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اصل نخستين:  آگاهى برخود و عوالم غيب و رازهاى نهان آن: 
شيخ درحكمت االشراق مى گويد: هرگاه انسان ازدرگيرى حواس 
خود بكاهد، ازتخيل آن هم كم مى شود و درنتيجه، صورت هايى 
از رازهاى نهانى و امور پنهانى عالم براو نمودار مى شود كه نمونة 
آن، خواب هاى صادقه است. علت اين گونه مشاهدات درخواب 
مدبّر  انوار  و  (نوردل)  انسانى  مدبِّر  مجّرِد  نور  بين  كه  است  اين 
و  نيست؛  چيزى  تخيل  و  حواس  حجاب  جز  (نورهستى)  فلكى 
چون اين ها برداشته شود، نور اسفهبديّة انسان به انوار اسفهبّدية 
علوى  برزخ  در  كه  هايى  نقش  نتيجه  در  و  پيوندد  مى  كيهان 

دكتر حشمت اهللا رياضى

سير وسلوك  اشراقى
درشمارة پيش، ازشيخ شهاب الدين سهروردى معروف به شيخ اشراق يا فيلسوف شهيد سخن گفتيم و نظرات و شهودات اورا دربارة حكمت اشراقى، هستى شناسى و 
انسان شناسى به اختصار آورديم. دراين مقاله، ازسيروسلوك اشراقى اى سخن مى گوييم  كه ريشه درتصوف اسالمى، حكمت خسروانى و ذوقيات افالطونى و فلوطينى 

و هرمسى دارد؛ و جوانه ها و شاخه هايش درجهت اهللا نورالسماوات واالرض (خدا نور آسمان ها و زمين است) درحركت مى باشد. 

(جوهرهاى جسمانى برين) موجود است، دراو نقش مى بندد و به آن 
ها علم پيدا مى كند. زيرا انوار مدبّرة فلكى به جزئيات جهان و آثار 

ولوازم آن ها دانا هستند و اتصال به آن ها، اخذ علم است ازآن ها. 
مشاهدات از الواح باال (لوح محفوظ) چند گونه است:

1ـ آن چه درخواب ديده شده، به ياد بماند كه نياز به تعبير و تأويل 
ندارد، كه همان خواهد شد.

مانند خواب يوسفع كه ستاره و ماه او را سجده كردند، كه اين خواب 
هم روشن بود و هم متصل به مبانى نورى.

قوة متخيله  يافته،  ياد نماند، بلكه آن چه را نفس  2ـ اگر خواب به 
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و  متضاد  يا  متشابه  ديگر  چيزهاى  به 
دهد،   ارائه  ديگر  وجهى  به  آن  با  مناسب 
به  آن،  تعبير  و  دارد  وتأويل  تعبير  به  نياز 
است.  مربوط  بيننده  خواْب  انفعالى  زمينة 
الغر،  گاو  هفت  كه  فرعون  خواب  مانند 
سنبلة  هفت  و  خوردند  را  فربه  گاو  هفت 
خشك، هفت سنبلة تر را خشكاندند؛ كه 
برزخى  عوالم  به  اتصال  مبهم،  خواب  اين 

غيرنورى داشت.
درالواح  ابد  و  ازل  از  كائنات  نقوش 
است  ومنقوش  مصّور  برين،  عالم  محفوظ 
و آن نقش ها درجهان خارج همواره تكرار 
در  هرچه  دارد  درزير  (صورتى  شوند.  مى 

باالستى)
اصل دوم: براى تحقق اصل نخستين، 
طبق  و  يافت  را  زمان   ِ كامل   ِ انسان  بايد 
اين  پــرداخــت.  سلوك  به  او  ارشـــادات 
جز  و  اولياء  و  انبياء  كه  كامل  انسان هاى 
دريافت  چندگونه  عرفايند،  ازمشايخ  آنان 

دارند:
1ـ گاه سطورى مكتوب (نوشتارى نوشته 

شده) بر دل آنان وارد  شود.
2ـ گاه از راه شنيدن آوازى خوشايند بَود 

(بشارت ها چنين اند).
ناخوشايند  آوازهاى  شنيدن  راه  از  گاه  3ـ 

بَود (انذارها بايد چنين باشند).
4ـ گاه شهود صورت هاى امور واقع است.

5ـ گاه مشاهدة صورت هاى زيبا و نيكوى 
انسانى است و مكالمه با آنان. پيامبر اسالم 
اين تجارب روحانى را داشته؛ گاه مشاهده 
درصورت دحّية كلبى كه جوانى زيبا بود، 
نورقاهرمدبّر  كه  جبرئيل  درچهرة  گاه  و 

متّمثل است.
6ـ گاه امرى دردل آنان خطور كند.

