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سهروردیشیخ شهاب الدین عقل و عشق در رساله عقل سرخ   

 کبری رحیمی، سعداهلل رحیمی

 c3244247@yahoo.com  بافتدانشگاه آزاد کارشناس ارشد مطالعات زنان، 

 Sadi.rahimi33@gmail.com دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد کرمان    

 

 

 چکیده

 ویدر اندیشه صاحبان تفکر هدایت انسانی، سهروردی عارفی اشررایی اسرت کره در مکترر عارفران هایگراه باردری دارد   

  مری دانرد الزمخرد برتر هدایت مرشد و  را بابازدارنده و دامنگیر عوامل رهایی انسان از انتخاب راه و مشخص کردن مسیر 

یکره ادر عشق در پرواز  د کنمی  ذکردو بال برای سالک و رونده راه کمال مطلوب رسیدن به ، عشق و خرد را توأمان در نیا

ی و نظرر انعارفر  ؛ و ادر خرد راهگشاست، عشق تپش دهنده و هیجان انگیا می شرودرد او را هادی استخ ،می کند تازی

بره  که استآفندهای راه سلوک، و عبور از موانع  شناختهدف  و ؛عشق و خرد را الزمه راه پیشروی می دانند ،هر دو یعمل

زدودن غبرار خودخرواهی و فرصرت نتیجه این که   اشاره دارند نتیجه آموزه های عارفان انجام می شود و به یاری خرد برتر

در ایرن  نماد رستگاری و نجات انسان از ماندن در دنیرای مرادی اسرت  حر و مال دنیوی، و خور و خواب،از طلبی و عبور 

راهنمای سالکان در سیر حرکت روح از مبدا ترا بازدشرت بره هایگراه اصرلی را سهروردی عقل فعال و عشق هوشان راستا 

 می داند  ، مهمخود

  رساله عقل سرخ ، عشق،عقلسهروردی، : کلید واژه ها
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 .مقدمه  1

رساله عقل سرخ،  رساله الطیر، یصه غربی غریر،) تمام نوشته های شیخ شهاب الدین سهروردی، دهد، در تحقیق نشان می

اثر عرفانی مذکور مری تروان رمرا و  چهار الواح معادیه( عارف یرن ششم، رنگ و بوی پرواز پرنددان را می توان دریافت  در

از سهروردی)که ترهمره  نخستین رساله الطیر دریافت  در مامعنوی را به زبان سمبلیک و ر تمثیل، سیر و سلوک عقالنی و

منطرق  سیر پرنددان که بعدها درکرالم عطرار در آغاز طریق عرفان و شناخت وحدت وهود در رساله الطیر ابن سینا است(،

آزادی و وضرع موهرود و برا عطرش  رساله هرا رهرایی از کاوشگرانه دنبال می شود  در رسد، راهی کمال می الطیر به اوج و

به فراموشی می شود، وزیدن نفحه دلنواز و روح بخش بیردارباش،  بندشدن، که تحت فشار روحی منجر تالش، اسارت و در

 و مشکالت راه سرالکان، موانع و دذشتن از یادآوری ایام دذشته و فراموش نکردن آن، تالش برای رسیدن به مقصد معلوم و

رسراله  )یصره الرربره الرریبره(، شرکل مفصرلتر رسراله الطیرهرا، و پری دارد  در ادر پایان موفقیت نسبی، رضایت رهروان ر

نوشته ها به نفر  ناطقره تشربیه شرده اسرت   در الواح معادیه( که طیر الطیرسهروردی است  )رساله عقل سرخ( و دیگر )

به صورت پررواز بیران مری  اصلی خودسیر روح انسانی به ماورای  آثار  تمام )آیه  یرآن(  در نشانه ای از والطیر صافات دارد

تن  یافته ها نشان می دهد، روش پیمودن راه حقیقت، درفتاری و به دام صیادان افتادن و به  یعنی هدایی مجردات از شود 

 راه وصال و سرانجام نجات به وسریله خررد در بند کشیده شدن و اسارت مدت دار و یا کوتاه مدت، رنج و مشقت های زیاد

