

افتادن از مأوايِ خود به رمز با خداي گفـت کـه    سبب به، بلکه وسوسۀ نَفْسِ انسانی 28یخداي تعال

  .)298: 1366(کاشانی، » دستور باش تا وقتی معلوم

شـود، تیرگـی و ظلمـت غواسـق او را      به تعبیر اشراقی، هرچه نفس از نورا�نـوار دورتـر مـی   
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گیرد و در نتیجه از انوار الهی تهی خواهد شد؛ حافظ نیز همین مضـمون را در بیتـی آورده    دربرمی

  است:

ــم اعظــم      ــد انــوار اس ــر اهــرمن نتاب  یخواه ملک آنِ توست و خاتم فرماي هرچه   ب

  )978: 1362(حافظ، 

هرآنچـه  ایـن قـوت اسـت، تـا      و اذنِ وي فراگذاشتنِ«افزاید:  باباافضل در ادامۀ سخن خود می

انـد کـه اگـر نـه ابلـیس اذن و       در آن مانده ارد به وسواس برون دهد، که عامۀ عمیان و اهلِ شکد

 .)298: 1366(کاشـانی،  » تقلیـد ها را بقـا نبـودي در کـوري و     دانِ کیشمهلت یافتی، کوران و مقل

اي اسـت کـه غضـب     ونهگ رح و تفسیر باباافضل در اینجا بهش« :کند که ویلیام چیتیک ذکر می چنان

اللفظیِ آیه، بسـیار   در میان فیلسوفان بعدي، م�صدرا در حفظ معنی تحت .انگیزد مان را برمیمتکل

ـ   بـی  .افزایـد  آن مـی  هاي معنی درونی نیز بر تر است در عین حال که �یه دقیق ت نیسـت کـه   اهمی

گـذارد مگـر دو پـاراگراف یـا      اش از این رساله، همه چیز را کنار مـی  م�صدرا در بازنویسی عربی

  .)486: 1392(چیتیک، » را اولقطعۀ 

، کـاربرد اصـط�حات رمـزي    القضـات  معنوي میان باباافضـل و عـین  هاي  یکی دیگر از قرابت

از رمـوز زلـف و خـد و    القضات  عین .ستقیم با بحث ابلیس دارداست که نسبت م» زلف«و » کفر«

اش رمـزي اسـت از    سـیاهی و انبـوهی   سـبب  زلف بـه  .خال بارها در آثار خود استفاده کرده است

ی جلوۀ ج�لی حـق  اول ،به تعبیري .کثرت ظلمات و خد و خال رمزي است از وحدت و یگانگی

نویسد که خد و خالِ شـاهد ازلـی    وي در جایی می .شود و دومی جلوۀ جمالی او را را نمودار می

کند که کمـال برتـر از جمـع میـان      نور احمد است و زلف و ابروي او نور سیاه ابلیس و تأکید می

  این دوست:

زلف زیبایی دارد؟ اگر شاهد بی خد و خال و زلف صورت بنـدد رونـده    چه گویی شاهد بی«

فراپیش آید که عبـارت از آن یکـی خـال اسـت و یکـی      به مقام رسد که دو حالت بود و دو نور 

» زلف، و یکی نور مصطفی است و دیگر نور ابلیس؛ و تا ابد با این دو مقام سـالک را کـار اسـت   

  .)121ـ117 و 30: 1375همدانی، (

  گوید: خورد، آنجا که می الدین به چشم می هاي افضل در یکی از رباعی رمز زلف

  یــا گشــت پریشــان دل مــوري از مــا   مـا  آنکه بـه کـس رسـید زوري از    بی

ــی ــه صــد رســوایی  ب ــرآورد ب   شوریده سر زلـف تـو شـوري از مـا       هــیچ ب

  )4، رباعی 737: 1366کاشانی، (
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 .اسـت  القضات همـدانی  عینترین معانی در آثار  همچنین تقابل کفر و ایمان یکی از کلیدي

