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Abstract  

The most dominant theme of the richest works on mysticism is 

perceptive imagery which has its origin in mythology and philosophy. 

Given their intrinsic link to the meanings and concepts, images are 

considered as the intellectual life of the writer and the poet. They 

attempt to create images depending on their own mental and intellectual 

capacity as the very same images distinguish the poets and writers from 

one another. One of these images is the "Sun or Sunlight" which is 

abundant in Masnavi as a macro metaphor and in Sohervardi's works as 

a pattern of thought. The present study aims to first decode the dominant 

thoughts which led to the creation of the image of "Sun or Sunlight" for 

the concept of the "Perfect Man" and second, to analyze how a single 

image is created for different meanings or how the same concept is 

depicted in different images. One possible answer is that man's 

understanding of various phenomena is influenced by the different 

"states and situations" he experiences to attain different perceptions 

leading these understandings to be pictured by various images. 
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 در کامل انسان گزارۀ از آفتاب تصویری خوانش واکاوی
  سهروردی هایداستان و موالنا مثنوی

 و ادبیات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران دکتری زبان شناسحق مریم 
  

 ایران تهران، عالمه طباطبائی، دانشگاه فارسی، استاد، گروه زبان و ادبیات اسپرهم داوود
  

 چکیده 
 تصویرها. اندرفتهگ نشأت فلسفه و اسطوره آبشخور از که است معرفتي تصاویر عرفاني، آ ار مضامين ترینمهم
 «آفتاب» صاویرت این از یکي. کنندمي ایفا را عارف معنوي حيات ناش دارند، مفاهيم با که راتي پيوند دليل به

 در .است مطرو سهروردي آ ار در فکري اسلوب یک و مثنوي در استعاره کالن یک عنوان به که است
 شتوانةپ که است حاکمي اندیشة از رمزگشایي ابتدا، داشت؛ خواهد سروکار عامل دو با جستار این حايات
 تصاویر لقخ چگونگي بررسي دیگري، و رودمي شمار به «کامل انسان» مفهوم براي«  آفتاب» تصویر آفرینش
 هاياسخپ از یکي. یابندمي ظهور گوناگون تصاویر هيأت در که واحدي مفاهيم یا متعدد معاني براي واحد

 هاآن در تنگرف قرار با انسان که است گوناگوني هاي«¬موقعيت و حاالت» از «فهم» بودن متأ ر بدان، احتمالي
 .شوندمي ممثل متنوع، تصاویر شکل در متفاوت هاي¬فهم این نتيجه، در و آیدمي نائل متفاوتي ادراک به

  .سهروردی مولوی، تصوير، کامل، انسان آفتاب، ها:کلیدواژه
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 مقدمه 
 عرفان رد محوري بسيار مباني از یکي هستي نظام در او جایگاه و کاملانسان گزارۀ از بحث
 بزرگوار، انسان فيلسوف، اراهات، د؛خوانمي نامي به را «کامل انسان» باوري هر است.

توني را در چه م« کامل انسان»نظریة ، غوث و...، اما خواستگاه اهللیفةخل جامع، کون ابرانسان،
در « کامل انسان»معتاد است، مفهوم  6سنتوان جست. خاورشناساني چون کریستين مي

این  در ایران باستان دارد. از« کيومرث»یعني « نخستين انسان»هایي با مفهوم عرفان، شباهت
ا به پندارند و برخي آن راوستا ميدر « نخستينانسان »در اسالم را برابر با « کامل انسان»رو، 

اي ریشه تصوف اسالمي را به طور کامل به عااید نوافالطونيان کنند. عدهزرتشت منسوب مي
ر لزوم کنند؛ زیرا یکي از تعاليم اصلي افلوطين تأکيد بو پيروان مکتب اسکندریه منسوب مي

از طریق تعاليم گنوسي و  کوب معتاد است، این گزارهداشتن راهنما بوده است. اما زرین
آدم » ماني و« انسان قدیم»کامل صوفيه را تا حدي یادآور  رسد و انسانرواقي به افالطون مي

 (. 6812کوب، داند )زرینمتلکلمان یهود مي« کادمون
اي است که در عرفان مرکاباي یهودیت مطرو بوده است. ازلي، ایدهکادمون یا انسان آدم  

هاي غيراسالمي را در تصوف اسالمي به طور شناس، ریشهاسالم 2ماسينيون برخي چون لویي
اند و یافته کریمکامل را در قرآنکند. عرفاي مسلمان نيز خاستگاه فرضية انسان کلي رد مي

 این در خداوند اما، نيامده قرآن در صراحت به «کامل انسان»عايده دارند هر چند اصطالو 
  است. کرده صحبت انساني چنين هايویژگي از آسماني کتاب

 پژوهش پیشینة .1
 اسطورۀ» بررسيبا  «دیگر داستان چند و موالنا» کتابدر صفحاتي از  (6836) شميساسيروس 
 امروز، دیروز، موالنا،» کتاب در (6831) 8شيمل دارد. تأکيد شما با آن پيوند به «آفتاب
 وجه ینبهتر به که نحوي به است دانسته موالنا اشعار اصلي نمادهاي از را آفتاب نماد «فردا

 را خورشيد از حاصل صور (6836) «شما شکوه» در او دهد.مي نشان را موالنا احساسات
 معتاد و دهدمي نسبت وليتآنا در خورشيد زیبایي به روحاني مشاهدات بر عالوه مثنوي در

                                                            
1. Christensen, A. 

2. Massignon, L. 

3. Schimmel, A. 
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 از ولويم بنديخيال به زنده و شخصي بسيار صفتي ،شما به مولوي حاياي عشق است
 بخشد.مي خورشيد

 بحث «شما غزليات در نمادپردازي و هرمنوتيک» کتابدر  (6837) آسياآباديمحمدي 
 مکانا کلمه، به تبریزيشما نشانة تأویل است، معتاد و دارد شما واژۀ دربارۀ مفصلي
 کند.مي فراهم مولوي براي را واژه این مترادفات از استفاده

 شيوۀ (،6865) نجفي از «موالنا زبان در آفتاب پردازيداللت گوناگون هايشيوه»در  
 از گوناگون هايداللت نيز و موالنا زبان در واژه این معنادهي چگونگي و آفتاب کاربرد
  است.شده  تفسير و تبيين واژه، این طریق
 :مطالعه مورد شما غزليات و مثنوي در سازتاابل نمادهاي کالن تحليل و بررسي» 
 منطق بر تکيه با( 6861) جباري و حياتي همکاري با «خورشيد و شير نمادهايکالن

 نائل النک هايتاابل دریافت و درک به دارد قصد خرد هايتاابل تحليل با ساختارگرایي
 .کند بررسي را غزليات و مثنوي هايتاابل رویکرد این با و آید
در رابطه با  (6831) «ها رمزي در ادب فارسيداستان و رمز»پورنامداریان در کتاب  

 جمالا به عرفان و دین ادبيات، هايماوله با پيوند در تمثيل و رمز بررسي بهسهروردي 
 تفسير را يناسابن و سهروردي از عرفاني و فلسفي داستان چند بسترسازي، این با و پردازدمي
 همت سهررودي هايداستان شرو و بررسي به «سرخ عال» کتاب دروي همچنين  کند.مي

  است. گماشته
 خوانش عرفاني؛ تجربه واسطوره  حماسه،» عنوان بااي در مااله (6833) همداني  

 حماسي ا ر هايمؤلفه و عناصر روایات، به سهروردي تأویلي نگاه ،«شاهنامه از سهروردي
  دهد.مي نشان را فردوسي شاهنامة یعني؛ ایران بزرگ
 طاهري، از «سهروردي هايرساله در فرزانه پير الگوي کهن تحليل و بررسي»ماالة  

 سيماي رد فرزانه پير الگويکهن بررسي به الگوکهن ناد رویکرد با (6862) آقاجان و رضایي
  داند.مي ا فرهمندي در را او خصيصة ترینبرجسته و پردازدمي طریات پير
 نگاهي با« سهروردي و فردوسي روایت به فرهمند کيخسرو»( در ماالة 6832مدرسي ) 

 همت سهروردي آ ار و شاهنامه در او هايویژگي بررسي به کيخسرو شخصيت به اياسطوره
  گمارد.مي
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 آفرینش در سنایية حدیا از سهروردي هايتأ يرپریري»( در ماالة 6837حسيني ) 
 دفه با« پير با دیدار» ماجراي در دو این نظرگاه در پير مصدا ق تفاوت و رمزي هايداستان
 پير رۀدربا هاآن دیدگاه تفاوت به« سنایي حدیاة از سهروردي هايداستان ا رپریري ميزان
 کند.مي اشاره