بيند.  مى  مثالى  هاى  درقالب  گاه  7ـ 
خواب ها ازاين دسته اند  وهرچه ازجمادات 

ونباتات و حيوانات وانسان ديده شوند، همه 
باشند.  مى  خود  ذات  به  قائم  معلقه،  مثل 
بوى ها نيزهمين طور است. همان طور كه 
درخواب اين شهودات وجود دارد، هنگامى 
كه كسى ديده ازاين جهان فرو بندد، نفس 
جدا  كالبدش  از  وى  (اسفهبديّه)  مدبّر 
شود و جهان نورانى را مشاهده كند وآن، 
كالبد  است.  مسافت  طى  و  حركت  بدون 
وى  مشاهدات  و  ماند  مى  خاكى  درجهان 
به اندازة مقام روحانى و معنوى اوست. اما 
امواج  بلكه  نيست،  هوا  امواج  تنها  اصوات 
هوا شرط انتقال آن است. درعالم مثال هم 
و  شوند  مى  كشف  كه  است  صوت هايى 
هيچ نفخه و آوازى لذت آورتر وخوشايندتر 
طور  همان  نبَود؛  متصور  افالك  نفحات  از 
تصور  ها  آن  شوق  بسان  شوقى  هيچ  كه 

نشود.
رشد  براى  طريق  مشايخ  سوم:  اصل 
جهان  گشايندة  كه  را  ذكر  كليد  طالب، 
سالك  دل  كف  در  است،  وشهود  غيب 
االشراق  درحكمت  اشراق  شيخ  مى نهند. 
از ذكرهايى پرده برمى دارد كه مى توانند 

موجب واردات الهى گشته و ازآن، بصيرت 
شود.  حاصل  رموز  درك  و  مشاهدت  و 
درآغاز مى گويد: "روندگان به سوى خدا و 
هاى  سالكان الى اهللا، آنان كه درهاى غرفه 
بردبارى  و  اخالص  با  را  وى  تابندة  انوار 
خواستار  خداى  فرشتگان  الجرم  بكوبند، 
آنان شوند و به آن ها اشراف نمايند و به 
تحّيات  به  و  بركشند  خود  روحانى  جهان 
و درود ملكوتى، درودشان گويند و از آب 
به  جوشد،  بهاء  سرچشمة  از  كه  زاللى 
وجودشان ريزند تا آن كه از آلودگى هاى 
روحى پاك گردند؛ زيرا بر خداوندان عطا 
شوندگان  وارد  كه  باشد  واجب  بخشش  و 
و مهمانان خود را از ادناس (پليدى ها) و 

آلودگى ها پاك گردانند." 
شيخ اين انوار تابنده و نزول فرشتگان 
و رهايى از ظلمت را ويژة آنانى مى داند كه 
همواره به تسبيح و تقديس مشغولند و سِر 
نياز برخاك مى نهند؛ نماز گزارند و ذكر او 
را هميشه در دل و زبان جارى كنند. آنان 

اين گونه نيايش مى كنند :
اى خداى ما! ازوجود و نهاد ما ظلمات 

نادانى بزداى؛
اى خداى توانا! ما با تمام وجود ظلى 
خود، با مذلت و خوارى تمام، به سوى تو 

آمديم. 
بار خدايا! ارواح ما را با دست استوار و 
نيرومند خود كه برتر وباالتر ازآن، دستى 
نبَود، از آلودگى هاى تباه كننده و وابستگى 

ماده پاك گردان.
كه  راست  گروهى  آن  منزلت،  بزرگى 
درپيشگاه عظمت خداى جهان همواره سر 
و  ركوعند  ودرحال  اند  آورده  فرود  تسليم 
همچون  آنان  ازچشمان  شب،  درتاريكى 

قطرات باران اشك ريزد.
عملى  و  علمى  هاى  راه  چهارم:  اصل 
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هرگاه تابش اشراقات عالِم برين 
ناطقه)  (نفس  گوياى  روان  بر 
جهان  مادة  بتابد،  سالكى 
وجود او زير فرمان او مى آيد 
شود. مى  مستجاب  دعايش  و 

درسير به سوى خدا
يك  ودرقالب  درآمــده  محقق  فيلسوف  يك  ازحالت  جا  درايــن  شيخ 
ديندار سوخته دل، اعتقادات خود را بدون استدالل فلسفى بيان مى كند و 

