گذرا نگاهی بر کتاب «سی وشش صحیفه» و مولف آن
نوشته :
دکتور خوش نظر پامیرزاد

 ۵۲میزان ۱۹۳۱

سییو ششییی هیینیاه کتییوان کتییاسو اسییا کییه سییی سییعرای شرییو داکییو اس ی اکی و در
اشاسط کصر نعم هجری ق ری آن را سه رشته تنریر در آشرده اسا .این کتیای سیه
مسایل حک ا ش تأشیالت سعضو آیات قرآن اختصاص یافته اسا .یکو از نایاسترین
کتای هایو اسا کیه در ادسییات اسی اکی و سیه زسیان دری نگاشیته شی ه اسیا .سرخیو
دیگر این کتای را سه نام «تناته ارتاظرین» یاد ن وده ان که سر طبق توضیح موری
مسایل حک ا ش تأشیالت را سر اساس دیی گاه اسی اکی و توضییح ش تاسییر ن یوده کیه
این تاسیر ش تأشیل را مطاسق فعم ش سرداشا شخصو خود ش نیز نظر سیایر حک یا ش
منققان انجام داده اسا.
از قراین مع وم مو گردد که پرداختن سه این مسایل نیاز مبرم زمیان سیوده کیه داکیو
مذکور این ضیرشرت را در ن یوده ش سیه ادکیای خیودش سیه «ج اکیا ضیعیاان ش
مستجیبان» م د سرسان  .زمان تأری این کتای سراسر سیه دشره ییو اسیا کیه تع ی یات
ج ی ی اس ی اکی و س یر ستیییاد تع ی ییات دشره ار ییوت شییکل گرفتییه کییه در آن زمییان امییام
اس اکی و موالنا ک و ذکره ارسالم از حاریا مسیتور ظیاهر میو شیود ش سیه تع ی یات
مستقیم ج اکا اس اکی و مو پردازد کیه در میتن کتیای موری از آن تیذکر سیه ک یل
آشرده اسا.
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ایین کتیای سیه تصیینیح هوشیتگ اجیاقو از جانی «اسی اکی و سوسیایتو» در مطبعییه
کیعییان در تعییران در سییا ۱۹۹۳هییش ش .سییه چییار رسییی  .مییتن دری آن شییامل ۰۷
هییانه شی ه کییه از ج ییه در سییه هییانه آن هیینیاه هییا فعرسییا شی ه ش متبییاقو ۷۰
هانه دیگر متن هنیاه ها آم ه اسا .در ح شد  ۱۲هانه دیگر در آخر کتای سیه
زسان انگ یسو آم ه که از ج ه هانه اش کتوان سه زسیان انگ یسیو سیه هیانه آن
فعرسیا مییتن هییا ترج ییه هییا ش مونییوگراف هییایو کییه از جانی اسی اکی و سوسییایتو
نشییر گردی ی ه یییح هییانه سییه معرفییو «اس ی اکی و سوسییایتو» اختص یاص یافتییه ش
متباقو  ۱۷هانه دیگر مق مه نق گونه یو را دانش ت ش منقق اسی اکی و شیتاس ش.
ایوان سه آن کالشه ن وده اسا.
مطار این کتای شامل تنقیق ک ه «کن» در تنقیق کقل کل در تنقیق ناس کیل
در تنقیق هیورو در تنقیق طبیعا در تنقیق جسم کل در تنقییق ترتیی افیال
در تنقیق زمان ش مکان در سیان مواری ثالثه در سیان قیوتو چتی در مواریی ثالثیه
در سیان ترکی جس انسیان در سییان ذکیر قیوای انسیانو در سییان نایس انسیانو در
سیییان سقییای ناییس انسییانو در مراتی ناییس انسییانو اشییارت سییه فرشییته پییری دیییو ش
شیییطان هسییتو کییارم ظعییور آدم ش حییوا قصییه اس یییس سییر شجییه تأشیییل قصییه اس یییس
نسبا سه آدم این دشر در سیان نبوت ش نبو مرسل در سیان شحو ارعیام ش خیوای ش
تأشیل آن اشارت سه ثوای ش کقیای در سییان راه آخیرت مبی اع معیاد شی قی ر ش
رشزقیاما سیان مراتبو که ناطق در کالم خود قیاما نام نعاده سعضو احوا شاقع
ش ه در قیاما تأشیل دش جعان آخرت ش دنیا اشارت سه حشیرها در سییان هینای
اک ییا ش کییرام ارکییاتبین اشییارت سییه حسییای میییزان هییراط ش سییرز اشییارت سییه
هراط ش سرز در سیان سعشا ش درهای سعشا در سیان جوی ها سعشا در سییان
حورارعین ش درخا طوسو در سیان دشز ش درهای دشز مو ساش .
