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Abstract 

The philosophy of ancient Iran, known as the ‘Khosravani’s wisdom’, is an 

enlightened thought based on light and darkness in which existence has a 

hierarchical and skeptical structure. Over time, the connection of this system of 

thought with the post-revolutionary period has not been broken; rather, it has been 

reproduced in various forms throughout history. This thought, after being mixed 

with some Islamic components, has found its way into the epic and mystical works 

of this period. When it comes to studying Iranian mysticism, researchers have to 

study the Mantegh-O-TTeyr. Therefore, clarifying its various aspects in terms of 

content, cultural fusion, roots of thought, and ideological exchanges and the like can 

assist researchers to understand this work and consequently to Khorasan mysticism 

more thoroughly. The compatibility of the issue of the unity of existence in Islamic 

mysticism and the creation related to the single point of Ahura in Khosravani's 

wisdom, as well as the hierarchical levels of existence and light in these two currents 

of thought, have led to the fusion and connection of these concepts in Mantegh-O-

TTeyr”. Influenced by the ancient heritage of the Iranian culture and philosophy, 

Attar has described mystical concepts in the form of allegories and stories. In the 
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present study, we examined the covert reproduction of the components of 

Khosravani's wisdom in the Mantegh-O-TTeyr. 

Keywords: Khosravani Wisdom, Islamic Mysticism, Mantegh-o-TTeyr, Attar, 

Illumination, Light, Darkness. 
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  عطارالطير  هاي حكمت خسرواني در منطق بازتاب/بازتوليد مؤلفه

  *اهللا طاهري قدرت
  **محمود اسكندري

  چكيده
اي اشـراقي   شـود، انديشـه   شناخته مي» حكمت خسرواني«فلسفة ايران باستان كه به عنوان 

ظلمت است كـه هسـتي در آن سـاختاري ذومراتبـي و تشـكيكي دارد. بـا       مبتني بر نور و 
گذشت زمان، پيوند اين منظومة فكري با دوران پس از خود گسسـته نشـده بلكـه در طـي     

اي  هاي مختلف بازتوليد شده است. اين تفكر پس از آميخته شدن  بـا پـاره   تاريخ، به شكل
دوره راه يافته است. هنگام مطالعه در باب هاي اسالمي به آثار حماسي و عرفاني اين  مؤلفه

نياز نيستند، لذا  الطير عطار و بررسي آن بي عرفان ايراني، پژوهشگران، غالباً از غور در منطق
روشن ساختن وجوه مختلف آن، از منظر محتوايي، آميختگي فرهنگي، ريشـة تفكـرات، و   

اين اثر و به دنبال آن شـناخت  هاي عقيدتي و مسائلي از اين دست به درك بهتر  داد و ستد
نمايد. تطابق مسئلة وحـدت وجـود در عرفـان اسـالمي و      تر عرفان خراسان ياري مي كامل

وار  آفرينش وابسته به نقطة واحد اهورايي در حكمت خسرواني، همچنـين مراتـب سلسـله   
 الطيـر  تر ايـن مفـاهيم در منطـق   وجود و نور در اين دو، باعث امتزاج و پيونـد هرچـه بيشـ   

است. عطار متأثر از ميراث كهن فرهنگ و فلسفة ايراني به شـرح مفـاهيم عرفـاني در      شده
هـاي حكمـت   قالب تمثيل و داستان پرداخته است. در تحقيق حاضر بازتوليد پوشيدة مؤلفه

 ايم.بررسي كرده» الطير منطق«خسرواني را در 
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  .ر، اشراق، نور، ظلمتالطير، عطا حكمت خسرواني، عرفان اسالمي، منطق ها: دواژهيكل
  
  مقدمه .1
اي است كه در ايران پيش از اسالم متولد شده، در همـان دوران  فلسفه» حكمت خسرواني«

هـاي آن  هايي از مؤلفـه هاي اشكاني و ساساني) باليده و در نهايت پاره(عصر باستان و دوره
اسالمي بازتوليد  به صورت آشكار (در متون حماسي) و پوشيده (در متون عرفاني)در دوران

وجوي حقيقت است كه بـا نگـاه شـهودي     حكمت خسرواني، شكلي از جست شده است.
ت، سـاختاري كـه در ادارة جهـان    پيوند دارد. دربارة هسـتي، اصـل و سرنوشـت موجـودا    

گويد و تالشي است براي رسيدن به شـناخت   دارند و مسائلي از اين دست سخن مي  نقش
هاي آن. بنابراين، هدف نهايي حكمت خسرواني  و پديده در باب چرايي و چگونگي هستي

ديگـر   ، ولي روش و ابزار آن دو از يـك »هستي«با فلسفه يوناني واحد است؛ يعني شناخت 
يابد و تفكـر  هستي را بازمي» شهود«و روش » دل/قلب«فاصله دارند. حكمت ايراني با ابزار 

يـازد. در انديشـه ايرانـي كـه     هم دست ميبه اين م» استدالل«و شيوة » عقل«يوناني، به مدد 
رنگ اشراقي كامالً در آن مشهود است هم مسائل مربوط به عالم ماده و هم مسائل مربـوط  

گـردد.   به عالم روحاني مورد مطالعه قرار مي گيرد و هستي با نگـرش خاصـي تصـوير مـي    
انـد.   سالم قرار گرفتـه نيستند كه در شرق  جغرافيائي ا» شرقي«مردم ايران از آن رو «بنابراين 

: 1373شـايگان،  »(اند. بودنشان از آن روست كه حامل خميرة ازلي حكمت اشراقي» شرقي«
پذيرد كـه در آن   مند صورت مي ) حكمت خسرواني در يك ساختار و چهارچوب نظام210

نيروهايي - 2دربارة منشأ و اصل و اساس هستي.- 1شود: به مسائلي از اين دست پرداخته مي
ريت كـردن و ادارة امـور خلـل    عـواملي كـه در ايـن مـدي    - 3كنند. ن را مديريت ميكه جها
هـايي كـه در    هايي براي توضيح تضـاد  ارائة ايده- 5جايگاه انسان در هستي.- 4كنند. مي  ايجاد

ارائة يك نقشة راه براي كسب معرفت و حقيقت و يگانه شدن با - 6شنود. جهان مشاهده مي
  اصل و منشاء خلقت.

هـا را   شود كه آن ها و انتقال عقايد از عناصري استفاده مي ر براي توضيح ايدهدر اين تفك
ها نور است. جايگـاه   ترين اين مؤلفه شناسيم. مهم هاي حكمت خسرواني مي به عنوان مؤلفه

اهورامزدا، نور محض و اصل و اساس هستي كه مقابل ظلمـت قـرار دارد. در مرتبـة بعـد،     
هايي كـه در پـرورش و نگهـداري     اند قرار دارند. واسطه رينشهاي آف امشاسپندان كه واسطه
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ها به سمت سعادت هستند. سپس ايزدان كه همكاران و  گر انسان عالم نقش دارند و هدايت
دارنـد و در مراتـب بعـد هـم       هـا قـرار   اند و انواع مختلف در ساية آن همراهان امشاسپندان

اي اهريمني و ديوان بستر مناسـب بـراي بيـان    گيري از عناصري مانند فرّه، آتش، نيروه بهره
ك نـور اسـت كـه ذات    نمايـد. در اوسـتا هسـتي يـ     عقايد انديشة زرتشـتي را فـراهم مـي   

و از اين نور واحد يا نوراالنوار جز واحد كه نور اقـرب يـا بهمـن نـام دارد      باشد  اهورامزدا
شـوند. ايـن    ن صـادر مـي  هـا ايـزدا   شود. در مراتب بعد، انوار امشاسپندان و از آن صادر نمي

ط عارفـاني چـون حـالج و بايزيـد     ساختار وحدت وجودي كـه در عرفـان اسـالمي توسـ    
  ست از مباني انديشة زرتشتي است.شده و با ابن عربي اوج يافته ا  طرح

در دين زرتشت، آتش و نور، نشانه و رمز وجـودي خداونـد، انـوار تابنـده از آن ذات     
ت و راه رسيدن به ذات حق باري تعالي هستند. اقدس، معرفت و عرفان، شناخت حكم

ف اسـت، دربـارة ايـن نـور     گويـد آتـش داراي ذاتـي شـري     كـه سـهروردي مـي    چنان
ن باشـد و آ  دارند فارسيان، دربارة آن كه آتش رمـز وجـودي ارديبهشـت مـي      نظر اتفاق
شود. زرتشت در طلب آن است كه به وسيلة  است قاهر، كه آتش از آن افاضه مي  نوري

چنان به عرفان و شناخت و حكمت واال دست يابد تا بتواند به ميـانجي   ديبهشت، آنار
  )143- 142:  1379(رضي، قدس نوراالنوار وارد شود.  بهمن، به بارگاه

هاي ديگر به فناناپذيري روح قائل اسـت. در بحـث    كيش زرتشتي مانند بسياري از دين
جهت است انسان پيرو  سو و هم ن زرتشت همشناسي، كه با ايمان مبتني بر آزاديِ آئي فرجام

ضالل بـا   گردد و پيرو پليدي، اهريمن و مي  ، خير و روشنايي به اصل نوراني خود باز»اشه«
يابد. اعتقاد پيروان كيش زرتشت بـر آن اسـت كـه سـرانجام      رنج و الم و تاريكي پيوند مي

شده و هستي به اصل نوراني اهريمن و ديوان كه پيروان او هستند مغلوب نيروهاي اهورايي 
شود، براي زرتشـت،   گردد. رستاخيز و فرشكرد، زماني است كه همه چيز نو مي خود بازمي

الزمة رسيدن به سعادت مطلق، رجعت به حال نخستين گيتي يعني يكي شدن مجـدد روان  
  عيب و نقص است. با جسم، در جهان طبيعي بازسازي شده به حال بي