مى گويد: 
1ـ "خداى بزرگ برمردم روزگاران مقرر داشته و ازآنان پيمان گرفته است كه 
دعوت داعيان و خوانندگان و رهبران به سوى او را پاسخ گويند و اجابت نمايند 
و از احزاب و گروهى كه بر خداى دروغ بندند و افترا زنند، دورى كنند پيش 
ازآن كه حجاب هاى روز رستاخيز و غاشيه هاى سكرات مرگ، بردل و روان 

آنان سنگينى كند و دل هاى آنان را از ديدار حق كور گرداند."
قطب الدين رازى درشرح آن مى نويسد: " مراد از احزاب، قواى بدنى و طبايع 
ُمهلكة ظلمانى است و مراد از قيامت (رستاخيز)، انفصال روح از كالبد است 
شود،  مى  پيدا  غيرطاهر  نفوس  در  كه  هايى  ازحجاب  بايد  كه 
وجه  اوالً  قطب  تفسير  و  شرح  كه  اين  توضيح  كنيد."  دورى 
درستى ندارد كه احزاب به قواى بدنى تعبير گردد؛ ثانياً هرگز 
منظور شيخ ازقيامت، انفصال روح ازكالبد نيست، بلكه مى تواند 
هم بر قيامت صغرى، هم وسطى و هم كبرى (روز رستاخيز) 
درقيامت  است.  متفاوت  آن،  هاى  حجاب  نوع  كه  كند،  داللت 
صغرى، حجاب گناه و درقيامت وسطى، حجاب افعال و صفات، 

ودرقيامت كبرى حجاب ذات برداشته مى شود.
سرباز  آنان  وازفرمان  نپذيرند  را  خدا  فرستادگان  كه  آنان  2ـ 

زنند، قهر خدايى آنان را شامل مى شود.
3ـ آنان كه درگناهان و خطاها فرو افتاده اند، نبايد گمان برند 
حالشان  شامل  خدا  رحمت  امر،  اطاعت  و  كوشش  بدون  كه 

مى شود.
4ـ ناباوران به معاد پس ازخلع كالبد، قدرت خداى را مشاهده 

مى كنند اما ديگر راه گريزى ندارند.
دركتاب  چه  آن  و  كنند  سيروسلوك  حق،  درراه  كه  آنان  5ـ 
دريافتند،  چه  آن  و  بگذرانند  است،  كرده  مقرر  عقلّيه)  (انوارمجّردة  نخستين 
انجام دهند، خوشى ها و لذات بدنى و سرورهاى نفسانى، آنان را از سير به 

جهان نورى باز ندارد.
شب،  نيمه  نمازگزاران  حج،  كنندگان  طواف  اخالص،  با  داران  روزه  ارواح  6ـ 
جهادگران و بخشندگان گناه مردم درمحل اعلى معلق مى ماند؛ آنان كسانى اند 
كه خدا بشارت داده آن ها را از عاليق ظلمات و تاريكى هاى طبيعت و اسارت 

تن برهاند.
به  و  نوشته  و  داده  بشارت  خود  تدوين،  و  تكوين  دركتاب  بزرگ  خداى  7ـ 

گذشته  دانايان  را  حقايق  اين 
فيثاغورث،  افالطون،  (هرمس، 
اما  اند،  گفته  و...)  زرتشت 
نبود. آگاه  آن  اسرار  به  كسى 
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روح االمين سپرده كه دعاى مظلومان رااجابت كند و آنان را از دشوارى ها و زيان هايى كه 
شيطان زادگان آرند، برهاند؛ و بر ستمكاران سياه دل لباس سياه پوشانَد و به توفيق يافتگان راه 

حق يارى دهد و آنان را بر اعمال نيك استوار دارد.
8ـ خداوند عذاب ابدى را بهرة گمراهان حْق گريز نمايد و از آنانى كه برفرستادگان افترا زنند، انتقامى بس 

سخت و دردناك گيرد.
زارى  و  تضرع  به  زبان  خدا  سوى  به  آنان  ودربارة  شنوند  مى  را  خداترس  نيكان  نالة  خداوند،  فرشتگان  9ـ 
مى گشايند و گويند: اى خدا! برآنان رحمت آر؛ و ازنزد خود بهرة بزرگ ويژة آنان گردان و به آنان ازمنبع فيض 

بى پايان خود، قدرت و پيروزى و روشنايى و يارى ده؛ و خدا درخواست آنان را اجابت مى كند.
10ـ اينان درآن دريايى غوطه ور مى شوند كه خاص مقّربان درگاه مى باشد و خدا آنان را بر مردمان بدكردار 