مور نامی را در متن کتای سی سعرای مو نویس شریو در کتیوان چیار شی ه آن
«سی سعرای شرو س خشانو» درج گردی ه اسا .هرچت در متن اه و سی سعرای
ک ات « شرو س خشانو» را در پع یوی نیامی ذکیر ن یو ن ایی  .شریو ضی ی ه سیاختن
این ارقای در پع وی نام سی سعرای نشیان میو دهی کیه سیا هیا پیس از میرگی ایین
ارقای در نام اش افزشده ش ه ش این مسئ ه ن ایانگر آن اسا که شخصییا سی سیعرای
مورد احترام خاص چه در زمان خیودش ش چیه پیس از آن سیوده کیه مقیام «شریو» را
سه اش نسبا داده انی  .از نوشیته هیایی کیه در کتیای آمی ه نییز ایین امیر اسیتتتاج میو
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شود .اش سه ش ه ییو از خصوهییات زنی ه گیییی در ایین کتیای اشیاره ن یوده کیه در
دشازده ساره گو سواالت سزرگ ف ساو ش کرفانو ذهتی را انباشته انی  .س یتسیان کیه
اس اع کارم سر چه ش چه سوده؟ آیا خ اشن را دی ه ش دانسته مو توانیم یانه؟ ش امثا آن
 .سرای دریافا پاسخ سه چتین سواالت ذهتی مصرشف سوده پاسیخ هیای گونیاگونو
را در مخی یییه اش میییو گتجانیییی ه تیییا رشزی از زسیییان درشیشیییو سیتیییو را از حکییییم
ناهرخسرش شتوده که سرایی اقتاع خاطر سار مو آشرد ش مصی م میو شیود تیا پاسیخ
پرسی هایی را از آثار ش گاته های آن حکییم دریاسی  .ایین خصوهییا زنی ه گیییی
سیانگر یح شاقعیا اسا که در چتین سن ش سارو ش چتین تجسیس سیه یقیین کیه اش را
تا مقام «شرو» سودن رسانی ه ساش .
از جانبو هم ک ه «س خشانو» در پع وی نامی در کتای مطبوع سه چشم مو خورد.
سوارو سوجود مو آی که چرا ک ه س خشانو در پع وی نام سی سعرای آمی ه آییا شی
متور س خشان سوده یا نه؟ پاسخ سه این پرسی ارائه نش ه اسا .در هیچ جای ش هییچ
اثییری از زادگ یاه اش یییادی نش ی ه ش نیییز در هیییچ نوشییته یییو از اش سییه اییین تخ ی یییاد
نگردی ه اسا .در متاطق اس اکی و س خشان اش سیه نیام سیی سیعرای شریو از شیعرت
زیادی سرخوردار اسا .شرو مردم در س خشان اش را س خشانو ن و گویت  .از جانبو
هییم شی در کتییاسی خییود را سییی سییعرای مییو نویس ی  .ک ییه س خشییانو در پع ییوی آن
شجود ن ارد .پس مع وم مو شود که ک ه س خشانو سع ها سه نامی افیزشده شی ه ش آن
هم سیرشن از س خشان.