  
  بيان مسئله .2

حكمت خسرواني، با وجود فراز و فرودهاي بسـيارِ سياسـي، عقيـدتي و فلسـفي در      پيوند
تـوان در آثـار     طول تاريخ، از تفكر ايراني گسسته نشده است. نشان اين دوام انديشه را مـي 
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الطير  شاخص دوران اسالمي چه در حوزة حماسه و چه در حوزة عرفان مشاهده كرد. منطق
تواند هنگـام تـدقيق در عرفـان ايرانـي از آن      گر نمي پژوهشعطار از جملة آثاري است كه 

غافل باشد. چنين اهميتي بررسي وجوه مختلف ايـن اثـر را از منظـر محتـوايي، آميختگـي      
دارد. در  فرهنگي، ريشة تفكرات، داد و ستدهاي عقيدتي و مسائلي از ايـن دسـت الزم مـي   

تـرين   پيش از اسالم را در يكي از مهـم بيني ايران  كوشيم تا بازتوليد جهان تحقيق حاضر مي
بيان كنيم و آميختگـي حكمـت    - در ساية بيان چگونگي سير انتقال آن- آثار عرفاني فارسي 

  الطير را نشان دهيم.  خسرواني با انديشة متجلّي در منطق
  
  پيشينة پژوهش .3

محققـين  هاي اشراقي كه در مطالعة حكمت خسرواني اهميت بسيار دارنـد،    در باب انديشه
انـد. همچنـين مقـاالت و     برجسته به ويژه سهروردي پژوهان آثار ارزشمندي تـأليف كـرده  

بيني ايران پيش از اسالم و انعكاس آن در آثار پس از اسالم  هايي در ارتباط با جهان نامه پايان
در تصـوف   يحكمـت خسـروان   يهـا  هيـ ما بن«توان به  ها مي ترتيب يافته است. از جملة آن

 ييبـا راهنمـا   يارشد از مهسـا آقـا صـفر    يكارشناس ةنام انيپا »يرم و پنجم هجرچها  ةسد
هـاي فارسـي    ت خسـرواني و رسـاله  حكمـ «ي، دانشـگاه خـوارزم   ي،عباسـ  اهللا بيحب  دكتر
ــان» اشــراق  شــيخ ــر  پاي ــه جعف ــة كارشناســي ارشــد از طيب ــا راهنمــايي نام ي گلنســايي ب

نامة كارشناسي ارشد با عنـوان   همچنين پايانبيات، دانشگاه عالمه طباطبايي، و   محمدحسين
از اكبـر اكبـري   » زرتشـت  نيـي آن از آ يريپذ ريمفهوم نور و ظلمت در فلسفه اشراق و تأث«

عطـار  » الطير منطق«اشاره كرد. در اين پژوهش ما بر انتقال و بازتوليد حكمت خسرواني در 
ي كه به طريقي بـا موضـوع و   متمركز هستيم. با در نظر داشتن اين خط مشي، از جمله آثار

ــي    ــد، م ــاط دارن ــر ارتب ــژوهش حاض ــئلة پ ــوان  مس ــة ت ــي «مقال ــد گنوس ــار و عقاي » عط
چنـين   هفده مقاله عرفاني و هم» شهود زيبايي و عشق الهي«پورنامداريان در كتاب  تقي  دكتر

از لـيال غالمپـور   » الطيـر عطـار   ماية حكمت خسرواني در منطـق  وحدت آفرينش، بن«مقالة 
  كاليي و ديگران را نام برد.  آهنگر
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 سير انتقال حكمت خسرواني به عرفان اسالمي .4

  از اوستا تا اسالم 1.4
هاي حكمت خسرواني و به ويـژه فلسـفة    توانيم مؤلفه ترين منبعي است كه مي اوستا قديمي

داونــد نــوري اســت كــه هســتي را در تفكــر زرتشــتي خ. مبتنــي بــر نــور را در آن بيــابيم
نمايـد. بـراي ايـن     بخشيده و با سلسله مراتبي از فرشتگان نوراني جهان را اداره مي  روشني

كند، بـا   فلسفة متكي بر نور كه شاكلة ذومراتبي آن وجود را در سلسلة انوار تبيين و ارائه مي
گذار از دوران اشكاني و ساساني و تجلي در متون پهلوي، بستر مناسب بـراي آميخـتن بـا    

اي كه در اينجا ذكرش الزم است اين است كه در ايران  نكته«گردد.  اهم ميعرفان اسالمي فر
و ادبـي چنـدان معمـول نبـوده اسـت      پيش از اسالم سنت به كتابت در آوردن آثـار دينـي   

) بـر ايـن   13: 1376تفضلي، »(شده است. ها سينه به سينه حفظ مي طوري كه اين آثار قرن به
دهنـدة انديشـة    هـاي پيونـد   ترين رشـته  ر از مهماساس جريان شفاهي غالب در عصر مذكو

ــوي از مو   ــب پهل ــد اســت. در كت ــه دوران بع ــتي ب ــينه  زرتش ــتا را در س ــه اوس ــداني ك ب
ان گويـان و نقـاالني كـه گوسـ     هـا قصـه   اند ياد شده است. عالوه بـر ايـن   داشته مي  محفوظ

ها به دوران  و انتقال آنهاي ملي ايران  ها، حافظ داستان داشتند با نقل سينه به سينة افسانه  نام
ايران پس از وحـدت سياسـي در دوران   «اند چراكه  ساساني، عصر قوام كيش زرتشت، بوده

رتشـتي بـا اتكـا بـه قـدرت دنيـوي       ساساني وحدت ديني خود را به دست آورد و ديـن ز 
هـاي زرتشـتي بـه     هاي نخستين اسـالم انديشـه   ) در سده383: 1372(گيرشمن  »شد.  قوي

تـر   آثاري كه به زبان پهلوي تأليف شده، بيش«كتب به زبان پهلوي باقي ماند. واسطة تأليف 
ها را از زمرة آثار غير ديني  آثار ديني زرتشتي است. حتي چند رسالة كوچكي كه معموالً آن

ران و رسـالة شـطرنج نيـز صـبغة     آورند، ماننـد خسـرو و ريـدك، يادگـار زريـ      به شمار مي
مـان تـأليف ايـن آثـار نسـبتاً      ز«) بايد توجه داشـت كـه   113: 1376(تفضلي،  »دارند.  ديني
) هرچنـد غالـب   114(همان:» گردد. ها غالباً به اعصار كهن باز مي است اما مطالب آن  متأخر

تـرين   اند اما با اين وجود از مهـم  مانده  اند به طور ناقص باقي اين آثار كه به دست ما رسيده
بينـي رايـج در    تي عصر ساساني، اساطير و جهـان منابعي هستند كه براي شناخت دين زرتش

ايران باستان در اختيار داريم. براي آشنايي با تفكر ايران پيش از اسالم آثاري مانند دينكـرد،  
جســتك ابــاليش، هــاي زاد اســپرم، دادســتان دينــي، شــكند گمانيــك، گ بندهشــن، گزيــده

د اين آثار از جاري بودن تفكر و كنند. همچنين وجو و ... كمك شاياني به ما مي  ها اندرزنامه
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هاي اعتقادي و انديشگي ايران عصر اسالمي حكايت دارد و ما  حكمت كهن ايران در شريان
 تــر ســير حكمــت خســرواني از پــيش از اســالم تــا عصــر اســالمي را در بررســي دقيــق

  نمايد. مي  ياري
 

 پس از اسالم 2.4

هاي حكمت خسرواني در متون پهلوي كه در دوران اسالمي به  گيري از مؤلفه به واسطة بهره
بيني عرفاني كه بخش عمدة دين زرتشت را در برداشت، پس از  شد جهان ها پرداخته مي آن

آنچـه از  « هاي جديد حفظ و نگهـداري شـد.    اسالم نيز به حيات خود ادامه داد و در قالب
است تحليـل واقعيـت ايـن عـالم بـه      في در ادوار بعدي حائز اهميت هاي فلس لحاظ مكتب

 »اصل نور و ظلمت و ادارة امور اين جهان سفلي به وسيلة فرشتگان عالم علوي اسـت.   دو
) در دين زرتشت، تفسير هستي، فرشته شناسي و تقدس آتش بر مبنـاي  186: 1382(نصر، 

هـاي كهـن نمـود     اديـان و فرهنـگ  نور است. نور و ظلمت از مباني عرفاني اسـت كـه در   
هـا پيونـد دارد و در    با معنويت، خلوص، كشف و شهود باطني و مانند اين است. نور  يافته

گيرد. عرفان بر اسـاس ايـن دو جهـت نـوراني و ظلمـاني، مينـوي و        مقابل ظلمت قرار مي
گيتي  پذيرد و طي طريق سالك را از ظلمت به نور، از گيتيايي، آسماني و زميني صورت مي

كند. انديشة حكيمانة ايراني كه  به عالم مينوي و از ماده به سمت مبدأ نوراني هستي بيان مي
ت و در عقايـد عارفانـة زرتشـتي    بر اساس سلسلة انـوار و تشـكيك وجـود بنـا شـده اسـ      

عناصـر  هاي عرفا و متصوفه نمود يافتـه اسـت.    ها و نوشته دارد، پس از اسالم در گفته  جاي
توانيم در كـالم عرفـاي دورة اسـالمي و اقـوالي كـه از بايزيـد،        باستان را ميحكمت ايران 

اسـت مشـاهده كنـيم. در      حالج،ابوالحسن خرقاني و امثـال ايشـان بـه دسـت مـا رسـيده      
  خوانيم: مي» و المطارحات  لمشارعا«

اي از آن به فيثاغوريـان اختصـاص داشـته و     هاي نزديك، گونه اما انوار سلوك در زمان
سـيار تسـتر و پيـروان او منتقـل     ز ايشان به بـرادرم اخمـيم رسـيده و از او بـه     سپس ا
است. طريقه سلوك خسروانيان به سيار بسطام و پـس از او بـه جـوانمرد بيضـاء       شده

: 1380(سـهروردي،  به سيار آمل و خرقان رسيده است.  انتقال يافته و از او و پيروانش
503(  
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تـوان او را پيشـواي    ت كـه مـي  هجـري اسـ   بايزيد بسطامي صوفي مشهور قـرن سـوم  
مي را بـا فلسـفة ايـران باسـتان     هاي اسـال  حالج و ديگر عارفاني دانست كه انديشه  منصور