 پژوهش روش .6
 مراجعه اب منظوربراي این  .ه استشد انجام تحليلي -توصيفي رو  مبناي بر حاضر پژوهش

 اشاره «لکام انسان» گزارۀ دربارۀ گوناگون نظرات به اياسطوره و فلسفي اصلي منابع به
 آفتاب انگارۀ بازتابِ تحليل به تصویر با فهم و موقعيت فلسفي پيوند بررسي با سپا، یماهکرد
 یم.اهگماشت همت سهروردي رمزي هايداستان و موالنا مثنوي در

 بررسي و بحث .3
 کامل انسان گزارۀ تعریف. 3-1
کمة فص ح» عنوان زیر «الحکمفصوص» در «کامل انسان» اصطالو واضع عنوان به عربيابن 

 هم و حق هم آدمي: فَهُوَ الحَقُّ الخَلقُ»؛ گویدمي سخن کامل انسان از «الهیة فی کلمة آدمیة
 لهي،ا صفات به اتصاف و روحاني بُعد از آدمي، دیگربيان  به (.6862 عربي،)ابن« است خلق
 تجلي «کامل انسان» نظري عرفان در حايات در خلق. حواس، و جسم لحاظ از و است حق

 حق رسد.مي خود کمال به کامل انسان در حق تجلي» زیرا؛ است زمين روي خداوند کامل
هت کامل از این ج سازد. انسانکامل متجلي ميانسان  شکل به صورت ترینکامل در را خود

 (. 6،6862)ایزتسو« در عين آنکه مخلو ق است، حق است
 که بدان» د:کنمي تعریب چنين را گزاره این «ملالکا االنسان»عزیزالدین نسفي در کتاب  
 فهم را عبارت این اگر و باشد تمام حايات و طریات و شریعت در که است آن کامل انسان
 به را وا چيز چهار که است آن کاملانسان که بدان بگویم، دیگر عبارتي یک کني،نمي
  (.6898)نسفي، «معارف و نيک اخال ق و نيک افعال و نيک اقوال» باشد کمال
 و ربيع ابن سهروردي، یعني؛ او از پيش وراناندیشه از ملهم نيز موالنا کاملانسان مفهوم 
 و تاس صغير عالم انسان،، او زعم به است. دانسته جامعکون را انسان عربي ابن است. عطار

                                                            
1. Izutsu, T. 
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 ارد.د وجود نيز صغير عالم در آن قرینة، دارد وجود کبير عالم در چه هر کبير. انسان عالم،
 ي،عرب )ابن است آن فشردۀ نسخة انسان و است وجود کتاب مفصل نسخة، عالم واقع در

 غيرقابل خویش رات در حق است. حق شناخت با برابر عالم شناخت، بنابراین (.6862
 فيض طةواس و معرفت نردبان صفات و اسماء حضرت اما، ماندمي باقي نيافتيدست و شناخت
  است.
 پرداخت «انانس» لةأمس به ارسطو تفکرات از تأسي به «سيناابن» اسالمي فالسفة ميان در 
 رديسهرو آ ار اصلي موضوعات از یکي به «کامل انسان» گزارۀ و «انسان» مفهوم بعدها که
 تریناساسي از یکي عنوان به-ها انسان هدایت براي «مرشدي داشتن لزوم» شد. تبدیل نيز

 هايزهآمو از یکي البته است. مشاهده قابل سهروردي هايرساله تمامي در -فلسفي مباحث
 کند،يم یاد «الحکماوالد» لاب با او از و است بوده او تأ يرتحت سهروردي که هرما اصلي
 طباع» و دپيوندمي بدو سالک باالخره کهکسي است؛ آسماني هادي و پير کردن اختيار لزوم
و  ، حي بن یاظانالطیررسالة»هاي داستان در« هادي آسماني»ازتاب مفهوم ب نامند.مي ا «تام

 اسالمي السفةف تفکرات از تأسي با نيز موالنا است. مشاهده قابل نيز سيناابن« سالمان و آبسال
 رفاش انسان سهروردي، نظر از ورزد.مي تأکيد «هادي داشتن لزوم» بر هرمسي هاياندیشه و

 هم و دارد روو هم چون و (6838 )سهروردي، «االنسان أشرف الحیوانات» است: مخلوقات
 نفا هک است آن انسان ترینکامل» است معتاد سهروردي است. موجوداتترین کامل، عال
 هاتخاصي شود. حاصل یاين برهان به وي در معاوالت صورت یعنيشود؛  فعل به عاقل او
 و ودبشن گو  به خداي سخن که چنان نبود. را دیگران نفوس که آید پدید او نفا در

 انساني نفا باا در و است جایز عالم در شخصي چنين وجود و ببيند چشم به را فرشتگان
 هب هم و رسيده کمال به استداللي فلسفه در هم» باید او (.6817 )سهروردي، «است واجب
 هستي معال از کامل اينسخه را واقعي حکيم اشرا ق شيخ باشد. یافته دست عرفان یا اشرا ق
 (.)همان «داندمي

 تصویر آفرینش در فهم و موقعیت تأثیر .3-6
 مچونه دیگري مفاهيم براي« کامل انسان» کنار در مثنوي در «آفتاب» تصویر سو، یک از
 «کامل انسان» مفهوم بازتاب دیگر، سوي ازو  رودمي کاربه «و... وجود وحدت روو، حق،»

 شاهدهم قابل «و... صيد و صياد پادشاه، درخت، دریا، آفتاب،» چون متعددي تصاویر قالب در
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 «خداوند و ناطاه نفا کامل، انسان» مفاهيم بين «آفتاب» نيز سهروردي هايداستان در است.
 و رود ارکبه متعدد معاني براي تصویر یک تاشود مي سبب عواملي چه اما است. حرکت در

 نزدیکي ،«کامل انسان»ة لأمس تبيين در حتم طور به یابد. ظهور متنوع تصاویر در معني یک
 حق، نامع یک به «کامل انسان» زیرا؛ است اهميت حائز بسيار «خداوندي» معني با مفهوم این
 .شوديم سلب يزتم امکان که شودمي مشتبه خداوند به متون در چنان گاه و است زمين روي
 انسان» رايب «خورشيد یا آفتاب» تصویر بودن چندوجهي در شناسانهمعني علت یک این شاید
 و پویا رتصاوی این نيست. برقرار تصاویر و معاني تمامي بين ارتباط این اما، باشد «کامل

 گيرند.مي شکل موقعيت با فهم دوسویة پيوند از روالبطون
 لکهب گيرد،نمي شکل رهني هايفرضپيش تأ ير تحت صرفاً یا خود خودي به فهم 

« حال و هواداري»اي به نام از ماوله 6کنند. هيدگرت متنوع، فهم را متأ ر ميحاال و هاموقعيت
از  اي دارد ودر فلسفة هيدگر جایگاه ویژه« یافتگي»یا « حال و هواداري»گوید. سخن مي

رود؛ یعني موقعيتي که منجر به شمار ميجمله سه شرط اساسي در شناخت خود و جهان به 
انسان پيوسته در عالم است، اما هر بار در حالتي »شود. او بر این باور است که متأ ر شدن مي

آورد که ما به سبب آن، نوعي از ارتباط و و هر یک از این حاالت شرایطي پدید مي
دازاین در حال و هوایي  (. در حايات،6839)حيدري، « کنيمگشودگي بر جهان را تجربه مي

ار یابد که به واسطة آن معني هستي بر او آشکگيرد به گشودگي دست ميکه در آن قرار مي
کا چون »شود، این است که آنچه از طریق حال آشکار مي»گوید شود. هيدگر ميمي

(. پا با دو گشودگي مواجيهم؛ ابتدا گشودگي دازاین 6833)جمادي، « شودهست، چون مي
سپا گشودگي جهانِ دازاین. گشودگي دازاین حال و هواي او است و گشودگي جهانِ و 

دهد. امکانات متنوعي که دازاین به دازاین امکاناتي است که جهان در اختيار دازاین قرار مي
 یافتگي، جهان را به نحوي معين یعني»رود. به عبارت دیگر، ها ميجانب امکاني از این امکان

(. بنابراین، ادراک انسان از هستي ملهم از 6865، 2)لوکنر« گشایدیي ویژه ميدر حال و هوا
 پایدار تموقعي یک در گاههيچ انسان کهآنجایي وضعي است که در آن قرار گرفته است و از

 يزن او فهم پا، استگوناگون  هايموقعيت تجربة حال در همواره بلکه ماند،نمي باقي
  ارآ در متعدد تصاویر در مختلب هايفهم، رو این از است. خاص موقعيتِ همان با متناسب