زادگاه ش سا تور سی سعرای مع یوم نیسیا .کسیانو کیه در سیاره شی چییزی نوشیته
ان سه آن اشاره یو نت وده ش کسانو که سه آن ت اس گرفتیه در میورد زادگیاهی دش
نظییر مخت ی را ارائییه داشییته انی  .گرشهییو نوشییته انی کییه اش در س خشییان تور ی یافتییه
اسا .سه احت ا آن ها سر کتای چیار شی ه اش تکییه کیرده ش نوشیته انی ؛ از ج یه در
دائره ار عارف سزرگ اسالمو در زیر ک ه س خشانو آم ه اسا که :س خشیانو سیی
سعرای شرو مشعورترین نویست ه اس اکی و نیزاری در متطقیه س خشیان در یکیو دش
قرن پس از سقوط ار وت (۷۴۲ق) سود .از زن ه گو س خشانو آگاهو های دقیقو در
دسا نیسا .شی در آغاز س ه  ۳ق ری در متطقه کوهسیتانو س خشیان ش احت یاال در
خانواده غیراس اکی و تور یافته ش سه گاته خودش (ص ۷۶ش  )۷۳در جوانو سه کیی
اس اکی و در آم ه اسا)۱( .
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ش گرشه دیگری نوشته ان که اش در شعر انجی ان اییران متوری شی ه اسیا .ایین گیرشه
سر نظریه یو تکیه کرده ان که در میان مردمان س خشان تع ادی خود را مرسیوط سیه
خانواده سی سعرای مو دانت ش آن را رشایا مو کتت که اش را از انج ان سیه ی گیان
در س خشان نزد حکیم ناهرخسرش آشرده ان  .آن ها زن ه گیو اش را سیه شیکل افسیانه
گونه یو ترسیم مو ن ایت که گویا در سن پتج ساره گو در زادگاهی دچار مریضیو
هع ارعیالج میو گیردد ش سیرای می اشا اش را سیه نیزد حکییم ناهرخسیرش میو سرنی .
حتو نام شخصو که اش را ه راهو مو کت سیه نیام حیی ری ییاد میو ن ایتی  .ستیاسرین
رشایییا گویییا سی سییعرای مییورد م ی اشای حکیییم قییرار گرفتییه ش هیینا یییای ش ی ه ش
ه کار حکیم در امور تب یغ ش دکوت مو گردد.
سا استتتاج از نوشته های سی سعرای زادگاه اش را نبای در س خشیان جسیتجو کیرد .ش
کسانو که هم سه آن مبادرت شرزی ه ان دالی و ارائه ن اشته ان  .متبع ییو کیه آن هیا
سر آن دقیق ش ه سه احت ا موجودیا ک ه س خشیانو در پع یوی نیام سی سیعرای در
کتوان کتای چار ش ه سو ش شی هنیاه مو ساش که یقیتا ً آشردن این ک ه منققین
را سه سیراهه کشانی ه اسا.
در گاتار این گرشه از پژشهشگران آم ه که گویا سیی سیعرای شریو از ییح خیانواده
غیراس اکی و سه دنییا آمی ه ساشی کیه سیازهم سیر نوشیته خیود اش از هیانه  ۷۶کتیاسی
اسیت ال کیرده انی کیه سعی تر میذه اسی اکی و را پذیرفتیه اسیا .در هیانه متییذکره
سی سیعرای شریو در سیییان احیوا خیویی مییو نگیارد :تخی یو چتی در متخی یه در مییو
آم تا رشزی از زسیان درشیشیو ایین سییا حضیرت حجیا ارنیق امیرناهیر خسیرش
ق س سره سشتودم:
کس چه مو دان کزین گتب سرشن احوا چیسا
سر فشششششرش کردی اگشششر شخصو سرین ساال ستو
ش چون تخیالت خود را سه آن چه ظاهر این سیا مج الً معتو از آن اسیا متاسی ش
قری دی سا خود مقرر داشیا کیه تنقیقیات را از متاسعیان آن حضیرت تانی سایی
ن ییود شاالمییور مرهونییه ساشقاتعییا .سع ی از آن س س ی ه داکیییه تنصیییل ک ییومو کییه در
م ارس مت اش اسا متنر ش ه ش در می ت ق ییل معقیو ش متقیو آن سیه تأشییل ش
سه کقل در آشرده ش ه  . . .ش م ت دیگر در مییان زهیاد ریاضیتو کیه ایشیان را
مو ساش مشغو تا کش کرامات که مو گویت تنصیل ن ای  .اکثر ایشان را از آن
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چه مقصود سود خارو یافا .تا زمانو که هر س و ش معتق ات ارسای اطالع حاهل
ش ه ش ارنق چون ک یات قواک کقای ایشان مطاسق ش موافق سود سه قواک حک یا
سا زیادتو این نکته که کامل مک ل دشره ق ریه سایی کیه از نسیل ک یو هاشی و ساشی ؛
نظم:
یششششار ما این دارد ش آن نیششششز هششششم
آن که مو گویت آن خوشتر ز حسن
از رشی شرع ش کقل جز موافقا سا این طایاه دیگر طریق مرضو نت ود)۵( .
