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چکیده
در پی تشکیک و معارضۀ فخر رازی با موضوو اشوار رمویی ابو سویاا بو قصوۀ
رمویی-تمثیلوی سومما و ابسوا در تابیو او از نمو نهو اشوارا و تابیهووا ،

خواج نصیر در رد ادعای او ب تأویل قو اب سیاا ب روایتوی از سومما و ابسوا

پرداخت ک آ را موافق قو اب سیاا یافت بود؛ و با عاوا ای نکت ک جوزجانی

نیی قصۀ سمما و ابسا را در ردیف آثار اب سیاا آورده و اب سیاا هو در رسواۀۀ
قضا و قدر ب نام «ابسا » اشاره کورده اسوت ،تلویحوا روایوت دو بورادر سومما و
ابسا را از قص های رمیی-تمثیلی اب سیاا تلقی کرد .پو

از ایو اقودام خواجو

نصیر ،شارحا متأخر اشارا و تابیها و دیگر آثار اب سیاا ،بی هوی تحقیوق ،و

صرفا ب اعتبار ادعای خواج نصویر ،روایوت سومما و ابسوا خواجو نصویری را
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سومی قصۀ رمیی-تمثیلی اب سیاا تلقی کردند؛ درحاۀیک بورای ایو کوار ،جوی

ادعای نامستاد خواج نصیر هی سادی نداشتاد .ایو پوووه

بوا رد ایو تلقوی،

براساس شواهد و دالیل مستاد اعمم میکاد ک اب سویاا هوی قصو ای بوا عاووا

«سمما و ابسا » تصایف نکرده و مشاراۀی او در تابی او از نم نه اشوارا و

تابیها نیی ،ن روایت خواج نصیر از قصۀ سمما و ابسا ک اسطور سمما و
ابسا یونانیاالصل ترجم شده توس حای ب اسحاق بوده است.

واژههای کلیدی :اب سیاا ،اشارا و تابیها  ،سمما و ابسا  ،خواج نصیر.

مقدمه
در دورا ضد فلسفی و ضد سیاوی ،اشار رمیی شیخاۀرئی

ابسا در تابی او از نم نه اشارا

بو قصوۀ رمویی-تمثیلوی سومما و

و تابیها  ،موجی مهیوب از رد و تخطئو و توجیو و تأویول

شتاب زده را در پی داشت .امام اۀمشککی ک علمدار جاب

ضد فلسفی و ضد سویاوی بوود ،ایو

اشاره را بیمحتوا و ۀُغَی خواند و رمیگشایی از آ را تکلیف و دعو ب شااسایی امور غیبی نامیود،
و خواج نصیر  -ک خود را شارح و مدافع آرای فلسفی شیخ اۀرئی

موی دانسوت -برحسوب نقو

محقق خود ،ب یافت نسخۀ حکایت «سمما و ابسا » ماطبق با اشار شیخ و کشف محتوای فلسفی

آ همت گماشت .وی گویا بیست سا پ

از اتمام شرح اشارا  ،قصۀ سمما و ابسا متااسب با

ارجاعا شیخ در تابی او نم نه را یافت و مدعی شد ک جوزجانی نیوی ایو قصو را در تتموۀ

شرح احوا و آثار اب سیاا ،جیء تصانیف استاد خود آورده و خود شیخ نیی در رساۀۀ قضوا و قودر،

اصاۀت ای روایت از قص را تأیید کرده است .بورای اسواس ،شوارحا و ناقودا بعودی اشوارا

و

تابیها نیی دو دست شدند .گروهی در صف فخر رازی قورار گرفتاود و گروهوی در خو خواجو

نصیر قل زدند .در ای گیرودار ،آنچو ۀحوا نشود ،رویکورد سویاوی بو عرفوا فلسوفی نهفتو در

حکایا رمیی-تمثیلی و اشارا و تابیها شیخ درمورد آ ها بود .ب ای ترتیب ،چاوی اۀقوا شود
ک شیخاۀرئی  ،عموه بر حی ب یقظا و رسال ةا طیر ،رسواۀۀ رمویی-تمثیلوی سوومی تحوت عاووا
سمما و ابسا نیی تصایف کرده است.
نباید فراموش کرد ک شیخ اۀرئی

پی

و بی

از آنک عارف باشد فیلسووف بوود و عرفوا او

نیی عرفا فلسفی مبتای بر مبانی تبیی شده در قصوید عیایو و حوی بو یقظوا و رسال ةا طیر اسوت؛

باابرای  ،باید توج داشت ک رمیگشایی از محتوای معاوی تابی او از نم نه اشارا و تابیها

با تحلیل و تأویل روایت هرمسی سمما و ابسا یونانیاالصل یا هر روایت دیگور از ایو قصو در
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چارچوب رویکرد سیاوی ب عرفا فلسفی ،بی توج بو محتووای معاووی قصوید عیایو و حوی بو
یقظا و رسل ةا طیر ،ن ممک است و ن معقو و ن نتیج ای دربرخواهود داشوت .بورای اسواس ،در
بررسی و تحلیل موضو ای تحقیق ،معیار اساسی ،مشی فکری و عرفا فلسوفی تبیوی شوده توسو
در س اثر مذکور خواهد بود.

شیخاۀرئی

اهداف تحقق
هما گون ک در مقدم آمد ،تشکیک فخر رازی در ارجا نکا اساسوی تابیو او از نمو نهو

اشارا

و تابیها ب قصۀ «سمما و ابسا » و اعمم «ابسا » ب عاووا درجوۀ عرفوا افوراد از سووی

شیخاۀرئی  ،موجب تلقی نادرستی دربار سمما و ابسا شود .همچاوی تومش خواجو نصویر در
توجی و تبیی محتوای معاوی تابی مذکور و مستادسازی ارجا شیخ با اعوم روایتوی متااسوب از

قصۀ سمما و ابسا و انتساب آ بو شویخ اۀورئی

و تبعیوت ناقودا و شوارحا متوأخر اشوارا و

تابیها از خواج نصیر ،موجب شد تا روایتی مشکوک از قصۀ «سومما و ابسوا » جویء رسواال

شیخ اۀرئی

تلقی شود؛ ب طوریک رویکرد فلسفی-عرفانی شویخ بو «فورد عوارف» و درجوۀ او در

عرفا  ،ب تأویم خواج نصیر از نمادهای آ روایت مشکوک از قصۀ «سمما و ابسوا » ارجوا
داده شد؛ کاری ک هرچاود در تقابول و تعوار

سوءبرداشت از رویکرد شیخاۀرئی

بوا تشوکیکا فخور رازی کارسواز بوود ،موجوب

ب «نف » و درجۀ نف

در عرفا  -در درازمد شد؛ باابرای ،

اهداف ای تحقیق دو موضو مرتب را ب شرح زیر شامل میشود:

اۀف) رد تلقی رایج مبای بر ایاک قصۀ «سمما و ابسا » جیء تصایفا شیخاۀرئی

ب) اثبا ایاک ماظور شیخاۀرئی

باشد.

در تابی او از نم نه اشارا و تابیها  ،روایت هرمسی

سمما و ابسا یونانیاالصل ترجمۀ حای ب اسحاق بوده است.
مباحث نظری

انتساب قصۀ سالمان و ابسال به شیخالرئیس
شیخ اۀرئی در تابی او از نم نه اشارا و تابیها ب داستا «سمما و ابسا » اشار واضوحی

دارد« :هرگاه داستا سمما و ابسا ب گوش تو رسوید و کسوی آ داسوتا را برایوت نقول کورد،
توج داشت باش ک سمما ضرب اۀمثلی است برای تو و ابسا ضورباۀمثول درجوۀ توو در عرفوا

است ،اگر از اهل عرفا هستی .پ

اگر می توانی رمی را حل و بیا کو » (ابو سویاا.)440 :13۸۸ ،

ای اشار اب سیاا ،فخر رازی را  -ک با بیشتر آرای شویخاۀورئی

مخاۀفوت مویورزیود و ظواهرا از
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وجود قصۀ سمما و ابسا بی خبر بود  -وا داشت ک در نقد ای تابیو شویخ بگویود« :سوخ شویخ

نوعی ۀغی است و سمما و ابسا را شیخ جعل کرده ،و مقصود شیخ از سمما حضر آدم و مراد

از ابسا بهشت و مقصود از آدم ،نف

ناطقۀ تو ،و مقصود از بهشت ،درجا خوشوبختی اسوت .و

تکلیف شیخ ب حل ای رمی از ۀغی بدا ماند ک کسی را ب شااسایی امور غیبی دعو کااد».