                                                            
1. Heidegger, M. 

2. Luckner, A. 
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 نحصرم درکي کا هر یعني؛ است فرد هر خاص هافهم این که معنا این به یابند؛مي تجلي
 وناگونگ اشکال در عارفان نثر و شعر در تصاویر پا دارد. شده ایجاد موقعيت در خود  به

 مرزي هايموقعيت یا مختلب هواهاي و حال مداپيش گفت توانمي، بنابراین .شوندمي خلق
 ختلبم هايعرصه و حاالت درک توانایي انسان که است این گویاي، انسان براي گوناگون

 دارد. را
 6هاي لبه مرزي است که یاسپرسشاید بتوان گفت حال و هواداري هيدگر همان موقعيت 

عشق و کشمکش که انسان با آگاهي، آگاهي، رنج، مرگکند. حاالتي چون ترسمطرو مي
ها از زندگي عادي خویش جدا شده و در هر موقعيت به شناخت نویي قرار گرفتن در آن

« است ها که مرزهاي رویاویي با هستي در خودبستها نه بناین حالت»یابد. دست مي
 هاي  ابت شناختشکستن صورت ،کنندها فراهم مين موقعيت( و آنچه ای6871، 2)بالکهام

معتاد است انسان براي حرکت به سوي تعالي نياز به  و حرکت و تغيير به فراسوي است. او
زیرا این حاالت هستند که منجر به خودشناسي  ؛ها داردتحرک و قرار گرفتن در این موقعيت

 شود.ميو البته که خودشناسي به خداشناسي ختم  شوندمي

 تمثیلي هایداستان و مثنوی در پیر انگارۀ .3-3
 طي در سالک راهنماي معنویي، والیت واسطة به که است قدسي شخصيت «کامل انسان» 

 است. طریق

 را تاادبااياار  کااه گاافااتااياام  او بااهاار
 جساااات تاااااليااد پااردۀ از او کااهآن

 

 را پير بگزین کرد خواهي کااه چاون  
 هسااات چااه آن ببينااد حق نورِ بااه او

 

 (6867 )مولوي، 

 «آنِ» در هاآن بر معاوالت که کندمي خطاب «مشاهده اصحاب» را آنان سهروردي، 
 کتاب ةمطالع بدون را مطلب حق و ندارند آموختگي به نياز ایشان شود.مي وارد اشرا ق تجربة
 ،)شهرزوري کندمي «االرض فیخلیفةاهلل» را افراد این «قوي گمان» واقع در کنند.مي درک
 بر و گاهآ هادل بر -«اوليا آفتابند پاسبان»- اشرا ق قدرت از منديبهره واسطة به آنان (.6872

                                                            
1. Jaspers, K. 

2. Blackham, H. 
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 کنار در نيز موالنا دارند. اشرا ق ماام که هستند کساني جمله از اولياءاهلل، دارند. سيطره هاجان
 تفو ق ادند نشان براي و داندنمي اولياءاهلل از جدا را آنان و کندمي اشاره پيامبران به اولياءاهلل

  گيرد.مي بهره شمع و چراغ نور برابر در خورشيد نور تمثيل از انبيا

 بود خااورشااايااد انااباايااا نااور زآنااکااه
 

 دود و شااامع و چراغ مااا حاا  ناور  
 

 )همان( 

 سيرم»: کندمي توصيب چنين را متألهان و انبيا هايویژگي عمادي، الواو در سهروردي 
 یا و فطرت در اندقوي یا ایشان نفوس که زیرا مغيبات، بر اطالع بيداري در را ایشان شود
 چون شانای نفوس که زیرا شوند، مناش مغيبات به و دانند ایشان که طریاي به شوند قوي
، سهروردي اعتااد به (.6838سهروردي، ) «آید پيدا ملکوت ناو  درو است، زدوده آینه

 الهي وجود از ايجلوه او شخصيت و زدوده شوائب همة از «کامل انسان» وجودي ماهيت
  است.

 تأکيد «يرپ داشتن لزوم» بر که هستند هایيآموزه جمله از مانوي و هرمسي گنوسي، تعاليم 
 ا نویيمي همزاد بود توانسته زندگانيش طول در بار دو ماني مانوي، روایات بنابر ورزند.مي
 معتاد ماني سالگي. 25 در دیگر بار و سالگي 62 در باریک کند. مالقات را «نُرجميگ» یا

 (.6879 پور،)اسماعيل گشود او بر را ظلمت و نور اسطورۀ و کيهان راز ا ،مينویي همزاد بود
 خویش عيتموق تغيير به قادر تنهایي به سالک که است عااید تمامي نزد باورمند اصلي این
 تأکيد رپي کردن اختيار اهميت بر «الالوببستان» رسالة در سهروردي .نيست مادي جهان در
 به پيربي وند ک تلاين رکر که باید پيري بپوشاند؛ خرقه تا باید شيخي که همچنان»: کندمي

  (.6838 )سهروردي، «نرسد جایي
 واسطة بهخویش  اصل کردن فرامو  و جسماني عالم در هبوط از پا )روو( سالک 

راه بخشي به همکه ویژگي معرفت کندمي مالقات دروني راهنماي با صحرا در گشایشي
« ل یا عاشرعال فعا»و در فلسفه « جبرئيل»این پير یا فرشتة آسماني که در شرع، بدان  دارد.
سلسة  در»گویند، راهنمایي است که سالک خواستار رجوع و اتحاد با آن بوده است؛ زیرا مي

(؛ به این معنا 6877، 6)کربن« ترین وجود معنوي وراي عالم انساني استموجودات، نزدیک
 غالباً «عالف عال» است. ترها، متأخرتر و به عالم انساني نزدیکه از باقي عالکه از لحاظ رتب

                                                            
1. Corbin, H. 
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 رووِاشاره شده  هايداستان در .شودمي متجلي سهروردي هايداستان در «پير» هيأت در
 این در. شودمي اسارت بند گرفتار اینکه تا کندمي طي را خویش عادي زندگي سالک

 ربتغ قصة در چاه در افتادن» سپارد.مي فراموشي به را خویش حاياي هویت او موقعيت،
فی  در دانرفتهمي تحصيل براي که جماعتي دیدن سرخ، عال در بند در گرفتاري غربي،
 و قيد موران، لغت هشتم فصل در سوطاو بر چرم پوشيدن و سلّه افکندن ،الطفولیّة الحالة
 رقرا با سالک که هستند مرزي هواهاي و حال جمله از «جبرئيل پر آواز در کودکي حجر
 او رب آسماني هادي که زماني تا داردبرمي را خودشناسي هايگام نخستين، هاآن در گرفتن
 قول به هک هایيموقعيت .شود مبدل خداشناسي به خودشناسي او دستگيري با وشده  متجلي

 زیرا کند؛مي عجز احساس آن در سالک و است بشري طاقت نهایي حد یاسپرس
 پير اسي،خودشن کشمکش در، رو این از نيست. کافي ماصود به رسيدن براي استعدادهایش

 خط سرآغاز لک،سا براي بيروني پتانسيلي عنوان به واقع در پير با دیدار .شودمي متجلي او بر
 گيردمي تصميم سالک که زماني حايات در شود.مي آغاز پرسش با که است معرفتي سير
 ازب بينيم،مي سرخ عال در» که چنان دهد، نجات آمده گرفتار آن در که زنداني از را خود
 که ربيغ غربت سالک یا نهدمي گام صحرا سوي به و کندمي استفاده نگهبانان غفلت از

 خانااه از دري گيردمي تصميم چبرئيل پر آواز در که جواني یا و رودمي کاخ باالي به هاشب
 و يردگمي قوت او در جویيتعالي استعدادِ ،«گرددمي گشاده صحرا سوي به که کند باز را
 .شودمي بالفعل پير دیدار با قوه این
 کامل سانان است. «پير کردن اختيار لزوم» مثنوي در نيز موالنا فکري هايبنيان از یکي 
 «املک انسان» هايویژگي از یکي آورد.برمي سر متفاوت هايهيأت در موالنا هايداستان در
 «.یار است عال با و علم با روو»؛ است روو کنار در عال و دانش از برخورداري، مثنوي در
 مشر ق» ؛است شده تشکيل روو و عال ترکيب از کامل انسان نوراني وجود که معنا این به
 عالیق کتر و نفا تهریب بر عالوه موالنا «کامل انسان» بنابراین «.نيست عال و جان غير او

 بالي به را عال موالنا باشد. مندبهره نيز «عال» از بایدشود مي روو صيال سببِ که مادي
 بود. نخواهد پرواز به قادر آن داشتن بدون پرنده که کندمي تشبيه