سا تع ق ش تأمل در چت مط از این گاتیار سی سیعرای اسیتتتاج میو گیردد .ایین کیه
شی سا گاتار حکیم ناهر خسرش در دشران طاوریا آشتایو ن اشته از زسان شیخ
ناشتاسو سه گاتار اش آشتا مو گردد آغاز تنقیقات از تاسعان حکیم ناهرخسیرش ایین
را اسالغ مو دارد که خود در اشایل از تاسعان حکیم نبیوده اسیا .ایین نکیات درییل آن
شی ه مییو توانی کییه سییی سییعرای از یییح خییانواده غیییر اسی اکی و سییرس ت کییرده ش از
تع ی ات ناهرخسرش در آن سن ش سا آگاهو ن اشته اسا.
نکات ساال این حقیقا را کامالً تثبیا مو دارن که سی سعرای متور س خشیان نبیوده
ش آن طوری که در میان اس اکی یان س خشان این ادکا شجود دارد که شی در انج ان
سییه دنییا آمی ه اسییا؛ سییه حقیقییا نزدیکتییر مییو ساش ی  .سییه اییین دریییل کییه اگیر شی متور ی
س خشان مو سود از ه ان دشره طاوریا سه سختان حکیم ناهرخسیرش س ی یا داشیته
ش تجعیز مو سود .شرو نکته ساال سه آن هنه مو گذارد  .در هورتو که اشضاع در
انج ان که سی سعرای در آن تور یافته نسبا سه س خشان کامالً متااشت سود.
انج ان گرهگاه ان یشه های تازه نضج یافته اس اکی و سعی از ار یوت کرفیان شییعه
دشازده امییامو ش نیییز ان یشییه هییای کرفییان تصییوفو ش ی ه سییود کییه در یییح پ وراریسییم
فکری این جامعه در حا رش سود که سی سعرای در آن ق سر مو افیرازد .سیرایی
زمیته موجود سوده تا در دشازده ساره گو پرسی های فی سوفانه منییط فکیری اش را
تشکیل س ه  .این پو آم قانون ت تع ی ات ار وت سیود کیه سیا شجیودی کیه شیرانگیری
ها قتل ش غارت مغل سر حاک یا رس و ار یوت خات یه سخشیی ه سیود مگیر تیأثیرات
ریشه ییو ش ک ییق آن نیه فقیط سیر جامعیه اسی اکی و نجیات یافتیه سیاقو سیود س کیه سیر
جوامع شیعو دشازده امامو شجوامع تصوف نیز ریشه دشانی ه سیود .چتیین شضیعیتو
در انج ان سود که سی سعرای در آن تنصییل ک یوم تیأشی و ن یوده ش سیه تأشییل ش سیه
کقل سراسر آشردن معقو ش متقو دسا مو یاس  .ایین گاتیارش مویی آن اسیا کیه اش
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مقامات اس اکی و را یکو پو دیگری طو ن وده که تا سه مقیام داکیو میو رسی ش سیه
ج ع داکیان اسی اکی و میو پیونی د .منافیل ش مجیارس تصیوف را سیه هیورت ک یو
مو آزمای ش سرانجام ستا سه استتتاجی قواکی کقایی اسی اکی و را متطبیق سیا حک یا
زمان مو یاس آن را مو پذیرد ش از این سعتر ان یشه یو را ن و یاس .