وي با قائل شدن مراتب مختلف براي کفر، همچون کفر ظاهر، کفـر نفـس، کفـر قلـب و کفـر      

کند تا پس از آن ایمـان حقیقـی در قلـب او     حقیقت، سالک را به گذر از این مراتب دعوت می

گفتم که کفرها بر اقسام است گوش دار: کفر ظاهر : «29نویسد می تمهیداتوي در  .روشن شود

نسـبت   ،س دارد؛ و کفر قلبینسبت با ابل ،سفْکفر نَ .است، و کفر قلب استس فْنَاست و کفر 

(همـدانی،  » مان باشدیخود ا ن جملهینسبت با خدا دارد؛ بعد از ا ،قتیدارد؛ و کفر حق محمدبا 

1375 :209(.  

  گوید: داند و می تازگی ایمان می موجب هاي خود کفر را باباافضل نیز در یکی از رباعی

ــو  ــد تــازگیی ایمــان را       دلشــاد کنــد هــر جــان راانــدوه ت ــر تــو ده   کف

ــی  ــاد دم ــو مبین   با درد تـو گـر طلـب کنـد درمـان را        دل راحــت وصــل ت

  )5، رباعی 737: 1366کاشانی، (     

بـراي   انـدازۀ فرشـته   ه از دیدگاه افضل، وجود ابلیس بهنکتۀ آخر دربارۀ این مبحث آن است ک

در عـالَم امکـان و �زم و ملـزوم      ایـن هـر دو جلـوۀ حـق مطلـق     این عالم ضروري اسـت؛ زیـرا   

یابند تا از این هـر دو جلـوۀ    یکدیگرند و اولیاي خدا از اهریمنان و فرشتگان به یکسان منفعت می

 رسـانَد  منفعـت  همچنان جِهانْ اَهرِمنانِ از ىرا خداي تعال اولیا«مند شوند:  و جمال حق بهرهج�ل 

وي  .)301: 1366نی، کاشـا ( »یتعـال  خـداي  به باشند برخوردار طرف دو هر از تا فرشتگان، از که

  کند: این سود و منفعت را از چند جهت تبیین می

ۀ خیـال بـه   واسـط  بـه انـد کـه    �نهریمن در این جهان، دهریان و معطیکی آنکه، از مظاهر ا .1

هـان و آیـات   جوي برهان حـدوث ج و اینان نباشند اولیاء الهی در جستاند و اگر  کژاندیشی افتاده

نـد کـه انـدر    ا چه، اَهرِمنانِ جِهان هم کافران« تعالی برنخواهند آمد: ت خدايتوحید و اثبات وحدانی

گون؛ که اگر دهریان نبودندي، اولیاء طلبِ بیان و برهانِ حدوث  هايِ گونه ند به کژيا هايِ خیال راه

دندي، و اگر معطِّ�ن نبودندي موحدانْ طلبِ آیات توحید نکردندي به اثبات حجت بـر  جِهان نکر

  .)301(همان: » معطِّ�ن

از جهت دیگر، وجود اهریمنان در این جهان، عبرتی است براي پاکان و برگزیدگان درگـاه   .2

خته و بدین جهان مشـغول  تعالی تا به دیدن نومیدي و ناپایداري کارِ آنان به صیانت نفس پردا حق

یکبـارگی از بیـان و برهـانِ آن جِهـان غافـل       و به« سبحان امیدوار باشند:  نگردند و به لقاي خداي

 تـا  رسـیدند،  نومیـدي  به ىتعال خداي لقاء از و شدند، یگشتند، و به دوستیِ زخارِف ناپایدار مبتل
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 مشـغولى  کـه  ببیننـد  و مشغولى، از دارند نگاه را خود تا را، گزیدگان و پاکان بود عبرتی حالْ این