کره برا تحمیدیره  ران آداه، به مشاهده همال هانان رسیدن، ماهرای رساله های عرفانی است  اغلر، ابتدای نوشتاربرتر و یا

)  ادب بیرانی بره نرام صرنعت التفرات زبان اول شخص، یعنی نویسنده بیان می شود؛ همان که در بیان و شروع می شود از

   از مخاطر به غایر( نظردارد خطاب از غیبت به حضور و

 تویی یا آفتاب عالم افروز؟   مه  است این یا ملک یا  آدمی زاد؟  

مری داندکره آزادانره  )براز(را مرغی رساله عقل سرخ، دویی سهروردی از زبان خودش سخن مری دویرد  خرود در            

ر( ثمرو )سخن شریوا و و بعد از بیان ،تحمل می کند را ها مدتی سختی به دام صیادان می افتد و پروازکرده و رها بوده، بعد

را رهبری می کند، تا به وصرال هانران  برتر یعنی پیامبر هانان، او پند و نصایح دلخواه خود به سرانجامی می رسد، که خرد

 دست یابد  حضرت سعدی شیرازی می فرماید:

 نف که هان تو مرغیست نامش                     داری ای استخوانی یف          خبر

   [1] ره نگردد به سعی تو صید ددر               بگسست یید        یف  رفت و مرغ از چو
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 .متن2 

اهرل ییردار و بره  (983-925عارف یرن ششم، ملقر به شیخ  شهید یا عارف مقتول) هاب الدین سهروردی،ش شیخ            

وی را چون سقراط، ذکرکرده اند  صاحر آثاری چون رساله الطیرر، توابع زنجان است  سرانجام عمر پربار  روایتی سهرورد از

 حکمت االشراق، تلویحات، مبدا و سیمرغ و شرح رساله آواز پر هبرئیل، لرت موران، سفیر الرریبه، الواح معادیه، یصه الرربه

فانی، ترهمه هرا بره همرراه را به چهار دسته، کتاب های فلسفی، رساله های عر او معاد، عقل سرخ است، که در مجموع آثار

مناهات نامه های وی دانسته اند  او بنیانگذار مکترر اشرراق اسرت، کره  دعاها و نیاشرح هایی که بر کتر پیشینیان دارد، 

سهروردی را درکنار احمد غاالی و شیخ عطار از نماینددان مکتر عملری  رهبری افالطونیان ههان اسالم را  به دنبال دارد 

عرفان در یرارداه عین القضات همدانی و ابن عربی اندلسی و شریخ احمرد شبسرتری کره نماینرددان رونرد عرفران نظرری 

نمرایی سرالک و مبدا تا بازدشت و یاری رسانی خرد برتر یا عقل فعال برای راه سیرحرکت روح، ازهستند، های می دهند  

کار پژوهشگران عرصره زبران و ادب فارسری  رونده راه حقیقت خواهان کمال است، از آموزه های خردمندان، فرهیختگان و

داشت تا از تراریکی و ههرل رهرا شرود، بری آنکره بدانرد  از دریافت بینش، نیاز به هدایتگر است  انسان در دام نخست، بعد

 ی چنین:خویش دارد؛ یعن از اری بهترد دوست

                                                                       دشرِ بی دانشی سایه بگستر         دمراهی ز دیتی سر بر آوردچو

                                                                         همه دیتی بدان دام اندر افتاد         کفر پنهان کرد دیو و دام بیامد

 همه چشمی و دوشی کور و کر بود    عمری هر ک  چون داو و خر بود ز

 یکی آتش پرست و زند و اٌستا           یکی نایوس در دست و چلیپا

 را سجده برده و مه یکی خورشید       خدای خویش کرده یکی بت را

                                                                          که آن ره را به دوزخ برده هنجار             درفته هر کسی راه نگونسار

 بجا او مان ندارد هیچ ک  دوست     اوست عقبی روی بابه  ه دنیی وب

  [4] شفیع ما همیدون مهربان است      رحمت بی کران است را احسان و تو

این انسان آشنا به مسیر حرکت، آرام آرام، فتنه های درونی اش را خاموش و زیبا کرد و سر برآستان همال هانان دذاشرت 