 پااري و بااال را ماارد باااشااااد  عااااال
 

 رهاابااري عااااال عااااال ناادارد چااون 
 

 (6863 )مولوي، 
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 اندیشه لبا با ابتدا» که است کسي الهي حکيم است، معتاد نيز سهروردي که طورهمان 
 شاندنمي همت برا ق بر را مجرد نفا مادي،  ال انداختن دور با سپا و آیددرمي پرواز به
 سهروردي همچون موالنا گمانبي پا (.6817 )سهروردي، «پردازدمي کائنات در سير به و
 غافل کتهن این از نباید البته است. داشته باور کامل، انسان وجود در روو و عال همنشيني به
 موالنا هرگاه واقع در است. «روو یا ناطاه نفا» همان «عال» از موالنا مراد گاهي که شد
 ،«نفا» از و« روو» ،«عال» از ماصود  برد،مي کاربه یکدیگر با تاابل در را نفا و عال
 است. انسان حسي قواي

 شاااریب عااال نااه اسااات نفا متهم
 

 لطيب نور نااه اساااات حااا مااتااهاام 
 

 (6865 )مولوي، 

 گاههيچ که شدبا سليم عالي و وارسته روحي صاحب باید موالنا نظر از خبير شيخ بنابراین 
 يسهرورد «.است قائم ولي دوریي هر به» بود؛ نخواهد خالي او مبارک وجود از هستي عرصة

 بر مادم شریب، وجودِ آن براساس که گویدمي سخن «اشرف امکان» قاعدۀ نام به اصلي از
 اشرف ممکن وجودِ بر گواه خود، اخا، ممکن وجودِ که معنا این به است؛ اخا وجود
 فاشر که باید اول معلول پا است. ممتنع اشرف ممکن از قبل اخا ممکن وجود» است.
 عالم در عادي هايانسان کهتا زماني  پا (.6876 )دیناني، « الث از  اني و اني  از باشد

 سانان وجود بر دليل عادي انسان وجود یعني هست؛ نيز کاملانسان شکبي دارند، حضور
 ناش و است ترنزدیک خدا به دیگران به نسبت که هست کسي عالم در همواره است. برتر

 الخي عالم با برابر را کامل انسان که است رو همين از دارد. برعهده را الهي فيض واسطة
  است. کامل انسان گونواسطه ماهيت خاطر به امر این پندارند.مي
 در ،دارد صعود قابليت که است ايلطيفه ا روو همچون واال انسان جسمِ، موالنا نظر از 

 ردرب را امر تا خلق عالم از او جوالن حيطة و گيردنمي جاي تاویمي مکان و زمان چارچوب
 به ار آن گاهي که است لباسي چونان جسمشان است معتاد سهروردي کهچنان گيرد.مي

 قح نور شيخ، و اولياءاهلل وجودي عنصر، کلي طور به پوشند.مي را آن گاه و آورددرمي
 وشود  «بنوراهلل ینظر» توانسته نورالهي این واسطةبه که «کند آگه ره ز نوراني شيخ» است؛
 نور و شيخ» ندارد حد، بنابراین؛ است حق جانب از و عال وراي طور نور این جنا چون
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 چون نمومنا قلوب که انگاردمي شيري همچون را شيخ دیگر جایي در و «کران نبود را شيخ
 .دارد قرار او سيطره تحت ايبيشه

  اندیشاااه از گشااات واقب شااايخ
 

 ا بيشااه دلها و اساات شااير چون شاايخ 
 

 (6865 )مولوي،

 تواندنمي او که شده نهادینه موالنا وجود در آفتاب تصویر در چنان کامل انسان اندیشة 
 به هرهموا کهن باورهاي در شير کند. تشبيه متعلااتش و خورشيد جز چيزي به را اولياءاهلل
 طال قا سوار شير آفتاب، به قاطع برهان در است. بوده توجه مورد خورشيدي حيواني عنوان
 شير یال (.6837 )شميسا، اندکرده ناش شير صورت به را خورشيد ایرانيان و است شده

 ت.اس اسد برج در خورشيد خانةعالوه بر این،  است. شده تصور خورشيد هايتي  همچون
 سخن دۀزب زیر ابيات در موالنا گيرد.مي قرار اسد برج در که است زماني خورشيد فروغ اوج
 اساطير اب مطابق و خورشيدي کامالً تصویري که نحوي به؛ کندمي ادا کامل انسان دربارۀ را

 آفریند.مي بدان مربوط

 قاااف کوه چون زمااين اناادر او ظاال
 آفتاب اسااات کرده روپو  بشااار در

 

 ...طواف عااالي با سااايمرغ او روو 
 بااالصاااااواب اعاالاام  اهلل کاان فااهاام 

 

 (6837 )مولوي، 

 گراشته صحه کامل انسان و حق وجودي ماهيت یگانگي بر دیگر بار ابيات این در موالنا 
 املک انسان هيأت در موالنا نظرگاه در دارد خورشيد از نشاني که چيزي هر واقع به است.
 شير. خواه باشد، باز و سيمرغ آن خواه ،شودمي پدیدار

 کاملانسان -آفتاب .3-0
 ارتباط و «کامل سرشت» تشریح به عربي زبان به موجود هرمسي نوشتارهاي از نال به کربن
 دميآ که بزرگ جهان که هنگامي گوید:مي فرزانه هرما» پردازد:مي «نوراني انسان» با آن

 که است آسمان در ایستاده خورشيدِ همچون آنگاه، او، جان کرد، پيدا کاملي سرشت است،
 را «کامل سرشت» هرما اینجا در (.6837 )کربن، «پاشدمي نور هاافق همه بر پرتوهایش

 و براک الدیننجم آ ار در همانندي این به کربن ادامه در و است دانسته خورشيد با برابر
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 اایف را ايویژه ناش «متعلااتش و خورشيد» سهروردي آ ار در کند.مي اشاره سهروردي
 از یکي عنوان به خورشيد است، قصه 68 شامل که موران لغت در، مثال عنوان به کنند؛مي

 شيفتة امل(ک )انسان حربا که ششم قصة در نمونه براي کند.مي ایفا اساسي ناش اصلي، ارکان
 يسهرورد دارد. را آن وصال آرزوي بلکه نيست، معرب برابر  در تنها نه و است آفتاب

الذین قُتلوا فی سبیل اهلل ال تحسبن» دارد اشاره عمران آل سورۀ 616 آیة به داستان پایان در
 به مثال شاهد این با سهروردي (.6838 )سهروردي، «أمواتا بل احیاءٌ عند ربهم یرزقون

 اليتع حق رمز خورشيد که دهدمي نشان او یازد.مي دست خورشيد، تصویر از رمزگشایي
 قصه د.آیمي نائل الوهيت مرتبة بهگيرد  قرار ا الهي انوار معرض در سالک هرگاه که است
 و الکس تاابل واقع در که است کواکب با گفتنش سخن و ادریا حضرت حکایت نهم،

 و اهرم با تاریخ در ادریا شخصيت یابد.مي نمود خورشيد و ماه تصویر در حق حضرت
 و انستهد یکي را الياس و ادریا الحکم،فصوص در عربيابن است. شده تلاي یکي الياس
 را اادری جایگاه و است ادریا همان الياس گفته، و کرده او نام به را دوم و بيستل فص
 داند.يم کامل انسان با برابر را او ماام و خورشيد یعني؛ مياني فلک همان یا چهارم فلک در

 )جایگاه چهارم آسمان در بودنشان خانههم به گویيعيسي و ادریا عطب با نيز موالنا
 .دارد اشاره خورشيد(

 شاااادنااد برگردون ادریا و عيساااي
 

 آمدند جناهم که چون ک،ئمال بااا 
 

 (6867 )مولوي، 

 است. رترب انسان متعالي صورت از رمزي خورشيد موالنا، و عربيابن اندیشه در، بنابراین 
 اياشاره ب،کواک با گفتنش سخن و ادریا بيان از نيز سهروردي ماصود گفت بتوان شاید
 أکيدت نجوم علم بر اشرافش بههرما  به منسوب آ ار در زیرا هرما؛ با او همانندي به است
  است. شده