است كه يكـي از منـابع مهـم    » النور«ترين اثري كه از او باقي است، كتاب  اند. مهم آميختهدر
و شفيعي كدكني ترجمـه  االوليا در بخش مربوط به احوال بايزيد بوده است  عطار در تذكره

به طبع رسانده است. وفور الفاظ مربوط به نور و روشنايي » دفتر روشنايي«كتاب را با عنوان 
اليم حكمــت خســرواني در لبــاس در ســخنان وي، نشــانگر ايــن اســت كــه برخــي از تعــ

گر شده و از اين طريق به حكمت اشراق رسـيده اسـت. همچنـين از     اسالمي، جلوه  عرفان
باقي مانده است كه در آن نيز تفكرات خسرواني و اشـراقي  » معراج نامه«ري به نام بايزيد اث
  شود.  يافت مي

*از شيخ ابوعبداهللا داستاني محمد بن علي بسطامي شنيدم كه گفت خبر داد مرا جـدم،  
استاد داستاني محمد بن علي، گفت حديث كـرد مـا را حسـن بـن محمـد حـاكم، گفـت        

 محمد بن حسين جرجاني كه گفت: تسبيح بايزيد اين بود: كرد ما را ابوالحسن  يثحد

النّـور و شـكراً    سبحانَ من عال فتعالي، سبحانَ العلي االَعلي دون دنُّو األدني، سبحان خالق
النور، سبحان خالق النور، حكماً لخالق النور، سبحان خالق النور، عدالً لخالق النـور،    لخالق

. جاللُـه   ن خالق النـور عـزّ و جـلّ   ن خالق النور و بحمده، سبحاسبحان لخالق النور، سبحا
  )279: 1384(شفيعي كدكني، 

هـا و   ها در عرفان و تصوف اسالمي است. انديشه يكي از مشهورترين شخصيت حالج 
سرگذشت ويژة او در زمان حيات و پس از مرگش هميشه محل بحث بوده است. بسـياري  

اند. عطار نيشابوري شاعر عـارف يكـي از    هايش تأثير پذيرفته انديشهاز عارفان و شاعران از 
هاي گونـاگون   هاي حالج را به شيوه اي به حالج دارد و انديشه كساني است كه توجه ويژه

زيــد بســطامي پــيش از او چهــرة بــازگو كــرده اســت. حــالج امتــداد راهــي اســت كــه باي
شـود تـا بـه     گرفته مـي  ن القضات پيبود و پس از حالج اين راه با بوسعيد و عي  شاخصش
اشعار و طواسـين كـه شـطحياتي را    رسد. آثار به جاي مانده از حالج مانند ديوان  عطار مي

 دهند. بر دارند نگرش خاص حالج را نشان ميدر

چراغي از نور غيب پيـدا شـد و   « كند:  گونه سخن آغاز مي حالج در طاسين السراج اين
اش سيد شد. از ميان اقمار تجلّي كرد،  ها متجاوز شد و ماه راغهم بدانجا بازگشت. به همة چ

) پيامبر مانند نـوري اسـت كـه از    43: 1379(حالج، » كوكب بود، برجش، فلك اهتزاز بود.
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عالم غيب نشأت گرفته و سپس به همان منبع نوراني بازگشته است. نوري سيادت يافته كه 
  درخشيد.  چون ماه در ميان آسمان اسرار الهي مي هم

  همان)»(آفتابش از جانب تهامه طلوع كرد، نورش از معدن كرامت درخشيد.* «
انوار نبوت از نور او پيدا شد، و انوار ايشان از نور غيب پديدار شد و در انوار نوري * «

» تر از هر قدمي، به جز نور صـاحب كرامـت نيسـت.    تر از نور او نيست. قديم برتر و پاكيزه
  )44(همان: 
نان كه گفته شد خرقاني هم از زمرة عرفايي است كه از ميـراث حكمـت خسـرواني    چ

شـيخ گفـت:   «بـر نـور را شـاهديم:    بيني اسـتوار   اند. چنان كه در نورالعلوم جهان متأثر بوده
است كه دل به آخر كار به جايي برسد كه آواز دل خود به گوش سر خود بشنود، چن   نقل

) و 345: 1391شفيعي كدكني، »(به چشم سر خويش بيند.آواز منقطع گردد نور دل خويش 
شيخ گفت: دست در عمل زن تا اخالص ظاهر شود، دسـت در  «خوانيم:  در جاي ديگر مي

گاه با ديد آيد. أعبد اللّـه   اخالص زن تا نور ظاهر شود. چون نور ظاهر شود طاعت كني، آن
  كه: زم است ايناي كه در اينجا ذكرش ال ) نكته351همان: »(كأنّك تَراه.

وقتي كه سهروردي شهيد ، خرقاني و قصاب آملي و حالج و بايزيد را ادامه دهنـدگان  
تي بـر مـا معلـوم نيسـت. امـا      خوانـد سـخنش بـه درسـ     حكمت خسرواني ايراني مي

نيست كه در نگاه سهروردي ميان اين چهار تن وجه اشتراكي بوده كه در ديگر   ترديدي
  )24: 1384كدكني،  (شفيعي شده است. عارفان ديده نمي

كه مردي اسـت اُمـي، يعنـي نانويسـا و ناخوانـا. بنـابراين،        خرقاني تصريح دارد به اين
هرگونه تأليف و تصنيفي كه به او نسبت داده شود پيشاپيش، مردود است. با اين همـه،  

 اند كه بر اساس تأليفي از او رسالة كوچك منتخب نورالعلوم را بعضي چنان تصور كرده
كـه ديگـران تـأليف    - فراهم آمده است، حال آن كه در اساس، از روي مقامات خرقاني

بندي كرده و آن را منتخـب   اي از اقوال و حكايات او را طبقه كسي گزيده - كرده بودند
  )82( همان:  نورالعلوم ناميده است.

ي ران بـر منبرهـا  و گفـت الهـي، روز بـزرگ پيغـامب    «خـوانيم:   در منتخب نورالعلوم مي
نشـينند از نـور، خلـق نظّـارة     هـا   نشينند و خلق نظّارة ايشان بود، و اولياي تو بر كرسي  نور

) صاحب كتاب فوائح الجمال 62: 1359مينوي، »(بود، بوالحسن بر يگانگي تو نشيند.  ايشان
  كند: از شيخ خرقان چنين نقل مي و فواتح الجالل
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نيمـروزي بـه جانـب عـرش      راهللا روحـه گفتـه اسـت د    شيخ ابوالحسن خرقاني قدس
تيجـه هـزار بـار اطـراف عـرش بـه       تـا گرداگـرد آن طـواف نمـايم در ن     كـرده   صعود
آرام گرفتـه و از سـرعت طـواف مـن     پرداختم و در كنار آن مردم را ديـدم كـه     طواف
ــه ــال آن  ب ــده و ح ــگفت آم ــراف آن ش ــه از اط ــيچ ك ــا ه ــود   ه ــگفتي در خ ــه ش گون

گونه سردي در حال طواف از  يستيد و چرا اينها پرسيدم شما ك كردم از آن نمي  احساس
گونه طواف طبيعت  دهيد؟ در پاسخ گفتند ما فرشتگانيم و ما انواريم و اين خود بروز مي

توانيم از آن تجاوز نمائيم، سـپس از مـن پرسـيدند تـو كيسـتي و       و روية ماست و نمي
مـن نـار و    گونه سرعت در طواف از چيست؟ در پاسخ گفتم من آدمـم و در درون  اين

كنيـد از جملـه    گونه سرعت در طواف را كه مشـاهده مـي   نور هر دو وجود دارد و اين
  )90: 1368(كبري، نتايج آتش شوق است. 

يب نـوراني طبيعـت خـود اطالعـاتي     شود خود خرقاني دربارة ترك كه مالحظه مي چنان
: 1378كبراسـت.(تورتل،  الدين  گون نجم دهد كه البته تنها راوي اين سخن آتش دست مي به

توان حضور عنصر نور را در كالم خرقاني به واسـطة   ) به طور كلي در موارد بسياري مي16
 چه از او در منابع مختلف نقل شده است مشاهده نمود. آن

الدين سهروردي مؤسس مكتب اشراق را بايد نقطـة عطفـي در امتـزاج حكمـت      شهاب
  خسرواني با عرفان اسالمي دانست.

اي كـه پيشـتر حـالج و عـين القضـات را تـا        و التهاب حاصل از معرفت عارفانهشور 
قـرار و ملتهـب از    گاه و مقام رهايي جان از زندان جسم برده بود، او را نيز بـي  شهادت

اي فلسفي تا سـتيغ آخـرين واقعـه و مفصـل جـان و جسـم        شهودي عرفاني و انديشه
  )3: 1392 (پورنامداريان، فراكشيد.

د آغازگر تركيب متون حماسي و عرفاني از طريق تأويل عناصر حماسي متـوني  او را باي
گيرد تا به صورت كلي اين  اي كه بعد از او دستماية عطار قرار مي مثل شاهنامه دانست. شيوه

اي را كه خود بر دو پاية بحث و كشـف يـا فلسـفه و     طريق را دنبال كند. سهروردي فلسفه
اشراقي خواند. اگرچه او فلسـفة مشـائي را كـه نماينـدگان      تصوف بنياد نهاده بود، حكمت

اي را كـه   كند و فلسفه برجستة آن پيش از وي، فارابي و ابن سينا بودند در آثار خود نقد مي
تـوان   شـمارد، امـا نمـي    حاصلي محض مي به مشاهدات قلبي و تجارب روحاني نينجامد بي

يس حكمـت اشـراقي نديـده گرفـت.     سـ تأثير ابن سينا را حتي در توجـه او بـه طـرح و تأ   
 اي داشـته كـه ناتمـام مانـده اسـت.      المشـرقيه  گفت ابن سينا نيز قصـد تـدوين حكمـه     بايد
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توجه به تصوف و مكاشفات قلبي در بعضي از آثار ابن سينا و سخن او )«31: 1382  (كربن،
كمتي بود دانست، نشانة آشنايي او با ح از حكمتي كه خود آن را غير از حكمت يونانيان مي

) افـق ديـد سـهروردي    12: 1392پورنامـداريان، »(كه بعدها به دست سهروردي تكميل شد.
هـاي   بيني چكيـدة تفكـر و ديـدگاه    گيري اين جهان بسيار وسيع و گسترده است و در شكل
  صاحبان انديشه پيش از او نمايان است.

