
سیمرغغ صفیر
فریداالدّّین ررااددمهر

بیگمانن باید سُهْرِِووَرردْدیی رراا ددرر عداادد فیلسوفانن عظیماالشأنی دداانست که به جمع ددوو
حوززۀۀ فلسفه وو عرفانن نائل گشتند.  ااگر به سهم عرفانن ددرر آآررااءء اافالطونن قائل باشیم،
باید بپذیریم که سهرووررددیی نیز ددرر ززمرۀۀ تابعانن ااووست که کوشید ددرر بطن آآررااءء
عقالنی خویش، حقایق عرفانی رراا مطرحح ساززدد که االبته همّتش شایانن تقدیر نیز
هست.  ددرر ااین مقاله اابتداا ااندکی به شرحح ااحواالل ااوو خوااهیم پرددااخت وو بعد به

معرفی چند ااثر ااوو ااشاررهه میشودد وو بعد به «صفیر سیمرغغ» میپرددااززیم.  
ه.قق. ددرر ددهکدۀۀ سُهروورردد نزددیک ززنجانن به ددنیا آآمد.۵۴٩۹سهرووررددیی به تارریخ  –١۱

اازز ااین منطقه عاررفانن برجستهاایی ظاهر شدند که نباید آآنانن رراا با سهرووررددیی ااشتباهه
  تحصیالتت اابتداایی خویش رراا ددرر مرااغه نزدد مجداالدّّین جیلی به پایانن بردد١۱گرفت.

وو بعد به ااصفهانن ررفت وو تحصیالتت صورریی خویش رراا ددرر محضر ظهیراالدّّین قارریی
اادداامه دداادد.  میگویند یکی اازز همددررسانن وویی فخراالدّّین ررااززیی بودد که به شدتت با

 وویی رراا ددید، سخت به شگفتتلویحاتتفلسفه مخالفت ددااشت ااما بعدها که کتابب 
آآمد وو آآنن رراا بوسید وو ددرر مآلل پُرعِبرَتت سهرووررددیی ااشکی نیز رریخت.  فخراالدّّین

 وو نمادد عقلگراایی٢۲ررااززیی همانن ااست که ددرر آآثارر مرکز میثاقق نیز یادد شدهه ااست
ااسالمم نیز به شمارر میروودد.  سهرووررددیی همزمانن با ااشتغالل به فلسفه کوشید به عمق
باووررهایی صوفیانن نایل آآید وو ددرر ااین خصوصص به مطالعۀ گسترددۀۀ آآثارر عرفانی

٣۳پرددااخت وو ااشاررااتت وویی به صوفیانن شاهد ررااستین ماجرااست.
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ددرر عین حالل وویی ااسفارر گسترددههاایی به شاماتت کردد وو عاقبت ددرر حَلِب ررحلت ااقامت
اافکند وو نزدد مَلِکْ ظاهر، فرززند صالححاالدّّین اایوبی، مکانت یافت.  ااما به سبب
برخی اازز عقایدشش مغبوطط ددشمنانن ووااقع شد وو به فرمانن صالححاالدّّین محبوسس گشت

سالگی به مرگی مشکوکک اازز ددنیا برفت.٣۳٨۸ وو به سن ۵٨۸٧۷وو همانن جا به سالل 
شهرززوورریی، شاگردد وویی، که کهنترین شرحح حالل وویی رراا نیز به ددست ددااددهه ااست، اازز

کشتن وویی یادد میکند وو سبب آآنن رراا چنین مینویسد:
«وو سبب کشتن ااوو چنانچه به ما ررسیدهه ااست ااین ااست که ااوو چونن اازز رروومم برآآمد، به
حلب ررسید وو به حسب ااتفاقق میانن ااوو وو ملک ظاهر بن صالححاالدّّین یوسف که
صاحب مصر وو یمن وو شامم بودد مالقاتت اافتادد وو ملک شیخ رراا ددووست میددااشت وو
معتقد بودد وو علمایی حلب بر شیخ جمع آآمدند وو کالمم وو کلماتت ااززوو میشنیدند وو ااوو
ددرر بحثها تصریح میکردد به عقاید حکماءء وو تصویب آآنها وو تزییف آآرراایی مخالف
حکماءء، وو ددرر آآنن بابب مناظرهه میکردد وو االزاامم میدداادد وو ااسکاتت اایشانن میگردداانید ددرر
مجالس وو ددررین هنگامم به قوتت ررووححاالقدسس عجایب بسیارر ااظهارر میساخت وو
عالووۀۀ کینه وو عدااووتت اایشانن میشد.  پس آآنن جماعت بر تکفیر وو کشتن ااوو ااجتماعع
کرددند، چیزهایی بزررگگبزررگگ به ااوو نسبت ددااددند، چنانچه گفتند ااوو ددعویی نبوتت
میکند وو حالل آآنکه ااوو بریی بودد اازز ااین ددعویی، حقّ سبحانه وو تعالی حاسداانن رراا
ززیاننکارر وو بدررووززگارر دداارردد، وو سلطانن رراا بر قتل ااوو تحریک کرددند.  ااوو اابا کردد.  آآنچه
نوشتند به پدرر ااوو، صالححاالدّّین، ااین بودد که ااگر ااین مردد میماند ددین وو ددنیا رراا بر
شما میشوررااند وو فاسد میگرددااند.  به پسر خودد نوشت باید که ااوو رراا بکشی ...
بعضی رراا گمانن آآنکه ااوو رراا ددرر بندییخانه ااندااختند وو منع شراابب وو طعامم کرددند تا
مُردد، وو برخی گویند که ااوو خودد منع نفس اازز طعامم نمودد تا فوتت فرمودد وو بعضی بر
آآنند که ااوو رراا خفه نموددند وو ددیگریی میگوید که به شمشیر کشتند وو قومی بر آآنند که

۴اازز ددیواارر قلعه ااندااختند وو سوختند.»

االبته نمیتواانن گفت ااوو به صِرفف باووررهایی فلسفیااشش به ااین بالیا گرفتارر آآمدهه
ااست، بلکه نکتۀ ددقیقتریی که ددرر ضمن مطلب فوقق آآمدهه ااست، ماجراا رراا به ااصولل
معتقدااتت ددینی مربوطط میساززدد وو ااینکه وویی مدّّعی نبوتت بوددهه ااست وو به
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ررووححاالقدسس کالمم میگفته ااست.  براایی ااعتبارر کرددنن چنین مدّّعاهایی، باید به ااصل
آآثارر وویی ررجوعع کردد.  بیگمانن «صفیر سیمرغغ» علّّت ااصلی ددشمنی با وویی رراا بازز

مینماید.
اازز سهرووررددیی آآثارر متعدّّددیی بر جایی ماندهه ااست که میتواانن آآنها رراا به ددوو بخش
ررسائل فلسفی وو ررسائل عرفانی تقسیم کردد.  برخی اازز آآثارر فلسفی ااوو ناظر به

۵.االمقاووماتت وو لمطاررحاتت وو ااااللمحاتت وو االتلویحاتتحکمت مشائی ااست، مانند 

وو برخی ددیگر اازز آآثاررشش معطوفف به حکمت ااشرااقی وو فلسفۀ خاصصّ ااووست مانند
 که اازز همهااعتقادد االحکماءء وو حکمةااالشرااقق وو هیاکلاالنورر ،اااللوااححاالعماددیه

 نیز منشورر ددفاعیۀ وویی اازز ساحتااعتقادد االحکماءء  ۶ ااست.حکمةااالشرااققمعرووففتر 
  ررسائل صوفیانۀ وویی نیز بسیارر مشهورر٧۷فلسفه ااست ددرر براابر غزاالی وو تابعانن وویی.

ررووززیی با ،ررسالةاالطیر ،کلمةاالتصوفّف ،لغت مورراانن ،آآوواازز پر جبرئیلااست، اازز جمله 
، وو نیزفی حقیقة االعشق یا مونس االعشاقق ،فی حالة االطفولیة ،جماعت صوفیانن

٨۸.صفیر سیمرغغ

سرچشمۀ اافکارر سهرووررددیی رراا باید نخست ددرر ددلل حکمت یونانی جست.  آآررااءء –٢۲
شاخص اامپدووکلس وو فیثاغوررسس به خوبی ددرر آآثارر شیخ ااشرااقق بدیهی ااست.  ااوو اازز
اافالطونن باررها یادد میدداارردد وو نورر طامس رراا ددرر ووجودد ااوو میبیند.  اافالطونن کسی
ااست که تواانست اازز بدنن خویش جداا گردددد وو به رروویت حقایق االهی ررسد.  اازز سویی
ددیگر شیخ ااشرااقق بر آآنن ااست که حکمت فهلواانی یا فلسفۀ اایراانن باستانن نیز  ددخیل
ددرر اافکارر ااووست.  ااگرچه آآثارر فرااوواانی اازز حکمت نورریی فهلویانن بر جایی نماندهه
ااست، ااما  حرفف ااصلی سهرووررددیی ددرر طبقاتت نورر مأخوذذ اازز اایشانن ااست.  عاقبت
باید اازز صوفیانن ذذکریی به میانن آآید که مشایخ ااوولیۀ اایشانن بنا بر گفتۀ خودد شیخ
ااشرااقق، حامل معتقدااتت بلندیی ددرر حکمت ااشرااقی بوددند وو ااوو اازز کسانی نظیر

