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نکاتی از آثار استاد عالمه جالل الدین همایی)6(

] ]امکان صدور کرامات و خرق عادات از بشر
در كتب صوفّیه سخن از كرامات و خرق عادات و كشف و شهود و اشراف بر ضمیر و امثال اینگونه امور 
غریبـه فـراوان دیـده مـی شـود. و گروهـی از مـردم گمـان مـی كننـد كـه صدور كرامـت و خرق عادت از بشـر 
محال و ممتنع است و اینگونه سخنان و نوشته ها را حمل بر یاوه سرایی و ژاژخایی می كنند، و حال 
یم می بینیم كه صدور پاره  گر به مبانی و اصول این امور آشنا شویم و افراط و تفریط را كنار بگذار آنکه ا
یی از كرامات و خرق عادات كه از آن به كشف و شهود و اشراف بر ضمیر و امثال آن عبارت می كنند 
از حدود امور طبیعی خارج نیست، و تا حّدی امکان صدور امور و احوال غریبه را از بشر باور توان كرد 

اّما به این شرط كه از سر حّد امکان عقلی خارج نشود.

یا و امکان اّطالع بر امور مغیبه در غالب كتب فلسفة مّشائی و اشراقی از قبیل اشارات و شفای  دربارة رؤ
ی و كتاب المعتبر ابوالبركات بغدادی و تلویحات و حکمة  ابوعلی سینا و مباحث مشرقّیة امام فخر راز
االشـراق شـهاب الّدین سـهروردی معروف به شـیخ اشـراق و شـیخ مقتول، فصلی مخصوص نوشته اند و 
خالصة همه نوشته های آنها یک چیز بیش نیست و آن عبارت است از اّتصال نفس ناطقة انسانی به 

مبادی عالیه و ارتسام صور از آنها در نفس انسانی. 

حکمـا گوینـد كـه نفـس ناطقـة انسـانی ذاتـًا از سـنخ مجـّردات اسـت و به حکم سـنخّیت مایل اسـت كه 
ئق عنصری و شـواغل حّسـیه حجاب و مانع او از  بـه اصـل خویـش اّتصـال پیـدا كنـد اّما پیوند بدن و عال

اّتصال به عالم مجّردات شده و ناله اش از این است كه: 

انــــــــد یــــــــده  ببر مــــــــرا  تــــــــا  نیســــــــتان  انــــــــد. از  نالیــــــــده  زن  و  مــــــــرد  نفیــــــــرم  از 
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و هروقت كه حجاب ماّدیات از میان نفس و عالم مجّردات برداشته شد و نفس ناطقه به مبادی عالیه 
كس در نفس انسـانی  ی كـه در عالـم مجـّردات موجـود اسـت ماننـد آیینـه هـای متعا اّتصـال یافـت، صـور
نقـش مـی بنـدد و بـه هـر نسـبت كـه حجابها مرتفـع تر گردید نقوش و عکوس مترائیه روشـن تـر و صافی تر 

خواهد بود.

زانکــــــــه زنــــــــگار از رخش ممتاز نیســــــــتآینــــــــه ات دانــــــــی ز چــــــــه غّماز نیســــــــت

کــــــــن ک  پــــــــا دل  رخ  از  زنــــــــگار  تــــــــو  کــــــــنرو  ادراک  را  نــــــــور  آن  آن  از  بعــــــــد 

ی امکان دارد و موجبات رفع  حکما معتقدند كه رفع حجب و موانع هم در عالم خواب و هم در بیدار
حجاب بسیار است، از قبیل نوم و خلسه و استغراق نفس به ذكر و فکر و همچنین استنطاقات معروفه 
، و بالجمله هر چیزی كه باعث جمعّیت حواّس و انصراف نفس از  و مصادفة امور غریب و هول انگیز
ی مطابق عقیدة  بدن و توّجه او به عالم غیب می گردد. پس اّطالع انسان بر مغیبات در خواب یا بیدار
حکمـای قدیـم مبتنـی بـر دو مقّدمـه اسـت كـه در كتـب فلسـفه بـه تفصیـل نوشـته انـد. اّول اینکـه صـور 
حوادث جزئّیه قبل از وقوع در مبادی عالیه مرتسم است. دوم آنکه نفس انسانی قادر است كه به مبادی 

عالیه اّتصال پیدا كند و ممکن است كه نقوش و صور مبادی عالیه در نفس مرتسم گردد.