  .)302ـ301: همان( »ىحق تعال لقاء از آرد نومیدي و غفلت ثمره جِهان، بدین

هـا   آن واسـطۀ  توانند به ند که اولیاي خدا میا و روي سوم اینکه، اهریمنان همچون عیبجویان .3

اولیـا از عیـب پـاك نگشـتندي، چـه،      ن اگر عیبـجویان نبودندي، یو همچن«عیب خویش را بیابند: 

جـویان باشند که اندر دیگران عیب شناسند، برايِ آنکه به دشـمنی بـاز نــگَرَند، و دوســتان      عیب

 .)302(همان: » عیبِ دوستان را نتْوانند شناخت، برايِ آنکه به دوستی باز نگَرَند

  گیري نتیجه. 4

کاشانی، یکی از شواهدي است کـه نشـان    الدین اصل دیالکتیک نور و ظلمت در آراء و آثار افضل

 .روي کارِ سهروردي در احیاي حکمت فُـرس یـا حکمـت مغـانی بـوده اسـت       دهد وي دنباله می

ون سهروردي، از نـور و  باباافضل که فلسفۀ خود را بر محور آگاهی و ادراك قرار داده است، همچ

در برابر نور، ظلمت قرار دارد که عـدمی   .گیرد بهره می» آگهی«مثابۀ رمز و تمثیل براي  روشنایی به

    .خبري و ناآگهی اي از نور و نیز تمثیلی از بی است و سایه

یکی از مظاهر ظلمت در عالَم هستی، ابلیس است که بنا بر دیدگاه مغانی، همراه بـا فرشـته   

در را و او  تعبیـري انفسـی دارد   باباافضـل، از ابلـیس   .گیرد ت مینشئ (سروش) از اصلی واحد

زو و هـواي تـن بـه راه    کـه در آر  استبرابر با نفسی از دیدگاه او ابلیس  .جوید نفس آدمی می

کـه بـا نـور پیوسـته     » چراغ«در تبیین این مطلب، از سمبولیسم وي  .ر رفته استوسواس و تکب

 »وسواس دود«و » رِ الهامنو«که با  داند میاندیشۀ نفس انسان را چراغی و  کند است، استفاده می

ریشـه در تعلـیم    که است تیمبتنی بر وحدانی  ثنویتاین تمثیل یادآور همان  .سرشته شده است

باباافضـل، از دوگانـۀ فرشـته و دیـو، الهـام و       .مزدایی یا حکمت مغـانی در ایـران باسـتان دارد   

بـه   س کـه آنکـ و در تن آدمی سرشـته شـده    دو اصلی که ؛گوید وسواس، نور و دود سخن می

وسواس، خیال و پنـدار   .افتد ل است از تاریکی وسواس اهریمن به دور میلهام متصفروغ نور ا

دوگانـۀ   .کـه میـوۀ درخـت فرشـته اسـت      میوۀ درخت ابلیس است؛ دربرابر الهام، خرد و یقین

وهومن در تعلیم مزدایی است، که یکی اندیشۀ بد است و  ـ ، یادآور دوگانۀ اکومن»خرد ـپندار«

    .دیگري اندیشۀ نیک

ماننـد مانویـان   ابلیس آن اسـت کـه وي    باب در الدین نکتۀ بسیار مهم دربارۀ نظرگاه افضل

اشاره بـه اذن ابلـیس    و باشود  سبحانه قائل نمی هرگز براي ابلیس دستگاهی مستقل دربرابر حق

نفسـه مسـتقل و مختـار     کند که ابلیس، موجودي فی بر این مطلب تأکید می  صراحت بهدر قرآن 
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مبتنـی بـر اصـل     و سـهروردي، القضات  عینهمچون مغان ایرانی و نیز دیدگاه باباافضل  .نیست

مطلقـه را در رأس موجـودات قـرار     هویـت حکماي مشـرقی   وي همچون دیگر .توحید است

دانـد کـه    می این اصل واحد منبعث از ) رااورمزد و اهریمنابلیس ( ـ فرشتهدهد و دو قطب  می