 ٩۹بایزید بسطامی وو خرقانی وو ذذوواالنونن مصریی یادد میکند.
اامّهاتت مسائل حکمت ااشرااقق، ددرر ااستعاررۀۀ نورر وو نوررااالنواارر نهفته ااست.  میتواانن سه

– عقولل٢۲– خالق نورر ااست؛ ١۱ااصل ااساسی براایی تبیین ااین ماجراا بیانن کردد: 
– هر نوعی دداارراایی صفتی ااست، مانند مُثُُل اافالطونی که نورر مجردد٣۳مجرددهه نوررند؛ 
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  به عباررتت ددیگر١۱٠۰قائم به ذذااتت ااست وو به ااین ترتیب بیش اازز ددهه عقل ووجودد دداارردد.
میتواانن گفت اازز نظر وویی نورر همانن ووجودد ااست وو ظلمت، ممکناالوجودد.  اانواارر
ااسفهبدیه طبقاتت طولی نورر یا صدوورر مخلوقاتت اازز مبدأأ ااووّلل ااست وو آآنها رراا به نامم
اامشاسپنداانن میشناسند، مانند بهمن که نوررااالعظم ااست، ااررددیبهشت وو شهریورر وو

ددرر کنارر صدوورر طبقاتت طولی نوررااالنواارر، االبته طبقۀ  ١۱١۱ااسفندااررمذ وو خردداادد وو مردداادد.
عرضیه نیز هست که آآنانن نیز به نامم فاررسی یا پهلویی فرشتگانن یادد میشوند مانند
(هوررررخش) که طلسم شهریورر ااست وو «وو هو بالفهلویة ااسم ااعظم اانواارر االطبقة

  یکی اازز ااین١۱٢۲االعرضیة االتی هی اارربابب ااالصنامم االنوعیة وو االطلسماتت االجسمیّه»
همکارراانن اایزدداانن ددرر آآفرینش عالم ررووااننبخش یا ررووححاالقدسس یا جبرئیل ااست که به

  برخی بر آآنند که نظریۀ اانواارر ااسپهبدیه مترااددفف با١۱٣۳نامم سرووشش نیز مشهورر ااست.
  اامکانن١۱۴مرااحل هفت ووااددیی ااست که صوفیانی نظیر عطّارر ساخته وو پرددااختهااند.

تاثیرپذیریی عطّارر اازز سهرووررددیی ااگرچه بسیارر بعید به نظر میآآید ااما سرااسر منطفی
 اازز ددوو سویی به سهرووررددیی مسبوقق میگردددد، یکیمنطقاالطیرنیست.  منظومۀ سترگگ 

مسألۀ طیورر وو ررسالةاالطیر وو ددیگریی مسألۀ سیمرغغ که ددرر «صفیر سیمرغغ» به آآنن
ااشاررتت ررفته ااست.

ررسالۀ «صفیر سیمرغغ» ااثر سهرووررددیی رراا میتواانن به چهارر بخش تقسیم کردد. –٣۳
نخست مقدّّمهاایی ااست که سهرووررددیی به علت نگاررشش ااثر ااشاررهه میکند.  بخش ددوومم
تحت عنواانن قسم ااوولل ددرر بداایا ااست که حاوویی سه فصل ااست، فضیلت ااین علم؛
ددرر آآنچه ااهل بداایا رراا ظاهر شودد؛ وو سومم سکینه.  بخش سومم تحت عنواانن قسم ددوومم
ددرر مقاصد ااست که سه فصل دداارردد، فناءء هرکه عاررففتر کاملتر ااست وو نیز لذّّتت وو
محبّت بندهه مر حقّ تعالی.  بعد اازز ااین یک مؤخّّرهه ااست تحت عنواانن «خاتمت
کتابب».  به عباررتت ددیگر میتواانن گفت ااین ااثر یک مقدمه، ددوو قسم شامل شش

فصل، وو یک خاتمه ااست.
مقدمه  
:  فضیلت ااین علم١۱فصل 

قسم ااوولل: بداایا           
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: ااهل بداایا رراا ظاهر میشودد٢۲فصل 
: سکینه٣۳فصل 
: فناءء١۱فصل 

قسم ددوومم: مقاصد      
: هرکه عاررفف تر ااوو کامل تر٢۲فصل 
: لذّّتت وو محبّت بندهه مر حقّ تعالی٣۳فصل 

خاتمه.
 بیت شعر وو االبته یک٧۷ قولل صوفیانن وو ١۱٢۲ حدیث وو ٨۸ آآیۀ قرآآنن وو ١۱٧۷ددرر ااین ااثر 

 ١۱۵ررباعی اازز خودد شیخ ااشرااقق نیز آآمدهه ااست.
ااسم ااثر «صفیر سیمرغغ» ااست.  صفیر لغتی ااست عبریی به معنایی بانگ وو فریادد

  االبته باید گفت که ااین لغت جنبۀ ااستعالئی نیز دداارردد وو نشانن اازز اامر برتر١۱۶مرغغ.
ااست.  هر بانگی رراا صفیر نگویند، بلکه نغماتت وو هیاهویی اازز عالم باال رراا گویند.

تراا  زز  کنگرۀۀ   عرشش  میزنند  صفیر
١۱٧۷نداانمت که ددرر ااین دداامگه چه اافتاددهه ااست

بالل بگشا وو صفیر اازز شجر طوبی ززنن
١۱٨۸حیف باشد چو  تو مرغی  که ااسیر قفسی

موالنا ددرر ااین خصوصص میگوید:
١۱٩۹نعرهههایی ال ااحب ااآلفلینشد صفیر بازز جانن ددرر مرججِ ددین

به هر حالل سیمرغغ یکی اازز طیورر ااساطیریی اایراانن ااست.  ااما پرندگانن ددستمایۀ جالبی
بودد براایی ااندیشمنداانی که قصد ددااشتند سفر ررووحح رراا به ووطن ااصلی آآنن، یا نوعی

  شاید کهنترین نوشته ددرر ااین خصوصص ااثر پاررمنیدسس ددرر٢۲٠۰معرااجج ررووحح  بیانن ددااررند.
 باشد که ررووحح خودد رراا سواارر بر ااسبانی یافته وو به منزلگهددرر ررااهه حقیقتااثریی به نامم 

  ااگر پاررمنیدسس اازز بالل ااسبی که ااوو رراا با خودد٢۲١۱خوررشید وو ررووشنایی ررسیدهه ااست.
 ررووحح رراا بهفایدررووسسبرددهه ااست، یاددیی نمیکند ااما ااین اافالطونن ااست که ددرر ررسالۀ 

اارراابهرراانن وو ااسب باللدداارر تشبیه کرددهه وو به ااین تعبیر ررووحح رراا با تمثیل قرین نموددهه
  ااوو ددرر ااین پروواازز به ززئوسس فرمانروواایی آآسمانن ااشاررهه میکند که ددرر معیت وویی٢۲٢۲ااست.
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ااررووااحح اانسانی به ووطن ااصلی خویش پَر میکشند.  گفتنی ااست عناصر ااصلی
ددااستانن، ررووحح وو طیورر وو طیراانن ددستهجمعی مرغانن وو ررسیدنن به سر منزلل مقصودد،

٢۲٣۳ عطّارر به کارر ررفته ااست.منطقاالطیرجملگی ددرر منظومههایی بزررگگ نظیر 

ددرر فرهنگ ااسالمی طرحح ااین ددااستانن مقبولل فرززاانگانن شد وو اازز جمله اابن سینا (
 نوشت که حاوویی عناصر عرفانی خاصّی بودد.ررسالۀ االطیر) ااثریی به نامم ۴٢۲٨۸–٣۳٧۷٠۰

  ااگر اابن سینا ددرر ااثر خویش نامی اازز سیمرغغ نمیبردد اامّا ااحمد غزاالی (متوفٰى٢۲۴
) نیز ررسالةاالطیریی دداارردد که ددرر آآنن اازز سیمرغغ یادد میکند. طرحح حکایت غزاالی۵٢۲٠۰

سابقۀ ااصلی وو ااساسی براایی منظومۀ عطّارر شد.  ااوو ددرر ااثر خودد مینگارردد: «ااگرچه
مرغانن بسیارر بوددند وو خویی وو سرشت وو آآوواازز اایشانن مختلف بودد وو هر یک اازز اایشانن
کشش به آآشیانۀ ددیگر وو منزلگاهه ددیگر بودد همگنانن با یکدیگر یاوورر شدند وو ااتّّفاقق
کرددند که البد ما رراا پاددشاهی باید که هر ووقت به ددررگاهه ااوو رروویم وو حاجت خویش
به وویی بر دداارریم.  پس ااتفاقق کرددند که هیچ کََس رراا کالهه مملکت وو تخت پاددشاهی

٢۲۵ززیبندههتر اازز سیمرغغ نیست وو شراایط پاددشاهی وویی رراا میسّر ااست».

اازز ااین پس سیمرغغ جایگاهی ررووحانی مییابد، ااگر چه ددرر ااسطوررهههایی باستانی ددرر
اایراانن نیز بسیارر مقامی ااررجمند ددااشته ااست.  محقّّقانن ززباننهایی اایراانی کهن

 ترکیب شدهه ااست که جزءءmerogho وو saenoمیگویند کلمۀ سیمرغغ اازز ددوو جزءء 
  ااما٢۲۶ااووّلل، سَئنه، به حکمت وو دداانایی ااشاررهه دداارردد، وو جزءء ددوومم همانن مرغغ ااست.