گمراه، پيش از خلع كالبد پيروز گرداند و براى آنان زيبايى بخشد و بهاء ازجمال نوربخش خود قرار دهد."
اصل چهارم: درنتيجة ذكر، انوارى بردل سالك مى تابد و حالتى پيش مى آورد كه موجب ترقى اوست. 
برين بر روان گوياى (نفس ناطقه) سالكى بتابد، مادة جهان  شيخ مى نويسد: "هرگاه تابش اشراقات عالم ِ 
وجود او زير فرمان او مى آيد و دعايش مستجاب مى شود؛ زيرا در آفرينش جهان، اجابت هردعايى درموارد 
خاص معّين شده است و اين، ازآن روست كه نورى كه ازعالم برين مى تابد (نورسانح)، خود اسير قدرت و 
دانش است ودرنفوس مجردة انسانى، مثال نورخدايى جايگزين مى شود. اين انوار كه بر روان هاى آزاد ازكالبد 

مى تابد، 15 نوع است:
"بارقه"  آن  به  و  است  مبتديان  يا  بدايت  اهل  براى  آن،  و  پايد  نمى  و  درخشد  مى  كه  خوشايند  برقى  1ـ 

گويند.
2ـ نورى كه شديدتر از بارقه و درخشان تر ازآن است وهمواره خود، آوازى رعدآسا دارد كه براى مبتديان 

نيست.
3ـ نورى كه لذيذ است وبردل هاى اهل معرفت وارد مى شود و او را گرم مى كند.

4ـ نورى كه بردل هاى اهل بصيرت مى آيد و مدت ها مى ماند و تخديرى در ِدماغ حاصل مى شود.
5ـ نورى كه بسيارلذيذ است و مانند برق نيست؛ به دنبال آن شادمانى و لطف و شيرينى بَود كه اين نور، به 

نيروى محبت درجنبش آيد.
6ـ نورى كه سوزان باشد و با نيروى عزت به جنبش آيد؛ گاه براثر صداى طبل يا تفكر و تخيل حاصل آيد.

7ـ نورى كه بسى درخشان است و سرتاپاى وجود انسان را فرا مى گيرد و ازنظر مشاهده، روشن تر از آفتاب 
است.

8ـ نورى درخشان و براق درغايت خوشايندى كه سالك خيال مى كند متعلق به موى سر 
اوست و مدت زيادى مى ماند.

9ـ نورى كه فياض است و بر سالك پنجه مى افكند و به او رنجى لذت بخش مى رساند.
10ـ نورى با سرپنجه كه گويا در ِدماغ جاى دارد.

روح  كه  سان  بدان  تابد،  مى  انسانى  روح  اجزاء  برتمام  ناطقه  نفس  ازناحية  كه  نورى  11ـ 
نفسانى او، صورتى نورى و بسيار لذيذ  پذيرد.

12ـ نورى كه ازآغاز شديد است؛ گويا چيزى براو منهدم شده است.
13ـ نورى كه نفس آدمى را بزدايد و آن را به صورت معلق آويزان كند و ازآن، تجّرد نفس 

مشاهده شود.

مشايخ طريق براى رشد طالب، 
گشايندة  كه  را  ذكر  كليد 
است،  وشهود  غيب  جهان 
نهند. مى  سالك  دل  كف  در 
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دشوار  آن  تحمل  كه  است  خاصى  سنگينى  وى  با  كه  نورى  14ـ 
است.

15ـ نورى كه به همراه آن، تحرك كالبد است به طورى كه نزديك 
باشد كه مفاصل قطعه قطعه شود.

توضيح اين كه همة اين نورها از اشراقات عقل مفارق (عقل اول) 
آدمى  كالبد  به  وازآن،  اسفهبديّه)  (نور  انسانى  مّدبر  نور  بر  است 
اين  سلوك.  درسيرو  است  متوسطان  انوارغايت  اين  نفسانى.  وروح 
انوار گاه آنان را بر هوا برد و گاه بر روى آب، و گاه به سوى آسمان 
يعنى  هشتم،  اقليم  ازخصوصيات  هم  اين  بپيوندند.  آسمانيان  با  تا 
عالم ُمثل معلقه (مثال) است كه جابلقا و جابلسا را نماد ظهورى آن 
مى دانند. بزرگ ترين ملكات حاصله درسيروسلوك، مرگ اختيارى 
است كه نور مدبّر خود را ازظلمات كالبد رها سازد و كامًال مجرد 
شود و به نور قاهر رسد ودرآن جا معلق بماند و همة پرده هاى نورى 
را مشاهده كند كه گويا به نوراالنوار متصل شده و شفاف گرديده 