تـر از   و روشـن  به عقيدة وي، انس پيشينيان با واقعيت و درك آنـان از حقيقـت بيشـتر   
هـاي كوتـاهي كـه از قـدما      لـه باشـد. در برخـي از كلمـات قصـار يـا جم      متأخران مي

رسيده معاني بزرگي نهفته است كه در صدها كتاب و دفتر متأخران نظيـر آن را    ارث به
توان يافت. برخي از سخنان پيشينيان صورت رمز داشته و همواره از يك حقيقـت   نمي

هاي كهن  نمايد. به همين جهت است كه اساطير و افسانه ت ميپنهان و راز مستور حكاي
باشد، اهميت اساطير از اين جهت است كـه مبـداء افكـار و     نيز داراي اهميت بسيار مي

هـاي او را   هـا و محبـت   ن تـرس عواطف آدمـي اسـت و اميـدها و آرزوهـا و همچنـي     
يك دارد. عهد باسـتان،  كند. به همين مناسبت است كه با فلسفه نيز ارتباط نزد مي  معلوم

هـايي از گذشـتة بسـيار دور دوران كهـن      كران كه در ميان آن نشـانه  صحرايي است بي
  )13: 1379(ديناني، د. شو مشاهده مي

  
  حكمت خسرواني و عطار .5

عطار نيشابوري از بزرگان شعر عرفاني فارسي است كه البته وجوه مختلف زندگي او بـراي  
شـود مـا را    ربـارة او يافـت مـي   چـه در منـابع گونـاگون د    نما چندان روشن نيست زيـرا آ 

بيشـتر آن مطالــب بــا يكـديگر متنــاقض و متبــاين اسـت و آميختــه بــا    « كنــد و نمــي  قـانع 
ت او نيمـة دوم قـرن ششـم و    ) جـز آنكـه تـاريخ حيـا    23: 1384(نفيسـي،   ».هاست افسانه
ور از او باقي است نكتة ابتدايي قرن هفتم بوده و چند كتاب منظوم و يك كتاب منث  هاي سال

  درخور ذكري از جزئيات دوران زندگيش در دست نداريم.

الدين محمد و شهرت آثار وي كه از جهـت بسـط فكـر و     گمان ظهور موالنا جالل بي
وسعت نظر و قوت تصرف در الفاظ و معاني و آميختن بحث و استدالل و نظر با لطف 

نظير است  ارسي بلكه معارف اسالمي بيذوق و حال و شور و هيجان آتشين در زبان ف
الشعاع قرار داده و دل و انديشة اصـحاب   رو اكثر يا تمام آثار صوفيانه را تحت و از اين
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ذوق و خداوندان معرفت را مجذوب و شيفتة خود ساخته است در اين مطلـب يعنـي   
  )1353:  3(فروزانفر،  قلّت توجه به آثار عطار و ديگران  تاثير قوي داشته است.

بيني او پي بـرد و بـه    توان به انديشه و جهان اما با مراجعه به آثار باقي مانده از عطار مي
بينـي عرفـاني    بيني است و آن، جهـان  شعر عطار در خدمت يك جهان«تحليل آن پرداخت. 

يـابيم كـه وي همـان     ) با مطالعة آثار عطار در مـي 38: 1388(شفيعي كدكني،  »ايراني است.
اند و خـود بـه    ي كرده است كه پيش از او سهروردي و پيشگامانش طي نمودهمسيري را ط

از كودكي بـاز، دوسـتي   «كند:  االولياء اشاره مي شيفتگي ديرينش به اهل اين طريق در تذكره
كـه   زد و همه وقت مفرح دل من سخن ايشان بـود بـه اميـد آن    اين طايفه در جانم موج مي

گيري از مكتب فكـري   ) سهروردي و عطار در بهره9- 8: 1391عطار، »(المرء مع من أحب.
طـور كـه در حكمـت     گيرنـد. همـان   هاي اسالمي در يك مسير قرار مي خسرواني و انديشه

آيـد در انديشـة سـهروردي و     خسرواني نور از عناصر اصلي هستي شناسي به حساب مـي 
ان شرقي عقل بـراي  عطار نيز نقشي برجسته دارد و در انديشة ايشان همانند ديگر انديشمند

فــت الهــي از طريــق كشــف و شــهود شــناخت حــق ناكــافي اســت و راه وصــول بــه معر
    گردد. مي  ميسر

اي است كه عطار در آن به گونة تمثيلي منازل سير و  الطير يا مقامات الطيور مثنوي منطق
 كند. اين مثنوي توصـيفي اسـت از سـفر    سلوك معنوي را در قالب داستان پرندگان بيان مي

كشـد. در   هاي عارض بر روندگان طريق حقيقت را به تصوير مـي  خلق به حق كه دشواري
هاي مختلفي از تفكر و انديشة دوران پيش از عطار منعكس شده و شاعر براي  اين اثر جنبه

الطير، درسـت بـه    منطق«بيان مقصود از ميراث فرهنگ گذشتة خود بهرة فراوان برده است. 
ر جزء آن را كه دنبال كنيد در آثار متفكران و شاعران و نويسندگان مانند شعر حافظ است: ه

) حكمت خسرواني از جملـه  108: 1388شفيعي كدكني، »(توانيد پيدا كنيد. قبل از عطار مي
هاي گوناگون از دوران پيش از اسـالم بـاقي مانـده و در     هايي است كه به واسطه بيني جهان

الطير عطار بروز و ظهور نموده است.  ه تبع آن در منطقعرفان و تصوف اسالمي راه يافته و ب
ترينشان بحث نور و  هاي آن را كه مهم در اينجا انعكاس حكمت خسرواني و بازتوليد مؤلفه

 دهيم. ظلمت در راستاي بيان ساختار وحدتمند آفرينش است نشان مي
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  وحدت وجود .6
 نگي آفـرينش اسـت.  يكي از مباني مهم حكمت خسـرواني بحـث وحـدت وجـود و يگـا     

اهورامزدا، قدرت محركة عالم كه به عنوان آفرينندة كل، بر تمام هسـتي احاطـه دارد مظهـر    
گاهـان   31بخشـد. در هـات    خرد است و با انديشيدن و خرد خود به همه چيز هستي مـي 

 »وري كه روشنان سپهر، از فرّ و فـروغش درخشـيدند.   اوست نخستين انديشه« خوانيم:  مي
همه نور است و بـه سـوي او نيـز    ) هستي از او سرچشمه گرفته كه 18: 1385(دوستخواه، 

كسي كه در روز نخست به درخشـيدن و نـوراني گشـتن ايـن      (اهورامزدا) آن« گردد.  ميباز
: 1377پورداوود، »(بارگاه نغز انديشيد، كسي است كه از نيروي خرد خويش راستي بيافريد.

مبدأ آفرينش است كه مراتب ديگر هستي به دنبال وجود يـافتن او  ) بهمن، صادر اول از 25
اي مزدا، هنگامي كه تو را با منش خويش، سرآغاز و سرانجام هسـتي و پـدر   «يابند.  معنا مي

گاه كه تو را با چشم دل ديدم، دريافتم كه تويي آفريدگار  (بهمن) شناختم و آن »منش نيك«
  خوانيم: ) در كتاب چهارم دينكرد مي19همان: »(و داور كردارهاي جهان» اشه«راستين 

شـود و از ايـن هفـت موجـود كامـل، كمـال        از امشاسپندان وحدت وجود حاصل مي
انــواع، بــه كمــال رســاندن و  آيــد) و نهايــت كثــرت و تنــوع در (هسـتي حاصــل مــي 

شدن در انجام وظيفة بنيادي هستي و نيز بر پا داشـتن (قـوانين الهـي). بـه ايـن       رأي هم
  )68، 1393(رضايي،  شود. يله است كه اصل پيروزي يزدان حاصل ميوس

اين مبناي وحدت وجودي كه در آن، اهورامزدا نوري واحد است كه مراتب انوار را در 
الطير به طور مشـخص مـنعكس گشـته و وحـدتي كـه       هستي جاري نموده است در منطق

  ت در آن توصيف شده است.اند به كرّا اند و هستي را فراگرفته كثرات از آن برآمده

 نيست غير او وگر هست آن هم اوست   در نگر كاين عـالم و آن عـالم اوسـت   
ــا متصــف  ــه يــك ذات اســت ام  جمله يك حـرف و عبـارت مختلـف      جمل

 كــو ببينــد شــاه را در صــد لبــاس       شــناس باشــد شــه كــه بايــد مــرد مــي
  )235: 1388(عطار، 

هستي پرتو تجلي حق است. وحدتي كه بينش عرفاني عطار متـأثر از آن شـكل گرفتـه،    
وحدتي شهودي است كه سالك را در پايان طريق سلوك محو در خورشيد وجـود حـق و   

شود كه هستي از پرتو  كند. سالك فاني به اعلي درجة وجود متصل مي نوراالنوار تصوير مي
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مبدأ خود دارد و به سوي او رهسپار است و ظلمت  او نمود يافته است. هستي رو به سوي
  خوانيم:  افتد. در گاهان مي و تاريكي كه از مقولة عدمي و نيستي است از اين امر جدا مي

اي مزدااهوره!  با آذر فروزان خويش، واپسين جايگاه هر دو گـروه را آشـكار كـن. آن    
خواهد بود. اما تيرگي ديرپاي  كس كه به سوي اَشَون آيد، در آينده جايگاه او روشنايي

 و كورسوي و بانگ دريغا ، به راستي چنين خواهـد بـود سـرانجام زنـدگي درونـدان.     
  )21: 1385(دوستخواه، 

زرتشت، خواهان اتصال به مبدأ هستي و يكي شدن با اوست تا با فروغي كه هسـتي از  
(بهمن) را بـه  كي تو را خواهم ديد و مـنش نيـك  «آن نشأت گرفته است به وحدت برسد. 