خواج نصیر ضم رد نظر فخر رازی گفت« :تکلیف شیخ ب حل معما تکلیف ب شااسایی امور

غیبی نیست ،بلک حل معما را ب مکلفی واگذار می کاد کو ایو داسوتا را شوایده باشود ،و در آ

صور است ک «اندیش میتواند بدا آگواهی یابود و عقول مویتوانود آ را بگشواید» (سوجادی،

.)139-13۸ :1374

از آنجا ک داستا رمیی-تمثیلی یونانیاالصلی ک حای اب اسحاق آ را از یونانی بو عربوی

ترجم کرده بود ،روایت مشهور قصۀ سمما و ابسا بود ،ابتدا خواج نصویر آ را مشواراۀی تابیو

شیخاۀرئی

میپادارد و رموز آ را در راستای ارجا شیخ تشریح و تأویل میکاود ،اموا ظواهرا در

تأویل رمی «ابسا » درمی ماند و بیست ساۀی را در تکاپوی روایتی متااسوب تور از داسوتا سومما و

ابسا سپری میکاد تا آنک گویوا «پو

از گذشوت بیسوت سوا از اتموام شورح اشوارا  ،داسوتا

دیگری را [غیر از روایت حای اب اسحاق] می شاود و می پادارد ک ای قص باید هما باشود کو

مورد نظر شیخ بوده است؛ و [در توجی ای پادار] استااد می کاد ک  :ابوعبید گرگوانی در فهرسوت
تصانیف شیخاۀرئی

از داسوتا سومما و ابسوا یواد کورده اسوت» (هموا  .)142 :او در تکمیول و

توجی ای استااد تصریح میکاد ک «ای داستا را عیاا ب بیوا شویخ رقو نویده و آ را بو قلو و

انشای خود نق

ای سطور ساخت  ،تا سخ ب اطااب نکشد» (کرب .)146 :1392 ،

چای می نماید ک عموه بر شوق وافر و اراد قواطع خواجو نصویر بورای رد نظور فخور رازی و

عمقۀ او ب مستادسازی محتوای رمیی آ تابی ب داستا متااسب با بیا شیخ ،مشکل دیگوری نیوی

رخ نموده است و آ  ،رویکرد نادرسوت خواجو نصویر در مطابقوتداد محتووای رمویی-تمثیلوی

قصید عیای  ،حی ب یقظا و رسال ةا طیر با نظریۀ اب سیاا دربار قووس نیوۀوی و صوعودی هبوو و
صعود نف

است ک در جعول انتسواب ایو قصو بو شویخ اۀورئی

مو ثر بووده اسوت .درهرحوا ،

علیرغ پادار غاۀب ،دایر بر ایاک روایت دو برادر سومما و ابسوا از ابو سیااسوت ،و بوا وجوود
اصرار خواج بر ای انتساب نامستاد ،در ای پووه

تبیی میشود ک شیخاۀرئی

هی گاه داستا

رمیی-تمثیلیای با عاوا «سمما و ابسوا » ناوشوت  ،بلکو در تابیو آغوازی نمو نهو اشوارا و
تابیها  ،ب نمادهای داستا رمیی-تمثیلی سمما و ابسا یونانیاالصل ترجم شوده توسو حاوی

اب اسحاق اشارا معایدار داشت است.
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شواهد رد انتساب قصۀ سالمان و ابسال به شیخالرئیس

الف) مغایرت محتوای قصۀ سالمان و ابسال منتسب با مبانی رویکرد شیخالررئیس بره

عرفان
قصید عیای را  -چ سرود شیخ اۀرئی

باشد و چ نباشد  -می توا عصوار رویکورد ابو سویاا بو

عرفا تلقی کرد؛ قصیده ای ک ابیا آ از س مرحلۀ هبو  ،صیرور معطوف ب اندیش و صعود
نف

ناطق حکایت دارد و شیخ اۀورئی  ،بخو

عمود ایو مراحول را بوا بیوا رمویی-تمثیلوی در

حکایا رسل ةا طیر و حی ب یقظا تبیی کرده است.

براساس تحلیل های انجامشده ،آ مرغ هاب قصید عیای ک از مقوامی ارفوع در جسو خواکی

هبو کرد و ب نقل از رسال ةا طیر ،در قف

ت و دام تقیدا مادی اسیر شد ،درواقع «نف

ناطقو »

(روا ) بود ک ب زعو حکایوت رمویی-تمثیلوی حوی بو یقظوا  ،بو ارشواد عقول فعوا  ،ابهاموا

دانست های

را رفع کرد و برخی ندانست ها و سبک سولوک را آموخوت ،توا بو تورازی از آگواهی

برسد ک مستحق ای خطاب عقل فعا شود ک «اگر خوواهی کو بوا مو بیوایی ،سوپ

مو بیوای»

(کرب  .)۸7 :13۸4 ،از دیدگاه کرب (« ،)33۸ :1392رسل ةا طیر پاسخ ب دعوتی است کو در پایوا

حی ب یقظا دریافت شده است .ای رساۀ سفر ب مشرق را تکمیل میکاد .ای دو رساۀ ک یکی

ادامۀ دیگری است ،بدی سا رونوشتهای یک نحوه شهود یگان اند ».بدی ترتیب ،ب پادار غاۀب،
آ مرغ هواب هموا نفو
رسال ةا طیر ،در نق

قف

ناطقوۀ تربیوت شوده در مکتوب حوی بو یقظوا اسوت کو در حکایوت

مرغ اسیر طاۀب پرواز ظاهر میشود تا ب مدد حکیما وارست  ،ب تعقل از باد و

رهایی یابد و در قوس صعود و در پی عقل فعا پرواز کاد ،تا در فلک نه  ،ب درک محضر

«ملک مرغا » نائل شده و مستدعی رفع بقایای باودها از پاهوای

شوود ،اموا پو

از درک محضور

ملک ،ب روایت شیخ اشراق از ترجمۀ رسل ةا طیر ،ای حک را از ملک مرغا میشاود ک « :باود از
پای شما هما گشاید ک بست است .و م رسوۀی با شما فرست تا ایشا را اۀویام کاود توا باودها از

پای شما بردارد[ .و] حاجبا بانگ برآوردند ک باز باید گشت» (سوهروردی .)7 :1377 ،بو اعتبوار
ترجمۀ شیخ اشراق از بخ

اخیر رسال ةا طیر ،با صدور چای فرموانی از سووی ملوک علویاالطومق

مرغا  ،در سرانجام سفر صعود ،البد ذهو مخاطبوا قصو هوای رمویی-تمثیلوی حوی بو یقظوا و
رسال ةا طیر ب ای گما هدایت میشوود کو شواید قصوۀ سوومی از ایو مجموعو وجوود دارد کو
بادزدایی نهایی از پای مرغا ساۀک را -در زمی  -توصیف میکاد؛ مجموع قص هایی ک کورب

آ ها را رونوشتهای یک نحو شهود یگان میپادارد .ماشأهای ای تلقی عبار اند از:
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اۀف) فرما بازگشت ب همراهی رسو ملک با محتوای «باد از پای شما هما گشاید ک بست

است؛ و م رسوۀی با شما فرست تا ایشا را اۀیام کاد تا بادها از پای شما بردارد ».ای فرما ملک

مرغا ظاهرا دالۀت بر پیگیری وقایع بخ
زمی دارد.

«نف

سوم حکایت سلوک عرفانی-فلسفی ساۀک نمادی در

ب) بادهایی ک برگرفت آ ها موضو فرما است ،بادهای تقیدا مادی و تبع مادی بر پوای
ناطق » است؛ و برگرفت تتمۀ آ بادها از پای «نف

مادی از نف

ناطق باشد و ای جی ب مرگ ممک نیست.

ج) شیخاۀرئی

ناطق » باید ب معاوای فوک کامول جسو

در تابی او از نم نه اشارا و تابیها  ،از داستا سمما و ابسا میگوید

و مخاطب اهل عرفا را ب رمیگشایی آ داستا فرامیخواند.

د) برداشت عمد شارحا  -از جمل خواج نصیر -از رویکرد شااخت شااسانۀ شیخ اۀورئی

قوسهای هبو و صعود ،مشتمل بر مقاطع زیر بوده است:
 .1هبو «نف

ناطق » در جس و اسیرشدن

روایت قصید عیای و بخ

بو

در دام تقیودا موادی و تبوع موادی جسو  ،بو

او رسل ةا طیر؛

 .2تعاۀی بعد از خودآگواهی و جهوا آگواهی شوااخت شااسوانۀ فلسوفی-عرفوانی و صویرور
ارتقایی نف

ناطق در صعود بور افومک و درک محضور عقوو عواۀی و کروبیوا سوکا

افمک اعلی تا رسید ب مقام و محضر ملک مرغا ؛

 .3برگشت از مقام «ملک مرغا » با فرما ملک ،برای بادزدایی نهایی از پای «نف
 .4صعود نهایی ،پ

از فک کامل تعلقا مادی و جسمانی «نف

بایادی نفوس ناطق .

ناطق »؛

ناطق » تا رسید ب مصودر

باابرای  ،تأویل و توضیح ای برداشت از رویکرد شیخ اۀرئی  ،جی با افویود رسواۀۀ سوومی بو
مجمو دو رساۀۀ حی ب یقظا و رسال ةا طیر ک طی آ  ،با مرگ معصوومانۀ جسو  ،تتموۀ باودهای
عمیق و تقیدا مادی از پای نف

ناطق رفع شود ،ممک نمی نمود .بدی ترتیوب ،خواجو نصویر،
1

ب عاوا جدی تری شارح و مدافع آرای شیخ  ،خود را مکلف می یابد تا روایتی از داستا «سمما

و ابسا » ب دست دهد ک در آ  ،نماد مثبت داستا  ،معصومان با دسیسو هوای نمواد مافوی هومک

شود ،و چو ای محتوا در سمما و ابسا یونانیاالصل نیامده ،روایتی از سمما و ابسا را ماظور
نظر شیخ سازد ک در آ  ،ابسا فرزان سرانجام قربانی دسیس های شهوانی همسر سمما شوود ،توا
بدی ترتیب ،نبرد نهایی «نف

ناطق » با «شهوا جس » ،ب کما نف

تقیدا جس بیاجامد و اجرای کامل قوس صعود سیاوی ممک شود.