حکمـای مّشـائی گوینـد تمـام جزئّیـات حـوادث كـه در ایـن عالـم واقـع مـی شـود در عالمـی نورانـی تـر كـه 
ـی موجـود اسـت. و نیز 

ّ
از آن بـه عقـول مجـّرده عبـارت كننـد و همچنیـن در نفـس كلّیـة فلکّیـه بـه وجـه كل

همـه حـوادث و وقایـع بـه هیـآت و كیفّیـات جزئّیـه در نفـوس منطبعـة فلکـی وجـود دارد. و معتقدنـد كـه 
ک جزئّیه اند كه مبادی حركات آنهاست، و حوادث جزئّیه مستند به  ی دارای ادرا نفوس منطبعة سماو
ت مستلزم علم 

ّ
حركات فلکّیه است و این قضّیه را از مبانی استدالل خود قرار می دهند كه علم به عل

به معلول است. پس چون نفس ناطقة انسانی به نفوس فلکی و عقول مجّرده اّتصال یافت پرتو نقوش در 
ی مرتسم می گردد و به حوادث آینده علم پیدا می كند و این معنی هم در عالم خواب دست می دهد  و
ی دست دهد مکاشفه  ی. آنچه در خواب باشد رؤیای صادقه گویند و آنچه در بیدار و هم در عالم بیدار
نامند و آنچه ما بین نوم و یقظه و به اصطالح در حالت غیبت واقع شود خلسه گویند. و نقوشی را كه در 
گر معلول امور مزاجی و ماّدی باشد نه به واسطة اقتباس از مبادی  عالم خواب در نفس مرتسم می شود ا
عالیه آن را اضغاث احالم خوانند. – و آنچه از مبادی عالیه در نفس مرتسم گردد خواه در خواب و خواه 
ی در صورتـی كـه قـّوة متخّیلـه در آن تصّرفـی نکـرده و معنـی را بـه صـورت و صـورت را به صورت  در بیـدار
گر در خواب باشـد رؤیای  دیگر تغییر نداده باشـد و آنچه در نفس مرتسـم شـده اسـت عینًا واقع شـود، ا
گر در تحت تأثیر قّوه متخّیله تغییر  ی است کشف و شهود و وحی و الهام گویند. و ا گر در بیدار صادقه و ا
صورت داده و به كسـوت دیگر در آمده باشـد خواب محتاج به تعبیر و كشـف نیازمند به تاویل خواهد 

بود. و نسبت تأویل به كشف مانند نسبت تعبیر است به خواب.
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اّما تغییر صورت ممکن است به لوازم و مناسبات و مشابهات یا به اضداد و نقایض و مخالفات باشد و 
هنر معّبر و مؤّول این است كه صورت باقی مانده را به صورت یا معنی اصلی به طریق تحلیل به عکس 
ذی 

ّ
باز گرداند. ابوالبركات در كتاب المعتبر )ج2 ص419( شرح مبسوطی در این باره نوشته است »فال

ذی یذكره فی یقظته الخ« و در صورتی كه تغییر و تبدیل 
ّ
ینّبه االنسان من رقدته و هو باق فی ذكره هو ال

صور و كسـوت های خیالی از قّوة متخّیله در حّس مشـترک به حّدی باشـد كه معّبر و مؤّول به اصل آن 
پی نتواند برد، آن را نیز گروهی از حکما دعابات متخیله و اضعاث احالم خوانند. 