جزءء ااووّلل اازز آآنن حیث که ددرر ددینکردد آآمدهه ااست به نخستین پیروو مزددیسنا ااطالقق
میشودد که با صد نفر اازز شاگردداانن خویش بر رروویی ززمین آآمد.  ااهل تحقیق ااین کلمه

  اازز همین جا میتواانن ددرریافت که سیمرغغ ددرر ااندیشۀ٢۲٧۷رراا به شاهین ترجمه کرددند.
مزددیسنایی ررمز شخصیت ررووحانی ااست که باعث ااعتالءء ددین خداا میگردددد، حتٰى
گفتند که ااگر سایۀ وویی بر کسی بیفتد اازز ررستگارریی وو پیرووززیی بهرهه خوااهد یافت.
بنا بر ااین به موجب ااووستا سئنه نامم حکیم وو دداانشمند ااست که برخی معتقدند ددرر

٢۲٨۸فاررسی نو همانن سینا ااست وو نامم حکیم بزررگگ اایراانی نیز مأخوذذ اازز آآنن ااست.

٢۲٩۹سیمرغغ رراا ددرر ااندیشۀ ااسالمی متردداافف با عنقا دداانستند.
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تمامم آآنانن که به تارریخ اایراانن قبل اازز ااسالمم پرددااختند اازز ااین مرغغ ررووحانی یعنی
سیمرغغ یادد کرددند.  اازز ااین میانن فرددووسی مقامی ددیگر دداارردد.  اازز نظر ااوو سیمرغغ

منزلل ددرر کوهه االبرزز دداارردد:
به خوررشید نزددیک وو ددوورر اازز گرووههیکی کوهه  بد نامش االبرزز کوهه
٣۳٠۰که  آآنن  خانه  اازز  خلق بیگانه بوددبداانن جایی سیمرغغ رراا النه بودد

ااوو کسی ااست که ززاالل رراا ددرر آآغوشش خودد میپروورردد وو ووقتی ززاالل رراا به نزدد مرددمانن
رروواانه میساززدد، سیمایی االهی سیمرغغ برجستهتر میشودد.  پَر سیمرغغ نشانن اازز حضورر

  ااوو هاددیی نیز هست وو به ااستعانت اازز مردداانن خداا٣۳١۱وویی دداارردد وو تأثیر ددررمانی میکند.
میپرددااززدد.  االبته نباید به اافرااطط ررفت وو فرددووسی رراا بتمامه چنانن ددید که سعی ددرر
قدااست سیمرغغ دداارردد.  سیمرغغ ددرر شاهنامه اافزوونن بر ااینکه میتوااند ااهورراایی باشد،

 خویش اازز جنبههایی االهیگشتاسبنامۀ  ااسدیی طوسی نیز ددرر ٣۳٢۲ااهریمنی نیز هست.
سیمرغغ کاسته ااست وو به جواانب جسمانی وویی ااعتناءء میکند.  با ااین ووصف
مهمّترین شاخصۀ سیمرغغ آآنن ااست که اازز پیش چشمها نهانن ااست، بنگرید عنصریی

چه میگوید:
.گفتم که ددشمنش به جهانن ااندرروونن کجاست            گفتا مثالل سیمرغغ  اازز چشمها نهانن

یکی اازز کسانی که ددرر خصوصص سیمرغغ نکتۀ جالبی مطرحح کرددهه ااست عیناالقضاتت
) همداانی ااست که میگوید: «جواانمردداا! مرغانن چندین سالل ددرر طلب۵٢۲۵–۴٩۹٢۲)

سیمرغغ بوددند وو چونن به ددررگاهه ااوو ررسیدند ساللهایی بسیارر بارر میخوااستند وو بارر
نبودد وو بعد االلُُتیّا وو االتی جواابب اایشانن ددااددند که اانن االلّه غنی عن االعالمین.  همه رراا

٣۳٣۳نیست ووقت کرددند وو کم ااهلکنا قبلهم من قروونن.»

همانن طورر که معلومم ااست ددرر ااینجا سیمرغغ کسی نظیر مظهر ظهورر خدااست.  باید
ددقّّت کردد عیناالقضاتت وو غزاالی متعلّّق به قرنن ششم هستند وو ددررست سهرووررددیی نیز
به همین مسأله اازز ااین حیث میپرددااززدد که گویی نزدد صوفیانن مسألۀ سیمرغغ نقل
مجالس بوددهه ااست وو حرففهایی بسیارریی ددرر محافل اایشانن رراایج گشته ااست.

سیمرغی که سهرووررددیی توصیف میکند حاوویی ااین خصوصیاتت ااست:
٣۳۴االف– ددرر فصل بهارر آآشیانن خودد ترکک گوید وو قصد کوهه  قافف کند.
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«... ووَ اإننَّ يَوْمًا عِندََ ررَبِِّكََبب– هر هزاارر سالل یکبارر ظاهر شودد وو حتٰى سهرووررددیی آآیۀ 
٣۳۵ رراا یادد میکند.كََألْفِِ سَنََةٍ مِِّمَّا تََعُدُّووننََ»

٣۳۶جج– صفیر ااوو خفتگانن رراا بیداارر کند؛ که یکی اازز عالئم قیامم مظاهر قدسی ااست.

٣۳٧۷دد– همه به ااوویند وو بیشتر بیوویند.  ااین نیز  بیشتر ددرر شأنن مظهر خدااست.

ه– ررنگهایی مختلف رراا ززاایل کند؛ که ددرر کتب مقدّّسه ددرر جاللل مظهر خدااست که
٣۳٨۸ااختالففها اازز میانن برخیزدد.

وو– بیجنبش پروواازز کند وو بیپَر بِِپَردَد.  ااین نیز اازز ااثرااتت پیامبراانن خداایند که بیپَر به
معرااجج ررووند.

زز– ددرر مشرقق آآشیانن دداارردد، ااما مغربب اازز ااوو خالی نیست.  تأثیر ددین خدااست.
حح– همۀ علومم اازز صفیر ااین سیمرغغ ااست وو ددرر ااندیشۀ ااسالمی منشأ علومم جملگی

ساحت نبوّتت ااست.
طط– غذاایی ااوو آآتش ااست؛ که ددرر کتب مقدّّسه ددرر ووصف موعوددیی که  ددرر یوممااالخر

٣۳٩۹ظاهر خوااهد شد گفتهااند که اازز فمش آآتش بروونن خوااهد آآمد.

اازز نظر سهرووررددیی ااین سیمرغغ باید هر هزاارر سالل یکبارر ظاهر شودد وو ددرر عرفف ددینی
تنها پیامبراانن خداایند که هر هزاارر سالل یکبارر بر طبق منطوقق قرآآنی ظاهر میشوند.
ااگر بتواانن چنین معنایی اازز ااین ررساله برگرفت ددرر ااین صوررتت باید گفت ختمیت
حضرتت ررسولل نباید به معنایی باشد که عمومم ددرر نظر ددااررند وو ااین شاید همانی
بوددهه ااست که سهرووررددیی گفت وو به پایش کشته شد.  ددیدیم که میگفتند ااوو مدّّعی

 به مطلبی ددیگر ااعتناءء دداارردد که شایدهیاکلاالنوررنبوتت شدهه ااست.  ااوو ددرر ررسالۀ 
تأیید ااین مطلب باشد.  ااوو میگوید که معانی ااصلی کلماتت االهی ددرر یوممااالخر
معلومم میشودد.  تأوویل کتابب رراا جز مظهر خداا کسی ندااند؛ ددرر آآخرین صفحۀ کتابب

 میگوید: «وو یجب علی االمستبصر اانن یعتقد فی صحة االنبوااتت وو ااننهیاکلاالنورر
اامثالهم تشیر االی االحقائق کما وورردد فی االمصحف وو کما اانذرر بعض االنبوااتت (اانی

 فالتنزیل موکولل االی ااالنبیاءء وو االتأوویل وو االبیانن االی۴٠۰ااررید اانن اافتح فمی باالمثالل)
االمظهر ااالعظم االفاررقلیطی کما اانذرر االمسیح (اانی ذذااهب االی اابی وو اابیکم لیبعث
لکم االفاررقلیط االذیی ینبئکم بالتاوویل) وو قالل (اانن االفاررقلیط االذیی یرسله اابی باسمی
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وو یعلمکم کل شیءء) وو قد ااشیر االیه فی االمصحف حیث قیل ثم اانن علینا بیانه وو ال
شک اانن ااالنواارر االملکوتت ناززلة الغاثة االملهوفین وو اانن شعاعع االقدسس ینبسط وو اانن
طریق االحق ینفتح کما ااخبرتت االخطفة ذذااتت االبریق لیلة االهوجاءء وو االنیر یدنو قبلته
صاحبها وو هو یدنو من االنیر صاعداا اانفتح االلّه سبیل االقدسس لیصعد االی ررحابب

  جالب ااین ااست که مترجم کهن ااین متن ااین بخش رراا۴١۱مبعث االبرااززخخ ااالکبرین»
 ااست بر۴٢۲به فاررسی ترجمه نکرددهه ااست.  ااما شاررحح فاررسی ااثر مینویسد: «ووااجب

مردد بینا ددلل عاقل که ااعتقادد کند ددررستی نبوااتت رراا وو اانبیاءء رراا ددرر اامثالل ااشاررتت بودد
به حقایق چیزها چنانن که ددرر ووحی میآآید که آآنن اامثاللها ما بیانن میکنیم بر