فرزانگي در خواهم يافت؟ كي به سراي اهورة تواناتر از همگان، راه خواهم يافت و نيوشاي 
تـو  «) و براي نيل به اين مقصود چنـين خواسـتار اسـت:    8همان: »(سخن مزدا خواهم شد؟

) 18همان: »(افزاي. اكنون نيز هماني كه در آغاز بودي پس به مينوي خويش، آن فروغ را بي
الطيـر اسـت    وحدت جويي و حركت به سوي مبدأ آفرينش محور تفكر غالب در منطقاين 

  داند. كه سرانجامِ كائنات را چيزي جز محو شدن در نوراالنوار و آفتاب هستي بخش نمي

ــد     هر كه در درياي وحدت گم نشـد  ــردم نش ــود م ــه آدم ب ــر هم  گ
ــب      هر يك از اهل هنر وز اهـل عيـب   ــدر غي ــابي دارد ان ــبآفت  غي
ــاب  ــان آفت ــود ك ــت روزي ب  با خودش گيرد برانـدازد حجـاب     عاقب
 دان كه نيك و بد رسيد تو يقين مي   هر گـه او در آفتـاب خـود رسـيد    

  )403(همان: 

هستي تماماً وابسته به مبدأ خويش است. مانند وابستگي سايه به مبدأ نور. بودن و شدن 
نوط به مرتبة اشرف خويش است تا برسـد بـه   اي از وجود كه تحقق يافته است م هر مرتبه

نكـرد ايـن امـر چنـين     وجود حق كه اصل و اساس هسـتي و منشـأ آفـرينش اسـت. در دي    
  شود: مي  بيان

هـاي   هاي دادار اورمزد، به ميانجي امشاسپندان، اندر ميـان آفريـده   از آغاز آفرينش اندام
د مقيم انديشگي است./// به گيتيايي حلول كرده است. /// به ميانجي وهمن، دادار اورمز

گـاه اسـت.///    ميانجي سپندرمذ، مقيم يادگاه است./// به ميانجي سروش، مقـيم انديشـه  
شهريار فر ساخته و مهربان و فر آراسته و دادگر و نيكوفرمان، همان پارسا مـرد اسـت.   
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: 1381(فضيلت، زارهاي تناني و جاني اورمزد است. هايش در سازگاري با اب كه اندام آن
102(  

در واقع هرچه غير از خداست، چيزي جز نمود و سايه و تجلي او نيست. اين نكته كـه  
ات   اي از مبدأ آفرينش نيست، در منطق هستي جز سايه الطير با تمثيل سيمرغ و ارجاع تجليـ

ت زمينـي در الهيـات      «گردد.  عالم به او بيان مي سيمرغ به عنوان مصـدريت آسـمانيِ فرديـ
همزاد و قرينة آسماني اوست. اگـر روح وفـادار بمانـد، در لحظـة      مزدايي است. گويي مثل

: 1384كـربن،  »(شود، ادغام و وحدت، وحدتي مضـاعف اسـت.   متعالي با سيمرغ يگانه مي
اي از وجود پروردگار است. با اشـراقات ذات اوسـت كـه     ) جهان آفرينش، تماماً سايه119

  اند.  مراتب مختلف هستي به عرصة ظهور رسيده

 دار نيستي سـيمرغ هرگـز سـايه      گشتي هيچ سيمرغ آشـكار گر ن
 اي هرگز نماندي در جهان سايه   گشـتي نهـان   باز اگر سيمرغ مي
 اول آن چيز آشكار آنجـا شـود     اي پيدا شـود  هر چه اينجا سايه

ــتت     بـين گـر نيسـتت    ديدة سـيمرغ  ــور نيس ــه من ــو آيين  دل چ
  )281: 1388(عطار، 

گـردد و مـراد از مراتـب     اصالت نور، مفهوم وجود استنباط مي در حكمت خسرواني از
ــان تشــكيكي وجــود اســت. كتــاب چهــار  ــور، جري ــين  ن م دينكــرد ايــن وحــدت را چن

الطير آفرينش  ) در منطق75: 1393رضايي، »(كل كائنات از يك جنس است.« كند. مي  گوشزد
ا متصل به خـود صـورت   اي از انوار ر پرتويي از وجود سيمرغ است كه مانند آفتاب سلسله

داند. اين مبدأ خلقت  آفرينش مي بخشيده است. بر اين اساس عطار نور تجلي حق را مبناي
با يك يك مرغان نسبت و اتصالي دارد چراكه صورت مرغان عالم سر به سر چيـزي جـز   «

) در مينوي خرد به اين پرتو افشـاني از نوراالنـوار   135: 1378كوب،  زرين»(ساية او نيست.
مينوي خـرد پاسـخ دهـد: كـه آفريـدگار اورمـزد ايـن آفريـدگان و         « شود:  نين اشاره ميچ

 »كـران آفريـد.   امشاسپندان و مينوي خرد را از روشني خويش و به آفرين(دعاي) زروان بي
ت و يگانگي اورمزدي اسـت. ايـن نكتـه در عرفـان     22: 1354(تفضلي،  نور، تجلي الوهيـ (

پـذيرد. خورشـيد، حقيقتـي     نون اشراق و نور است معنـا مـي  اسالمي با رمز خورشيد كه كا
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الطيـر   است كه پرتو خود را بر جهان گسترده است. اين خورشيد عالم تاب در منطـق   واحد
 كند كه گري مي در لباس سيمرغ جلوه

كه  كند. قلمرو او چنان قلمرو او وراي هفت وادي است كه دسترسي بدان را ناممكن مي
ت ارتباط دارد، سـرزمين او  از صوفيه نقل است ق ت است. چون به عالم ابديـلمرو ابدي

: 1378كوب،  زرين( روحاني و مطلع آفتاب حقيقت است. سرزمين نور است در مشرق
136 (  

ــت      اسـت   هر لباسي كان به صحرا آمـده  ــده اس ــا آم ــيمرغ زيب ــاية س  س
ــال  ــد جم ــو را ســيمرغ بنماي ــر ت ــي     گ ــي ب ــيمرغ بين ــايه را س ــال س  خي
 هر چـه ديـدي سـاية سـيمرغ بـود        گر همه چل مرغ و گر سي مرغ بود
ــويي از آن نبــود روا      ســايه از ســيمرغ چــون نبــود جــدا ــر جــدا گ  گ
 در گــذر از ســايه وانگــه راز جــوي   هر دو چون هستند با هم باز جـوي 
 اي كــي ز ســيمرغت رســد ســرمايه   اي چون تو گم گشتي چنين در سايه

ــاب     شـود يـك فـتح بـاب    گر تو را پيدا  ــي آفتـ ــايه بينـ ــو درون سـ  تـ
 خود همه خورشـيد بينـي والسـالم      سـايه در خورشــيد گـم بينــي مــدام  

  )283- 282: 1388(عطار، 

بر اين اساس، تمثيل سايه و خورشيد به عنوان دستماية عطار براي بيان رابطة وحدت و 
آيـد، تـا    اي پديد نمي نباشد، سايهگيرد. همانطور كه تا خورشيد  كثرت مورد استفاده قرار مي

وحدتي نباشد كثرتي هم صورت نخواهد پذيرفت. هستي در حكمـت خسـرواني حقيقتـي    
واحد است كه داراي تقدم و تأخر و قدرت و ضعف است. تمام مراتب آفرينش، جزئـي از  

 اند. اين مراتـب وجـود   ظهور يافته مرتبة اعالي خود هستند كه در ساختار ذومراتبي هستي،
ها متجلي است ميل دارنـد.   تر  در آن يافته، به يگانگي با درجات برتر از خود كه نوري ناب

ها دور نيستند. اين تمايل به يگانگي با اصـل   مراتبي كه با تنزالت خود تباين ندارند و از آن
اي اهوره: به ميـانجي خـويشِ   «هاي زرتشت به خوبي نمايان است.  واحد خلقت در نيايش

) اهـورايي كـه   159، 1385دوسـتخواه،  »(شَة نيك، با آرميتي نيك به سوي تو آيـيم. نيك با اَ
ستاييم. شهرياري و بزرگـواري و   اينك اهورامزدا را مي«هستي در ساية او نمود يافته است. 

هـا و گياهـان را بيافريـد.     ستاييم كـه گيتـي و اشـه را بيافريـد. آب     آفرينش زيباي او را مي 
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) و در گزيــدة 120همــان: »(همــة چيزهــاي نيــك را بيافريــد.   روشــنايي و زمــين و  
گردد و با سـلوك خـويش    خوانيم كه زرتشت چگونه به ديدار روشنان نايل مي مي  زاتسپرم

  شود. غرق در نور اهورايي مي

ن. آن انـدازه كـه بهمـن بـه     بهمن به زردشت گفت كه: باال رو به سوي انجمن مينويـا 
ي كـه نـود گـام رفتـه بـود انجمـن       رفـت و هنگـام   رفت، زردشت به نود گـام   گام  نُه

امشاسپند را ديد. هنگامي كه به بيست و چهار پايي امشاسـپندان آمـد بـه سـبب       هفت
: 1366(راشـد محصـل،   گاه ساية خويش بر زمين نديـد.   آن روشني بزرگ امشاسپندان

22(  

ــاي عظــيم  ــره   حضــرت حــق اســت دري ــات  قط ــت جن ــرد اس ــيم اي خ  النع
ــر   ــد ه ــره باش ــود قط ــا ب ــه را دري ــود      ك ــودا ب ــود س ــا ب ــز دري ــه ج  هرچ

ــا مــي  ســوي يــك شــبنم چــرا بايــد شــتافت   تــواني راه يافــت چــون بــه دري
ــيد راز   ــا خورش ــت ب ــد گف ــه دان  كــي توانــد مانــد از يــك ذره بــاز       هرك
 وان كه جان شد عضو را با او چه كـار    هر كه كل شد جزو را بـا او چـه كـار   