این سخی از زن ه گو سی سعرای شرو که خود آن را توضییح میو دارد سیر ادکیای
تع ادی که سه هورت افسانه گونه در مورد اش نقل مو کتتی خیط سطیالن میو کشی .
آن ها مو گویت که گویا سی سعرای در پتج ساره گو سه مریضو کالج ناپیذیر مبیتال
ش ه ش خوای مو سیت تا اش را نزد حکیم ناهرخسرش سه ی گان س خشان سبرن .
«حی ری» اش را در سین کجاشه نزد حکیم رسانی ه ساش  .در دشام این قصه مو آشرن
که سی سعرای مورد م اشای حکیم قرار گرفته ش هنا یای میو گیردد ش سیسس در
ج ه شاگردان اش قرار مو گیرد که حکیم ه ه هیالحیا هیای کیار دکیوت را گوییا
سه اش مو سسارد .در هورتو که نوشتار سی سعرای این حقیقا را سرمال میو سیازد
که شی در پتج ساره گو سه دیار س خشان نشتافته ش نه تتعا کیه حکییم ناهرخسیرش اش
را ت ی اشی نت ییوده س کییه هی گ یاهو هییم ناهییر خسییرش را ن ی ی ه اسییا .س کییه تع ی ییات
سی سییعرای در زادگییاهی در انجیی ان تک یییل شیی ه ش اش سییه کتییوان یییح داکییو سییه
س خشان آم ه اسا .در س خشان سا آثار ناهرخسرش سیشتر دسترسو پی ا مو کت کیه
در کار دکوت ش تب یغ خویی شسیعا ً از آن استااده مو سرد .از شاقعییا دشر نخواهی
سود که سی سعرای سرای تع ی ات ج ی اس اکی یه سع از دشره ار وت که در انجی ان
در درسار امام شیکل یافتیه از جانی امیام شقیا خیویی سیه س خشیان توظیی گردیی ه
ساش  .زمان حیات سی سعرای سا دشره موالنیا مستتصیرسااره دشم ش موالنیا کب ارسیالم
امامان اس اکی و سراسر اسا که در درسار اماما این دشر از امامان اس اکی و زسان
فارسو دری از کظ ا سزرگو سا نصی سوده که موالنا کب ارسالم خود اشعاری سیه
زسان فارسو سرشده اسا.
کتای سو ششی هنیاه ش مور آن در آن مقطع زمانو سرخیو زشاییای تارییح در
حییییات اسییی اکی یان س خشیییان را رششییین میییو سیییازد .ایییین اثیییر سعییی از آثیییار حکییییم
ناهرخسییرش یگانییه متبعییو اسییا کییه کقای ی ش ان یشییه هییای اس ی اکی یان را سییه شییکل
نوشییتار سیییان مییو دارد .سییا تییاری اییین کتییای زمییان حیییات سی سییعرای شرییو را
مشخ ساخته ش یح اشتباه تاریخو که تع اد زیادی آن را تکرار مو ن ایت سرمال
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مو سازد .مطاسق سیه اظعیارات تعی ادی از خیانواده هیای پییران س خشیان آن هیا مقیام
پیری را که گویا از حکییم ناهرخسیرش سیه سی سیعرای شریو سرس سی ه خیانواده گیو
شییان رسییی ه سییه ار سییرده ان ی  .آن هییا حکیییم ناهییر خسییرش ش سییی سییعرای شرییو را
ه عصر مو شتاسیت  .در هیورتو کیه حکییم ناهیر خسیرش در پاییان کصیر چیارم
هجری متور ش ه که خودش مو فرمای :
سگذشا زهجرت پس سه ه نود ش چار
ستعشششاد مرا مششششادر سر مرکششششششز اغبششششر ()۹
سی سعرای شریو ستیا سیه نوشیته خیودش در کصیر نعیم هجیری متوری گردیی ه کیه در
سخشو از کتاسی مو نویس  :خات ه – در شعور سته سته ش خ سین ش ث ان ائه (۶۲۷
هجری) ایین رسیاره در سی ح تنرییر در آشرده شی ه ش در شیری شی ه ییو از احیوا
ط خود ساز ن وده مو شود)۴( .