  برخی اازز۴٣۳مرددمانن ... پس آآنن فاررقلیط که بیاید باید که اایمانن آآووررید شما بداانن.»
شاررحانن هیاکل براایی آآنکه گرفتارر نتیجۀ ضروورریی ااثر سهرووررددیی نشوند سعی کرددند
وویی رراا با مفهومم سنّّتی خاتماالنبیین آآشتی ددهند وو میگویند که منظورر اازز فاررقلیط

  حالل آآنکه بیانن حضرتت مسیح ددرر اانجیل یوحنا سخن اازز۴۴ااوولیاءء وو علماءء ددینااند!!
مجیءء ثانویی حضرتت ااست وو نه علماءء وو ااوولیاءء االهی.  اایی کاشش به صرااحت گفتارر
سهرووررددیی توجّه میکرددند که نوشت: «فالتنزیل موکولل االی ااالنبیاءء وو االتأوویل وو

،هیاکلاالنورر  ااگرچه برخی اازز شاررحانن ۴۵االبیانن االی االمظهر ااالعظم االفاررقلیطی».
)، گفتند که فاررقلیط میتوااند هر یک اازز اانبیاءء٩۹٠۰٨۸–٨۸٣۳٠۰نظیر جالللاالدّّین ددوواانی (

 ااما به صرااحت نگفتند که ااین ظهورر ااعظم االهی ددرر یوممااالخر ااست که۴۶باشد،
سهرووررددیی به وویی ااشاررهه دداارردد.  تنها کِسی که به ااصل ماجراا توجّه کرددهه ااست

 به اایناالفراائداابواالفضائل گلپایگانی ااست که به دداانش شگرفف خویش ددرر کتابب 
مطلب ااشاررهه میکند:

«ددرر جمیع کتب سماوویه توررااتت وو اانجیل وو قرآآنن بل وو ااحاددیث ااهل بیت طهاررتت
صریحا وواارردد شدهه ااست که معانی ااصلیه ااین آآیاتت ددرر یوممااللّه وو یومماالرببّ ظاهر
میشودد وو به عباررتت ااصرحح معانی مقصوددۀۀ آآنن رراا قائم موعودد ظاهر میفرماید وو
تأوویل کتابب ددرر آآنن یومم مشهودد وو مکشوفف میگردددد وو قبل اازز ظهورر موعودد معانی
ااصلیۀ مقصوددهه نزدد اانبیاءء وو اائمۀ هدٰى مکنونن وو مکتومم وو کتابب االهی به ختم وو
ااخفایی مظاهر اامرااللّه مخزوونن وو مختومم بوددهه وو آآنچه علمایی ملل به اافهامم وو
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ااجتهاددااتت خودد نوشتهااند ااووهامم مضله ااست وو ددرر حقیقت تحریف کلماتت االهیه.  وو
ددرر یومم ظهورر نیز هر نفسی اازز ررحیق مختومم بهرهه نخوااهد یافت وو بر فهم معاررفف
حضرتت قیومم قاددرر نخوااهد شد بل ااخیارر وو اابراارر اازز آآنن بهرههوورر شوند وو مکابرین وو
ااشراارر اازز آآنن کما فی االسابق بینصیب وو محروومم گرددند ال یمسه ااال االمطهروونن.  مثالً
مالحظه فرما ددرر ااین آآیۀ کریمه که ددرر سوررۀۀ قیامه فرموددهه ااست (فاذذاا قرئناهه فاتبع
قرآآنه ثم اانن علینا بیانه) وو ددرر ااین آآیۀ مباررکه حق جلّ جالله بیانن قرآآنن مجید رراا بر
خودد مقرّرر ددااشته ااست وو بر ااهل فواادد ظاهر ااست که بیانن االهی جز به نزوولل ووحی
ممکن نباشد وو ااین فقرهه جز ددرر ظهورر بعد متحقّّق نگردددد.  قالل شیخ ااالشرااقیین
صاحب االهیاکل قدسس االلّه ررووحه فی آآخر هذاا االکتابب وو یجب علی االمستبصر اانن
یعتقد صحة االنبوااتت وو اانن اامثالهم تشیر االی االحقائق ... وو ااین بیانن متین صریح
ااست که تفسیر حقیقی کلماتت نبویه کلّ ددرر یومم ظهورر موعودد ظاهر خوااهد شد وو
تنزیل تأوویل ددرر اانقضایی ددووررۀۀ ااسالمم وو قیامم ررووححااللّه ناززلل خوااهد گشت وو ااین نکته
مخفی نماند که نهالل ووجودد ااین عالم فاضل صاحب هیاکل که ااکنونن ااوو رراا به شیخ
ااشرااقق وو سید فالسفه موسومم میددااررند وو کتب ااوو رراا اانفس کتب ااسالمیه میشماررند
ددرر اایامم سلطنت صالححاالدّّین اایوبی اازز هیجانن ززوواابع تعصّب ااصحابب فقاهت ددرر
عین نضرتت وو طرااووتت فرووشکست وو شعلۀ نورراانیۀ فضائل وو معاررفش اازز هبوبب
عوااصف جهل اارربابب رریاست چنانکه خودد به آآنن ااشاررهه فرموددهه ااست ددرر عین شبابب
فروونشست تا ددرریافته آآید که هموااررهه ااعدااءء علم فقهایی جاهل بوددههااند وو ددشمنانن

۴٧۷فضل ررؤؤسایی باطل.»

نکتۀ ددیگر آآنن ااست که سیمرغغ، عنصر اایراانی ددااستانن، ددرر ااندیشۀ متفکّّراانن –۴
مسلمانن با عنقاءء یکسانن شدهه ااست.  کوهه قافف وو عنقاءء ددوو ررمزیی هستند که هموااررهه
با همند.  سهرووررددیی به کوهه قافف ددرر همین ررسالۀ «صفیر سیمرغغ» ددرر ددوو جا ااشاررهه
دداارردد: «سیمرغغ قصد کوهه قافف کند.  سایۀ کوهه قافف بر ااوو اافتد به مقداارر هزاارر

  عنقاءء که مترااددفف۴٩۹  وو چند سطر بعد: «نشیمن ااوو ددرر کوهه قافف ااست.»۴٨۸سالل.»
) ززمانی که۶۵۴–۵٧۷٣۳با سیمرغغ ااست، ددرر کوهه قافف منزلل دداارردد؛ نجماالدّّین ررااززیی (

 خویش ددرر باررۀۀ عنقاءء بهمنطقاالطیر سالل ددااشت، ددرر ١۱۴سهرووررددیی رراا کشتند، فقط 
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نکتۀ بسیارر لطیفی ااشاررهه میکند.  عین گفتارر ااوو ااین ااست: «ما باللززنانن وو تیزنگراانن
بر تیغِ کوههِ قافف آآشیانۀ عنقایی مُغرِِبب ددیدمم: سایۀ شهپر ااوو حجابب شرقق وو غربب
شدهه، پرددۀۀ شب وو ررووزز ددرریدهه، ززمین ددرر چنگ ااوو ااسیر وو آآسمانن ددرر ززیر پَر ااوو عاجز.
ددوو عالم ددرر منقارر ااوو پنهانن وو ااوو بر تیغ کوهه جاللت بر تکیهگاهه اانا جعلناکک خلیفة

۵٠۰فی ااالررضض.»

نجماالدّّین ررااززیی با ذذکر خلیفة االلهی بوددنن عنقاءء وو خصوصیاتت سیمرغغ جایی شک
باقی نمیگزاارردد که ددرر عصر سهروورریی، سیمرغغ یا عنقاءء مکانتی ددرر حد پیامبراانن
دداارردد.  ددرر ااینجا باید اازز همعصر ددیگر سهرووررددیی، یعنی فریداالدّّین عطارر نیشابورریی

، بالکلّ ااختصاصصمنطقاالطیر) یاددیی شودد که منظومۀ سترگگ ااوو، یعنی ۶٢۲٧۷–۵٣۳٧۷)
به ااین ددااستانن، یعنی عزیمت مرغانن به دداللت هُدهُد وو ووفودد به ساحت سیمرغغ
ااست.  ااوو که فرسنگها اازز حَلِب وو ااتّّفاقاتت آآنجا، باالخص سهرووررددیی، ددوورر ااست،
عجب ااست که ااگر اازز وویی تأثیر نگرفته باشد، به صراافت طبع به سرووددنن قصۀ
سیمرغغ وو هُدهُد میپرددااززدد.  جالب ااین ااست که ددرر قرنن ششم وو هفتم ناگهانن
چهرهههایی برجستهاایی نظیر عیناالقضاتت وو سهرووررددیی وو نجماالدّّین ررااززیی وو عطّارر وو
مقدسی به یک ماجراا وو آآنن هم ددااستانن سیمرغغ وو یا عنقاءء توجّه ددااررند.  عطارر ددوو
ثلث ااثر خویش رراا به آآنن ااختصاصص میدهد که مرغانن رراا اازز بهانههایی ووااهی اایشانن که
مانع عزیمت وو سیر وو سلوکک ااست، برهاند وو تنها ددرر ثلث آآخر ااثر ااست که به ذذکر
هفت ووااددیی میپرددااززدد وو ااین ااثر، یعنی هفت ووااددیی مرغانن براایی ررسیدنن به سیمرغغ،
همانی ااست که جمالل اابهٰى ددرر «هفت ووااددیی» خویش تثبیت فرموددند.  عطّارر ددرر

ااین ااثر خویش اازز جمله خصوصیاتت سیمرغغ چنین یادد میکند:
اابتداایی کارر سیمرغغ اایی عجب
ددرر میانن چین فتادد اازز وویی پَریی
هر کسی نقشی اازز آآنن پر  بر گرفت
آآنن پر ااکنونن ددرر نگاررستانن چین
ّّ ااوو عیانن گر نگشتی نقش پرِِ
ااین همه  آآثاررِِ صنع اازز فرّ ااووست