 آداهی دیگران نیا بپردازد  ضمن رازداری، به بیداری و تا

 او شیدا او واال، آهسته  در درآسوده         مائیم و سرکویی، پرفتنه ی ناپیدا                 

 در وی دل هانبازان، تنها شده از تنها       وی سر سرهویان، دردان شده ازدردون       در

 ماه شبستانش، وامق شده صد عذرا لیلی                 بر برالله بستانش، مجنون شده صد

لوزینه ی او وحشت، پالوده او سودا      این سفره، دستره به خون دل          خوانیست در  

چرا بگذر، تا فرد شوی یکتا درکوی مران است این، چندین چه فران است این    زین چند و  
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[7]زانکه ندانستی، برخیا و طلر می کن                ور زانکه بدانستی، این راز مکن پیدا  در  

 معبود خویش اشاره ای شود، هم در از طرف معشوق و است  ادر ذره بنیادی هان در هستجو و طلر وصل به وصال       

باز مانی،  یافته باشد به سوی هانان روان خواهد شد  و ادر این یدم بحار الهام است که البته ادر توان آن کشش و هذبه را

 باز مانی!

ذره است این آفتاب است این کجا و آن کجا       هان به هانان کی رسد، هانان کجا و هان کجا    

وین راه بی پایان کجا ،ورنه پای ما کجا            راه عشقت هذبه ای         ر دست ما دیرد مگر د  

آن وادی مرا از تن برآید هان کجا در تا                ترک هان دفتم نهادم پا به صحرای طلر        

این تن الغر کجا، بار غم هجران کجا               ب فراق          هسم غم فرسود من چون آورد تا   

[2]خضر می رفت از پی سرچشمه حیوان کجا         حیرتم               لر یار است آب زنددی در در   

یرافتن مسریر راه  موانع مشکل زا، به یاری خرد برتر هلروه پیردا مری کنرد  از دانستن آفندهای منال و راه سلوک، و عبور 

خرواب اسرت، کره راه  وهود، زدودن غبار خودپرستی و فرصت طلبی و دذر از هاه و حر و مرال دنیروی، و خرور و وحدت

 رستگاری و نجات انسانیت انسان است، معرفت به  هستی را می طلبد 

 صورت زیبای او دیباچه صورتگریست               آدمی مجموعه علم و حقیقت پروریست

 علو لشکریست شوکت شاهنشهی بیش از        ملک با یدر آدم هیچ نیست حشمت خیل

 طوق لعنت از غرور سروریست دردنش در         آدمی شو از تواضع خاک شو زیرا که دیو

 طوق پندار آورد تا نه چون او دردنت در           همچو آدم خاک شو ، پندارشیطانی بهل

   [9] یل عشق در معراج اسرار آوردئهبر                 تراشو، تا  نقش هستی را بدست خود فرو

آلوددی ها و  این کمال زمانی حاصل می شود که از در دردش دوار دردون، انسان موهودی کمال هوست و                

شکل دیرد،  وهودش زمینه پیداکند و انسانی که استعداد و خاصیت تبدیل م  به طال شدن درمالئم دنیوی پاک شود  

دذشته پربار ادبی،  فرهیخته و پژوهشگران علم و دانایی به هدف واالی خویش خواهد رسید  اتیدصد البته به کمک اس

شاه سلجویی، از زبان هالل الدین عضد در  سینه و دفتر فهم خویش دارد  این مهم در دوران سلطان سنجر، یاددارها بر

    ش را به سلطان عرضه بدارد، چنین بیان می شود:کالس درس، که از او می خواهد نمونه خط

                                                                  لعل و یایوت شود سنگ بدان خارایی             دل سنگ  د درشوهمع  چار چیااست که در

                                                                       تربیت کردن مهر از فلک مینایی                        پاکی طینت و اصل دوهر و استعداد 