ناطق و رهوایی کامول آ از
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مباای تصور وجود رساۀۀ سوم ،بخ

اخیر از رسال ةا طیر است ،بدی مضمو کو «باود از پوای

شما هما گشاید ک بست است ،و م رسوۀی با شما فرست تا ایشا را اۀیام کاود توا باودها از پوای
شما بردارد[ .و] حاجبا بانگ برآوردند ک باز باید گشت» (سهروردی .)7 :1377 ،با توج ب ایو

امر و ب دۀیل اهمیت فرما اخیر ملک مرغا و نیی ب اعتبار ایاک ترجمۀ شیخ اشوراق بوا موت معتبور

رسل ةا طیر مغایر معاادار دارد ،با نقل ای بخ

از مت معتبر رسال ةا طیر و نقل ترجمۀ آ از شورح

اب سهم ساوی  -ک با مت اصلی بیشتر همخووانی دارد  -بو شورح زیور ،از موضوو رفوع ابهوام

میشود:

فقا  « :ن یقدر علی حل [گشلیش] ا حبلئل [دامهل] عن أرجلکا  ،إال علقادههل بهال .ه انای منفاد إ ایه
رساا،ال ،یساا،مه إرضاالم  ،ه إماال ݑه ا شاار [ا ساا،م] عاانک ؛ فلنصاارف،ا مغباا ،ین (شاالد لملنه) .ه هاا ،ذا [آن
درنگر :عجبل] نحن فی ا طر یق ،مع ا رس،ل» (اب سیاا ...« :)47 :1۸91 ،پ

دام از پای شما ،مگر آ ک

گفت ،قادر نبوَد بر گشود

ک بست باشد بو آ  ،و مو بو ایشوا رسوو فرسوت  ،کو ایشوا را

تکلیف کاد برخشاودگردانید شما ،و دورگردانیود بودی از شوما .پو

عجبا ما در راه بازگشتی  ،با رسو » (ساوی 46 :1391 ،با ویرای ).

بازگردیود شوادکامان ؛ و

برای اساس ،ظاهرا:

 .1تکلیف بر خشاودسازی و دورکرد بدی بوده است ،ن اۀیام بر گشود تتمۀ بادها از پا ک
ب مرگ ماجر شود.

 .2حاجبی  -یا صاحبی  -بانگ برنمی آورد ک « :باز باید گشت» ،بل ک هما «متکل » ک در
نق

ملک سخ موی گویود ،مرغوا را بشوار مویدهود کو « :فانصورفوا مغبووطی  :پو

بازگردید ،چونا کسانی ک ب سعاد و شادکامیشا غبط میخورند».

 .3در بازگشت از ترکیب «هو ذا» استفاده شده است ب معای «آ درنگر :آ را باش :عجبا»؛ و
ای نشا از سرخوردگی مرغا ندارد ،بلک حاکی از آ است ک چ موی پاداشوتاد و چو
بود و چ شد؟

با توج ب شرح اخیر ،ظاهرأ سوءبرداشت شیخ اشراق (متوفی ب سا  )5۸7از فرما اخیر ملک
مرغا در مت رسال ةا طیر و استااد خواج نصیر (متوفی ب سا  )672ب ترجمۀ شویخ اشوراق از ایو
بخ

رسل ةا طیر یا عدم اصاۀت نسخۀ رسال ةا طیر مباای تأویل خواج نصیر ،موجب ای سووءتأویل

و انحراف اذها ب پادار ضرور تصایف رساۀۀ سوم مبی فک نهایی بادهای تقیودا جسومی از
نف

ناطق ب قل شیخاۀرئی

شده است.
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ب) عدم اصالت مستندات خواجه نصیر در باب انتسراب قصرۀ سرالمان و ابسرال بره

شیخالرئیس
خواج نصیر در انتساب داستا سمما و ابسا ب شیخ اۀرئی  ،ب گیارش جوزجانی استااد می کاد
و می گوید جوزجانی در فهرست آثار شیخ اۀرئی

داسوتا «سومما و ابسوا » را آورده اسوت ،اموا

وجود دستنوشتۀ معتبر شرح احوا و آثار شیخ بو قلو جوزجوانی گویارش نشوده اسوت و آنچو

هست ،نقلقو از جوزجانی در کتاب هایی از قبیل تتمۀ صِوا ا حکماة ،عیوو االنبواء فوی طبقوا

االطباء و نیهۀ االرواح و روضۀ االفراح است؛ و در هی یک از ای کتب ،اثوری از نوام سومما و
ابسا در فهرست آثار شیخ نیست:

اۀف) در کتاب تتمۀ صوا اۀحکم (بیهقی )50 :1351 ،از ظهیراۀودی بیهقوی (متووفی بو سوا

 565ه.ق) صفحا  3۸تا  61ب شرح احوا و آثار شیخ اۀرئی
کتاب آمده است :شیخ اۀرئی

اختصاص یافت و در صفحۀ  50ای

کتاب ا هدایاة و حوی بو یقظوا و رسال ةا طیر و اۀقووۀاج را در قلعوۀ

فردجا تصایف کرده است؛ و در ای مابع معتبر  -ک ماعک کااد گفت ها و نوشت های جوزجانی
است  -ذکری از تصایف سمما و ابسا توس شیخاۀرئی

در میا نیست.

ب) در کتاب عیو االنباء فی طبقا األطباء از موفقاۀدی سعدی خیرجی ،معروف ب «اب ابی

اُصیبع » (متوفی ب سا  5616ه.ق) صفحاتی ب شرح احوا و آثار و اشعار اب سیاا اختصاص یافتو

است ،اما در ای مابع معتبر نیی در آثار شیخ ،هی اشارهای ب سمما و ابسا نشده است (خیرجی،

.)20-3 :1۸۸2

پ) در کتاب نزهة األرهاح ه رهضة االفراح از شوم اۀودی محمود شوهر زوری (متوۀود  511ه.ق)

صفحا  367تا  375ب شرح حا و آثار شیخ اختصاص یافت است و در صوفح  372آموده اسوت

ک  :شیخ حی ب یقظا و رسال ةا طیر را هو زموا بوا توأۀیف کتواب هوای ا هدایاة و ا قا ،ن در قلعوۀ
فردجا تصایف کرده است ،اما در ای ساد معتبر نیی هی جا ذکری از تصایف «ساالما و ابسوا »
ب میا نیامده است (شهر زوری.)372 :2007 ،

) در کتاب إخبار اۀعلماء بأخبار اۀحکماء از علی ب یوسف اۀقفطی ( 564تا  646ه.ق) نیی در

صفحا  303تا  312ب شرح احوا و ذکر آثار اب سیاا اختصاص یافت است و در صوفحۀ  307بو

نقل از جوزجانی آمده است ک  ....« :و کا قود صواف باۀقلعو [= قلعو فردجوا ) کتواب ا هدایاة و
رساۀۀ حی ب یقظا و کتاب اۀقوۀاج .و اما ادو یۀ ا قلبیاۀ فإنما صافها او وروده اۀی هموذا  »...و در
ای مابع معتبر نیی هی اشاره ای ب تصایف سمما و ابسا توس شیخ اۀرئی

.)307 :2005

نشده اسوت (قفطوی،
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ث) در کتاب وفیا األعیا و أنباء أبااء اۀیما  ،اب خلّکا (متوفی ب سا  6۸1ه.ق) صفحا

 157تا  162از جلد دوم ب شرح جیء احوا و آثار اب سیاا پرداختو و در صوفحۀ  -160بو سوبک
شرح حا نویسا  -اجماال آمده است ک  ...« :وکا نلدر ݑه عصوره فوی علمو و ذکائو و تصوانیف  ،و
صاف کتاب اۀشفاء فی ا حکم ݑه ،و ا نجل ݑه و اإلشارا و اۀقانو و غیر ذۀک مما یقارب مائ مصاف
مابی مطو و مختصر و رساۀ فی فاو شتّی .و ۀ رسائل بدیع ݑه :ماها رسال ݑه حی بو یقظوا و رسال ݑه

سمما و ابسا و رسال ةا طیر و غیرهوا ،و انتفوع اۀاواس بکتبو  ،و هوو أحود فالسافة اۀمسولمی » (ابو
خلکا .)160 :197۸ ،

ج) در جلد سوم از کتاب مارأة ا جنالن ه عبارة ا یقظالن توأۀیف عبودال بو اسوعد اۀیوافعی اۀیماوی
اختصاص یافتو

اۀمکی (متوفی ب سا  76۸ه.ق) صفحاتی ب ذکر برخی احوا و آثار شیخ اۀرئی
و در صفحۀ  39با نقل عبار اب خلکا آورده است کو  ...« :ه الن نالدر ݑه عصاره فای علماه ه ذ لئاه ه
تصلنیفه ،هصنف تلب ا شفلم فی ا حکم ݑه ،ه ا نجل ݑه ه اإلشلرات ه ا قلن،ن ه غیار ذ ا  ،ممال یقالرب ملئاه

تصنیف ،ملبین مختصر ه مط،ل ه رسل ه فی فن،ن شتی .ه ه رسلئل بادیع ݑه :منهال رسال ݑه ا طیار ه غیرهال ،ه ها،
أحد فالسف ݑه ا مسالمین ».اما برخمف اب خلکا  ،از رسائل بدیعۀ شیخ ،فقو رسال ةا طیر را نوام بورده
است (یافعی.)39 :1997 ،

چ) در کتاب انباء األمراء بأنباء اۀوزراء تأۀیف شم

اۀدی محمد ب علی ب طوۀو (متوفی بو

سا  953ه.ق) صفحا  124تا  126ب ذکر شم ای از احوا و برخی آثار اب سیاا اختصاص یافتو
و در صفحۀ  126آمده است ...« :و صنف ما یقا ب م ئاۀ مصانف منها کتا
اإلش بات ،و کت