جلوههگر بگذشت بر چین نیمشب
الجَرمَم پر شورر شد هر کشورریی
هر که ددید آآنن نقش کارریی ددرر گرفت
ااطلبواا االعلم وولو بالصین اازز ااین
ااین همه غوغا نبوددیی ددرر جهانن
۵١۱جمله ااُُنموددااررِِ نقش پرّ ااووست
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عطّارر ددرر عین حالل به کوهه قافف نیز ااشاررهه دداارردد:
هست ما رراا پاددشاهی بیخالفف
نامم ااوو سیمرغغ سلطانن طیورر

ددرر پسِ کوهی که هست آآنن کوهه قافف
۵٢۲ااوو به ما نزددیک وو ما ززوو ددوورر ددوورر

مصرعع ددوومم ااین بیت ااخیر ددررست همانی ااست که سهرووررددیی ددرر صفیر سیمرغغ
گفت: «همه باوویند وو بیشتر بیوویند.»  خالصه بعد اازز آآنکه پرندگانن اازز ااین
ووااددییهایی پر خطر میگذررند وو ااغلب به هالکک میاافتند، فقط سی مرغغ = سیمرغغ

کید دداارردد: باقی میمانند که عطّارر بر عددد سی ددرر ااین ددااستانن تأ

عاقبت اازز صد هزاارراانن تا یکی 
عالمی پر مرغغ، میبرددند ررااهه
سی تن بی بالل وو پر ررنجورر وو سست
حضرتی ددیدند بی ووصف وو صفت
برقق ااستغنا همی اافرووختی

بیش نرسیدند  آآنجا ااندکی
بیش نرسیدند سی آآنن جایگاهه
ددلل شکسته، جانن شدهه، تن ناددررست
برتر اازز ااددررااکک عقل وو معرفت
۵٣۳صد جهانن ددرر یک ززمانن میسوختی

سیمرغغ به اایشانن میگوید که حضرتت وویی مانند آآینه ااست که هر کسی ددرر ااوو ررخسارر
خویش میبیند وو شما مرغانن چونن سی هستید ددرر ااین آآینه سیمرغغ میبینید.  به
کید عطّارر ددرر محویت ااست، نه ددرر عددد سی وو سیمرغغ؛ عاقبت نیز عباررتت ددیگر تأ

فاشش میگوید:
محو ااوو گشتند آآخر بر ددوواامم                 سایه ددرر خوررشید گم شد وو االسالمم.

ددرر ااینجا شایسته ااست که یادد آآرریم جمالل اابهٰى ددرر اابتداایی کلماتت مکنونۀ خویش به
همین ااستعاررۀۀ عنقاءء وو قافف ااشاررهه میفرمایند: «وو اایی عنقایی بقا جز ددرر قافف ووفا

  حضرتت عبداالبهاءء ددرر لوحح ااحبّایی باددکوبه میفرمایند:۵۴محل مپذیر.»
«کوهه قافف که ددرر ااحاددیث وو رروواایاتت مذکورر همین قفقازز ااست وو اایراانیانن رراا ااعتقادد
چنانن که آآشیانۀ سیمرغغ وو النۀ عنقایی شرقق.  لهذاا اامید چنانن ااست که ااین عنقاءء که
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شهپر تقدیس ددرر شرقق وو غربب منتشر نموددهه، وو آآنن اامر بدیع رربّانی ااست، ددرر قفقازز
۵۵النه وو آآشیانه نماید.»

اافزوونن بر عیناالقضاتت وو عطّارر وو سهرووررددیی وو نجماالدّّین، باید اازز عزاالدین –۵
قق) یادد کردد که کتابب کشفااالسراارر عن حکم االطیورر وو ااالززهارر۶٧۷٨۸مَقدِِسی (متوفٰى 

ااوو بیگمانن ااثریی برجسته ددرر ااین خصوصص ااست.  ااوو نیز پایانن ااثر خویش رراا به
  ااوو ددرر تصویرگریی خویش اازز۵۶مسألۀ عنقاءء وو سیمرغغ وو کوهه قافف مزیّن میدداارردد.

جایگاهه سیمرغغ اازز آآیاتت قرآآنی مربوطط به بهشت ااستفاددهه میکند که موهم ااین ااست
که جایگاهه وویی همانن بهشت موعودد یا شاید ااررضض موعودد باشد.  به هر تقدیر تقاررنن
عنقاءء ددرر ااسطوررهههایی عربب با سیمرغغ ددرر ااساطیر اایراانی، اامریی ااست که حدوودد
ززمانیش معلومم نیست ااما به قولل ددکتر شفیعی کدکنی: «قدرر مسلّّم ااین ااست که ددرر

) وو۵٢۲٠۰) وو ااحمد غزاالی (متوفٰى ۵١۱۶نوشتههایی اابواالرجاءء چاچی (متوفٰى 
) سیمرغغ ررمزیی اازز حقیقت بیکراانۀ ذذااتتِِ االهی۵٢۲۵عیناالقضاتت همداانی (متوفٰى 

۵٧۷تلقّّی میشدهه ااست.»

االبته ذذکر ااین نکته نیز ضروورریی ااست که ااینانن به سیمرغغ پرددااختند وو ااگر باوورر
ددااشتند، که ددااشتند، سمیرغغ حقیقت مظاهر قدسی ااست، باید پرسید چراا ددرر قرنن
ششم وو هفتم ااینقدرر ااین موضوعع مسألهسازز شد.  ااگر سهرووررددیی بر گفتۀ خویش
باوورر ددااشت که سیمرغغ همانن مظهر ظهورر االهی ااست، وو ااگر قافف همانن ااررضض قدسی
ااست که وویی ددرر آآنن ظاهر میشودد، بیسبب نیست که ااوو وو ددیگراانن رروو به سویی ااررضض
ااقدسس مینهاددند که ددرر آآنن ددوورراانن مکانن جنگهایی صلیبی بودد.  لذاا کوشیدند ددرر
حواالی آآنجا یعنی حَلِب وو ددمشق وو قونیه ررحل ااقامت اافکنند که ددرر حَلِب

۵٨۸سهرووررددیی وو ددرر ددمشق اابن عربی وو ددرر قونیه موالنا وو نجماالدّّین رراا میتواانن ددید.

باززگرددیم به مسألۀ عنقاءء که بعد اازز عطّارر وو به ددست محیاالدّّین عربی وو تابعانن ااوو
معنایی نوین یافت.  اابن عربی میگوید: «االعنقاءء هو االهوااءء االذیی فتح االلّه فیه به
ااجسادد االعالم» وو بعد اازز وویی آآنن رراا مترااددفف با هیولی گرفتند وو االبته اازز یادد نبرددند که

  ااما باید گفت که اابن عربی نامم یکی اازز ررسائل خویش رراا۵٩۹همانن سیمرغغ ااست.
 وو مراادد ااوو اازز۶٠۰ گذااشته ااستاالعنقاءء االمغربب فی ختم ااالوولیاءء وو شمس االمغربب
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عنقاءء مغربب، همانن طورر که مصحح فاضل ااثر، ااشاررهه میکند، همانن خاتمااالوولیاءء
ااست که بزررگترین ااندیشۀ اابن عربی ااست.  گفتنی ااست که ااوو خاتمااالوولیاءء رراا اازز
سویی به حضرتت مسیح تعبیر میکند که ددرر یوممااالخر ظاهر خوااهد شد وو اازز سویی

  باید اافزوودد که خصوصیاتت مربوطط به عنقاءء یا۶١۱ددیگر تجلّّی آآنن رراا خوددشش میدااند.
سیمرغغ اازز نظر اابن عربی، مترااددفف با جبرئیل نیز هست.  به عباررتت ددیگر نکتۀ
عبرتتآآموزز ددرر عطّارر وو اابن عربی ااین ااست که عنقاءء یا سیمرغغ مترااددفف با ذذااتت

  ددرر۶٢۲خدااووند نیست، بلکه باید به جبرئیل ددرر حوززۀۀ یهوددیی وو ااسالمی تاوویل گردددد.
حوززۀۀ تفکّّر یهوددیی وو ااسالمی چهارر فرشتۀ ااصلی جبرئیل وو میکائیل وو ااسراافیل وو
عزرراائیل بنیانن االهیاتت ددینی رراا تشکیل میدهند.  اازز ااین چهارر، جبرئیل ددرر سنّّت
ااسالمی معرووففتر ااست، ززیراا حامل ووحی وو اافزوونن  بر ااین، ددرر معرااجج حضرتت

  ااوو نیز نظیر سیمرغغ پریی معجزههآآفرین دداارردد که یکی اازز۶٣۳محمّد نیز همرااهه وویی بودد.
ررسائل سهرووررددیی نیز به نامم «آآوواازز پر جبرئیل» بیمناسبت با ررسالۀ «صفیر
سیمرغغ» نیست.  سیمرغغ بر ددررختی آآشیانن دداارردد که ددرر متونن مزددیسنایی اازز آآنن یادد
شدهه ااست: «پس، اازز آآنن یکصدهزاارر نوعع گیاهه تخم برگرفت؛ اازز گردد آآمدنن تخم
ددررخت همه تخمه رراا میانن ددرریایی فرااخکردد بیافرید که همۀ گونههایی گیاهانن اازز ااوو