  [2] تربیت از تو که خورشید ههان آرایی          سه صفت هست کنون می باید من این هر در
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چون از غربال دوران عبور  خاشاکی داشته باشد و ادر آلوددی ها و خارب هان انسان چون هوی آب روان است  آ           

از منظر هانان عبور کند با چشم عنایتی که به او می شود کاستی هایش  ، هم اینکهمی شود  انسان نیا دواراتر زالل و کند

 کم و یا زدوده می دردند 

هسم تراب محبوس در درچه شد           ان انسان هست همچون هوی آبه   

همله را بیند درون خود عیان                ههان این درد صافی از چون شود  

عرش و فرش و لوح و کرسی و ملک                      و پیدا شود هر نه فلکا اندر  

لیک اندرآدمیی کان دمی است               زانکه اینها همله اندرآدمی است  

  [3] او به پنداری از آن وصلت هداست                  خداست  آدمی نور حقیقت در

دارایی ها، انسان را بینا می سازد  رستگاری و  همیع لحظه ها و شاهد و ناظر دانستن یگانه ای آفرینشگر، بر           

نگه داشته می شود زمانی به کمال می رسد که  مراحل   برتر داه از سوی عقل عاشر باز رهایی روح در  هریان سیال خرد

ناد پیر حق شناس طی طریق نماید   به وصال یار را در صعود  

حق اندر وی زپیدایی ست پنهان       ههان همله فروغ نورحق دان   

نیاید اندر او ترییر و تبدیل         حق ندارد نقل و تحویل چو نور  

    [8] هوی برو از بهر او چشم ددر             خرد را نیست تاب نور آن روی

شد، آن زمان ادر طلر  راه تا خام و دمراه هست در منال هانان هایی نهفته دارد، ویتی درآتش عشق وصال هایگیر رونده

دردد، در محفل هانان مقبول می افتد  دنیوی هدا غیر، یعنی تعلقات مادی و وصال یار کند و از  

ددفت: یارش کیستی ای معتم                      آن یکی آمد در یاری باد  

انی مقام خام نیستوبرچنین خ     دفت: من! دفتش: برو هنگام نیست   

فراق یار سوزیدش شرر از            سفر رفت آن مسکین و سالی در  

باز درد خانه ی انباز دشت        پخته شد آن سوخته، چون بازدشت  

تا بنجهد با ادب لفظی زلر          در زد به صد ترس و ادب حلقه بر   

دفت: بر در هم تویی ای دلستان        در زد که یارش کیست آن بربانگ   
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نیست دنجایی دو من را، در سرا      دفت: اکنون چون منی، ای من درآ  

  [5] چون که یکتایی درین سوزن درآ        سر رشته دوتا نیست سوزن را

شدو البته: کاسه چشم حریصان پر نشد           تا صدف یانع نشد پر در ن  

 هانان، هان است و هان، هانان  این از زبان موالنا هالل الدین محمد بلخی شنیدنی است:

سواد دیددان هست پنهان در                 حسی کو غلیظ است و دران نور  

چون خفی نبود ضیایی کان صفیست                ین غلیظی مختفیستا ح  با نور  

عاهای پیش درفت و داد غیر       غیر این ههان چون خ  به دست باد   

ده درستش می کند داهی شکست             ده بلندش می کند داهیش پست  

ده دلستانش کند داهیش خار               ده یمینش می برد داهی یسار   

اسپ در هوالن و ناپیدا سوار               دست پنهان و یلم بین خظ داار   

   [11] ان ها پیدا و پنهان هان هانه                       پران بین و ناپیدا کمان  تیر

هاالت سروده است: درکمال سالست و همین مضمون را اسدی توسی، شیوا و رسا،  

ستا نه زین دیتی از دیتی دیگر              است دان که هان برترین دوهر چنین  

ین ژرف های مراکا فتاده در                     پاک این هاندرفشنده شمعیست    

پدیدار بیداری و زنددی                                 یکی نور بنیاد تابنددی  

نه از خاک بیرون و نه های دیر                     نه آرام هوی و نه هنبش پذیر  

ههان ایستاده به پیوند اوست                        سپهر و زمین بسته بند اوست  

[11] همی بردرد دونه دونه نگار                          نهان از نگارست لیک آشکار  

    صائر تبریای، در وصف پیوستگی هان به هانان، آورده است:

نتوان شمرد از بحر بی پایان هدا موج را             هست از هانان هدا درچه هان ما به ظاهر  
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هم کی شود یرآن هدا شود سی پاره از در             هدایی یطع پیوند هدایی مشکل است از  

آشنایان را نمی سازد زهم هجران هدا                 حجاب می شود بیگانگان را دوری ظاهر  

خرمن کند دهقان هدا دانه را از کاه در                  می پاشد زهم همعیت بی نسبتان زود  

  [14] لر هانان هدا  می شود یارب سخن چون از           دشواری توان برداشت از هان عایردل به 

شراعران و ادیبران دذشرته عرصره ای دسرترده و  پذیرش هان به هانان، عالوه براین که در آثار یکی بودن و یکی شدن در

هشگر نیک اندیش معاصر دانشگاهی، داریروش اندیشمندان و پژوهشگران دوران، همچون استاد و پژو طوالنی دارد، از منظر

 بیان شده است:  ، از زبان حافظ شیرازرسالت تمام کاظمی، با

 که پیرباده فروشش به هرعه ای نخرید     من این مریع رنگین چودل بخواهم سوخت                    

راکه مانع وصال هان به هانان است به آترش مطلر دویای این مهم است، که شادمانه  بیان می دارد: هسم خاکی            

باده فروش کره همران هانران  هان نیست و پیر هان تبدیل خواهم کرد؛ چراکه هسم از عشق خواهم سوخت، یعنی به نور

 از میان می رود و یکسر تبدیل آن به نور، این ناهمجنسی از پذیرفت  لذا با است به ههت همین عدم تجان  آن را نخواهد

 درالیحه های عرفانی آمده است:[ 17]« شد و مقبول هانان  خواهد هن  هان

کو نباشد زو خبر غفال را                ابدال را           اصطالحاتی است مر  

بر مراد مرغ کی وایف شوی         لحن مرغان را ادر واصف شوی             

دانی؟ کو چه دارد با دلی چه در بیاموزی صفیر بلبلی                          تو  

  [12]آن هم از دمان                چون زلر هنبان دمان های دران  ور بدانی باشد

آن راه را  ادر توان بود، معرفت  الهی است، آشنا شد و عاشقان درک و که زبان سمبلیک عارفان و پ  باید با زبان راز،

 ضمن شناخت، پیمود  

[19] این تلقین زبان یافت که مرغ او از      محرم این منطق الطیر       کسی شد  

ناد استاد بسیار به دانایی که توانایی است یاری می رساند  ،زبان آموزی سالک  

 پیش سیمرغ آن کسی اکسیر ساخت                که زبان همله مرغان را  شناخت
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   .کاربردهای الیحه های عرفانی3

کاربردهای عرفانی منجمله رساله عقل سرخ، ایجاز، واژه های سمبلیک و رمای، هملره هرای متضراد  الیه ها و در            

دشوار، تلمیحات اسرطوره ای ماننرد نخسرتین فرزنرد آفررینش، روح هبروط  سردسیر، سهل و پیر، درمسیر و چون هوان و

هواب( بسامد براالیی دارنرد  شریوه  امی که، مراهعه و مناظره)سوال وکه، هنگ کرده، و همله های مرکر بسان چونکه، زیرا

این سیر و سفر عرفانی که  مسجع رساله عقل سرخ، آدمی را برآن می دارد تا از عین حال نثر در روان و زبان دیرا، هذاب و

منال شرناس درام در راه  یا پیرسالک راه هو باید به یاری خرد برتر  از زبان مرغان بیان می شود، دچار شعف و لذت  شود 

یا به طور نسبی به آن دلخواه برسد  باز)روح( هان را به حرکت درآور، که چنین اسرت:  حقیقت بردارد، تا به هدف نادیک و

بره پررواز وامری دارد  چنران  می کند و راهنما، پر پرواز دارد و پرواز است و نورانی، روشنایی بخش است و است، نور سفید