طوری که دی ه مو شود تااشت دشره حیات این دش اسرمیرد سیخن سییی از چیار قیرن
مو ساش که ادکای آنانو که آن ها را ه عصر قرار مو دهت ساطل مو سازد.
ش .ایوان منقیق سیزرگ اسی اکی و شیتاس کیه در ایین راه گیام هیای پرهیالستو نییز
سرداشته ش جای دارد که کار اش را سه ستایی گرفا؛ حیق سیه جانی اسیا کیه سیو ش
شی هنیاه سی سیعرای شریو را ییح سیت تیاریخو معیم سیرای اسی اکی یان س خشیان
حسای کت )۲( .
کتییای سییو ش شییی هیینیاه از چتیی نقطییه نظییر حییایز اه یییا سزرگییو نییه تتعییا سییه
اس اکی یان س خشان س که سرای اس اکی یان جعانو مو ساش :
 این اثر ارزش تاریخو خیود را از نظیر زسیانو دارد کیه در شیکل خیویی سعیاز دشره ار ییوت نخسییتین اثییر سییه زسییان دری در سییرزمین س خشییان در میییان
اس اکی یان مو ساش .
 رششتگر راه مشخ کقی ه تو اس اکی یان سع از ساریان مت ادی پس از آثارناهرخسرش اسیا .کیه آمیزشیو از تع ی یات ان یشیه آن فرهیختیه یعتیو حجیا
خراسییان ش تع ی ییات دشره ج ییی پییس از ار ییوت اسییا .کسییانو کییه در کقاییی
اس اکی و شارد سوده ش این اثر را مرشر کرده ان سه هراحا تیاثیر ف سیاه ش
متطییق آن حکیییم را در اییین اثییر مییو یاستی  .موری در اییین اثییر خییود در چتی ین
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موضع از ناهرخسیرش نیامبرده اسیا - .در دائیره ار عیارف سیزرگ اسیالمو
زیر کتوان س خشانو سی سعرای شرو در مورد ایین اثیر آشرده شی ه اسیا کیه
س خشانو د راین کتای کتاشین «دکوت هادیه»ش «ارسای تع یم» را (کیه اشریو
مییورد اسییتااده اس ی اکی یان دشره فییاط و ش دشمییو مییورد اسییتااده اس ی اکی یان
نزاری دشره ار وت سوده) سه جامعه مذهبو خیود اطیالق میو کتی ش از س سی ه
مرات دکیوت اسی اکی یه دشره فیاط و نییز کیه در زمیان ار یوت ش سعی از آن
هی گیاه در میییان اسی اکی یان نزاریییه تنقییق نیافییا سییخن سییه میییان مییو آشرد.
یعتو از ناطق اساس ش امام مرات سیای حجیا داکیو ش میأذشن را سیر میو
ش ارد(هیییانات  )۵۷ ۵۲ ۶ش ه تیییین سیییه تیییاریخ ادشاری مقییی س سشیییر ش
پیییامبران ش ناطقییان آن دشرهییا – کییه از ساشرهییای معییم اس ی اکی یان نخسییتین ش
دشره فاط و سوده اشاره دارد)۷( .