  مقرّ جبرئیل نیز ددررختی ااست که به نامم۶۴همی رروویند وو سیمرغغ آآشیانن بدوو دداارردد.»
سدررةةاالمنتهٰى وو گاهی طوبٰى مشهورر ااست وو حتٰى برخی معتقدند ااین ددوو، نامم یک

  همین جا باید گفت که سدررةةاالمنتهٰى ددرر متونن بهائی۶۵ددررخت بیش نیست.
ااشاررتت به جمالل اابهٰى وو گاهی نیز ااررضض ااقدسس دداارردد.  اازز جمله جمالل اابهٰى

میفرمایند:
«یا شیخ نفحاتت ووحی به ددوونش مشتبه نشودد وو نمیشودد.  حالل سدررۀۀ منتهٰى با
ااثمارر التحصٰى اامامم ووجهت حاضر.  خودد رراا به ااووهامم مثل حزبب قبل میاالیی.  اازز

«.   وو نیز ددرر لوحی ددیگر:۶۶نفس بیانن فطرةةااللّه ظاهر وو مشهودد.  ااووست گوااهه کلّ
«قل تاللّه قد غشت االسدررةة کلّ من فی االسموااتت وو ااالررضض فطوبی لمن سکن فی
جوااررها قل قد ااشرقت عن اافق االقدسس وو ااستضاءء منها ااهل مالءء ااالعلٰى فطوبٰى
لمن ااضاءء بضیائها قل قد تضوعت من تاللل االقدسس عرفف االمسک وو ااستعطرتت
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منها هیاکل االقدمم فهنیئا لمن تعطر من نفحاتها وو قد الحح قمر ااالمر فی ووسط
االسماءء وو ظهر علی هیئة االبدرراا بزهر االبیضاءء وو اانتم یا مالءء االقربب فاستبهواا ببهائها
قل قد ااستقر االعرشش خلف خباءء االعظمة وو فی حوله یدووررنن قاصرااتت االجمالل
بکاووسس االحیواانن طوبٰى لمن فازز برشحاتها قل قد کشف االجمالل حوررِِیة االخلد
بلحاظظ فاتک االحشاءء فطوبٰى لمن یرٰى بلحاظها قل قد ظهر صوتت االلّه عن مکمن

)  وو ددرر لوحی به صرااحت۴/١۱٢۲ آآثارر) ۶٧۷االبقاءء وو ااستجذبت اافئدةة االعاررفین کلّّها.»
اازز سدررۀۀ ررووحانی یادد میشودد:

«هذهه سدررةةااللّه طوبٰى لمن تقرّبب االیها وو تمسّک بافنانها تنطق ااووررااقها تاللّه هذاا
 ۶٨۸لمحبوبب االعالمین»

ااگر چنین معنایی مقبولل آآید مراادد اازز سیمرغغ یا عنقاءء همانن ظهورر االهی ددرر شجرۀۀ یا
سدررۀۀ اانسانی ااست وو گویا سهرووررددیی قصد ددااشت تا همین حقیقت رراا باززگوید.

بعد اازز اابن عربی براابریی سیمرغغ با اانسانن کامل مدّّ نظر ااغلب عاررفانن قراارر –۶
 که وواابسته به مکتب اابن عربی ااست، میخواانیم:گلشن ررااززگرفت.  ددرر 

۶٩۹بهشت وو ددووززخخ وو ااعراافف چبودد؟بگو سیمرغغ وو کوهه قافف چبودد؟

قق) ددرر شرحح ااین بیت میگوید: «سیمرغغ ااسم٨۸٣۳۶صائناالدّّین علی ترکه (متوفٰى 
ررووحح مطلق ااست وو کوهه قافف که مکانن سیمرغغ ااست عباررتت اازز جسم مطلق ااست، وو
بهشت مقامم وو حالی ااست که قطع مرتبۀ اامکانی کرددهه شدهه باشد، جمیع ااووصافف
بهشت ددرر آآنن حالل وو مقامم مندررجج ااست ال خوفف علیهم وو ال هم یحزنونن ااشاررتت
ااست بر حالل ااهل بهشت که عاررفانند وو ددووززخخ، کنایت اازز مرتبۀ اامکانن ااست وو
ووسوسۀ اامکانی جمیع ااحواالل وو ااووصافف ددووززخخ ددرر تحت ددغدغه وو ووسوسۀ اامکانی
ددااخل ااست وو ااعراافف کنایت اازز مرتبۀ برززخخ ااست که ووااسطهاایی باشد میانن بهشت وو

٧۷٠۰ددووززخخ، وو مشرفف باشد بر هر ددوو، وو قطع کلّّی نشدهه باشد.»

به عباررتت ددیگر شاید بتواانن سیمرغغ یا عنقاءء رراا جمع عالم حقّ وو خلق دداانست وو
ااین جایی نیست مگر  مظهر ظهورر االهی که اازز سویی وو به ظاهر ددرر عالم خلق ااست
وو اازز سویی ددیگر وو ددرر حقیقت جز حقّ چیزیی نیست.  االهی ااررددبیلی (متوفٰى قرنن

 میگوید: «ددرر تأوویل سیمرغغ وو کوهه قاففگلشن ررااززددهم) ددرر شرحح بیت فوقق اازز 
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سخن بسیارر ااست ددرر ااطراافف، ااما آآنچه مشهورر ااست نزدد ااهل حقّ، آآنن ااست که
سیمرغغ عباررتت ااست اازز ذذااتت ووااحد مطلق وو قافف که قرااررگاهه ااووست، حقیقت
اانسانی ااست که مظهر حقّ ااست به همۀ ااسماءء وو صفاتت.  چونن قافف ددرر اافوااهه
کوهی ااست اازز غایت بزررگی گردد عالم برآآمدهه  محیط به همۀ جهاتت وو معرفت
اانسانن موجب معرفت پرووررددگارر عالمیانن ااست به حکم من عرفف نفسه فقد عرفف
رربه وو من ررآآنی فقد ررأأیی االحقّ چنانچه هر که به کوهه قافف شتافت، ووصالل سیمرغغ
یافت وو میشاید به سیمرغغ که ددرر مشهورر عباررتت ااست اازز عنقاءء که مرغی ااست
معلوممااالسم وو معدوومماالجسم عالم خوااهند یا آآددمم که ااسمی ااست بیمسمٰى.  وو اازز
کوهه قافف که مقرّ ااووست، ووجودد مطلق رراا ااررااددهه نمایند که محل ظهورر عالم وو آآددمم

٧۷١۱ااست وو محیط به همه وو سارریی ددرر همه فافهم!»

 که٧۷٢۲، ااین سیمرغغ همانن اانسانن کامل ااستگلشن ررااززاازز نظر الهیجی، شاررحح ددیگر 
مستجمع جمیع ااسماءء وو صفاتت االهی ااست وو مراادد اازز قافف جایگاهه ااووست ددرر

 که ددست بر قضا، سهرووررددیی وو شیخ ااحمد ااحسایی ددرر ووصف٧۷٣۳جابلقا وو جابلسا
آآنن مطالب بسیارریی گفتهااند.

ناگفته نماند که سابقۀ سیمرغغ وو مکانن وویی حتٰى به حضرتت موسٰى وو ااررضض ااقدسس
نیز میرسد.  شاهه محمودد ددااعی شیرااززیی ددرر شرحح همین اابیاتت مینویسد:

«ددرر بعضی تفاسیر آآووررددههااند که سیمرغغ که عربب آآنن رراا عنقاءء خوااندهه، نوعی مرغغ
بودد که ددرر ززمانن موسٰى (عع) ددرر نوااحی بیتاالمقدّّسس جایی ددااشتند.  جثۀ بزررگگ وو
عنق طویل، که ددرر تسمیۀ عنقاءء مالحظۀ آآنن ررفته وو اازز هر لونن که ددرر هر نوعی اازز
مرغانن باشد، ددرر بالل ااوو موجودد باشد.  وو اازز آآنن جهت پاررسیانش سیمرغغ نامم کرددند
که چونن موسی (عع) ووفاتت یافت به فرمانن حقّ تعالی، سیمرغانن اازز آآنن ددیارر به
کوهی اانتقالل کرددند اازز نوااحی حضرموتت، وو آآنن جا بر بعض حیوااناتت غلبه یافتند وو
صید میکرددند.  چونن اازز ووحوشش وو طیورر صیدیی نمییافتند، کوددکانن میرربوددند.
قومم آآنن ددیارر مضطربب شدند.  پیغمبریی حنظله نامم (عع) ددرر میانن اایشانن بودد.  االتجا
به ددعایی ااوو کرددند.  ددعا فرمودد وو آآنن مرغانن  براافتاددند.  ااکنونن اازز آآنن نوعع ددرر کوهه
قافف میباشد آآنکه به ذذکر ااهل قصص کوهی ااست گردد ززمین برآآمدهه وو سر بر
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آآسمانن کشیدهه اازز ززبرجد وو سبزیی هواا اازز عکس آآنن ااست وو ددرروویشانن اازز رروویی ااشاررتت
هر کََس به مشربب خودد، ددرر سیمرغغ وو کوهه قافف سخنی گویند.  سیمرغغ ووجوددیی
ااست شامل همۀ ووجوددااتت، محمولل بر تعیّنی بزررگتر اازز همۀ تعیّناتت که کوهه قافف
ااووست، سیمرغغ ررووحح ااست، وو کوهه قافف بدنن.  سیمرغغ عشق ااست ووکوهه قافف ددلل.
سیمرغغ جامعیت اانسانن ااست وو کوهه قافف نشئۀ ااوو.  سیمرغغ اانسانن کامل ااست ووکوهه

  وو ااگر تمکین، ووفایی به عهد با ااوو باشد، قافف ووفا٧۷۴قافف مرتبۀ تمکین ااوو.»
تعبیریی ملیح وو پُرمَعناست. 