 اعماق هان و سر وهود به وهود می آورد که وهد آن شادمانی بخش به خود و خویشکاری خویش می دردد   حرکتی در

شد                 ده تاک باده شود، ده باده تاک و آمد درهات دایما در یک بسیط و بر  

رکر یابل شکستن است  چرخش، هان را به هانان می رساند  بسیط مقابل مرکر است یعنی ناشکن؛ زیرا م این دوران و

بیکرانگی و با شکل دایره نشان داده می شود   بسیط از ذرات بنیادی هان است، ذره حرکت دارد در  

تا دایره ای روان نماید         نقطه آتشین بگردان                  رو  

   [12] چنین نماید آن دایره بیش نقطه ای نیست                لیکن به نظر  

دایره اش بیکرانگی زمان  یعنی نور، یعنی انرژی   اش هن  است ونقطه   

[13] این ماهراست این حلقه نیست فارغ از سلسله موی دوست حلقه دام بالست          هرکه در  

 عرفا آن را سالکی اسیر زندان ترن دانسرته انرد کره برا نف  ناطقه است و رساله عقل سرخ، تمثیل روح و باز، در            

بره عرالم برترر عرروج  یف  تن را بشرکند و ریاضت، سلوک، چشم دوختن از تعلقات مادی، و به یاری پیر یا عقل فعال باید

اخرالط  ) بنرد چهرار آمرده، درفترار در یردر )روح( که به اسرارت صریادان یضرا و باز عقل سرخ سهروردی،رساله  در کند 

حرواس  شامل: حواس بویایی، بینرایی، چشرایی، شرنوایی، المسره( وچهاردانه( می شود  ده ک  )حواس ظاهری پنجگانه، 

باطنی پنجگانه: شامل: )ح  مشترک، خیال، حافظه، واهمه، متصرفه( بر وی می دمارنرد  روزی براثرر غفلرت مروکالن بره 

این راهبرر آفرینش می داند،  را نخستین فرزند می کندکه وی خود دیدار )عالم علوی( با پیری سرخ روی)عقل فعال( صحرا

مری  ) موانع هسمانی(، کروه یاف)عرالم مثال(،کره اظهرار هفت عجایر سخن می دوید، که  هرکدام رمای دربردارند:کوه از

 شرر افرروز اینرک بایرد ترالش کنری و برازدردی  دروهر آنجرا آمرده ای و دارد والیت همگان است، ای سرالک ترو نیرا از

زره  در هرای دیگرر دوازده بررج فلکری( )عرالم تحرت، و دوازده کارداه ) فره ایادی، خورشید(، )وهودعارف(، درخت طوبی

) آب حیرات، کره آب ایرن  هسم، و تعلقات مادی( تیغ بالرک) شمشیر فروالدی، مرر،(، چشرمه زنرددانی ) تن و داوودی
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تعلقات مرادی  ریاضت و چشم از اثر این مارعه )کره زمین( بر چشمه دسستن زره داوودی برتن را  آسان می کند( همه در

  برتر به کمال و وصال هانان می رسند خرددرفتن از برداشتن و کمک 

      [18] است چه رنگ تعلق پذیرد آزاد هر چرخ کبود          ز غالم همت آنم که زیر

را  مطرح کرده است، خداوند رساله الطیر و یصیده عینیه خود ابن سینا نخستین کسی است که تمثیل روح  به مرغ را در

  ، که بیننده حرکات و سکنات مخلویات استکل همیل من همال اهلل دانند

هان توان زد نقد یک نظر ببازند                   عشق است داو اول، بر عالم در دو اهل نظر  

 پ :

[15]نباشد  صدف دوهر زمان خوشدلی در یاب و دُر یاب                  که دایم در  

دارد، روشرن  چون نور می زند، کنار عارف ظلمات را شر افروز)عارف(می دوید: وهود درتعریف ازدوهر سهروردی            

اوست  روشنی انعکاس تابش او از درخت طروبی)فره ایرادی ( اسرت،  حرکت دارد، و روشنایی ثمره دیدار انرژی دارد، است،