 مثنوی در کامل انسان و خورشید .3-0-1
 خورشید با چشم نسبت .3-0-1-1

 در «خداوند و کامل انسان» مفاهيم براي «خورشيد» تصویر خلق سببِ که وجوهي از یکي
 وَ هُو لِلحَقِّ» است. آن مصادیق و «چشم» با «خورشيد» اساطيري پيوند است، شده مثنوي
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 مردمک تنسب تعالي، حق حضرت به انسان نسبت «:بِمَنزلَةِ اِنسانِ العَینِ الَّذی یَکُونُ بِهِ النَّظَرُ
 عربيابن تمثيل این در (؛6862 عربي،)ابن گيردمي صورت بدان دیدن که چشم با است چشم
 به د.کنمي بازي را چشم آن مردمک ناشِ انسان که پنداشت چشمي منزلة به را تعاليحق
 از ربيعابن تمثيل این گویي داشت. نخواهد دیدن توانایي مردمک بدون چشم، یاين طور

 شماربه اهورامزدا چشم عنوان به خورشيد اساطير، در زیرا آید؛برمي اياسطوره روایات
(. به همين ترتيب هندوان 6891داند )داراشکوه،ب را موکل بينایي ميآفتا اوپانيشاد، و رودمي

ند ااند و عايده داشتهدانستهنيز در دوران ودایي، ماه و خورشيد را به منزلة چشمان آسمان مي
(. بدین ترتيب هم 6878، 6که خورشيد از مردمک چشمان نارایانا آفریده شده است )ایونا

 يانم پيوندي رشته تشابه، اند و اینمعرفي شده« چشم»در ماام « خورشيد»و هم « تعاليحق»
 یکي ایدش است. راتي و ناگسستني خود نوع در که آفریندمي خورشيد تصویر و تعاليحق
 هک جایي جست. «چشم» رمز در باید را «خورشيد» تصویر در «حق» گزارۀ اتصال نااط از
 هيچ به مزير بيان در موالنا .شودمي تبدیل رمز به رفته فراتر ساده نشانه یک قالب از «چشم»

 که است ايناطه رمزي بيان اوست. عرفاني خاص تجربة حاصل این و ندارد شباهت شاعري
 به د.یازمي دست  انوي معاني خلق به و سپاردمي فراموشي به را عرفاني هايسنت موالنا
 در نيز ومنداست مکان که غيرتاریخي و زمانبي ايعرصه عنوان به عرفاني تجربيات اوال طریق
 مزير زبان پهنة تنها که شودمي معاني آفرینش سببِ دهد،مي دست از را خویش مفهوم آن

  دارد. را هاآن ترسيم قابليت
 به ست؛ا کرده دریافت را خورشيد اساطيري هايویژگي کامل ايگونه به «حق» بنابراین 
 باورهاي زا نيز «بودن چشم» رمز است، وحدانيت رمز که خورشيد تنهایي بر عالوه که معنا این

 ورو نماد ترینبزرگ را خورشيد بعدها است. شده منسوب «حق» به «خورشيد» اساطيري
 د؛شمي یاد «جهان چشمِ» عنوان به او از که است این واسطة به حايات در این و انددانسته
 رد و «چشم» براي است رمزي «خورشيد» اساس براین است. روو آیينة و دریچه چشم زیرا

  شوند.مي وبمحس یکدیگر نهاد برابر خورشيد و چشم، بنابراین «.تعاليحق» براي آن راستاي
 به یا ميانجي عالم یک در دوگانه عوالم تمامي، عرفان در که است این اهميت حائز نکته 

 نای به کند.مي صد ق نيز خلق و حق مورد در امر این رسند.مي وحدت به برزخي اصطالو
 .نيست «کامل انسان» جز عالمي آن و رسندمي اتحاد به مکاني در نيز خلق و حق که معنا

                                                            
1. Evans, V. 
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 لقخ و حق ميان واسطة» نيز را چشم که طورهمان است. خلق و حق بين واسط «کامل انسان»
 «مچش» که گفت توانمي اساس براین اند.دانسته (6831 )ستاري، «دو آن ميان پيوندي رشتة و
 واژه از تأویلي رمزگشایي با است. نيز «کامل انسان» براي رمزي روو، بر عالوه عرفان در

 ستد چشم و حق کامل، انسان خورشيد، ميان سمبليک پيوند به باورمندي طرز به چشم
 عرصة رد نمادین زبان یاري با اياسطوره فلسفي ايگزاره تجلي حايات در این ایم.یافته

  است. تصویر و نماد عارف، زبان جوهر زیرا است؛ عرفان

 را خورشااايااد این اناادود تااوان کااي
 آب روي بپوشاااد کو باشاااد کي که

 

 ماارا آخاار بااگااو تااو گاال؟ کااب بااا 
 آفتاااب بپوشاااد کو بااشاااد  کي طين

 

 (6867 )مولوي، 

 با هاالد ارتباط بلکه روند،نمي پيش خطي مسيري در گاههيچ موالنا هايدال حايات در 
 ورانيد صورت به هاآنشده  سبب تصویرپردازي براي دال هر هايویژگي بيان و یکدیگر

 گاههيچ یراز بود، کشب و تأویل حال در باید همواره پا گيرند. قرار یکدیگر با دادوستد در
 را نسانا و «چشم» را حق عربيابن که است رو این از یافت. دست  ابتي معاني به تواننمي
 :«خورشيد» را «حق» گاهي موالنا وکند مي خطاب آن «مردمک»

 حااراب در رماايااتاام  إر رماايااتَ  مااا
 

 آفتاااب زننااده آن و تاياغام    چاو  مان  
 

 (6837 )مولوي، 

  بيند.مي متجلي «خورشيد» در را «کامل انسان» گاهي و 

 جااانااهااا  آفااتااابِ  شاااااد ماافااتاار ق 
 

 اباااادانااااهااااا   روزن درون در 
 

 (6865 )مولوي،

 خورشید با شمس نسبت .3-0-1-6

 بااياااب  را آفااتااابااي  ساااااایااه ز رو
 

 اباااادانااااهااااا   روزن درون در 
 

 (6837 )مولوي،
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 ردهک خطاب «شاه» و «آفتاب» اساطيري ۀواژ دو با را تبریزي شما بيت این در موالنا 
 گری در» و رودمي شمار به خورشيد ۀویژ صفات جمله از که را «پادشاهي» صفت او است.
 «است شده قلمداد عالي سلطنت سرور خورشيد ایراني، و هند مکتوب سند ترینقدیمي ودا
 چيز دو آفتاب و الدینشما، موالنا رهن در حايات در دهد.مي نسبت الدینشما به

ما به ها را به جاي یکدیگر نيز به کار برد. شآن توانمي حتي و نيستند یکدیگر از متفاوت
 6شود. در همين راستا، گاستون باشالرکامل در خورشيد متجلي ميعنوان نمونة یک انسان

 مایه یکي از عناصر اربعه )آب، آتش،معتاد است تصاویر ادبي براي حرکت و رشد به بن
مایة تصویرآفریني آفتاب را براي شما (. آنچه بن6832نياز دارند )خطاط،  خاک و هوا(

شود و در برخي سازد، آتش است؛ زیرا در اساطير از نور خورشيد با رنگ سرخ یاد ميمي
ند اکنند. عالوه بر این، آوردهاي سرخ رنگ تصویر ميروایات نيز خداوند را نيز با جامه

و، مانست. از همين رميکرد به سرخي و کالهي که بر سر ميالدین بر تن ردایي که شما
 آید:ها، رنگ سرخ است؛ زیرا از خورشيد برمياز نظر موالنا بهترین رنگ

 بااود ساااارخااي  هااارنااگ بااهااتااریاان 
 

 رسدمي وي از و است خورشيد ز آن و 
 

 (6865)مولوي، 

والنا نيز م« ني»که در آید. آتشي مایة آفرینش این تصاویر از آتش برميبنابراین، جان 
د. همان کنفراهم مي« کاملانسان »آفرینش را در تصویر آفریند و موجبات ناشجوشش مي

وان از ارتباط تکامل. البته نمي آتش، نيروي محرکة آفتاب است براي تصویرآفریني انسان
 هاي مصري، چشم به عنوان طبيعت خورشيدي وسنت»چشم با آتش نيز چشم پوشيد؛ در 

(. بدین ترتيب 6876، 2)شواليه و گربران« شودناري، منبع نور، آگاهي و باروري ملحوظ مي
 آفریند، آتش است. کامل ميوجه مشترک تصاویري که موالنا براي انسان

در مثنوي با استحالة معنایي پادشاه مواجه هستيم؛ به این نحو که پادشاه در آ ار موالنا  
 او و انسان بين فاصله نوار که دیگر آخداي متشخص انسانتصویري از خداوند است، 

 اتحاي در پادشاه عنوان به الدینشما کردن معرفي با موالنا، رو این از ندارد. موجودیت
 ؛است خداوند همان الدینشما که معنا این به کشد؛مي تصویر به خداوندي ماام در را او