الفیض ،و کت

النجا ۀ ،و کتا

الق نون ،و میزان النظر ،و بس له حی بن یقظ ن ،و بس لۀ سالم ن،

و بس لۀالطیر »...؛ ک م ۀف مذکور برخمف سلف خود ،اب خلکوا  ،از بسا لۀ سومما بو جوای
سمما و ابسا نام میبرد (ب طوۀو .)126 :199۸ ،

ح) عبداۀحی ب احمد ب محمود اۀعکوری اۀحابلوی اۀدمشوقی (متووفی بو سوا  10۸9ه.ق) در

کتاب شذرا اۀذهب فی أخبار م ذهب ،صفحا  132تا  137از جلد  ،5ب ذکر برخی احووا و

آثار اب سیاا میپردازد و در نقل مطاۀب ،با ذکر «قا اب خلکا » ب صراحت ب گفتۀ اب خلکا در

وفیا األعیا استااد می کاد و در صفحۀ  135مادرجا صوفحۀ  160وفیوا األعیوا را بوا برخوی
تغییرا جیئی نقل می کاد ....« :و ک ن ن دبۀ عصره فی معرفته و ذک ئه و تصا نیفه ،و صانف کتا

الشف ء فی الحکمۀ ،و النج ۀ و اإلش بات والق نون و غیر ذلک م یق ب م ئۀ مصنف م بین مطاو و
بس له فی فنون شتّی .و له بس ئل بدیعۀ ،منه  :بس لۀ حی بن یقظ ن و بس لۀ سالم ن و بس له الطیار
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و غیره  ،و انتفع الن س بکتبه ،و هو أحد فالسفۀ المسلمین» (عکری )135 :19۸9 ،کو شورححوا -
نوی

اخیراۀذکر نیی ب تبعیت از ب طوۀو  ،از رساۀۀ سمما ب جای سمما و ابسا نام مویبورد؛ و

ای ب وضوح می رساند ک شرححا نویسا در نقل مطاۀب دقت الزم را نداشت اند و اغلوب وفیوا

األعیا اب خلکا را مباای کار خود قرار داده اند؛ و با توج ب خمص نویسی نامستاد اب خلکوا ،
نباید ب ای گون ماابع در اثبا انتساب قصۀ سمما و ابسا ب شیخاۀرئی

اتکاء و اعتماد کرد.

خ) نظاماۀدی عبداۀعلی ب محمد ب حسی (متوفی ب سا  934ه.ق) -بو نقول از کتواب پوور

سیاای استاد سعید نفیسی -در کتاب مساۀک و مماۀک آورده است ک « :عمءاۀدوۀو ابو کاکویو

ک پسر خا مجداۀدوۀ بود  -و دیاۀم خا را کاکوی گویاد  -از اصفها بو طلوب شویخ اۀورئی

فرستاد و شیخ از رفت امتاا نموده در سرای ابوغاۀب عطار مخفی شد و بی آنک نسخ ای در نظور
او بود ،طبیعیا و اۀهیا کتاب شفا را ب اتموام رسوانید و تواجاۀدوۀو پسور شوم اۀدوۀو او را بو

مکاتبت عمءاۀدوۀ ابوجعفر ب کاکوی مته گردانیده ،گرفوت و در قلعوۀ فردجوا بواز داشوت .و

شیخ در آ حب  ،رساۀۀ حی ب یقظا و رسل ةا طیر و کتاب ادویۀ قلبیه و دیگر نسخ تصایف کرد

و مد چهار ماه در آ قلع محبوس بود» (نفیسی)257 :1355 ،؛ کو ظواهرا در ایو کتواب نیوی از
تصایف سمما و ابسا گیارشی مذکور نیست.

د) عموه بر موارد مذکور ،باید از کتاب جامع اۀبدائع نام برد ک ب سا  1335ه.ق در چاپخانۀ

السع دۀ قاهره چاپ شده و محیاۀودی صوبری اۀکوردی اۀکانیمشوکانی اۀسواادجی بور آ تعلیقوا
نوشت است .ای کتاب حاوی هفده رساۀۀ مختلفاۀمضمو از شیخ اۀورئی

اسوت و در آ  ،رسواۀۀ

حی ب یقظا و رسل ةا طیر در ردیف رساال نه و ده آمده است و هی نامی از سمما و ابسا
در ردیف رساال تصایفی شیخاۀرئی

مذکور نیست.

در همی کتاب ،رساۀۀ هفت فی اۀقضاء و اۀقدر است ک صفحا  43تا  6۸را شامل میشود؛ و

ای رساۀ هما است ک خواج نصیر در انتساب قصۀ مدعای سمما و ابسا خود ب شیخاۀرئی ،
ب اشاره شیخ ب نام ابسا و ذکر واقع ای در ارتبا با او در ای رساۀ استااد کرده است .در صفحۀ

 50از ای رساۀ  ،ضم اشاره ب رحمت اۀهی در حفظ بادگا از ۀغویش ،تلمویح بو آیوۀ  24سوور

یوسف 2دارد کو « ...و إذا بمقت أمث لهم بعین الرحمۀ و ألقیت علیهم الرأفه بوبک لک و لهام فیما
تنحلهم و م کل یعصم عصمۀ یوسف حین بأی بره ن ببه و ک نت همت باه وهام بها وال عصامۀ

ابس

حین نشأ علیه کنهوبۀ من حیث شب سالله فأبته وجهه ( »...اب سیاا.)50 :1335 ،
مطلبی ک واقعا جای تأمل دارد ای است ک در تلمیح مذکور ،ظاهرا شیخ اۀرئی

نام ابسوا را

تلویحا ماناد یک اس علَ و در حد قیاس با یوسف ( ) آورده است؛ درحاۀی ک در قصص عورب
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و عج  ،هی ابسا با چای شهر فراگیر و درجۀ شهر  ،مذکور و موصوف نبوده و نیست  -کما
ایاک محققی چو فخر رازی اساسا از وجود قص ای با نوام «سومما و ابسوا » بویاطوم بوود  -و

عموهبرای  ،ب دۀیل کمیاببود نسخ های خطی معتبر از بس لۀ فی القضا ء و القادب ،مقایسوۀ ایو
بخ

از ای رساۀ با نسخ بد ها و احراز اصاۀت قیاس ابسا با یوسف ( ) از ناحیۀ شویخ نواممک

می نماید؛ ب ویوه آنک آ ابسا ک خواج نصویر ایو موت را سواد اصواۀت قصوۀ او کورده اسوت،
مذکور و موصوف روایتی است ک فق خواج نصیر آ را خوانده و با قل خود -و نو بوا انشوای
نویساده -آ را بازنویسی کرده و نسخ ای از اصل آ را هی ک

ندیده است.

عموه بر موارد مذکور ،اخیرا شهر یافت ک نسخۀ خطی سمما و ابسا با عاووا «خطبا ت
التسلیۀ فی قصۀ سالم ن و ابس و قصۀ یوسف» جیء مجموعو ای موسووم بو «رسوائل حکموا» ،در
کتابخانۀ مخطوطا م سسۀ خاورشااسی ازبکستا دیده شده است ،اما ظاهرا تواکاو نو گویارش
مستادی از وجود چای نسخ ای در مرجعی ثبت شده و ن محقق معتبوری وجوود و اصواۀت چاوی
نسخ ای را تأیید کرده است.

توجیه نکات اساسی تنبیه اشارات بهروایت هرمسی سالمان و ابسال یونانیاالصل
گفتی ک کمم شیخ در تبیی و توجی مبانی فلسفی عرفا  -ب ضرور کاه خسارا ناشوی از

رویکرد ضد فلسفی و ضد سیاوی حاک  -کممی موجی و رازناک بود و ایجواز و رازنواکی کومم
شیخ در حی ب یقظا و بس لۀالطیر دۀیل بر ای واقعیت است .برای اسواس ،شویخ در مودخل نمو

نه اشارا

و تابیها کو نمو اساسوی تشوریح و تبیوی عرفوا اسوت ،نو بو محتووای کموابی

شااخت شد حی ب یقظا و بس لۀالطیر کو بو محتووای قصو ای ارجوا موی دهود کو بوا ظواهری
عوامپساد و عاشقان  ،محتوایی کامم نمادی و رازناک دارد و در جمع ،مفاهی رازنواک و نموادی

آ  ،تاۀی مفاهی رازناک و نمادی رساۀۀ حی ب یقظا و بس لۀالطیر است .درواقع ،شیخ با صودور

حکمی موجی در باب عرفا فلسفی و ارجا مخاطب بو دو نمواد اساسوی قصوۀ «سومما و ابسوا »
مخاطب را ب محتوای رمیی ای قص ارجا میدهد و عمم محتوای غای ای قص را ضمیمۀ تابیو

او نم نه از اشارا و تابیها میکاد؛ باابرای  ،برای درک محتوای پیام موجی و رمویی شویخ

در ای تابی مه  ،اۀیاما باید محتوای رمیی -نمادی قصۀ سمما و ابسا یونانیاالصل را دریافوت؛
و ای مه ممک نیست ،مگر با شااخت چاد رمی اساسی تعبی شده در ای قص با رویکرد سیاوی.
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نمادهای داستان سالمان و ابسال یونانیاالصل

 .1هرمانوس بن هرقل السوفسطیقی
هرمانوس نمادی  ،ظاهر فرزند هرقل تعریف شده است ،و ای هرقل با عاایت ب مشخصا حووز

حاکمیت موروثی هرمانوس باید هما هراکلیوس ،امپراطور بییان

باشد ک در سوا هوای  610توا

 641میمدی می زیست و پسر جانشی او کاستانتی سوم بود ک از مادری ب نام فابیا ادوکیوا متوۀود
شد.