و اهـل   فاسـقین حق سبحانه تعـالی در ضـ�لت نفـوس     کارگزار یکی با وسوسۀ خیال و پندار

بـارك و تعـالی در هـدایت نفـوس     ت  حـق  ري با الهامِ خرد و یقین کارگزارشقاوت است و دیگ

   .ن و سعادتمندانمؤمنا

  

 ها شتنو پی

1. Sophia Perennis 

) است که در The Vedānta( ودانتهباره مقالۀ پربار فریتیوف شوان با عنوان   هاي خوب در این یکی از نوشته .2

 تصوفعربی و پیروانش ( الشهودي ودانته را با مکتب وحدةالوجودي ابن روشنی تمایز میان مکتب وحدة آن به

 .)Schuon, 2005: 190-196اس�می) بیان کرده است (

سرا  رباعی عنوان شاعر و ها او را به تذکره .شرح زندگانی او در منابع قدیم با ابهامات فراوانی توأم است .3

هاي گوناگون همراه بوده است (دربارۀ این  پردازي ها و داستان این شرح احوال غالباً با افسانهاما  اند، معرفی کرده

 .)24ـ18: 1343نفیسی، نک: ها،  ها و رد آن افسانه

مطلقه است،  هویت ت وجود قائل نیست، بلکه از نظر او وجود فیضِالدین مانند سهروردي به اعتباری افضل .4

یت جلّت نویسد که هو می نامه عرضاو در رسالۀ  .اي برتر از وجود قرار دارد جلّت در مرتبه هویتبنابراین، 

صل دائم محیط بر زمانِ یط بر دهر، دهر محیط بر زمانِ متصل دائم، و زمانِ متمحیط بر وجود است، وجود مح

 .)166: 1366(کاشانی،  منقطع اجسام عنصري

چه از لفظ آن ؛ زیراواژگانی خود باباافضل استو از ابداعات » قوۀ ناطقه«گوي، معادل فارسی  خرد سخن .5

عنوان فصل انسان از دیگر انواعِ موجود تحت جنسِ حیوان، در تعریف وي به حیوان  ناطق در منطق قدیم، به

این توانایی خود حامل معناي اندیشیدن بوده، صرفاً توانایی سخن گفتنِ انسان نیست، بلکه  ناطق، مدنظر می

 .الدین کاشانی، در دست چاپ) هاي افضل و تعقّل هم هست (عالیخانی، شرح و تصحیح رساله

6. analogia 

هنر و از آننده کوماراسوامی در کتاب » درخت واژگون«ها به مقالۀ  دربارۀ درخت واژگون در دیگر سنّت .7

  .توان رجوع کرد می) 604ـ555: 1389(تی نمادگرایی سنّ

8. Vōhumana 

هومنه (بهمن، اندیشۀ نیک) یکی و :مینیو دو جلوه دارد که در گاهان سپِنْتَهخالی از لطف نیست  هنکتذکر این  .9

خوبی نمودار شده  این دو حقیقت در بیان حکما و عرفاي ایرانی اس�می به .و دیگري اَشَه (وجود منبسط)

عقل «و   الشهودي) بیشتر بر وهومنه (اندیشه و علم) تأکید کرده با این تفاوت که حکماي شرقی (وحدة .است
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به دیگر سخن، اخت�ف دو نظرگاه  .الوجودي بر اَشَه (وجود) اند و عرفاي وحدة را صادر نخستین شمرده» اول

  .)74: 1379و هم آن (عالیخانی،  مینیو هم این است وجودي و شهودي در اینجا مطرح است وگرنه سپِنْتَه

ـ   را متـذکر شـده و   از جناب آقاي دکتر بابک عالیخانی که این اشکال و پاسخ بدان  .10 ا نکـات ارزشـمندي را ب