 كل طلب، كل باش، كل شو، كل گزين   كلّــي، كـل ببــين گـر تـو هســتي مـرد    
  )269: 1388(عطار،

حضرت حق در مقام ذات خود ناشناختني است اما در مقام تجلي با كثرات و جاري و 
هاست. نوراالنوار به اعتبار فيض و تجلي در كسوت مراتب دون خويش محل  ساري در آن

رفـتن  » از مقامات تبتّل تـا فنـا  پله پله «خت، گيرد كه نائل شدن به اين شنا شناخت قرار مي
طلبد تا شهود و وصال به آفتاب حقيقت صورت پذيرد. بندهشن در رابطه با اين نـور   مي  را

هرمزد از روشني مادي راست گويي «گويد: كه آفرينش به واسطة آن صورت گرفته است مي
كران  ش است. زيرا او تن بيرا آفريد و از راست گويي افزونگري دادار آشكار شود كه آفرين

: 1378بهار، »(كران بيافريد. كران فراز آفريد و آفريدگان را نيز همه در تن بي را از روشني بي
گرفته است كه ادراك آن جز  تمام هستي را پيوندي نوراني فرا ) در انديشة ايران باستان،37

  خوانيم: ميپذير نيست. در دينكرد با گرويدن به سلك مقدس اهورايي امكان 

هاست كـه همـين بينـايي در     جوهرة اصلي تخمة آفريدگان همانند نيروي بينايي چشم
كند)، همة آفـرينش بـه واسـطة     كران(ايجاد مي ها با گذشت زمان، دانايي بي مورد پديده
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همين نيرو با خالق خود در ارتباط هستند، مثل روشنايي كـه شايسـته اسـت از فـروغ     
وجود آيد، به همان صورت هم خداوند مهربان با نيـروي خـويش بـه همـين گونـه       به
  )76- 75: 1393آفريند. (رضايي،  مي

  دهد: عطار اين نور هستي بخش كه عالم را فراگرفته است بدين گونه شرح مي

ــده   اي دريغا هيچ كـس را نيسـت تـاب    ــاب   دي ــان پرآفت ــور و جه ــا ك  ه
ــي  ــن خــرد را گــم كن ــي اي  جملــه او بينــي و خــود را گــم كنــي   گــر ببين
 جوينـد جسـت   آرنـد و مـي   غدر مي   جمله دارند اي عجب دامن به دست
ــد      اي ز پيــدايي خــود بــس ناپديــد    ــس ناپدي ــو و ك ــالم ت ــة ع  جمل
 اي نهــان انــدر نهــان اي جــان جــان   جان نهان در جسم و تو در جان نهان
 خود ديده و خويش از همهجمله از    اي ز جمله پيش و هم بيش از همـه 
ــر عســس  ــر پاســبان در پ ــو پ ــام ت  سوي تو چون راه يابـد هـيچ كـس؟      ب

  )1388:236(عطار، 

وجوي اصل خود سرگردان است. ميل به يگانه شـدن بـا    اي در جست انسان همانند ذره
 كه كند. چنان نمايد و طالب وصل به سرچشمة نور و وجود مي تاب مي مبدأ آفرينش او را بي

بينيم.  هاي گاهاني زرتشت نيز طلب او را براي افزوني نور مقدس در وجودش مي در نيايش
گـويم تـا شـهرياري     اي مزدا اهوره! تو و اَشه و منش نيك(بهمن) را سرودي نـوآيين مـي  «

تو را بـه يـاري خـوانم، بـه سـوي       مينوي پايدار و آرميتي در من فزوني گيرد. هر آنگاه كه
) و خواستاري خود را براي رسيدن بـه امشاسـپندان و انـوار    7: 1385(دوستخواه،  »آي  من

كي اَشه و منش نيك و شهرياري مينوي بـه سـوي مـا    «كند. صادره از اهورا اينگونه بيان مي
يعني - بيند )در اينجا هنگامي كه انسان خود را از هستي تهي مي12همان: »(خواهند شتافت؟

اميد آن دارد كه  - نگرد درجات اشرف دور افتاده ميمراتب وجود، خويشتن را از   در سلسله
تر بخشد تا به سـهم بيشـتري از    اي از مراتب نور دستگير او شود و به او وجودي ناب مرتبه

آميغ است دست يابد و به عالم روشني نزديك شود كـه بارگـاه    نورانيت كه همان وجود بي
  نوراالنوار و اصل و اساس وجود است. 

ــايهام  اي ذره ــرمايه     اي گمشـــــده در ســـ ــرا س ــتي م ــت از هس  اي نيس
 بوك از آن تابم رسد يك رشته تاب   ســائلم زان حضــرت چــون آفتــاب
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 در جهم دسـتي زنـم در رشـته مـن       اي سرگشـته مـن   تا مگـر چـون ذره  
 هسـت روشن كه  گيرم عالمي پيش   پس برون آيم از اين روزن كه هست

  )241: 1388(عطار، 

ايـن سـير و سـفر نـوري اسـت كـه        راه شناخت آفتاب هسـتي بخـش و در  عارف در 
هايي كه  نمايد. سايه كند و خويشتن را به كلي گم مي شود، مقام وحدت را درك مي مي  فاني

كـران جايگـاه    شـوند. روشـني بـي    رسند فاني مي كنند وقتي به مبدأ مي به سوي نور ميل مي
روشني، گاه و جاي هرمـزد اسـت   «شود:  ه مياهورايي است چنانكه در بندهشن به آن اشار

) عارف باور دارد كه وجود حقيقي، جـز  33: 1378بهار، »(كران خوانند. كه آن را روشني بي
هايي از يك وجود مطلق هستند كـه   يكي بيش نيست و تمام موجودات تنها نمودها و سايه

مانـد. در حكـايتي از    هـا نمـي   شوند و دوئيتـي بـين آن   با رجوع به اصل خود با آن يكي مي
هـاي كثيـر را در نـور     الطير هاتف غيبي خطاب به ذوالنون مصري نيست شـدن سـايه   منطق

  دهد: وحدت چنين شرح مي

 پاي و سر گم شد ز سر تا پـاي او    بعد از آن چون محو شد اجزاي او
ــتش  ــاب طلعـ ــه دارم آفتـ  وز جمال خويش سـازم خلعـتش     عرضـ
ــنم   ــش ك ــة روي ــون او گلگون  معتكف بر خاك اين كـويش كـنم     خ

 پــس بــرارم آفتــاب روي خــويش   ور گردانمش در كوي خويش سايه
ــن   ــاب روي م ــد آفت ــون برآم  اي در كـوي مـن   كي بمانـد سـايه     چ
 نيــز چــه؟ اهللا اعلــم بالصــواب      سايه چون نـاچيز شـد در آفتـاب   

  )349: 1388(عطار، 

دارندة وجود كائنات، مكرر توسـط عطـار   آفتاب در جايگاه هستي بخشي و مقام برقرار 
به كار رفته است. كاركردي كه در ايران باسـتان و انديشـة رايـج در آن دوران بـه وضـوح      

  ها چنين آمده است: است. در يشت  نمايان

هنگامي كه خورشيد فروغ بيفشاند و تابان شود، هنگامي كه خورشيد بدرخشد، صدها 
فرّ را فراهم آورند و فرو فرستند. آنان اين فرّ را بر  و هزارها ايزد مينوي برخيزند و اين

اَشـه را، افـزايش هسـتيِ اَشـه را.      زمين اهـوره آفريـده پخـش كننـد، افـزايش جهـان      
 )323: 1385(دوستخواه، 
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الطير هر يك از مرغان كه رمز و نماد گروهي از سـالكان هسـتند، در كسـوت     در منطق
سـوت وحـدت و رمـز حضـرت حـق اسـت       ر ككثرت، پس از طي طريق به سيمرغ كه د

حكمـت  «كننـد. نـوري كـه هماننـد      رسند. نورالنور را كه اعلي مرتبة نور است درك مي مي
  نمايد. مرادف وجود است و تشكيك آن، ذو مراتب بودن وجود را متبادر مي» خسرواني

 پــاي تــا ســر غرقــة درد آمدنــد   چون همه در عشق او مرد آمدند
 لطف او را نيز رويـي تـازه بـود      زانـدازه بـود  گرچه استغنا برون 

 هر نفس صد پردة ديگـر گشـاد     حاجب لطف آمد و در برگشـاد 
 پس ز نورالنور در پيوسـت كـار     شد جهان بـي حجـابي آشـكار   
 بر سرير عـزّت و هيبـت نشـاند      جمله را در مسند قربـت نشـاند  

  )424: 1388(عطار، 

ـ     تمام ممكنات در نگاه عطار ساية هـا را پديـد    ا تجلّـي خـود آن  سـيمرغ هسـتند كـه ب
ها برابر است. اصالت وجـود و بارگـاه سـيمرغ بـا      است و نبودن سيمرغ با عدم سايه  آورده

مفهوم نور و جايگاه نوراالنوار در حكمت خسرواني يكسان است. نوري كه زرتشت پيامبر 
وط بـه ارادة او و فيضـان   ستايد و بودن و شدن هستي را منـ  هاي خود پيوسته مي در نيايش

داند. سي مرغ پس از دست يافتن به مرتبة وصـال، در وجـودي    انوار وجود از جانب او مي
  ماند. شوند و چيزي جز نور واحد سيمرغ در ميان نمي مطلق محو مي

 يافتند از نور حضـرت جـان همـه      چون شدند از كل كل پاك آن همه
 نــوعي دگـر حيــران شــدند  بـاز از    بــاز از ســر بنــدة نــو جــان شــدند
ــان  ــاكردة ديرينشــ ــرده و نــ  شان پاك گشت و محو شد از سينه   كــ
ــت   ــان بتاف ــت از پيش ــاب قرب  جمله را از پرتـو آن جـان بتافـت      آفت
ــان     هم ز عكس روي سـيمرغ جهـان   ــد آن زم ــيمرغ ديدن ــرة س  چه

  )426(همان:

يابد.  فروغ و آتش در عرفان نماد نور، عشق و اشراق است كه با حضرت حق پيوند مي
گـردد و در كشـف و شـهودهاي عرفـاني،      آتش به صورت عشـق در عرفـان متجلـي مـي    