                                                            
1. Bachelard, G. 

2. Chevalier, J. & Gheerbrant, A. 
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 :هان اهلل خلق آدم علی صورت» حدیث به استناد با برخي زیرا؛ خداوند مثابة به کامل انسان
 این از آفرید. خویش شکل به را انسان خداوند معتادند، «حق کرد خود صورت بر ما خلق
 عالم، پادشاه خورشيد، تنها که است دیده کامل انسان هم و خدا هم را شما، موالنا، رو

 املک انسان جایگاه را خورشيد زیرا دارد؛ خود در را گزاره دو این کشيدن دو  به ظرفيت
 ترینبزرگ خورشيد و ماه منازل کندمي بيان فتوحات در عربيابن که طورهمان اند.دانسته

 و لهيا علم مظهر کامل انسان که آنجایي از و است الهي علم براي المثلضرب گویاترین و
 موالنا (.6837 عربي،)ابن دانست او جایگاه توانمي را خورشيد؛ بنابراین؛ است رباني معرفت

 نزدیک داخ گزارۀ به را او حايات در «الدینشما» براي «شاه» و «آفتاب» تصویر آفرینش با
 کند.مي همسان آن با بسا چه و

 نيست شما چون جهان در غریبي خود
 

 نيست اما را کاو باقيست جان شما 
 

 (6837 )مولوي، 

 وطن از زیرا؛ است غریب مادي جهان این در انسان روو یعني؛ جان» گویدمي فروزانفر 
 از دور روو» با معادل بيت این در را «شما» (.6876 )فروزانفر، «است افتاده دور به خویش
 مانه کامل انسان قرآن، مصطلحات بر بنا دانيممي که طورهمان است. کرده تعبير «وطن
 زا. کندمي قلمداد عالم رووِ را انسان صراحتاً الحکمفصوص در عربيابن و است الروو
 اساطيري هايویژگي تمام موالنا و است «روو» براي رمزي نيز «خورشيد» که آنجایي

 است. «کامل انسان» با معادل «جان شماِ»، بنابراین؛ است متصور «شما» براي را «خورشيد»
 واحد ينع در تجلي یک تکاملي سير در «آفتاب» موالنا گاهنظر در گفت توانمي، رو این از
 تصور به نيتعي ماام در حق یعني ؛شودمي پدیدار «کامل انسان» هم و «حق» شکل به هم

  نيست. تصور قابل گسستي سير، این در وشود مي متجلي کامل انسان

 سهروردی هایداستان در کاملانسان و آفتاب .3-0-6
 خورشید با کیخسرو نسبت .3-0-6-1
 است روغف این پرتو ازو  یابد برتري همگنان از بتابد که هر دل به ایزدي است فروغي ،«فرّ»

 ماام به وشود  برانگيخته مردمان راهنمایي براي خداوند سوي از رسد. پادشاهي به کسي که
 است کساني جمله از (.کيخسرو6877 )پورداود، شود ایزدي الهام شایستة و رسد پيغمبري
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 هشد یاد نوزدهم و پانزدهم سيزدهم، نهم، پنجم، یشت در او از است. ایزديفرّ  صاحب که
 و دالورترین شاه، تریندرخشان عنوان به کيخسرو فروهر سيزدهم، یشت در است.
 است يبعبي و کامل رهبري مطلق نمونة کيخسرو واقع در شود.مي ستوده کا ترینشریب
 و سر تا نشست خلوت به بارها، رواین از داشت. اخروي سفر آرزوي فاط او (.6836 )بهار،

 ود ش ناپدید نظرها از او واقع در داد. مينویي سفر کاميابيۀ مژد او به که دید خواب در را
-يم شماربه جاودان هفت جملة از اوستا در، رو همين از اند.نشده قائل طبيعي مرگ برایش
 رود.
 که نوري»؛ تاس نزدیک ا ایراني پيشينة به بسيار کندمي «فرّ» از سهروردي که تعریفي 

 «ویندگ «خرّه» پارسيان لغت در گردد، روشن و قوي بدو بدن و نفا که است تأیيد معطي
 چيست؟ فرّ دریافت با «بدن شدن قوي و روشن» از سهروردي ماصود (.6838 )سهروردي،

 هد.دمي دست از را خویش مادي ماهيت فرّ، پرتو در جسماني قواي او، نظر از یاين طور به
 ادشاهپ دو از سهروردي آ ار در گيرد.مي قرار فرّ صاحب تسلط تحت جسم که معنا این به

 هک کساني جمله از»گوید: مي عمادي الواو در کيخسرو. و فریدون شود؛مي یاد فرّ صاحب
 ظاهر ملک او ررّیت از او دوم و افریدون... ملک «نيرنگ» خداوند رسيدند، نور بدین

 با يبغ و شد سخن صاحب قدس از داشت، برپاي را عبودیت و تادس که مبارک کيخسرو
 و اليتع حق حکمت به گشت متناش کرد. عروج اعلي عالم به او نفا و گفت سخن او

 ،)سهررودي «دریافت «خّره کيان» معني و آمد. باز او پيش و شد پيدا را او تعاليحق انوار
6838.)  
 قاتياتفا البته و هاخصيصه یادآور آوردمي کيخسرو وصب در سهروردي که اوصافي 
 رّف صاحب آمد، اوستا در آن رکر که طورهمان آمد. پيش )ص( اکرم رسول براي که است
 مرتبتي فرّ، صاحب عنوان با کيخسرو به سهروردي، بنابراین برسد. پيغمبري ماام به توانمي
 کيخسرو نمايگيتي جام از سهروردي موران، لغت در دهد.مي رسول حضرت با طرازهم

 شتيگ مطلع کائنات بر و کردي مطالعت آنجا در خواستي، هرچه» که جامي گوید،مي سخن
 تحايا طالب براي است رمزي کيخسرو نمايجهان جام )همان(. «شدي واقب مغيبات بر و
 که است همين .شودمي اکبر عالم تجلي جلوگاه خود افتد،مي او بر اشرا ق پرتوي وقتي که
  است. اکبر عالم فشردۀ نسخة اصغر، عالم عنوان به «کامل انسان» بگویيم باید
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 نهمچو جسم که است اسهبدي نور یا ناطاه روو همان «نماگيتي جام» سهروردي نظر از 
 است حيرو صاحب غيب، با ارتباط واسطة به کيخسرو اما، است گرفته دربر را آن غالفي

 چيزي اتمغيب از که خواستي که وقتي» دارد را جسم از شدن جدا قابليت اراده و اختيار به که
 توانایي سهروردي نظر از «کامل انسان» پا )همان(. «انداخت خرطه در را غالف آن بيند،

 آفتاب رابرب در را نماگيتي جام کيخسرو که هنگامي دارد. را خویش اختيار به جسم از فراغت
 در تابآف که وقتي پا» است. خویش حاياي اصل به ناطاه نفا پيوند زمان دهد،مي قرار

 و نا همة آمد،مي آن بر اکبر نيّر ضوء چون داشت.مي برابر در را جام آن او بودي، استوي
 فتابآ اشرا ق پرتو برابر در ابدي ايمکاشفه در ناطاه روو )همان(. «شدمي ظاهر آنجا در عالم

 املک انسان رووِ که دهدمي نشان واقع در تمثيل این رسد.مي وحدت به اصلش به حايات
  دارد. خود در را هستي عالم تمام ايآینه همچون

 نانسا وجود اسهبديِ نور نيست. هستي عالم جز چيزي کامل انسان، سهروردي نظر از 
 اصلش اب و گيردمي قرار اعظم نيّر معرض در بهاري اعتدال در یعني؛ آفتاب استوي دربرتر 
 د.کنمي آشيان ترک شدن، سيمرغ براي سالک رووِ هدهد، که زماني همان .شودمي یکي
 وبارهد جاني رود،مي شمار به او خانة که حمل برج در گرفتن قرار با آفتاب بهار، فصل در
 که سيک عنوان به کيخسرو و «رات حضرت» براي برتر است تصویري «آفتاب» یابد.مي

 مانيجس بندهاي ازحق  آفتاب با رویارویي هنگام دارد خود در را )فرّ( آفتاب وجود از نوري
 ايهآموزه یادآور تمثيل این آید.مي نائل اشراقي شهود به عرفاني ايتجربه در و شده رها
 تن رد نور ايپاره اصغر عالم عنوان به انسان» که جایي است. جهان با انسان برابري و ماني

 پارۀ (.6879 پور،)اسماعيل «است خاکي صدفي درون مرواریدي ايگونه به که دارد خویش
 «ندرخشا عيساي» سوي از بخشينجات فرآیند در است سهروردي اسهبد نور همان که نور
 فتگ توانمي، بنابراین است. خانههم خورشيد با هاروایت بنابر که عيسيشود؛ مي آزاد