درحاۀی ک اسامی «هرقل :هراکلیوس» و «کاستانتی سوم» بو دۀیول معاصوربود آنوا بوا ظهوور

اسمم ،در متو اموی و عباسی نامهایی آشاا هستاد ،در مت داستا سمما و ابسا  ،دورا سلطات
هرمانوس ب هرقل «زما های قدی و پی

از توفا آت » ذکر شده است؛ باابرای  ،چوو سومما

و ابسا جیء اسطوره های که یونانی و هرقل [هراکلیووس] امپراطوور مسویحی روم معاصور ظهوور

اسمم بوده ،ظاهرأ تبار هرمانوس در مت ترجمۀ حای ب اسحاق مبه و جعلی می نمایود و احتمواال
ای تبارسازی از ذهایت حای ب اسحاق صادر شده است؛ با ای حا  ،انتساب ۀقب سوفسطیقی بو

پدر هرمانوس ،صرفنظر از تبارسازی مجعو حای ب اسحاق ،معایدار است و چای مینماید ک

قصد از ای انتساب ،فلسفیتبارکرد هرمانوس و فلسفینمایی فضای داستا بوده باشد.

ای هرمانوس ک اسما طبق تبارسازی موصوف ،فرزند هرقل ،و بورای اسواس ،احتمواال حاصول

ازدواج «هراکلیوس» و «فابیا ادوکیا» است ،عجبوا کو هوی رابطوۀ جاسوی را برنموی تابود و اجورای
توۀیدمثل خود را اۀیامأ خارج از حوز دخاۀت رابطۀ جاسی می خواهد؛ و الجورم ،بو تودبیر حکوی

اۀهی ،از سلو جاسی مافرد او  -ب روشی شبی ب کپیسازی مدر امروزی  -پسری اۀیاما و اساسوا

ه سرشت با او توۀید میشود؛ و عجبا ،ای کپی ک اۀیاما می بایست برابور بوا اصول باشود ،شوباهت

اخمقی و رفتاری با اصل ندارد و برخمف سرشت تباری خود ،تمایم

رسائل.)160-159 :19۸9 ،

شدید جاسوی دارد (تسوع

زمانی ک ای هرمانوس ب عللی ک در مت قص آمده است قصد همک سومما را موی کاود،

هرنوس وزیر ب او میگوید:

«پادشاها ...م خووف آ دارم کو اقودام بودی عمول کو در تموام عمور مرتکوب
نشده اید موجب تیۀی ارکوا حکوموت گوردد و سوپ

کروبیا بست شود» (تسح رسائل.)164-163 :19۸9 ،

بواب ارتباطوت بوا گوروه

سلطا هرمانوس قصۀ سمما و ابسا  ،ابیاری طلسو آجوی  ،مشوتمل بور دو نوی طمیوی دارای

هفت موضع دمید دارد ک هرگاه در آ می دمد ،بر اوضا هفت اقلی آگواهی موی یابود و بوا آ

ابیار میتواند هر موضع مورد نظر در هر مکا از هفت اقلی را بسوزاند (هما .)164 :
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سلطا هرمانوس قص  ،در سلسل مراتب مقام و مایۀت در مقامی است ک می تواند ب روح آب

[شاید کاۀیپسو اۀهۀ آب ها] دستور دهد ک سمما مغروق را توا رسوید گوروه اعیاموی از سووی او

ساۀ نگ دارد و ابسا را غرق کاد( .تسع رسائل)166 :19۸9 ،
در جمعبادی ،با توج ب موارد موصوف میتوا گفت:

اۀف) ایاک هرمانوس نید اقلیقوالس حکی از بیفرزندی شکوه کاد و ب ترفاد آ حکی  ،بوی

رابطۀ جاسی توۀیدمثل کاد ،محل تأمل است.

ب) تمایل شدید هرمانوس ب توۀیدمثل ،توأم با اکراه معایدار او از مقاربت با نسوا ک ظواهرا

با دخاۀت اقلیقوالس حکی  ،بی رابطۀ جاسی ای توۀیدمثل ممک میشود ،ممک است بودی نحوو

توجی شود ک ب پادار سیاوی-نوافمطونی ،اجتما عقو غیرمادی با طبیعت مادی ناممک اسوت؛

تا آنجا ک براساس همی پادار ،حتی اجتما نف
تقیدا مادی برای نف

ناطق با طبیعت مادی بو اکوراه پذیرفتو شوده و

3

ناطق «دام» تلقی میشود.

پ) ایاک هرمانوس کروبی  -ک در ای داستا نمواد عقول فعوا تلقوی موی شوود  -طبوق موت

روایت ناگییر از دفع مای باشد ،با مختصا نمادی و تمثیلی قص قابلتوجی نیست؛ مگر آنک ای

عمل را نماد صدور نفوس ناطق از عقل فعا تلقی کااد.
) ایاک آمده است ...« :فج ؤا ب مرأۀ جمیلۀ یق

لها ابسا بنات ثما نی عشارۀ ف بضاعت

الولد( »...هما )16 :؛ استخدام دختر هجدهسواۀ و بواکره کو سوابقۀ ازدواج او در روایوت موذکور
نیست ،برای شیردهی ب فرزند «نوصدور» الاقل بو ۀحوا مبوانی بیوۀوژیوک شویردهی قابولتوجیو
نیست ،مگر ب ضرور فلسفی-عرفانی «تلفیق نف

پاک و جس خواک» 4در چوارچوب حکموت

سیاوی-نوافمطونی ک در ای صور  ،سمما صادر غیرجاسی و غیرموادی از عقول فعوا  ،نمواد

«نف

ناطق  :جا پاک» و هجدهسواۀ دختور بواکر شویرده و پرورنود سومما جوا  ،نمواد «جسو

خاک» تلقی تواند شد؛ و باز ه در ای صور  ،ای حاۀت از تلفیق موی توانود تمثیلوی از «تعوی و
نمودِ بودِ معاوی در طبیعوت موادی» بو شومار آیود؛ مبحثوی کو در مودارج نظریوۀ فوی
نوافمطونی ،مبه تری مرحل و سختتوجی تری مقطع است.

(صودور)

ث) ایاک آمده است« :و ام الصبی فلم تم له مدۀ الرضا اباد الملاک أن یفار بیناه و باین
المرأۀ» (تسح رسائل ،)161 :19۸9 ،اراد هرمانوس شاه در جداسازی سمما نفو
بعد از اتمام مقطع شیرخوارگی ،اساسا نق

غر

از ابسوا جسو

تجلی و تعی بود معاوی در نمود جسمی اسوت

و با توج ب ماهیت موضو قابلتوجی نیست؛ و ایاک هرمانوس با بیقراری کودکانۀ سمما نف

رضایت داده باشد ،ب تداوم اجتما نف

و جس تا رسید ب بلوغ جسمی ،با ای تصور کو شواید
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«سمما نف » ،خود ب جدایی از «ابسا جس » قائل شود ،نیی نامعقو و نقو
هدف نهایی فی

(صدور) احراز نحو تعامم نف

است و ن فک جس و تعلقا جسمی در آغاز بلوغ.

غور

اسوت؛ کو

با تعلقا مادی و تبع مادی فرد آگاه و بواۀ

ج) ایاک هرمانوس عقول فعوا  ،ابسوا تعلقوا دنیووی را فواجره نامیوده و سومما نفو

گرای

را از

ب او تابی داده باشد بدی معای ک « ...فخذ نفسک عن هذه الف جرۀ ابس اذ ال ح جۀ لک

فیه وال مصلحۀ لک فی مخ لطته ف جعل نفسک بجال متحلی بحلیۀ التجرد» (تست رسائل:19۸9 ،
 ،)162ای ماطبق با اجرای هما تکلیف ارشاد نف

ناطق توس عقل فعا [حی ب یقظا ] اسوت،

در توصی ب پرهیی از پیروی شهوا ک «چاا ک ک دست تو زبر دست ایشا [قوای تحوت امور
نف

ب دست ایشوا دهوی و

ناطق ] بود و سلطا تو فراز سلطا ایشا بود و مک ک مهار خوی

مر ایشا را گرد نهی ،بلک ب تدبیر نیکو کرد اندر کار ایشوا مشوغو شوو ،توا ایشوا را بو راه
راست بداری؛ ازیرا ک هر بار ک تو بیور باشی ایشا را مسخر خووی

کاوی و ایشوا تورا مسوخر

نتواناد کرد  ،و بر ایشا نشیای و ایشا بر تو ناشیااد» (کرب .)16 :13۸4 ،

چ) در توصیۀ معقو هرمانوس ب سمما آمده است« :فلو ک ن لای الای هاذه الفاواح

میال

اشتغلت به لکن االشتغ به یشاغل عان الخیار کلاه فا ن کا ن و الباد فجعال حظاک قسامتین
احدالقسمین تشتغل ب الستف دۀ من الحکم ء والث نی تأخذ لنفسک منه م تظنه لاذۀ» (تسوع رسوائل،
)163 :19۸9؛ و ای توصی نیی یادآور توصیۀ حی ب یقظا ب نف
نف

ناطقو راهجوسوت ،آنگواه کو :