كه در ديـن زرتشـت برتـرين     شود. چنان هاي فرّ و فروغ و نور و آتش مكرر ديده مي مؤلفه
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براي فرّ و فروغش، مـن او  «زامياد يشت آمده است: در ها هستند. هاي اهورامزدا همين جلوه
ــاگرفتني را –را  ــدة ن ــزدا آفري ــرّ م ــد  - ف ــگ بلن ــه بان ــا نمــازي ب ــي ب ــا زور م » ســتايم. و ب

) در كارنامة اردشير بابكان پيوستگي اهورامزدا، امشاسـپندان، فـرّ و   494: 1385  (دوستخواه،
ش شاپور فرزنـد خـويش ديـد، بـه     اردشير چون« بينيم. آتش را در هنگام ستايش اردشير مي

روي در افتاد و اندر هرمزد خـداي و امشاسـپندان و فـرّة كيـان و آذران شـاه(آتش بهـرام)       
خـوانيم:   در كتاب روايـت پهلـوي مـي   ) 109: 1386وشي،  پيروزگر، بس سپاس انگارد.(فره

را از جايي پيداست كه آتش چنان ارجمند است كه هرمزد، تن مردمان را از تن آتش، جان «
 »كـران روشـني بيافريـد.    فكر و انديشة خويش بيافريد و روشني و فروغ را از روشـنيِ بـي  

شناسي مزدايي نقشـي   نقش اين نور(فرّ) در جهان«) آشكار است كه 27: 1367(ميرفخرايي، 
اساسي است. هالة عظمت موجودات نوري، توان انسجام بخش وجود هـر موجـود، آتـش    

: 1373(شـايگان،   »تقدير هر موجودي در همين نور است. زندگي بخش، فرشتة شخصي و
هـاي گونـاگون    الطير به شكل ) اين پيوستگي بين فرّ و فروغ، آفتاب و آتش را در منطق221

وش، خورشيد فرّ///  پادشاهي ماه«گويد:  كه عطار در وصف شاهي مي كنيم. چنان مشاهده مي
انعكاس اين مؤلفة كهن ايراني را در  )417: 1388عطار، »(داشت چون يوسف يكي زيبا پسر

وگوي  در داستان يوسف و زليخا فرهمندي او را هنگام گفتكه  بينيم. يا هنگامي شعر او مي
عناصـر از حكمـت خسـرواني در اثـر     كنـد شـاهد بازتـاب ايـن      مأمور تنبيه پيامبر بيان مي

  هستيم.   وي

ــدازد     مرد گفت اي يوسف خورشيد فرّ  نظــرگــر زليخــا بــر تــو ان
 بي شك انـداز مـرا در پـيچ پـيچ       چون نبيند بر تو زخم چوب هيچ

  )378(همان: 

  خوانيم: و در تعريف هماي از خود مي

 چون توان پيچيد سر از فـرّ او    آن كه شه خيزد ز ظـلّ پـر او  
 به دست اي آيد ذره ظلّش تا ز   جمله را در پرّ او بايد نشست

  )273(همان: 

آتش در تفسير عرفاني آن همان نور است. نوري كه هستي پرتويي از تـابش آن اسـت.   
صوفيان ايراني به اقتضاي اصل زرتشتي خود، اين عشق جهانگير را آتش مقـدس ناميدنـد   «
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) عطار در حكايتي ديگر، از زبان اياز 12: 1374ستاري،»(سوزاند. كه جز خدا همه چيز را مي
سوزاند و در آتش فرّ سـلطاني   فروغ عارفانه را كه سالك را مي نسبت به سلطان محمود اين

  كند: گونه وصف مي رساند اين كند و به يگانگي مي محو مي

ــي   گفــت هــر گــه از كمــال لطــف شــاه  ــاه   م ــكين نگ ــن مس ــوي م ــد س  كن
 گـردد وجـودم سـر بـه سـر      محو مـي    در فــــروغ پرتــــو آن يــــك نظــــر
ــاه    ــرّ شــ ــاب فــ ــاي آفتــ ــاك    از حيــ ــيپ ــاعت ز راه  برم ــزم آن س  خي

ــي ــود  چــون نم ــام وج ــن ن ــد ز م  چون به خدمت پيشت افتدم در سجود   مان
ــا خــود مــي    كنـي  گر تو يك لطف و اگر صـد مـي   ــو ب ــدي ت  كنــي از خداون

ــايه ــاب   س ــود در آفت ــم ش ــو گ ــاب    اي ك ــيچ ب ــد خــدمتي در ه  زو كــي آي
ــاب روي     اي در كــوي تــو هســت ايــازت ســايه ــده در آفتـ ــم شـ ــو گـ  تـ

 نمانـد  دانـي، او تو  خواهي كن، هرچه   چون شد از خود بنـده فـاني او نمانـد   
  )407: 1388(عطار، 

هاي مهم تفكر جامعة ايران باستان از عناصر مؤثر بر شاكلة  ديوان به عنوان يكي از بخش
حكمت خسرواني و معنايابي آن هستند.  نيروهاي اهريمني از جانب ظلمت در تفكر ايران 

هاي نوراني آفرينش قرار دارنـد. ديوهـا در زمـرة ايـن      تان مقابل قدرت اهورايي و جنبهباس
ل در جريان هسـتي و ويـران كـردن    روند كه در پي ايجاد خل نيروهاي اهرميني به شمار مي

تـرين   اهـريمن تبهكـار گفـت: واي بـر مـن از دسـت ارديبهشـت./// نـاخوش        «هستند.   آن
هـا   تـرين تبـاهي   سـتيزد./// تبـاه  هـا ب  تـرين ناخوشـي   نـاخوش  ها را براندازد. /// بـا  ناخوشي

ها بستيزد./// ديوترين ديوان را براندازد./// با ديوترين ديـوان   ترين تباهي براندازد./// با تباه  را
كوشند تـا مـردم را از مـنش نيـك دور و خـرد       ) ديوان مي290: 1385دوستخواه، »(بستيزد.

ها تماماً در راستاي ويراني و تاريكي است كه ايـن   اقدام آناهورايي و راستي را نابود كنند. 
ت اهـورايي قـرار دارد. نوران    امر مقابل آفرينش ت كـه مفهـوم وجـود از آن     گري و نورانيـ يـ

شود و هرچه كه با تاريكي پيوند يابد اخالل در سلسلة وجود را بـه دنبـال دارد.    مي  استنباط
مان گوشزد شده و راه مقابله با آن گرويدن بـه  اين خوي ويرانگر در خطاب زرتشت به مرد

آگاهـانم.   هايي ناشنوده مـي  اي هوشمندان! شما را از آموزش«راه اهورايي عنوان گشته است.
كننـدگان جهـان اَشـه را نـاگوار و      تبـاه - »دروج«هـاي   ش گمان، اين سخنان، پيروان آموز بي
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) پـس از اسـالم ايـن عنصـر     17 :1385دوستخواه، »(دلدادگان مزدا را بسيار خوشايند است
اي كـه   گر در فرهنگ و ادبيات همچنان باقي ماند اما با توجه به محيط فرهنگـي تـازه   ويران

كـه وصـف آن گذشـت، بـه مفهـوم شـيطانِ       » ديو«شكل گرفته بود و تحوالت متأثر از آن، 
اسـالم   با ظهور و انتشـار «ادبيات اسالمي نزديك شد و به جاي آن به كار گرفته شد چراكه 

قسمت عمدة آثار فكري و فرهنگي ايران تحول يافت. يعني از صورت ايراني و زرتشتي به 
) شايد يكـي از عللـي كـه ديـو     102: 1380محمدي ماليري، »(زي عربي و اسالمي درآمد.

مفهوم دقيق خود را از دست داده و در معناي شيطان و ابليس به كار رفته است اين باشد كه 
اهـورايي در متـون كهـن هـم وصـف      مفاهيم و به ويژه مفـاهيم مينـوي و    به روشني ديگر

  ست.ا  نشده

آفرينش ديوان و موجودات اهريمني، به وضوح آفرينش مينـوي اورمـزد و موجـودات    
هاي پهلوي توصيف نشده است. نـام ديوهـاي بسـياري در     اهورايي، در اوستا و كتاب

د و گاهي تنهـا در  توان به دست آور ميها ن ها آمده است، ولي آگاهي چنداني از آن متن
  )41 :1393(آموزگار، حد يك نام است. 

ديوها نيز مانند ايزدان سلسله مراتب دارند و از نظر اهميت و قدرت عمل «در متون كهن
ها به اندازه ايزدان روشن  گيرند، ولي شخصيت وجودي آن هاي باال و پاييني قرار مي در مقام

كنندة  ) به هر ترتيب اين ديوان كه در انديشة ايران باستان ويران43(همان:  »و واضح نيست.
شوند در عرفـان اسـالمي راهـزن طريـق      آفرينش اهورايي و دشمن نور و وجود معرفي مي

د كـه اتحـاد بـا جايگـاه نـور و      سالك و گمراه كنندة او هستند تـا از رسـيدنش بـه مقصـو    
   است جلوگيري كنند.  وحدت

 تا سليمان را تو باشـي راز دار    ان بـاز دار ديو را در بند و زند
 كنيبا سليمان قصد شادروان    ديو را وقتي كه در زندان كني

  )259: 1388(عطار، 

الطير هم مانند بسياري از متون عرفاني ديگر، ديو معـادل   شود در منطق كه ديده مي چنان
تـر در پيونـد بـا     تـر و وسـيع   توان معنايي عـام  شيطان و ابليس به كار رفته است. هرچند مي

نيروهاي گمراه كنندة آدمي براي آن در نظر داشت اما با توجه به فرهنگ رايج پس از اسالم 
و ساية تفكر اصحاب شريعت بر نظام فكري دوران، در متون اسالمي تأويل و تفسير ديو را 
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يو راه زن طريـق و  بينيم. چنانكه در اين بيت د به نفس اماره، ابليس، صفات مذموم آدمي مي
  عامل گم كردن راه رستگاري است.