یاددددااشتها
– براایی حدّّ ااقل چهارر سهرووررددیی معرووفف بنگرید به مقالۀ ااستادداانۀ هلموتت رریتر١۱

ددرر ماخذ ززیر:
Philolgiha IX, Die vier Suhrawardi, ihre Werke in Stambuler
Handschriften, Der Islam 24, 1937, pp. 270–286, 25, 1938, pp.

35–86
، مندررجج ددرربرخی نکاتت عرفانی ددرر مفاووضاتت– بنگرید به فریداالدّّین ررااددمهر، ٢۲

 .١۱٢۲سفنیۀ عرفانن، شماررۀۀ 
، ترجمۀ ااحمد آآرراامم، شرکت سهامیسه حکیم مسلمانن– سید حسین نصر: ٣۳

.۶٧۷شش، صص١۱٣۳۶١۱ ،۴کتابهایی جیبی، چچ
،(تارریخ االحکماءء) نزهة ااالررووااحح وو ررووضة االفرااحح– شمساالدّّین شهرززوورریی: ۴

ترجمۀ مقصوددعلی تبریزیی، به ااهتمامم محمّدسروورر موالئی وو محمّدتقی دداانشپژووهه،
 به بعد.  براایی متن عربی ااین ااثر بنگرید به۴٢۲٠۰شش، صص١۱٣۳۶۵علمی وو فرهنگی، 

، به ااهتمامم عبداالکریم اابو شویربب، ددااررتارریخاالحکماءءشمساالدّّین االشهرززوورریی: 
 به بعد.٣۳٨۸٠۰مم، صص٢۲٠۰٠۰٧۷بیبلیونن پارریس، 

مجموعۀ– آآثارر سهرووررددیی ددرر سه مجلد منتشر شدهه ااست.  بنگرید به سهرووررددیی: ۵
اانجمن، به ااهتمامم هانریی کربن وو سید حسین نصر، ٣۳–١۱، جج مصنفاتت شیخ ااشرااقق

شش. مجلد سومم ااین مجموعه شامل آآثارر فاررسی١۱٣۳۵٩۹ ،حکمت وو فلسفۀ اایراانن
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، به ااهتماممسه ررساله اازز شیخ ااشرااققااووست.  اافزوونن بر ااین بنگرید به سهرووررددیی: 
شش؛ وو نیز سهرووررددیی: ررسالۀ١۱٣۳۵۶نجفقُُلی حبیبی، اانجمن حکمت وو فلسفه، 

شش.١۱٣۳٧۷۶، به ااهتمامم محمّد کریمی ززنجانی ااصل؛ نشر نقطه، هیاکلاالنورر
– اازز همانن ااوواائل بر ااین ااثر شرووحی بسیارریی نوشته شدهه ااست.  براایی نمونه۶

، با تعلیقاتت صدرراالدّّینشرحح حکمةااالشرااققبنگرید به قطباالدّّین شیرااززیی: 
شیرااززیی وو به سعی ااسدااللّه بن محمّدحسن االیزددیی مشهورر به هرااتی، چاپپ سنگی،

قق.١۱٣۳١۱٣۳
شرحح وو ترجمۀ ،باوورر خرددمنداانن– براایی ااین ااثر بنگرید به فریداالدّّین ررااددمهر: ٧۷

شش.١۱٣۳٨۸٢۲، نشر فرززاانن ررووزز، ااعتقادد االحکماءء
مبانی فلسفۀ ااشرااقق اازز– براایی تفصیل آآثارر وویی بنگرید به  محمّدعلی بورریانن: ٨۸

شش،١۱٣۳٧۷٢۲، ترجمۀ محمّدعلی شیخ، دداانشگاهه شهید بهشتی، ددیدگاهه سهرووررددیی
.١۱٢۲۴ تا ١۱١۱٨۸صص 

، نشرسرچشمههایی حکمت ااشرااقق– براایی تفصیل بنگرید به صمد محمودد: ٩۹
شش.١۱٣۳٧۷۴فراارروواانن، 

، ترجمۀقطباالدّّین شیرااززیی وو علمااالنواارر ددرر فلسفۀ ااسالمی– جانن وواالبریج: ١۱٠۰
.۶٧۷شش، صص١۱٣۳٧۷۵جواادد قاسمی، نشر آآستانن قدسس ررضویی، 

، اانتشاررااتتفلسفه ددرر اایراانن باستانن وو مبانی حکمةااالشرااقق– محمّدکاظم اامامم: ١۱١۱
 به بعد.١۱۵۶شش، صص١۱٣۳۵٣۳بنیادد نیکوکارریی نورریانی، 

.٣۳۵٧۷، صصحکمةااالشرااقق –١۱٢۲
.۴۴١۱–۴۴٠۰– همانن، صص ١۱٣۳
.١۱٨۸١۱، صصفلسفه ددرر اایراانن باستانن –١۱۴
 به بعد.٣۳١۱۴، صص٣۳، ججمجموعه مصنفاتت شیخ ااشرااقق –١۱۵
، ذذیل صفیر.لغتنامۀ ددهخداا –١۱۶
.۶۵شش، صص١۱٣۳۵٠۰– حافظ: ددیواانن به تصحیح محمّد قزووینی، نشر ززوواارر، ١۱٧۷
– همانن.١۱٨۸
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، صص۶شش، ددفتر ١۱٣۳٧۷٨۸– موالنا: مثنویی به ااهتمامم محمّد ااستعالمی، نشر ررووززنه، ١۱٩۹
.٢۲٨۸١۱٩۹، بیت ٩۹١۱٨۸
،االمعرااجج فی االوجداانن االشعبی– ددرر بابب معرااججنامهها بنگرید به لویس صلیبا: ٢۲٠۰

مم.٢۲٠۰٠۰٨۸دداارر وو مکتبة بیبلیونن لبنانن، 
،٢۲، علمی وو فرهنگی، نشر نخستین فیلسوفانن یونانن– شرففاالدّّین خرااسانی: ٢۲١۱

.٢۲٧۷۶شش، صص١۱٣۳٧۷٠۰
شش،١۱٣۳۶۴، ترجمۀ محمّدحسن لطفی، نشر خوااررززمی،  مجموعۀ آآثارر،اافالطونن –٢۲٢۲
 به بعد.١۱٩۹٠۰، صص٢۲جج
، متن فاررسی ررسالةاالطیر، به ااهتمامم نصرااللّهددااستانن مرغانن– ااحمد غزاالی: ٢۲٣۳

شش، مقدّّمه.١۱٣۳۵۵پوررجوااددیی، اانجمن حکمت وو فلسفه، 
، به ااهتمامم محمّدحسینررسالةاالطیر شرااحح عمر بن سهالنن ساوویی– اابن سینا: ٢۲۴

شش.١۱٣۳٧۷٠۰ااکبریی، اانتشاررااتت االزهرااءء، 
.٢۲۶، صصررسالۀ مرغانن –٢۲۵
 وو14، ذذیل سیمرغغ، تعلیقاتت ااستادد معین، که به یشتها ٣۳، ججبرهانن قاطع –٢۲۶
41 
–١۱، صص ٣۳–١۱، شماررۀۀ  ١۱٨۸– محمد معین: مجلۀ اایرااننلیگ، نشر بمبئی، جج٢۲٧۷
 بخش فاررسی.١۱١۱
.۴٣۳٢۲شش، صص١۱٣۳٧۷٩۹، نشر بهجت، حکمت خسروواانی– هاشم ررضی: ٢۲٨۸
.١۱٢۲١۱١۱، صصبرهانن قاطع –٢۲٩۹
.١۱٣۳٣۳، صص١۱، چاپپ برووخیم، ججشاهنامه– فرددووسی: ٣۳٠۰
شش، صص١۱٣۳٧۷٨۸، علمی وو فرهنگی، اازز ررنگ گل تا ررنج خارر– قدمعلی سراامی: ٣۳١۱
۵۶۴.
 به بعد.٨۸٠۰٩۹– همانن، صص٣۳٢۲
، به ااهتمامم علینقی منزوویی وو عفیف عسیراانن، نشر ززوواارر،نامهها :عیناالقضاتت –٣۳٣۳

.٢۲٠۰٠۰، صص١۱شش، جج١۱٣۳۶۶
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– ددرر ااینجاست که با عنقاءء یکسانن فرضض میشودد.  ظهورر اانبیاءء مانند فصل بهارر٣۳۴
.٢۲٣۳ااست.  بنگرید به عهد عتیق، ااشعیاءء، بابب 

، ااشاررهه به ظهورر اانبیاءء ااست.  بنگرید به۴۶)، آآیۀ ٢۲٢۲– قرآآنن، سوررۀۀ حجّ (٣۳۵
مم.١۱٩۹٨۸٢۲، بیرووتت، تفسیر االصافیمالمحسن فیض: 

– شبیه به صورر ااسراافیل ااست که مرددگانن رراا ززندهه میکند. ددرر یوممااآلخر ددرر صورر٣۳۶
ددوو بارر ددمیدهه میشودد.