 تا ان ازه کتاهر اه و تع ی یات دشره ار یوت را منایوظ داشیته ش آن را سییانن وده اسا .سه خصوص «فصو مبار » (قرار یادداشا ش .ایوان فصو
مبار چتانکه شتاخته ش ه اسا یح مج وکه موکظه هیا ش نامیه هیای امیام
حسن ک یو ذکیره ارسیالم در ار یوت سیود) ش هیم چتیین ییادآشری از کتیای هیای
فی سوف سزرگ دشره ار وت نصیرار ین طوسو ش نیز از حسن سن هیبای کیه
هرف سه نام سی نا یادآشر ش ه ش هم چتین تأشیل اس اکی و قیاما را سه طیور
مختصر شری مو ده کیه طبیق تعیاریم اسی اکی یان آن دشره ظعیور امیام سیوده
اسییا .دائییره ار عییارف سییزرگ اسییالمو سییه اییین موضییوکات نیییز اشییاره کییرده
اسا.
 کتییای سییو ش شییی هیینیاه حکیییم ناهرخسییرش را سییه رق ی حجییا ارنییق مییوشتاس  .در این کتیای حکییم ناهرخسیرش «پییر» گاتیه نشی ه اسیا .ش .ایوانی
مو نویس که ت ام این شاضنا ً سر کارهای ناهر خسرش ستا یافتیه اسیا .توجیه
سایی کییرد کییه اش در اییین جییا هرگیز «پیییر» نییام گرفتییه نشی  )۰( .از اییین گاتییار
مع ییوم مییو شییود کییه مقییام «پیییر» در ادسیییات رسی و شجییود ن اشییته ش سعی ها سییا
نزدیکیا اس اکی یه ش تصوف این مقام سه رهبران مذهبو خطای ش ه اسا.
 این کتای رشا کار سی سعرای را نشان میو دهی کیه سیرای ارائیه دادن پاسیخسه مشکالت آن زمان ج اکا اس اکی و مصیرشف سیوده اسیا .ایین کتیای کیه
پاسییخگ وی تع ی اد زیییادی از پرسییی هییا سییوده ش اییین داکییو سییرای سییاز نشییان ن
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کطی ج اکا سعو شرزی ه تا سه طور موجز ش مختصر مطاری را ستگیارد.
ش نیز سرای توضیح سرخو مطار تععی میو سیسارد کیه آن را ستویسی  .از ایین
تعع چتین نتیجیه س سیا میو آیی کیه اش سیا ایین کیار خواسیته تیا قبیل از قبیل آن
هییایو را کییه سییوارو در ذهیین داشییته متقاک ی سسییازد کییه سییه هییر مشییکل آن هییا
رسی ه گو خواه کرد .از این رش در این کتای از چت کتیوان رسیاره نیام میو
سرد که قص دارد آن ها را تأری ن ای  .از رساره «ح شدیه» نام مو گیرد کیه
خواه نوشا؛ سه این گونه :ش این مرتبه کام اسیا ج ییع اشیخاص انسیانو را
ش سیییه تنقییییق سییییان ش اقسیییام هیییر ییییح از شحیییو ش ارعیییام ش خیییوای در رسیییاره
«ح شدیه» خواه گاته ش  )۶( .هم چتین شک ه سسرده کیه اگیر توفییق حاهیل
شیییی سییییه شییییری مسییییایل آسیییی انو افییییال را در مراتیییی ناییییس در رسییییاره
«اسرارارتطاه» خواه پرداخا)۳( .
این که آن تعع ش این شکی ه را سجیا آشرده ییا نیه؟ رششین نیسیا ش در هییچ متبعیو تیا
کتون نیام ایین دش اثیر سیه چشیم نرسیی ه اسیا .شریو آن چیه انجیام داده کتیای دیگیری
تأری ن وده که خود در سو ششی هینیاه سیا توضییح «اییام» هیر «ییوم» را تأشییل
ن وده که زمان ظعور قائم زمان کش روای اماما در دشره حضرت موالنا حسین
ک ییو ذکییره ارسییالم ش ش ی ه یییو از سیییان اییین دش ظعییور در رسییاره سییه نییام «رشضییته
ار تع ییین» سیییان داشییته کییه متاسییاانه اییین کتییای نیییز تییا حییا س سییا کسییو دیی ه نشی ه
اسا)۱۷(.