ناطق با اطم از فتاۀ قوای تحت امر خود ،از عقل فعا (حی ب یقظا ) میخواهد ک راه

نماید ب سیاحتی چو سیاحت خود ،و عقل عاشر چای راهامایی اش میکاد ک سویاحت نفو

جس و قوای تبع جس ممک نیست؛ باابرای  ،پی

بوا

از مرگ می تواند گ گاه موقتا از جس و قوای

تبع جس ببرد و ب عقل گراید ...« :فق إنک و من هو بسبیلک عن مثل سی حتی لمصدود ،و سبیله

علیک و علیه المسدود أو یسعدک التفرد و له لذلک موعد مضرو لن تسبقه ف قنع بسی حۀ مدخولۀ
ب ق مۀ تسیح حین و تخ لط هؤالء حین فمتی تجردت للسی حه بکنه نش طک وافقتنی و قطعتهم و إذا
حننت نحوهم انقلبت إلیهم و قطعتنی حتی یأتی لک أن تتولی برأتک منهم( »...ابو سویاا)7 :1۸۸9 ،
پ

گفت تو و آ ک

ک ب تو ماند ،ای چای سیاحتکرد ک م کا نتوانید کرد ک شما را

از چای سیاحتکرد بازداشت اند و آ راه بر شما بست اسوت مگور نیوکبختویا یواری کاود بو

جداشد از ای یارا  .و اکاو وقت آ جداشد نیست ک وی را وقتی است معلوم ک تو پی
آ وقت جدا نتوانی شد  .پ

از

اکاو بپساد ب سیاحتکردنی آمیخت با آرام و نشست کو گواهی
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سیاحت کای و گاهی با آ یارا آمییش کای .و هر بار ک نشا سویاحتکورد کاوی بو نشواطی
تمام و ب جد ،م با تو همراهی کا  ،و تو از ایشا ببری .و هر بار ک تو را آرزوی ایشوا آیود ،بو

نیدیک ایشا شوی و از م ببری ،تا آنگاه ک وقت آید ک ب تمامی از ایشوا برگوردی» (کورب ،

.)25 :13۸4

جمیع موارد مذکور  -و سایر اشاراتی ک در محتوای داستا رمویی-تمثیلوی سومما و ابسوا

یونانیاالصل آمده است  -افاد قطع و یقی دارنود بور ایاکو در داسوتا سومما و ابسوا  ،سولطا
هرمانوس ن یک سلطا زاهد ،ک رمی یکی از کروبیا است؛ و با توجو بو صودور نموودِ مجسو

سمما از او ،البد ای سلطا هرمانوس باید رمی عقل عاشر (= عقل فعا ) تلقی شود؛ هما جووهر
عقلی مجاور عاۀ عااصر ک شیخاۀرئی

در اشارا و تابیها بدا اشار ها دارد و وصف آ در

شرح و تأویل اقلیقوالس نمادی خواهد آمد.

اقلیقوالس حکیم
در داستا سمما و ابسا  ،ب عاوا حکیمی اۀهی و زاهد ب شرح زیر تعریف و توصیف شده است:

چل نشی دائمی غار ساریقو است (تسع رسائل.)15۸ :19۸9 ،

مه تری عامل اجرایی حکومت سلطا هرمانوس است و ب واسطۀ هموی حکوی  ،جمیوع ار

مسکو مسخر هرمانوس شده است (هما .)159 :

سلطا هرمانوس نید ای حکی اۀهی از نداشت پسری ک وارث ملوک و علو او شوود شوکوه

میکاد ،و حکی مذکور ،از گامت (سلو جاسی) مافورد سولطا در مکوانی مااسوب و بوا ترفاودی
طلس گون  ،مجتمع اجیا پیکری را ایجاد می کاد ک واجد استعداد پذیرش حیا و صوور نفو

مدبره شود (تسح رسائل)160-159 :19۸9 ،؛ و بدی سا  ،با ترفاد طلس آسای ای حکی  ،سومما
ایجاد می شود؛ و ب بیانی دیگر ،از عقول فعوا  ،نفو

کاۀبدی طبیعی مییابد.

ناطقو صوادر مویشوود و نموود جسومانی در

گفت اند ک ای حکی اۀهی نماد راب معاوی عقل فعا با مدارج مافوق و عامل فی

کروبیا ارشد است ،اما با توج ب ایاک در سلسل مراتب نظریۀ فی
چای واسط ای ملحو نیست ،ای پادار باطل مینماید.

یابی او از

و صدور نوافمطونی-سیاوی

اب سیاا ،مبتای بر رویکرد نوافمطونی ،ابتدای افاضۀ نفوس نبواتی و حیووانی و ناطقو از جووهر

عقلی مجاور عاۀ عااصر را در اشارا و تابیها چای تبیی کرده است:

«ذا واجب یک جوهر عقلی را ابدا می کاد ک آ در حقیقت مُبدَ است ،و بو توسو آ

یک جوهر عقلی دیگر و جرم آسمانی را ایجاد می کاد .و همچاوی از ایو جووهر عقلوی توا آنکو
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اجرام آسمانی تمام شود و ب یک جوهر عقلی برسد ک از آ جرم آسمانی پدید نیاید .پ

واجب

است ک هیوالی عاۀ عااصر از عقل اخیر [عقل ده ] پیدا شده باشد ...و ای ه در اسوتقرار ۀویوم

ماده ،مادامی ک «صور » ب آ همراه نشده باشد ،کافی نیست .و اما صور هوا هو از ایو عقول

افاض می شوند ...و در ایاجا است ک نفوس نباتی و حیوانی و ناطقو  ،از جووهر عقلوی کو مجواور

عاۀ عااصر است ،افاض می شود( »...اب سیاا .)36۸-367 :13۸۸ ،برای اسواس و بوا توجو بو سوایر
موارد مذکور ،ممک است اقلیقوالس را رمی نف
نف

نه در سلسل مراتب نظریۀ فی

دیگر سو با طبیعت مادی مرتب است.

همیاد جوهر عقلی مجواور عواۀ عااصور ،یعاوی

نوافمطونی سیاوی ،تلقی کرد؛ ک از یک سو بوا عقوو و از

سالمان
محصو توۀیدمثل ،خارج از حوز دخاۀت رابطۀ جاسی ،سلطا هرموانوس اسوت .بو بیوانی دیگور،

محصو صدور از جوهر عقلی مجاور عاۀ عااصر است؛ و با توج ب رویکورد سویاوی ،البود بایود
نف

ناطق تلقی شود.

هما مرغ هاب موصووف قصوید عیایو اسوت ،کو سرگذشوت

را شویخاۀورئی

پوی تور در

بس لۀالطیر توصیف کرد .هما مرغ هاب است ک «ب صفیر صیادا  ،ک هما ترفاد طلسو آسوای
حکی اقلیقوالس باشد ،صحرای طبیعت مادی را جای نیه و خوشی دیود و هوی شوک در راهو

نیامد و هی تهمت او را از صحرا بازنداشت[ .پ ] روی بو آ دامگواه نهواد و در میوا دام افتواد.

چو نگاه کرد ،حلق های دام در حلق او بود و بادهای تل ها در پای او بود .قصد حرکوت کورد توا

مگر از آ بم نجا یابد .هرچاد بی
رنج ت درداد و ب رنج خوی
تا ب چ حیلت خوی

جابید ،بادها سختتر شد .پ

همک را ت باهواد و بو آ

مشغو شد ،ک پروای دیگری نداشت .روی ب جسوت حیلو آورد

را برهاند ...یک چاد همچاا [می] بود تا بر آ خو کرد و قاعد او خوی

را فراموش کرد و با ای بادها بیارامید و با تاگی قف

ت درداد» (سهروردی 5 :1377 ،با ویرای ).

هما خرَدِ بری است ک در تراز عقل فعا هرمانوسی ،میل و شوق ب جها پست و فرومای را

در قاۀب میل و گرای

ب ابسا  ،پذیرا شود و بو نفو

ناطقو تقلیول مقوام یافوت و از عقول عاشور

موصوف حکمت سیاوی-نوافمطونی صادر گردید؛ و حسب رویکرد سیاوی-نوافمطوونی ،هموا
است ک حکی نو افمطونی در «اثوۀوجیا» سیر نیوۀ

را چای تبیی کرده است ک :

«خِرَد همی ک میل و شوق ب جها پست و فرومای را پذیرا شود ،بو صوور نفو

آمد .پ

نف

درخواهود

هما خرد است ک اندیشۀ شوق و میل و رغبت (ب جها ماده) در آ پدید آموده
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است .بدی سا بسا در خرد شوق و انگیی کلی (ب جها حو

زمانی ه خرد ب جها ح

و مواده) پدیودار خواهود گشوت و

و ماده ،میول و انگیوی جیئوی خواهود داشوت .پو

هموی کو در او

آزمادی و انگیی کلی پدیدار گردد ،صور های کلی را پدیدار خواهد ساخت ،و تدبیر نگرش او
ب پایا کار اندیشۀ عقلی ،حقیقت کلی و معاای فراگیر است؛ بیآنک از جها کلی ب درآیود و از

آ جدا شود» (افلوطی  )20 :13۸۸ ،و ای سیر نیو  ،هما سرگذشت «سمما » است ک از «عقل»
ب «نف » تای تراز یافت و ب واسطۀ نف

نه در کاۀبد نمادی ابسا تعبی و تلفیق شد توا آ «بوودِ

معاوی» نمودِ عیای یابد و نشو و نما کاد ،و با تعامل معقو و ماطقیاش با ابسا جها ح
سیر صعود ب مصدر خرد را بازسازد؛ وگرن در گرداب جها ح

و ماده،

و ماد ابساۀی غرق شود.