ودرمركز نور قرار گرفته است.
برخى ازمردم كه اين تجربيات روحانى را ندارند و به اين مقامات 
نرسيده اند، به علت جهل و نقص و كوتاهى خودشان منكر مسائل 
فوق اند؛ اما بايد بدانند هركس كه ازروى اخالص خداى را پرستد و 
ازظلمات مادى بميرد و ازكالبد جسمانى رها شود، مى تواند به اين 

مقام برسد و همة اين مقامات را مشاهده كند. 
اثر نور دوگونه است: بعضى از انوار سزاوار و درخور عزت و بزرگى 
است (انوارجالل)، و برخى نمودار محبت (انوارجمال). هركس بتواند 
هردوگون نور را جذب كند، عزت و جالل همراه با محبت و جمال 

را خواهد داشت.
توجه  اشراق  ازطريق  سلوك  سيرو  به  درخاتمه  اشراق  شيخ 

خاصى نموده و مى نويسد: "آن كس كه طالب صعود است، بايد:
1ـ انديشه اى درست و نيكو داشته باشد كه او را به خدا رساند.

2ـ همتى بلند، تا به مقام وصال و تقّرب رسد.
3ـ ثابت قدم و بردبار با عزمى راسخ حركت كند.

4ـبه حكمت اشراق و مقصد و مقصود آن آگاه و بدان پايدار باشد.
5ـ كم خوَرد.

6ـ شب زنده دارى همراه با دعا و نيايش داشته باشد.
7ـ درون خود را لطيف گرداند تا اسرار جهان فرودين را كه ازجهان 

برين نمودارشده، فهم كند.
8ـ دوام ذكر داشته باشد كه ذكرجالل و جبروت خداى عالم، آدمى 

را به احوال نيكو رساند.

9ـ درتوجه به نوراالنوار اخالص تمام وكمال داشته باشد.
10ـ درآغاز، طرب، سالك را به شوق مى آورد؛ بايد ازطرب شروع 

كند و سپس اندوه او را سودمند است.
11ـ خواندن صحف ُمنزله و تدبّر و بازگشت به آن و توبه از نبايدهاى 

آن.
12ـ دريافت انوار وحفظ آن درجان و حركت براى اخذ نور برتريا 
و  گردد  تابنده  بردل،  انواربسيار  سلوك،  سيرو  اين  براثر  نوراالنوار. 
سالك را به مقامى رساند كه وى را لباس  عزت و هيبت بپوشاند و 

نفوس مردمان فرمانبردار او شود.
سپس شيخ اشراق سفارش هاى اصلى را كه جوهر تمام حكمت 

اشراق است، بدين صورت مى آورد:
اى برادران! شما را همى اندرز دهم به نگهدارى اوامر خدا 
سوى  به  خود  وجود  و  هستى  كل  به  توجه  و  مناهى  ترك  و 
خداى جهان... و وانهادن امور بيهوده كه شما را سود ندارد؛ 
و گفتار و كردار و بريدن ازهرنوع خاطر شيطانى؛ و نيزشما را 
اندرز مى دهم به نگهدارى اين كتاب و احتياط درآن و حفظ 

و حراست آن از نااهالن.
االشراق-  حكمت   – خود  كتاب  مطالعة  شروع  براى  شيخ 

دستورهايى مى دهد كه خالصة آن بدين قرار است:
سالك بايد كه اين كتاب را جز به اهلش ندهد؛ پيش ازشروع 
به خواندن كتاب، چهل روز رياضت  كشد و غذاى حيوانى نخوَرد و 
ازغذاهاى ديگر هم كم خورد و كم بخوابد و به امور دنيوى نپردازد 
فرو  آن  اسرار  به  كتاب،  اتمام  از  پس  كند.  انديشه  نورخدايى  به  و 
رود تا دريابد؛ زيرا اين حقايق را دانايان گذشته (هرمس، افالطون، 
فيثاغورث، زرتشت و...) گفته اند، اما كسى به اسرار آن آگاه نبود تا 
اين كه اين حقايق و اسرار را روح القدس در روزى عجيب به يك 
باره بر نفس و روان من القاء كرد (شما هم پس ازخواندن و درك 

اسرار، منتظر ظهور روح القدس باشيد).

خود  حواس  ازدرگيرى  انسان  هرگاه 
و  شود  مى  كم  هم  آن  ازتخيل  بكاهد، 
درنتيجه، صورت هايى از رازهاى نهانى 
و امور پنهانى عالم براو نمودار مى شود 
است. صادقه  هاى  خواب  آن،  نمونة  كه 