– ااشاررهه به آآیاتت قرآآنی وو اانجیلی دداارردد که چشم ددااررند وو نمیبینند.  با ااوو هستند٣۳٧۷
وو ااوو رراا نمییابند. براایی نمونه بنگرید به «لهم ااعین ال تبصروونن» که ددرر عهد عتیق،

 نیز آآمدهه ااست.۵دداانیالل، بابب 
– بنگرید به صبغةااللّه وو نیز شعر موالنا «چوننکه بیرنگی ااسیر ررنگ شد ...» ٣۳٨۸
.٣۳١۱۶–٣۳١۱۵، صص ٣۳، ججمجموعۀ مصنفاتت –٣۳٩۹
– ااین مطلب ددرر عهد جدید، اانجیل یوحنا، مذکورر ااست.  ددرر اانجیل سخن اازز۴٠۰

ررووحح معزیی وو فاررقلیط ااست که تأوویل آآنن ددرر آآثارر بهائی مذکورر گشته ااست.  براایی
، مؤسّسۀ ملّّی٢۲، ججمحاضرااتتتفصیل بنگرید به عبداالحمید ااشرااققخاوورریی: 

بب. ١۱٢۲٣۳مطبوعاتت اامریی، 
 به بعد.١۱٠۰۴، صصهیاکلاالنورر –۴١۱
 رراا بهیجب– گفتنی ااست مصحّح محترمم متن ااگرچه میبیند که شاررحح فاررسی ۴٢۲

 آآووررددهه ااست.  همانن، صصیحب ترجمه میکند، ااما ددررمتن به ااشتباهه، ووااجب ااست
١۱٩۹١۱.
.١۱٩۹٣۳– همانن، صص۴٣۳
ااشرااقق هیاکلاالنورر کشف– بنگرید به غیاثثاالدّّین منصورر ددشتکی شیرااززیی: ۴۴

،٢۲، به ااهتمامم علی ااووجبی، نشر میرااثث مکتوبب، چچاالظلماتت شوااکل االغروورر
.٣۳٩۹١۱شش، صص١۱٣۳٨۸٢۲
.١۱٠۰۴– پیشین، صص۴۵
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، تحقیق سید ااحمد تویسرکانی، نشر آآستاننثالثث ررسائل– جالللاالدّّین ددوواانی: ۴۶
: «لذلک کانن فاررقلیطا جمیع ااالنبیاءء وو االکاشف٢۲۴٨۸قق، صص١۱۴١۱١۱قدسس ررضویی، 

عن حقائق اانبائهم».
 به بعد.٢۲٢۲١۱مم، صص١۱٩۹٢۲٠۰، نشر مصر، کتابب االفراائد– اابواالفضائل گلپایگانی: ۴٧۷
.٣۳١۱۵، صص٣۳، ججمجموعۀ مصنفاتت –۴٨۸
.٣۳١۱۵– همانن، صص۴٩۹
 اازز خوااجه یوسفضمیمۀ ررتبة االحیاتت ،ررسالةاالطیر– نجماالدّّین ررااززیی: ۵٠۰

شش.١۱٣۳۶٢۲همداانی، به تصحیح محمّداامین رریاحی، توسس، 
شش، صص١۱٣۳٨۸٣۳ ،١۱، به ااهتمامم شفیعی کدکنی، چچمنطقاالطیر– فریداالدّّین عطّارر: ۵١۱
٢۲۶۵.
 .٢۲۶۴–٢۲۶٣۳– همانن، صص ۵٢۲
 به بعد.۴٢۲٢۲– همانن، صص۵٣۳
، به ااهتمامم فرججااللّه ززکی االکرددیی،مجموعه االوااحح مباررکه– حضرتت بهاءءااللّه: ۵۴

.٣۳٧۷٣۳مم، صص١۱٩۹٢۲٠۰مصر، قاهرهه، 
، به ااهتمامم فرججااللّه ززکی، قاهرهه،٣۳، ججمکاتیب عبداالبهاءء– حضرتت عبداالبهاءء: ۵۵

،2، ججررحیق مختومم؛ وو نیز عبداالحمید ااشرااققخاوورریی: ٢۲٠۰٢۲قق، صص١۱٣۳۴٠۰مصر، 
.٣۳١۱١۱–٣۳١۱٠۰بب، صص ١۱٢۲۵مؤسّسۀ ملّّی مطبوعاتت اامریی، 

  .١۱۶٠۰، مقدّّمۀ شفیعی کدکنی، صصمنطقاالطیر –۵۶
.١۱۶٧۷– همانن، مقدمه، صص۵٧۷
– براایی اابن عربی بنگرید به ۵٨۸

Claude Addas: A quest for Red Sulphur, Translated by Peter Kingsley, The 
Islamic Texts Society 1993.

معجم االمصطلحاتت– اانورر فواادد اابی خزاامم وو ددکتر جوررجج متریی عبداالمسیح: ۵٩۹
.  گفتنی ااست ااین تعریف مأخوذذ١۱٣۳٠۰مم، صص١۱٩۹٩۹٣۳، مکتبة لبنانن ناشروونن، االصوفیه

لطائفقق) ااست.  بنگرید به عبداالرززااقق کاشانی: ٧۷٣۳۶اازز عبداالرززااقق کاشی (متوفٰى 
، به ااهتمامم مجید هاددییززااددهه، ددفتر نشر میرااثثااالعالمم فی ااشاررااتت ااهل اااللهامم

.۴٢۲٩۹شش، صص١۱٣۳٧۷٩۹مکتوبب، 
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،ررسائل اابن عربی– ااین ااثر نیکبختانه منتشر شدهه ااست.  بنگرید به اابن عربی: ۶٠۰
مم،٢۲٠۰٠۰۴، تحقیق وو تقدیم سعید عبداالفتاحح، ااالنتشارر االعربی، بیرووتت، لبنانن، ۴جج
 به بعد.٧۷٩۹صص
، ترجمۀ فریداالدّّین ررااددمهر، نشرسفر بیباززگشت– بنگرید به کلودد عدااسس: ۶١۱

شش.١۱٣۳٨۸٢۲نیلوفر، 
– نخستین کسی که به ااین مقوله توجّه کرددهه ااست منبع ززیر ااست، تقی۶٢۲

 به٧۷٣۳شش، صص١۱٣۳٧۷۴، نشر پژووهشگاهه علومم اانسانی، ددیداارر با سیمرغغپوررنامداارریانن: 
بعد. 
کشفااالسراارر وو– براایی تفصیل ااین معنا بنگرید به ررشیداالدّّین میبدیی: ۶٣۳

.٢۲٩۹٠۰شش؛ صص١۱٣۳۵٧۷، به ااهتمامم علیااصغر حکمت، اامیر کبیر؛ ١۱، ججعدّّةةااالبراارر
گاهه،٢۲ وو ١۱، جلدهایی پژووهشی ددرر ااساطیر اایراانن باستانن– مهردداادد بهارر: ۶۴ ، نشر آآ

.١۱٢۲۴شش، صص١۱٣۳٧۷۵
، دداارراالفکر بیرووتت، لبنانن، صص٣۳، ججاالتاجج االجامع لالصولل– منصوررعلی ناصف: ۶۵
٢۲٣۳٨۸.
، قاهرهه، مصر،لوحح شیخ نجفی معرووفف به ررسالۀ اابن ذذئب– حضرتت بهاءءااللّه: ۶۶
.١۱٣۳۴صص
، مؤسّسۀ ملّّی مطبوعاتت اامریی،۴، ججآآثارر قلم ااعلٰى– حضرتت بهاءءااللّه: ۶٧۷
.١۱٢۲بب، صص١۱٣۳١۱
، مؤسّسۀ ملّّی مطبوعاتت اامریی،٧۷، ججآآثارر قلم ااعلٰى– حضرتت بهاءءااللّه: ۶٨۸
.٢۲۶بب، صص١۱٣۳۵
، به ااهتمامم صمد موحّد، طهورریی،مجموعۀ آآثارر :شیخ محمودد شبستریی –۶٩۹

.٧۷٣۳شش، صص١۱٣۳٧۷١۱
، به ااهتمامم کاظم ددززفولیانن، نشرشرحح گلش رراازز– صائناالدّّین علی ترکه: ٧۷٠۰

.٨۸٨۸شش، صص١۱٣۳٧۷۵آآفرینش، 
، به ااهتمامم محمّدررضا برززگر خالقی وو عفّّتشرحح گلشن رراازز– االهی ااررددبیلی: ٧۷١۱

 به بعد.٩۹٨۸شش، صص١۱٣۳٧۷۶کرباسی، نشر دداانشگاهی، 
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کید بسیارر بر ااین تأوویل پایی فشرددههااند، مانندگلشن رراازز– شاررحانن ددیگر ٧۷٢۲  نیز با تأ
، به ااهتمامم پروویز عباسی ددااکانی، نشر علم،شرحح گلشن ررااززمال محمّد سبزوواارریی: 

 که میگوید: «بلی سیمرغغ اانسانن کامل ااست ...» ١۱٧۷۶شش، صص١۱٣۳٨۸۶
، به ااهتمامم کیواانن سمیعی، نشرمفاتیحااالعجازز فی شرحح گلشن رراازز– الهیجی: ٧۷٣۳

.١۱٣۳٠۰فرووغی، بیتارریخ، صص
، به کوشش پروویز عباسس ددااکانی، صصشرحح گلشن رراازز– شاهه ددااعی شیرااززیی: ٧۷۴
  .۴٣۳٣۳، صصحکمت خسروواانی؛ وو نیز، هاشم ررضی: ١۱۵۶
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