ابسال
هما دام تقیدا مادی و تبع مادی است ،ک ب ترفاد حکی اقلیقوالس ،دایر بر تعیی نمادی دختر
هجدهساۀۀ شیرده ب عاوا مادر رضاعی ،در پای مرغ هاب نفو

قف

ناطقوۀ سوممانی پیچیود و او را بو

ت و دام تقیدا مادی چاا عاد داد و وابست و دۀباخت کرد ک میول ذاتوی پورواز و سویر

صعود و برگشت ب مصدر خرد را فراموش کاد.
هما مجمو رفیقا بدِ نف

ناطق است ک آ پیر فرزانۀ رساۀۀ حی ب یقظا  ،نف

ناطقو را

از شرور آ ها بر حذر داشت و تابی داد ک  ...« :ای یارا ک ب گرد تو اندرند و از تو جدا نشوند،

رفیقانی بدند .و بی است ک تو را فتا کااد و ب باد ایشا اندرمانی ،مگر ک نگاهداشت ایویدی بو
تو رسد و تو را نگاه دارد از بد ایشا » (کرب  )13 :13۸4 ،و سپ

یار ک پی روی تو است و اندر پی

فتاۀ هریک را برشمرد کو «ایو

تو ایستاده است ،دروغز است و ژاژخای اسوت و باطول هوا

ب ه آرنده است و ...خبر راست با دروغ برآمیید و حق را ب باطل پلید کاد .و اموا ایو یوار کو بور

دست راست توست ،خرب است و ناپاکدار است .هر بار ک بیاشوبد نصیحت نپذیرد و پاددادن

سود ندارد ،و مداراکرد با وی آشفتگی اش را ک نکاد ...و اما ای یار ک بر دست چپ تو است،
چرک است و بسیارخوار است و فراخشک است و جما دوسوت اسوت .هوی چیوی شوک وی پور

نکاد جی از خاک ،و هی چیی گرساگی وی ناشاند مگور گول و کلووخ ۀیسواده اسوت و چشواده و

خورنده و حریص .گویی ک خوکی اسوت کو گرسوا کااودش و انودر میوا پلیودی گمارنودش»
(کرب  )16-15 :13۸4 ،و آنگاه «نف

ناطق » را برحذر داشت ک «تو را ای مسکی ! بدی یارا بد

بازبست اند و با ایشا بردوسانیدهاند ،چاانک از ایشا جدا نتوانی شد  ،مگر ک ب غریبی شووی بو

شهرهایی ک ایشا آنجا نتواناد آمد  .و اکاو وقت آ غریبی نیست و بدا شهرها نتوانی شد و
از ایشا نتوانی گسست و از دست ایشا نتوانی رست ( »...هما .)16 :
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حا باید دید چرا و چگون شیخ اۀرئی

را ک تبعا ناگییر در تعامل با نف
تلقی کرده است؟ پاسخ ای پرس

ناطق اند ،تحت نماد «ابسا » ضرباۀمثل درجۀ فرد در عرفوا

را نیی باید هما جا جست ک حکی نوافمطونی در «ائوۀوجیوا»

ب تفصیل در سیر نیو خِرَد ب جها ح

یقظا » نف

ای مجموع تقیدا مادی و تبع مادی و قوای جسمی

و ماده توصیف کورد و شویخ اۀورئی  ،بوا بیوا «حوی بو

ناطق را نسبت ب فتاۀ مجموعۀ قوای جسمانی -تحت نماد ابسا  -تابی داد کو «چاوا

ک ک دست تو زبر دست ایشا [یارا بدی ک نف

ناطق را بدا ها بازبست اند و «او» را با ایشوا

بردوسانیدهاند] بُوَد و سلطا تو فراز سلطا ایشا بود ،و مک ک مهار خوی

ب دست ایشا دهی

و مرایشا را گرد نهی ،بلک ب تدبیر نیکو کرد اندر کار ایشا مشغو شوو ،توا ایشوا را بو راه

راست بداری؛ ازیرا ک هر بار ک تو ب زور باشی ،ایشا را مسخر خوی

کای و ایشا تورا مسوخر

نتواناد کرد  ،و بر ایشا نشیای و ایشا بر تو ناشیااد» (هما )16 :؛ یعای نحو تعامل ماطقی با نماد

«ابسا » ک ماجر ب غلبۀ سمما نف

بر ابسا دنیای مادی باشد یا برعک

آ  ،ساج ای ست دقیق

برای نشا داد درجۀ هر فرد در عرفا  ،همچاا ک یکی از صلحا گفت ...« :فمن غلب عقله علای
شهوته فهو اعلی من المالئکۀ و من غلب شهوته علی عقله فهو ادنی من البه ئم».
با دقت در نکا مذکور و بخ

اخیر تحلیول نمواد «هرموانوس» و بوا عاایوت بو مبوانی عرفوا

خِردمدار سیاوی ک تعامل ماطقی و معقو نف
مُعی سیر صویرور و تعواۀی نفو
شیخ اۀرئی

با قووای جسومانی تحوت کاتور نفو

را مفیود و

و تابیها  ،دایر بر ایاکو «ابسوا درجو نفو

ناطقو در

ناطقو موی دانود ،بایود ایو نکتو را دریافوت کو کومم مووجی

در تابی او نم نه اشارا

عرفا است» ،کممی مبتای بر همی تعامل سمما نف
آ است؛ و نباید فراموش کرد ک گفتار شیخ اۀرئی

غیرمادی با ابسا جس مادی و قووای تبوع

در ای تابی از نمو نهو  -بو ضورور جوو

فرهاگی ضد فلسفی و ضد سیاوی آ دورا  -رازناک است؛ و شیخ بدی قوو  ،بو ظرافوت ذهو
نامحرما را از تعامل با رمی ابسا ب «ابسا » برگردانده است.

هانری کرب ک حی اب یقظا و رسل ةا طیر و سومما و ابسوا را توواۀی رونوشوتهوای یوک

نحو شهود یگان میپادارد ،علیرغ وضووح ماهیوت و نقو

ابسوا در جریوا اسوطور هرمسوی

یونانیاالصل سمما و ابسا  ،ابسا رمی تقیدا مادی و تبع مادی را همتای ملکوتی سمما نمواد
نف

ناطقۀ کروبیاالصل می شااسد و چای می شااساند ک متعاقب غرق و امحاء ابسا  ...« :سمما

از نیو ب دوزخ برمیخیید؛ درحاۀیک توۀدی دوباره یافت است .ابسا ب اعتبار عشقی ک سمما

ب او می ورزد ،دیگر در میا نیست ...سمما باید ب جایی میرسید کو درموییافوت ابسوا اموری

خارجی برای وجود او نیست و آ عشق ک او قادر نیست بدو چش پوشید از وجود خووی

از
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آ خمص شود ،ب معاای ماۀکیت یا برخورداری از یک شیء بیرونی نیست .باید واقف شود ب آ
صور ک در درو خوی

(کرب .)3۸5-3۸4 :1392 ،

دارد ،یعای آ صور ک جلو همتوای ملکووتی وجوود وی اسوت»

جدای از هر رویکرد جانبدارن ب مجموعۀ آثار شیخ اۀرئی  ،شاید بایود تأویولپوذیری نواگییر

برخی آثار مبتای بر رویکرد هرمسی اب سیاا را متوأثر از تضوادها و تااقضوا نهادیاو شوده در بسوتر

خردورزی او دانست ک « :اب سیاا سواخت و پرداختوۀ خووی

نبوود؛ او سواخت و پرداختوۀ فرهاوگ

عربی-اسممی است ک از عصر تدوی آغاز و تا زما او ادام داشت است؛ و تااقضوا او ،بیوانگر
ۀحظۀ تااق

عقل عربی با خود و آرما های

و یا راه در پوی

گرفتو شوده اسوت؛ ۀحظو ای کو

ناتوانی عقل عربی در گسست نهایی اش با هورم گرایوی و نظوام معرفتوی آ  ،آشوکارا نشوا داده

میشود» (جابری.)404 :1394 ،

درهرحا  ،بیتردید هر ابهام در مبحث مبتای بر رویکرد هرمسی را باید در چارچوب رویکورد

مربو رفع ابهام کرد؛ و بدی راه ،اگر کسی با وجود توضیحا ای مقاۀ  ،کماکا تشکیک کاود

ک  :سمما قص با کدام درجۀ عرفانی از ابسا قص رهید؟ باید او را بدی گفتوار از شویخ اۀورئی

ارجا داد ک با بیا حی ب یقظا  ،نف

ناطق را درمورد فتا یارا بد تابی داد ک  ...« :بوی اسوت

ک تو را فتا کااد و بباد ایشا اندر مانی ،مگر ک نگاهداشت اییدی ب تو رسد و تو را نگاه دارد از
بد ایشا » (کرب  )13 :13۸4 ،و در مت قصۀ سمما و ابسا  ،ب وضوح نگاهداشت اییدی ب واسطۀ

«جوهر عقلی مجاور عاۀ عااصر» در نق

هرمانوس شاه را درمورد سمما می توا یافت .درواقوع

می توا گفت ک ای درجۀ واالی عرفانی سمما نبود ک او را از فتاوۀ نموادی «ابسوا » رهانیود و
سپ

ارتقای معاوی داد ،بلک نگاه داشت اییدی چونا کیمیای هرمسی بود ک ابتدا او را ب اراد

معطوف ب حکمت هرمانوس نماد جوهر عقلی مجواور عواۀ عااصور از غرقواب امحواء در اسوار
شهوا رهانید و سپ

ب افسو و طلسو ارشواد اقلیقووالس نموادِ نفو

ساریقونی نماد تبدیل و نبرد گداخت ،تا م
حقیقت مبد شود.