   .نویسندگان این مقاله در میان گذاشتند صمیمانه سپاسگزاریم

(که » دریاي زیرین«و » دریاي برین«با اشاره به دو رمز  ت و ع�ئم آخر زمانسیطرۀ کمیرنه گنون در کتاب  .11

عـالم   .کنـد  در سفْر پیدایش ذکر آن آمده است) به تفاوت میان دو عالم مثال نورانی و مثال ظلمـانی اشـاره مـی   

 .)287: 1392گنون، نک: جسمانی در میانۀ این دو عالم قرار دارد (

12. axw 
13. Spǝntāـmainyū 
14. Angraـmainyū 

 )260 :1362، نشانی زان دلستان ندیدم/ یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد (حافظبا هیچ کس  .15

16. harwispـāgāhīh 
17. Akōman 
18. Andar 
19. Sawul 
20. Nānghisya 
21. Zairi 

22. Tairi 

معانی  که رنه گنون در کتاب چنان .) استWord Axis» (محور عالم«هاي الهی رمزي از  درخت، در سنّتژ .23

این درخت در مرکز عالم و یا در مرکز یک عالم یعنی قلمرویی که یک  ،به خوبی توضیح داده است رمز صلیب

همچنین در  .)101ـ97: 1374گنون، نک: ( مرتبۀ وجود مث� مرتبۀ بشري در آن گسترش یافته، ایستاده است

 وي .عربی اي است از ابن نام برده شده است که نام رساله» الکون شجرة«عرفان اس�می از این درخت با عنوان 

فانّی نَظرت إلی الکونِ و تَکوینه و إلی المکنونِ و تَدوینه فَرَأیت الکونَ کُلَّه شَجرَةً و «نویسد:  در این رساله می

هاي الهی، ع�وه بر  ذکر است که در سنّت ایانش .)42ـ41: ق1405عربی،  (ابن» اَصلُ نورِها منْ حبإلِ کُن

سفر تکوین، باب دوم، نک: الکون یا درخت زندگی، از درخت شناسایی نیک و بد نیز سخن رفته است ( شجرة

معانی رمز دربارۀ وجه تفاوت این دو درخت به کتاب  .)122ـ120 :؛ طه23ـ19 :اعراف ؛35 ه:؛ بقر10ـ9فقرات 

 .)98: 1374گنون، نک: ( توان کرد ی، نوشتۀ رنه گنون رجوع مصلیب

القُرْآنِ  ینَاك إِ�َّ فتْنَإلً لّلنَّاسِ والشَّجرَةَ الْملْعونَإلَ فیأَر یا الَّتیوإِذْ قُلْنَا لَک إِنَّ ربّک أَحاطَ بِالنَّاسِ وما جعلْنَا الرُّؤ« .24

  .)60: سراء(ا» رًایانًا کَبِیدهم إِ�َّ طُغْیزِیونُخَوِّفُهم فَما 

 .)35 :ور(ن» ...مّبارکَإلٍ زیتُونإلٍ لَّا شَرْقیّإلٍ ولَا غَرْبِیّإلٍ شَجرَةٍکَأَنَّها کَوکَب درِّيّ یوقَد من  ...« .25

 .)26 :براهیم(ا» رضِ ما لَها من قَرَارٍثَإلٍ اجتُثَّت من فَوقِ الْأَیخَبِ کَشَجرَةٍثَإلٍ یومثَلُ کَلمإلٍ خَبِ« .26

  .)24 :براهیم(ا» السّماء یبإلٍ أَصلُها ثابِت وفَرعها فیطَ کَشَجرَةٍبإلً یو مثَلُ کَلمإلً طَ« .27

نه] مرتبۀ آن داشت که یارست سخن گفتن با «[ده است: شحذف  قبلیدر این جمله به قرینۀ جملۀ » نه« .28

 ».خداي تعالی
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، و؛ هم214ـ209: 1375مدانی، هنک: ها و مراتب کفر در آثار وي  بندي دیگر تقسیم باب درهمچنین  .29

  .)479: 1، ج1387
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