تره فراخ یعنی دسترددی سراسری دارد و سراسرر درخت طوبی دس تای خویش نمایان می سازد؛ زیرا که کشش زمان را در

منرال  که سیمرغ)عقل فعال، پیرر دیاهان از وهود اوست اضافه شود فرادرفته است  همه میوه ها، ریاحین، و زمین نیکی را

این بخش از رساله، شرح مری دهرد زال) روح هبروط  بلندای درخت طوبی آشیان دارد  سهروردی، در برتر( بر شناس، خرد

برترر، داسرتان مرر،  یافرت  و از زبران خررد طوبی و به یاری سیمرغ چشم به مارعه دیتی دشرود و تولرد منظر در کرده(

ادامره، اشراره بره دوازده کاردراه، کره زره  اسفندیار را که به تدبیر سیمرغ و به دست رستم انجام درفت، بیان مری دارد  در

از دیبا  بندها را می بافند تا  فریبنده هلوه نمایند و انرواع  انجام می دهند وبند ساختن  انسان را   داوودی یعنی تعلقات در

و این زره داوودی)تعلقات مادی(درفتارکننرده اسرت  ایرن تعلقرات  هسم که فهم هیچ ک  به آن نرسد از برای تن و دیگر

 رهروان راه وصال، باراست  برای سالکان و

پشت و ما را بر دل است ت            دوستان بار برمحمل اس ساربان آهسته ران کارام هان در   

[41] میان هان شیرین منال است در به صد وصلت فراق افتد میان ما و دوست          همچنانش در  

 البته:

 موهیم که آسوددی ما عدم ماست                  ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

ایرن آب، دسسرتن بنردهای   اسرتفاده از را به رستگاری رساند و حیات است، که  خضررما آب  ) چشمه زنددانی            

فقرط برا تیرغ  پیروی از حق  به کمال می رسرند  ریاضت و اثر این مارعه )کره زمین( بر اسارات را آسان می کند( همه در

تن بدان بسرپاری، از  یات( بطلبی و)آب ح شد  ادر چشمه زنددانی حلقه های زره را پاره کرد و رها )مر،( می شود بالرک

موثر می افترد، یعنری برا  کاردر وها، تن  امان نخواهی بود؛ و فقط زخم تیغ بالرک آسانتر و راحت تر بر زخم تیغ بالرک در
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پیش دیر و به سوی سرچشمه روشن حرکت کن  به یاری  راه توکل در د  پ  خضروارینپای درمی آ درد و رنج کمتری  از

 برتر به وصول وصال خواهی رسید  بر راه، یعنی خردمرشد و راه

یطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم          بردم راه        منال عنقا نه به خود من به سر  

پایان داستان عارفانه خویش آورده است: همچنان که سهروردی در  

کسی احیا نشان ندهدی یحیو بابد یابی       که از شمشیر  کشته که تا عمر به تیغ عشق شو  

می آید، شادمانه می سراید: بند فتراک دوست درفتار درزمانی سالک   

باشند  همه ویتی به من محتاج          من آن بازم که صیادان عالم                   

دیده پاشند من سیه چشم آهوانند                         که حکمت چون سرشک از شکار  

   [41] الفاظ دورند                       به ناد ما از این معنی تراشند  این به پیش ما از

زبان شعر دویی شیواترین و منسجم ترین داینه برای ادای حق مطلر در یک سیر تکاملی و هدفمند است از این روی 

ده است پژوهشگر با توسل به این شیوه در صدد ایجاد هذابیت با هدف  هلودیری از اطاله کالم بر آم  

 

نتیجه .4   

 

فیایکی، روانری، اخترری،  کالبد از هنرنما، می دوید: انسان ادر برتر که راهجوی است و خرد بازپسین دیده تفکر و           

تعلقات دامنگیر رها دردد، در حلقه کشتگان راه معشوق به عاشقان وصال یرار خواهددرفت و به عرروج برترر نائرل  ذهنی و