 نيست. مانوي و گنوسي آموزهاي از تأ يربي سهروردي هاياندیشه

 خورشید با سیمرغ نسبت .3-0-6-6
 انانس سویي از او است. مرغ -انسان و اضداد پيونددهندۀ» که ايپرنده مرغان شاه، سيمرغ
 فراز بر که مرغي، دیگر سوي از وبهي  دین آورندۀ دهندۀیاري و روحاني انساني است،
 در (.6831 )ستاري، «دارد آشيانه است، هستي زهدان آغازین اقيانوس در عالم محور
 در و «فعال عال» براي است رمزي جبرئيل و پير کنار در سيمرغ سهروردي هايرساله
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 نيست، رهن از دور امر این البته داد. قرار خورشيد با همانياین در سهروردي هايداستان
 تصویر اند.دانستهمي خورشيدي ايپرنده را سيمرغ همواره اياسطوره باورهاي در چراکه
 دست اشراقي حکمت به او رهنمودهاي پرتو در سالک که است گريهدایت از رمزي
 ارقر الهي اشرا ق آفتاب برابر در را نماجهان جام زماني کيخسرو موران، لغت در یابد.مي
 رغ،سيم ماام به رسيدن براي هدهد که زماني همان یعني؛ است بهاري اعتدال آغاز که دهدمي

 قصد و بگوید... خود آشيان بترک بهار فصل در که هدهدي آن هر» گوید؛مي آشيان ترک
 همفرا را سالک روحاني استحالة اسباب آنچه، بنابراین (.6838 )سهروردي، «کند قاف کوه
 سالک رمزِ نماجهان جام همچون هدهد است. گونآفتاب سيمرغ تابناک پرتوي کند،مي
 اياتح وادي در قدم آن از رهایي شو ق به تن قفا به نسبت معرفت با که است آگاهيجان
 روحي زرم» هدهد، بنابراین برسد. قاف کوه سيمرغ، جایگاه یعني؛ اصلي مبدأ به تا نهدمي

 به او از و فعال عال یا سيمرغ خویش اصل به پيوستن و جسم آشيانة ترک قوت که است
  (.6865 )پورنامداریان، «است دارا را حق
 «است مشهور بصر حدّت غایته ب» که ايپرنده عنوان به هدهد، موران لغت در 

 عنوان به خورشيد توصيب شود.مي وصب روزکور بومان برابر در (6838 )سهروردي،
 کشفي معرفت مرتبة در را خود که هدهد سوي از روز در حرکت انتخاب و «نور ینبوع»

 با هدهد ندپيو شود.مي یاد خورشيد شيفتة سالکي عنوان به تلویحي طور به او از بيندمي
 شيدخور با سيمرغ همانياین از نشان ماصد، دو این سمت به او حرکت و سيمرغ و خورشيد
 توصيفات به توجه با .شودمي اشاره طوبي درخت سر بر سيمرغ جایگاه به سرخ عال در است.

 است. سيمرغ خانة خورشيد پا است. «خورشيد» براي رمزي «طوبي درخت» سهروردي
 :گراردمي صحه همانياین این بر نيز عطار که چنان

 آماادیااد اینجااا مرغساااي شااامااا چون
 دوام باار آخاار گشااااتاانااد  او مااحااو

 

 ...آماادیااد پياادا آیينااه ایان  در ساااي 
 السااّالم و شااد گم خورشاايد در سااایه

 

 (6839 )عطار،

 که تاس کسي او شود.مي یاد سالک مسير غایت عنوان به سيمرغ از «سيمرغ صفير» در 
 خود او و اوست از هاناش همه است. بيماران عالج او سایة برسد. کا همه به او صفير»

 (.6838 )سهروردي، «نيست خالي او از مغرب و او آشيان است مشر ق در ندارد. رنگ
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 سرخ عال در گيرد.مي قوت موران لغت و سرخ عال در خورشيد و سيمرغ ميان همانندي
 سيمرغ بربرا آن مثل یا ايآینه اگر که است خاصيت آن سيمرغ» شودمي گفته پير زبان از

 جام موران، لغت در که چنان )همان(. «شود خيره بنگرد آئينه آن در که دیده هر بدارند،
 آفتاب برابر در را جام کيخسرو که کردمي ظاهر را عالم ناو  همة زماني نماجهان
 ،شودمي رها جان عالم صحراي در کرده( هبوط روو )رمز زال که زماني ادامه در داشت.مي

 روز در و «شد منهزم صحرا آن از سيمرغ» درآمد شب وقتي گيرد.مي پر زیر را او سيمرغ
 نهاد ربراب کامالً توصيب این در سيمرغ کارکرد پرداخت.مي زال از پرستاري به سيمرغ

 يمعن عالم در رات حضرت براي رمز بهترین سيمرغ هاوصب این با شاید است. خورشيد
 یک تنها هک است سرخ عال پيرِ زبان از توصيب ،شودمي برداشتي چنين مانع آنچه اما، باشد

 رد اینکه و آید زمين به طوبي درخت از سيمرغي زمان هر» بلکه نيست، جهان در سيمرغ
  )همان(. «شود منهدم، بود زمين
 توانمي آیا اما ،«حق حضرت» براي است رمزي «خورشيد» سهروردي هايداستان در 

 مزير نيز را «سيمرغ» زند،مي رقم سيمرغ و خورشيد بين سهروردي که همانياین براساس
 گوناگون هايتأهي در که داندمي نوراالنوار تمثل را او پورنامداریان دانست؟ «حق» براي

 تبعيت به نيز همداني نوراالنوار. خودِ جایگاه نه در اما، (6865 )پورنامداریان،شود مي متجلي
 از وانتنمي است، معتاد سرخ، عال در شده مطرو پاسخ و پرسش به استناد با کربن از

  (.6833 )همداني، کرد مراد را رات حضرت سيمرغ،
 فعال، عال و کامل انسان رمز عنوان به سيمرغ گفت توانميبيان شده،  نظرات به توجه با 

 ماهيت اسطةو به گفت بتوان شاید و است حق بالاوه بلکه نيست، رات حضرت با بيگانه
 دانست حق حضرت تجلي هم توان،مي جان عالم معنايِ صحراي در را سيمرغ رمز، دوگانة

 به موران لغت در و سيمرغ ،«سيمرغ صفير» در هدهد غایت که چنان کامل. انسان هم و
 به دنش تبدیل قابليت رمزي استحالة گسترۀ در سيمرغ و خورشيد پا است. خورشيد
 ديپيون در سيمرغ و خورشيد، سهروردي ناآگاه رهنيت در، بنابراین دارند. را یکدیگر
 رمز تنها ار آفتاب قاطع طور به تواننمي، رو این از برند.مي سر به یکدیگر با ناگسستي
 ت اب معني یک رمزها زیرا؛ دانست کاملانسان براي تصویري را سيمرغ و رات حضرت
 يناش گوناگوني هايموقعيت از امر این و آورندبرمي سر جدید تيأهي در بار هر و ندارند
 به را خورشيد و سيمرغ تصویر خلق باشد بهتر شاید گرراند.مي سر از انسان که شودمي
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 حاالت واقع در دهيم. نسبت سهروردي متنوع هواي و حال به دوسوگرا رمزهایي صورت
 ظهور زهتا تصویري در هربار که زندمي رقم انسان براي را متنوعي روحي مراتب گوناگون،

  یابد.مي
ها براي هر شخصي منحصر به خود اوست و دليل یاسپرس عايده دارد هر یک از موقعيت 

العمل ما در هر موقعيتي خاص همان موقعيت است. بنابراین، این امر آن است که آگاهي و عکا
شود یک تصویر )مثل خورشيد و سيمرغ( در چند معني گوناگون متجلي شود و سبب ميآنچه 

کامل( در تصاویر متنوعي متمثل شود به موقعيت انسان و گشودگي یا یک مفهوم )خدا یا انسان
در ميان »گوید: سخن شاعرانه که هيدگر ميهاي آن بستگي دارد. چناناو در برابر جهان و پدیده

تر، (. ما در معناي گسترده6865، 2)لوکنر« یافتگي است 6هاي اگزیستنسيالِنگراردن امکا
و در آن  یابددانيم که انسان به سمت آن سو ق ميآفرینش تصویر شاعرانه را بيان امکاني مي

ند و سبب کهاي گوناگون، فهم را متأ ر ميشناسد و به تبع آن چنين موقعيتموقعيت خود را مي
و  هاي سهرورديشود. حال آنچه را از واکاوي تصویر آفتاب در داستانمتنوع ميخلق تصاویر 