نتیجهگیری
اشار رمیی شیخاۀرئی

بایوادی در بوتوۀ ریاضوت

ک عیار عشق مجازی اش ب طمی ناب عشق و عرفا

ب قصۀ رمیی-تمثیلی سمما و ابسا در تابی او از نم نهو اشوارا و

تابیها و تشکیک امام فخر رازی در محتوای ایو تابیو و تخفیوف تمثیول عوارف و درجوۀ او در

عرفا ب سمما و ابسا  -در ای تابی  -خواج نصیر شارح و مدافع آرای فلسفی شیخ اۀورئی

را
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ناگییر ب یافت نسخۀ حکایت «سمما و ابسا » ماطبق با محتووای تابیو موذکور کورد؛ کو ظواهرا
بیست سا پ

از اتمام شرح اشارا

و تابیها  ،او روایت دو برادر سومما و ابسوا را ماطبوق بوا

ارجاعا شیخ در تابی او نم نه اشارا یافت و مودعی شود کو جوزجوانی آ قصو را جویء

تصایفا اب سیاا در تتمۀ شرح احوا و آثار استادش آورده است و خود شیخ نیی در رساۀۀ قضوا و

قدر اصاۀت آ روایت از قص را تأیید کرده است؛ و برای اساس ،ای پادار شکل گرفت ک قصوۀ

سمما و ابسا  ،سومی قصۀ رمیی-تمثیلی اب سیاا بوده؛ و مشاراۀی شیخ در تابی او از نم نهو

اشارا

و تابیها نیی هما سمما و ابسا موضو قص مدعای خواج نصیر بوده است ،حا آ

ک بر اساس یافت های ای تحقیق:

 .1محتوای قصۀ سمما و ابسا مدعای خواج نصیر با بوطیقای نوشتار رمیی-تمثیلی اب سیاا

و رویکرد او ب عرفا فلسفی  -ک مبانی آ در قصید عیای و حی ب یقظا و رسال ةا طیر

تبیی و توجی شده است  -ناهماوایی و ناهمخوانی اساسوی دارد؛ و اساسوأ سوءبرداشوت از
فرما نهایی «ملک مرغا » در رسل ةا طیر ،محمل پادار باطل ضرور تصایف قصۀ رمیی-
تمثیلی سوم متم حی ب یقظا و رسال ةا طیر توس شیخاۀرئی

میبوده اسوت؛ و تصوایف

قصۀ سوم در توجی مشی عرفا فلسوفی شویخ ،آ گونو کو از محتووای سومما و ابسوا
خواج نصیری برمیآید ،ن ضروری است و ن معقو و ماطقی.

 .2در هی گیارش مستاد و ساد مُتق  ،انتساب قصۀ سمما و ابسوا بو شویخ اۀورئی

نیاموده

است و کتب و رساال معتبور ،جوی دو اثور حوی بو یقظوا و رسال ةا طیر ،تصوایفِ رسواۀۀ

رمیی-تمثیلی سومی را ب شیخاۀرئی

نسبت نداده و گیارش نکردهاند.

 .3تمثیل دو نماد «سمما » و «ابسا » ب «عارف» و «درجۀ عارف در عرفوا » بورخمف ادعوای
خواج نصیر ،اساسا با هویت نق های معاد در قصۀ سمما و ابسا مدعای ایشا توجی

و تأویلپذیر نیست ،بلک نمادهای مذکور دقیقا با ماهیت و هویت نق های معاد در قصۀ

سمما و ابسا یونانیاالصل ترجمو شوده توسو حاوی بو اسوحاق مطابقوت دارد و ایو
مطابقت ،دقیقا مبتای بر مبانی فلسفی عرفا سیاوی است.

ب بیانی سادهتر ،برخمف پادار رایج ،شیخ اۀرئی

هی رساۀۀ رمویی-تمثیلوی سوومی بوا عاووا

«سمما و ابسا » تصایف نکرده و مشاراۀی ایشوا در تابیو او از نمو نهو اشوارا

و تابیهوا ،

محتوای رمیی-تمثیلی اسطور سمما و ابسا یونانیاالصل ترجم شده توس حاوی بو اسوحاق
بوده است.
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پینوشت

 .1از مقایسۀ شرح و تأویل شارحا اصلی سمما و ابسا معلوم میشود ک :

اۀف) در تمام موارد ،مباای کار ،شرح و تأویل خواج نصیر بر محتوای قص بوده است.

ب) رویکرد ب محتوای رمیی قصۀ سمما و ابسا خواج نصیری ،رویکردی فلسوفی-زیسوتی بووده و

محور شرح و تأویل نیی تطبیق جریا قص بوا سویر تحووال مقواطع حیوا انسوانی تحوت توجیو مفواهی و

اصطمحا فلسفی بوده است.

پ) جی خواج نصیر ک در شرح و تأویل محتوای قص  ،رمیگشایی از اشار شویخاۀورئی

بو قصو در

اشارا و تابیها را درنظر داشت ،سوایر شوارحا و تأویولکااودگا ایو قصو  ،رویکورد فلسوفی-عرفوانی
شیخاۀرئی

ب محتوای قص را در شرح و تأویل ۀحا نکردهاند.

) ن سایر شارحا ک حتی خواج نصیر نیوی علویرغو اطوم از محتووای حکایوا رمویی-تمثیلوی

شیخاۀرئی  ،سیر ماطقی محتوای قص های رمیی-تمثیلی شیخ را در تحلیل و تأویل محتوای قصۀ سومما و

ابسا درنظر نداشت اند و ۀحا نکردهاند.

 .2وَ ۀَقَدْ هَمَّتْ ب ِ وَهَ َّ بهَوا ۀَوْۀَوا أَ ْ رَأَى بُرْهَوا َ رَبِّو ِ کَوذَۀِکَ ۀِاَصْورفَ عَاْو ُ اۀسُّووءَ وَاۀْفَحْشَواءَ إنَّو ُ مِو ْ عِبَادِنَوا
اۀْمُخْلَصِی َ (یوسف2)24 :

 .3پاج بیتِ آغاز قصید عیایۀ شیخ اۀرئی

ب وضوح ای اکراه را تصویر میکاد:

هَبَطَتْ إۀَیْکَ مِ َ اۀمَحَول األَرْفَوع

وَرْقَووووواءُ ذَا ُ تَعَووووویُّزُّ وَ تَمَاُّووووووووع

وَصَلَتْ عَلَى کُورْه إۀَیْوکَ وَ رُبَّمَوا

کَرهَ وتْ فِرَاقَ وکَ وَ هْ ویَ ذَا ُ تَفَجُّووع

مَحْجُوبَوۀ عَو ْ مُقْلَوۀ کُوول عَووارف

أَنِفَوتْ وَ مَوا أَۀِفَوتْ فَلَمَّوا وَاصَولَتْ

وَ أَظُاُّهَووا نَسِ ویَتْ عُهُووودلا بوواۀحِمَى
.4

جیو کل شد ،چو فروشد جا ب جسو

جووا بلاوودی داشووت ،ت و پسووتی خوواک

چووو بلاوود و پسووت بووا هوو یووار شوود

وَ هْوویَ اۀَّتِووی سَووفَرَ ْ وَ ۀَوو ْ تَتَبَرْقَوووع
أَنِسَو وتْ مُجَووواوَرَ َ اۀخَو ورَاب اۀبَلْقَووووع

وَ مَاَووووازال بفِرَاقِهَووووا ۀَوووو ْ تَقْاوووووووَع
(فاخوری و جر)500 :1373 ،
کو

نسووازد زی و عجایووبتوور طلس و

مجتمع شد خواک پسوت و جوا پواک

آدموووووی اعجوبوووووۀ اسووووورار شووووود
(عطار)239 :13۸4 ،
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Abstract
Following the conflicts and doubts cast by Fakhr Razi on Avicenna’s symbolic
reference to the symbolic-allegorical tale of Salaman O-Absal in the first
admonition of the ninth Namat of Esharat O-Tanbihat, Khajeh Nasir, in refuting
this claim, expounded on Avicenna’s accounts through a narrative of Salaman
O-Absal which he had found consistent with Avicenna’s remarks. Jozjani also
mentions Salaman O-Absal in Avicenna’s works and Avicenna makes a mention
of “Absal” in his “Ghaza O-Ghadar” treatise. Considering the existing evidence,
the tale of two brothers, Salaman and Absal, could be considered as Avicenna’s
allegorical-symbolic tales. After Khajeh Nasir, other commentators of Esharat
O-Tanbihat and other works of Avicenna, considered Khajeh Nasir’s Salaman
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O-Absal as the third allegorical-symbolic tale of Avicenna; merely relying on
Khajeh Nasir’s statements and without further explorations; while there were no
documents other than the unsubstantiated claims made by Khajeh Nasir. This
study, through providing firm evidence, refutes such an assumption and declares
that there is no tale entitled Salaman O-Absal written by Avicenna. Besides, the
mentioned first admonition of the ninth Namat of Esharat O-Tanbihat is not
Khajeh Nasir’s narration of the tale Salaman O-Absal but, actually, is the
legendary Greek tale of Salaman O-Absal translated by Hannis Ibn Ishaq.
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