یف  تن  خواستن و به یاری عقل فعال و سیمرغ روح پرور یعنی مرشد و راهنمای راه بلد، انسان می تواند ازدشت   خواهد

 رهایی یابد و به مال اعلی دست یابد  

چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است هر ز             غالم همت آنم که زیر چرخ کبود    

اندیشه شیخ شهاب الدین سهروردی  عشق پرور از روشی عقل درا و با عقل سرخ کهرساله  در در یک نگاه اهمالی           

 دیردن یراران و یبرول نصرایح راهنمرا و تراوش کرده است، راهجویان راه و خواهنددان وصال هانان پ  از دذر از مراحل و

اشاره ای به علرم عجایر هفتگانه که عبرت آموزند، به طور نسبی به هدف می رسند  رساله عقل سرخ سهروردی  شنیدن از

 علمی را زبانی است، عارفان هم زبان خاص خرود آنجا که هر ازبعالوه ، راه کمال آن دارد   مراتر وهودی انسان و توحید و

عاشقان راه خدا از آن آداهند، زبانی است که در حفرظ اسررار عارفران نقرش  سمبلیک که عارفان و دارند، زبانی رمای و را
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ها و رساله های عرفانی آنها را راحت تر  عارفان، فهم مطالر کتاب آشنایی با الفاظ و اصطالحات صوفیان و داشته، که البته،

آشنایی با خوشه دندم، به سرزمین سکونت  می سازد  پ  از آفرینش نخستین و بام دمراه کننده حضرت آدم)ع( و حوا، و

دشواری ها و مشکالت راه کمال، سرانجام به یراری پیرمنرال  با تحملاست که مجازات و تنبیه  و این ناول می یابند هدید

بره آن  همگران برخورداری از آموخته ها رهسپار منال هانان مری شروند و شناخت و د و پ  ازشوشناس مراحل طی می 

 د:ادیر ادب شناس نویسنده کتاب زایش دوباره، نقل می شو فهم و درک خردمندانهخواهند پیوست  از یطران تبریای با 

 دهد خواهنددان را هدیه پاسخ                  فریدون آمد از کیش تناسخ

نهایرت  در اوست  ارزش این شریف ترین مخلوق خدا، شناخت و مرردم داری و داددسرتری و خرد کمال انسان در بینش و

آخررین نتیجره  ادی، اولرین وهستی، اعراض از تعلقات دنیای م را به خدا نادیک سازد  علم و آداهی از کارهایی است که او

   انسان را به مقصد نهایی می رساند     که توأم با عشق هانانه به هانان داشتن است، مهم خرد

 

  منابع. 5

تهران، هاویدان    "کلیات سعدی شیرازی، "(  1722  فروغی، م  )1  

فرهنگ، تهران  بنیاد "وی  و رامین، "(، 1725  اسعددردانی، ف  )4  

فروزانفر، ایرج افشار، دانشگاه تهران، تهران  زین العابدین  "مصباح االرواح، "(، 1771  بردسیری، ش  )7  

وحید دستگردی، تهران  "دیوان هاتف، "(، 1749  اصفهانی، ه  )2   

انتشارات خدمات فرهنگی، کرمان   "زایش دوباره، "(، 1738سعید، ج  )    برومند9   

  ، تهرانیادی، انتشارات ما هالل الدین عضد(  1727  کرمی، ا  )2 

علی سلطانی درد فرامرزی، تهران "رباب نامه، "(، 1795  سلطان ولد، ب  )3   

تهران  طهوری، صابرکرمانی،احمد  "دلشن راز، "(  1721شبستری، ش  )  8  

ان امیرکبیر، تهرمقدسه فروزانفر،  "مثنوی معنوی، "(  1724مولوی، ج  )  5  

  تهران امیرکبیر، مقدسه فروزانفر، "مثنوی معنوی، "(  1724مولوی، ج  )  11

حبیر یرمایی، طهوری، تهران  "درشاسر نامه، "(، 1792  )ا اسدی توسی،  11  

   ، تهرانمحمد یهرمان، علمی فرهنگی "دیوان صائر، "(  1722  صائر تبریای، م  )14
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