 دهيم.( به ایجاز نشان مي2( و )6مثنوي موالنا حاصل شد در جدول )

 کاملکالن اشتراکات سهروردی و موالنا دربارۀ انسان  .1جدول 
 سهروردی موالنا

 قاعدۀ امکان اشرفاثبات  گاه عرصۀ هستی از وجود او خالی نیست.هیچ
 پاسبانِ آفتاب بین()خورشید اش نور استعنصرِ وجودی

 لطافت جسم به مانند روح صاحب نفس قوی و زدوده
 همنشینی عقل و روح مدبر عالم کون و فساد

 عقل فعال و پیر لزوم اختیار کردن او در مقام پیرطريقت
 جويی سالک پس از ديدار با اواستعداد تعالی  ارتباط با ملکوت و آگاهی از مغیبات

 موالنا و سهروردی آثار در )آفتاب( خورشید تصویر مشترک هایویژگي .6 جدول
 های مشترکويژگی

 امیم.ناش می«وارهمعنی»تصويری فراتر از نمادکه تبديل به معنی شده يعنی با معنی به وحدت رسیده است.
پويا و »پس ، کامل، عقل فعال()خدا، روح، انسان چونرود اين تصوير برای معانی متعددی به کار می

 است.« داينامیک
 الدين در مثنوی.وحدت تصوير خورشید با نور و نوراالنوار در آثار سهروردی و اتحاد با خدا و شمس

                                                            
1. Existential 

2. Luckner, A. 



 11 |شناس و اسپرهم حق

 

 و عمبد به را آنان که است خورشيد و نور سهروردي، و موالنا اشتراک ترینبرجسته 
 طحيس جلوۀ در هم آنان آ ار در اشتراک وجه این است. کرده تبدیل نوري نظام احياکنندۀ

 يدخورش تصویر، روازاین یابد.مي نمود گوناگون تصاویر قالب در شهودي جلوۀ در هم و
 به معني و مفهوم با استعالیي سيري در سهروردي رمزي هايرساله در هم و مثنوي در هم

 خودِ هدرنتيج و شودمي پدیدار مشترک هویتي معني و تصویر بين یعني؛ رسدمي وحدت
 .شودمي ظاهر معني یک جایگاه در تصویر

 گیرینتیجهبحث و 
 صویرسازيت براي را آن کاربرد و آفتاب به اشتيا ق بستر موالنا، و سهروردي خورشيدي رهن

 با ناموال و سهروردي هايروایت در را تصویرآفتاب آنچه سازد.مي فراهم گوناگون مفاهيم
 پدیدۀ اب عاطفي شدید برخورد در آنان شخصي ناب هايتجربه کند،مي متمایز عارفان سایر

 جایگاه حفظ اب خورشيد که جایي یافتيم. اساطيري بنيادهاي در را آن ریشه که است «آفتاب»
 مزير و پویا اياستعاره کالن ماام در و شودمي عرفان حيطة وارد مادس امر عنوان به خویش

 در مزهار بروز یا متنوع تصویرهاي آفرینش شود.مي گمارده متنوع معاني خلق در روالبطون
 بروز حال و شرایط همان خاص تصویر هر و است بازبسته انسان وضع به گوناگون هايشکل
 دیگري اهيممف براي زماني و حق براي گاهي امل، کانسان براي آفتاب گاه، بنابراین یابد.مي

 روحي خاص شرایطِ ایجاد موجب موقعيتي هر پا رود.مي کاربه روو و ناطاه نفا چون
 تدس گوناگون رمزهاي و تصاویر خلق به تجربه آن ادراک در او که شودمي انسان براي
 و یاسپرس چون هایياگزیستانسياليست که مرزي هايموقعيت و هواداري و حال یازد.مي

 نوعي و شود جدا متعارف زندگي از عارف است. امر این مبين کنند،مي مطرو هيدگر
 یک د،انسانن وضع از متأ ر و ملهم کامالً هافهم که آنجایي از و خورد رقم او براي گشودگي

 به متعدد هيممفا براي تصویر یک یاشود  متجلي گوناگوني تصاویر قامت در تواندمي معني
 رکد متفاوت هايگونه به مختلب افراد براي «هوا و حال» چند هر ترتيب بدین رود. کار
 که است مشابه فکري مشيخط کند،مي نزدیک بهم را موالنا و سهروردي آنچه اما، شودمي

 سهروردي بينش گفت توانمي، بنابراین کردیم. مالحظه تصویرآفتاب خوانش در را آن نمود
 کاملت تصویر یک عنوان بهخورشيد  در هاگزاره تمامي رسيدن وحدت به سير در موالنا و

 است. مشاهده قابل، یافته
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 مرکز.

 . تهران: آگه .5. چ پژوهشي در اساطير ایران(. 6836بهار، مهرداد. )
 . تهران: اساطير.2. ج ا:قسمتي از کتاب مادس اوستاهیشت (.6877پورداود، ابراهيم. )

تهران: . 5هاي رمزي سهروردي. چ عال سرخ؛ شرو و تأویل داستان (.6865پورنامداریان، تاي. )
 سخن.

 ،حکمت و فلسفهکتاب هستي و زمان هيدگر. « دازاین»(.جایگاه دا در 6839حيدري، احمدعلي. )
2(5 ،)66 - 88. 

 .93 -86(، 58و  86)68، پژوهشنامه علوم انساني(. نيچه از نگاه باشالر. 6832خطاط، نسرین. )
 صحيح تارا چند و محمدرضا جاللي نائيني. تهران: طهوري.. تاوپانيشاد(. 6891شکوه، محمد. )دارا

 . تهران: اميرکبير.9. چ ارز  ميراث صوفيه(. 6812کوب، عبدالحسين. )زرین
 . دفتر اول تا ششم. تهران: اطالعات.شرو جامع مثنوي معنوي(. 6867-6837زماني، کریم. )
 مرکز.. تهران: مدخلي بر رمزشناسي عرفاني(. 6831ستاري، جالل. )

. ترجمة سيد جعفر سجادي. تهران: دانشگاه االشرا قحکمة (.6817حبش. )بنسهروردي، یحيي
 تهران.

http://orcid.org/0000-0002-3762-7451
http://orcid.org/0000-0001-8574-2297
http://orcid.org/0000-0002-3762-7451
http://orcid.org/0000-0001-8574-2297


 11 |شناس و اسپرهم حق

 

. به تصحيح 8و  2. ج موعه مصنفات شيخ اشرا قجم (.6833و  6838. )____________________
 هانري کربن و سيد حسين نصر. تهران: پژوهشگاه علوم انساني.

 ژ. تهران: ميترا.-آ 6. ج فرهنگ اشارات(. 6837شميسا، سيروس. )
. ترجمة سودابه فضایلي. 8و  2. ج فرهنگ نمادها (.6833-6876شواليه، ژان و آلن، گربران. )

 تهران:جيحون.
. تصحيح و تحايق حسين سهروردي حکمة االشراق شرو(. 6872الدین محمد. )شهرزوري، شما

 فرهنگي )پژوهشگاه(.ضيائي تربتي. تهران: موسسه مطالعات و تحاياات 
 . تهران: سخن.2کدکني. چ . تصحيح محمدرضا شفيعيالطيرمنطق(. 6839عطار، فریدالدین. )

 . تهران: علمي و فرهنگي.6. ج شرو مثنوي شریب(. 6876الزمان. )فروزانفر، بدیع
 . ترجمة جواد طباطبایي. تهران: کویر.تاریخ فلسفة اسالمي(. 6877کربن، هانري. )

. تهران: 2نيا. چ . ترجمة فرامرز جواهريانسان نوراني در تصوف ایراني(. 6837. )__________
 آموزگار خرد.

 . ترجمة انشاءاهلل رحمتي. تهران: جامي.سينا و تمثيل عرفانيابن(. 6837. )__________
 مي.. ترجمة احمدعلي حيدري. تهران: علدرآمدي به وجود و زمان(. 6865لوکنر،آندرئاس. )
. به تصحيح و مادمة ماریژان موله. تهران: انستيتو الکاملالنسان(. ا6898محمد. )بننسفي، عزیزالدین
 ایران و فرانسه.
، ناد ادبي (. حماسه، اسطوره و تجربة عرفاني؛ خوانش سهروردي از شاهنامه.6833همداني، اميد. )

2(7 ،)687- 612. 
 . تهران: شمشاد.8رجمة سياو  جمادي. چ . تهستي و زمان(. 6833هيدگر، مارتين. )
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