 تير خـذالن بـر دلـت ناگـاه زد       يكي گفتش كه ديوت راه زد آن
  )289(همان: 

  
  گيري نتيجه .7

اي  شناسيم، انديشه مي» حكمت خسرواني«بيني ايران پيش از اسالم كه آن را به عنوان  جهان
آن ساختاري ذومراتبي و تشـكيكي دارد.   اشراقي، مبتني بر نور و ظلمت است كه هستي در

ــوا   ــيض ان ــدأ ف ــورامزدا، مب ــق در آن، اه ــود مطل ــود  وج ــب دون خ ــه در مرات ر اســت ك
گردد. تجربة معنوي زرتشت كه در سرودهاي گاهاني شـاهد آن هسـتيم نگـاهي     مي  متجلي

ترين ويژگي اشراقي و عرفاني آن تكيه بـر نـور و ديـدار بـا      وحدت وجودي است كه مهم
هاي  هاي نوراني است. اين مبناي عرفاني و اشراقي از مبدأ اوستايي خود به واسطه تشخصي

اي به دورة بعد منتقل گشت تا در دورة اسالمي آثار حماسي و  گوناگون حفظ شد و از دوره
ترين آثار عرفاني است كه با  الطير عطار از جمله مهم دار خود ساخت. منطق عرفاني را ميراث

توانيم انعكاس حكمت خسرواني و تأثيرگذاري آن را در متون بعد از اسالم  مياستناد به آن 
مشاهده كنيم. حكمـت خسـرواني، ايـن نگـاه وحـدت وجـودي و اشـراقي را بـه وسـيلة          

هايي چون: نور ، آتش، فرّ، امشاسپندان(فرشتگان مقرّب) و ايزدان كه در مقابـل خـود    مؤلفه
كند.  يندگان يگانگي با اصل و منشأ هستي عرضه ميظلمت، اهريمن و ديوان را دارند به جو

شود نور  مراتب يك حقيقت سخن گفته مي  درون اين ساختار تشكيكي كه در آن از سلسله
و تقـدم و تـأخر برخـوردار اسـت.      گيريم، از شـدت و ضـعف   كه آن را مرادف وجود مي

بـه االشـتراك مراتـب     عبارتي در آن، وجود، حقيقتي است كه هم ما به االمتياز و هم مـا   به
گيرد. به اين ترتيب چنين وجودي با تنزالت خود مباينت نـدارد و در آن،   گوناگون قرار مي

گيرد و  مراتبي. وجود از نوراالنوار نشأت مي  اي سلسله به گونه هستي پرتو تجلي حق است
گـردد. بيـنش عرفـاني عطـار نيـز متـأثر از چنـين وحـدت          گر مـي  در صور گوناگون جلوه

اي قوام يافته است كه در آن سالك كثرت را در وحدت و مراتب متفرق وجودي را  هوديش
هـاي   بيند. از جمله مباحث جالب توجـه كـه در تمثيـل    در يگانگي آفتاب حقيقت، محو مي
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هايي است كه در انديشة  اند، انعكاس و بازتوليد مؤلفه الطير به دست عطار ترتيب يافته منطق
تـرين ايـن مشـتركات فكـري      ها هستيم. مهـم  پيش از اسالم شاهد آن اشراقي ايران- فلسفي

يگانگي جهـان آفـرينش و تسـرّي نـور     - 2استنباط مفهوم وجود از مؤلفة نور.- 1عبارتند از: 
راني خـود و اتصـال بـه خورشـيد     بازگشت سالك بـه اصـل نـو   - 3خالق در اجزاي هستي.

منـوط دانسـتن   - 4مبـدأ نـور.   وابستگي تمام و كمال سلسله مراتب خلقت به- 3حق.   وجود
تابي طالب وصـل بـه    بي- 5ادراك پيوند نوراني هستي به گرويدن به سلك اهورايي و الهي.

ود را از منشـأ خلقـت   سرچشمة نور و احساس خـالء ناشـي از آن كـه تكملـة وجـود خـ      
نـور در سلسـلة تجلـي يافتـة هسـتي.       تأكيـد بـر پيونـد فـرّه و آتـش و     - 6 اسـت.   خواهان

زاي اين وجه از جهان در انحراف سالك از طريق وصـال   يوان و نقش آسيبويرانگري د  .7
  و رسيدن به مرتبة وحدت.

  
  نامه كتاب

 ). تاريخ اساطيري ايران، تهران: سمت1393آموزگار، ژاله (

هاي حكمت خسرواني در تصوف سـدة چهـارم و پـنجم هجـري،      مايه ). بن1392آقاصفري، مهسا(
 تهران: دانشگاه تربيت معلمپايان نامه كارشناسي ارشد، 

 ). شعاع انديشه و شهود در فلسفة سهروردي، تهران: حكمت1379ابراهيمي ديناني، غالمحسين (

). مفهوم نور و ظلمت در فلسفه اشراق و تأثير پذير از آيين زرتشت، پايان نامـه  1381اكبري، اكبر (
 كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه آزاد واحد تهران مركز

 دادگي،تهران: توس ). بندهش، فرنبغ1378مهرداد ( بهار،

 ها، تهران: اساطير )، دو گزارش از گات1377پورداوود، ابراهيم (

 ). عقل سرخ، تهران: سخن1392پورنامداريان، تقي (

ده مقالــه عرفــاني)، بــه كوشــش ). شــهود زيبــايي و عشــق الهــي (هفــ1399پورنامــداريان، تقــي (
 آبي اسمعيلي، تهران: كتاب  ياسين

 ). مينوي خرد، تهران: بنياد فرهنگ ايران1354تفضلي، احمد (

 ). تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم، به كوشش ژاله آموزگار، تهران: سخن1376تفضلي، احمد (

 ). شيخ ابوالحسن خرقاني، ترجمة عبدالمحمد روح بخش، تهران: مركز1378تورتل، كريستين (
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هاي فارسـي شـيخ اشـراق، پايـان نامـه       حكمت خسرواني و رساله). 1388جعفري گلنسايي طيبه (
 كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه عالمه طباطبايي

 ). مجموعه آثار حالج، ترجمه و شرح قاسم ميرآخوري، تهران: يادآوران1379حالج، (

 اريدي ايراني، جلد اول، تهران: مروها ترين سرودها و متن ). اوستا، كهن1385دوستخواه، جليل (

 ). حكمت خسرواني، تهران: بهجت1379رضي، هاشم (

 ). كتاب چهارم دينكرد، تهران: علمي1393رضايي، مريم (

 هاي زادسپرم، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ). گزيده1366راشد محصل، محمدتقي (

 ). صداي بال سيمرغ، تهران: سخن1378كوب، عبدالحسين ( زرين

 ). عشق صوفيانه، تهران: مركز1374ستاري، جالل (

، تصــحيح و مقدمــه، 1اق، جلــد ). مصــنفات شــيخ اشــر1380الــدين يحيــي ( ســهروردي، شــهاب
 كربن، تهران: پژوهشگاه علوم انساني  هانري

ايرانــي، ترجمــة بــاقر كــربن: آفــاق تفكــر معنــوي در اســالم  ). هــانري1373شــايگان، داريــوش (
 فرزان  پرهام،تهران:

 ). دفتر روشنايي، از ميراث عرفاني بايزيد بسطامي، تهران: سخن1384محمدرضا (شفيعي كدكني، 

عرفــاني ابوالحســن خرقــاني،  ). نوشــته بــر دريــا، از ميــراث1391شــفيعي كــدكني، محمدرضــا (
 سخن  تهران:

كـدكني،   قـات محمدرضـا شـفيعي   الطيـر، مقدمـه، تصـحيح و تعلي    ). منطـق 1388عطار، فريدالدين (
 سخن  تهران:

 االولياء، تهران: زوار ). تذكره1391الدين ( فريد عطار،

)، وحـدت آفـرينش،   1398غالمپور آهنگر كاليي، ليال. محمود طاووسي و شهين اوجاق عليـزاده ( 
نامه علمي تفسير و تحليل متون زبان و  الطير عطار؛ فصل هاي حكمت خسرواني در منطق مايه بن

 ادبيات فارسي(دهخدا)، دوره يازدهم

 ). كتاب سوم دينكرد، دفتر نخست، تهران: فرهنگ دهخدا1381فريدون (فضيلت، 

 ). كتاب سوم دينكرد، دفتر دوم، تهران: مهرآيين1384فضيلت، فريدون (

 ). كارنامه اردشير بابكان، تهران: دانشگاه تهران1386وشي، بهرام ( فره

الدين محمد عطـار نيشـابوري،   ). شرح احوال و نقد و تحليل آثار فريد1353الزمان ( فروزانفر، بديع
 تهران: كتابفروشي دهخدا

محمـد بـاقر سـاعدي خراسـاني،     الجـالل، ترجمـة    الجمال و فواتح ). فوائح1368الدين كبري ( نجم
 مروي  تهران:
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). روابـط حكمـت اشـراق و فلسـفة ايـران باسـتان، ترجمـة احمـد فرديـد و          1382كربن، هانري (
 ي حكمت و فلسفه ايرانعبدالحميد گلشن، تهران: مؤسسة پژوهش

هاي آيين زرتشت در انديشة سهروردي، ترجمـة محمـود بهفـروزي،     مايه ). بن1384كربن، هانري (
 تهران: جامي

 ). ايران از آغاز تا اسالم، ترجمة محمد معين، تهران: علمي و فرهنگي1372گيرشمن، رومن (

ـ    1359مينوي، مجتبي ( ضـميمة منتخـب نورالعلـوم،     ه). احوال و اقوال شـيخ ابوالحسـن خرقـاني ب
 كتابخانة طهوري  تهران:

). تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني بـه عطـر   1380محمدي ماليري، محمد (
 اسالمي، جلد چهارم، تهران: توس

 ). روايت پهلوي، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي1367ميرفخرايي، مهشيد (

 جاودان خرد، تهران: سروش). 1382نصر، سيدحسن (

  نامة شيخ فريدالدين عطار نيشابوري، تهران: اقبال ). زندگي1384نفيسي، سعيد (
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