سا ش ردن اه یا این کتای در حیات اس اکی یان مو توان گاا که یکو از شیژه گو
های این کتای توضیح حک ا ش تأشیالت سرخیو از آییات قیرآن سیه زسیان کیام فعیم ش
قاسییل در سییاختن آن اسییا .سنثییو را کییه در موضییوکات موری سییه راه ان اختییه سییه
طور موجز سیان ن وده ش سا این توانایو مااهیم را سیرای کالق تی ان حک یا ش تأشییل
سه زسان ساده سا حاظ اهارا ف ساو ش کرفانو ارائه داشته اسا .طور مثیا ؛ ماعیوم
هیورو را چتین توضیح می ارد :هیورو از دش راظ کرسو اسا که از هر یح چییزی
ان اختییه شی ه اش چتییین سییوده؛ هییییاشرو .معتییو هیییی سییاختگو اسییا ش معتییو اشرییو
اش  .از راظ هییی؛ ه یزه را ان اختیه ش از رایظ اشریو ؛ اری ش شاش را ش هییورو گاتیه
ش  .یعتو آماده گو اشرو .از این سب هیورو را جوهر متاعل گاته ان که اش را هیچ
فعل نیسا غیر از قبو هوری که س ش فایض گردد)۱۱( .
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ه ییین طییور در تییأشیالتو کییه از آیییات قییرآن ن ییوده آن را سییه متطییق زمییان کییامالً
سازگار ساخته اسا .چتان ه در مورد اس ییس میو آشرد :ش شییطان اشیارت اسیا سیه
قوه شاه ه که حواس را از متاسعا کقل ساز مو دارد ش شخ را سه شسواس حسیو
گ راه مو گردان ش آن چه رسو فرموده که سه کی د هیر ستیو آدمیو شییطانو آفریی ه
شییی ه اشیییارت سیییه ه یییین قیییوه شاه یییه کیییه هیییر شیییخ انسیییانو را قیییوه شاه یییه ییییو
اسا)۱۵(.
مور کتای سا ه ه دقتو که در تأشیل ش حک یا سخیرد داده در سرخیو موضیوکات
سا است ال سر ک وم طبیعو ه ان خطایو را مرتک مو شود که پیشیرفا ایین ک یوم
در آن زمان سه آن درجه سوده اسا .سا گذشا زمیان ک یوم طبیعیو سیه می ارج سیاالیو
دسا یافته ش آن استتتاجات ک و از اکتبار افتادن  .طور ن ونه در هینیاه هایتم در
ذکر ترتی افال ش کتاهر آشرده ش ه اسا« :مشعور چتانسا :ف ح االفال سعی
از جسم کل اسا ش سع از اش ف ح اربرشج پی گشا سع از اش ف ح زحیل ش سعی از
ش ی مشتری ش سع ف ح مریخ ش سع از اش ف ح ش س ش سع ف ح زهره ش سعی ف یح
کطارد ش سع ف ح ق ر ش در زیر ف یح ق یر اش کیره آتیی اسیا ش سعی از شی کیره
هوا ش سعی کیره آی ش سعی کیره خیا  )۱۹( ».پیشیرفا ک یم کیعیان ش سیتاره شتاسیو
امرشز نتیجه دیگری حصو داشته اسا.
ه تان در دیگری موهو ف مو گویی « :حک یا اجتیاس مرکبیات را سیر سیه مرتبیه
نعاده ان  :ج اد نبات ش حیوان .ش این سه مرتبه را سیه جعیا آن مواریی گاتیه انی کیه
هر چیز از مرکبات کیه سیه کیارم شیعادت میو آیی از ایین سیه مرتبیه سییرشن نیسیا».
( )۱۴در هورتو که سایتس امرشز نتیجه دیگری را اسالغ مو دارد.
گذرا نگاهو سر کتای سو ش شی هنیاه اثر داکو اس اکی و سی سعرای شریو ایین
شاقعیییا را سیییان می ی ارد کییه اییین کتییای یییح تج ی د فکییری اس ی اکی و را در آن دشره
نشان مو ده .
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