پـس اسـاس اخبـار از مغیبـات و اشـراف بـر ضمیـر و امثـال اینگونـه هنرهـا جمعّیت حـواس و انصراف از 
شـواغل حّسـیه اسـت، و نفـس انسـانی چـون در عالـم خـواب طبعـًا از موانـع حّسـی فـارغ تـر گـردد توّجـه و 
ی آسـان تـر شـود. پـاره یـی امراض نیـز در حکم خـواب اسـت و ازین جهت  اّتصـال بـه مبـادی عالیـه بـر و
ی ایـن اّتصال  اّتفـاق افتـاده اسـت كـه بعضـی از ممروریـن اخبـار از مغیبـات داده انـد، اّمـا در عالـم بیدار
ط بر جمعّیت حواّس و انصراف از شواغل حّسی 

ّ
ممکن نیست مگر به واسطة قّوت و قدرت نفس و تسل

و توّجـه بـه عالـم روحانـی. و بـه نـدرت اّتفـاق افتـد كـه افراد بشـر در خلقت اصلی دارای ایـن قدرت و نیرو 
یاضـات و تمرینـات كـه اسـاس و بنیـاد  باشـند اّمـا بـرای بیشـتر اشـخاص اینگونـه احـوال جـز بـه وسـیلة ر

تعلیمات متصّوفه است دست نخواهد داد. 

ه نشینی و حلقة ذكر 
ّ
خلوت و ذكر قلبی و توّجه به باطن و مداومت فکر و انصراف از محسوسات و چل

یاضت نفس اسـت برای فراغت از جسـمانّیات و  و نیـاز و امثـال ایـن تعلیمـات عمومـًا وسـیلة تمریـن و ر
توّجه به امور روحانی، اّما غالب اهل سلوک حّتی مشایخ و اقطاب این زمان هم از اسرار این معنی غافل 
ی انجـام مـی دهنـد و فایدة دنیـوی آن را جزو سـعادتهای  انـد و ایـن اعمـال را بـه قصـد ثـواب و اجـر اخـرو
یاضات برای آنها دست می دهد  و علّت اصلی  ی می شمارند. و بسا هست كه این احوال در اثر ر اخرو
آن را نمی دانند. پاره یی از تعلیمات شرعی كه برای استجابت دعوات وارد شده از قبیل ختوم و اذكار 

نیز مربوط به همین معنی است كه گفتیم.

ی قیاس و استدالل عقلی  ی تجربه و هم از رو شیخ الرئیس در نمط عاشر اشارات می گوید كه هم از رو
ی اطـالع از مغیبات پیدا كنـد چنانکه در  ثابـت مـی شـود كـه ممکـن اسـت نفـس ناطقة انسـانی در بیدار
عالم خواب نیز ممکن و واقع است، و مانع او از رسیدن به این مقام همانا اشتغال به محسوسات است 
كـه رفـع آن نیـز محـال و ممتنـع نباشـد. و پـاره یـی از مـردم برای انصراف از شـواغل حّسـی و توّجه به عالم 
غیب و كشـف مغیبات بدین وسـیله اسـتعانت جویند كه خود را به واسـطة توّجه به امور مدهش از این 
عالـم منصـرف سـازند یـا اسـتنطاق كننـد به این ترتیب كه شـخصی را برابر اشـیاء شـّفاف ماننـد آیینه ها 
ـع بدارنـد تـا اسـتنطاق شـود. و نیـز در همین نمط چهار چیز از مختّصـات اولیا و عرفا را 

ّ
و بلورهـای مضل

متعّرض می شود و با دلیل عقلی ثابت می كند كه وقوع آنها در عالم طبیعت ممکن است:



آینۀ پژوهش  189
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

                                                              
368| نکته  | حاشیه  | یادداشت

1ـ تحّمل مشـّقتهای فوق العادة مرتاضان 2ـ تمّکن از نخوردن غذا در مّدتی طوالنی 3ـ اخبار از مغیبات 
4ـ خرق عادت و استجابت دعوات.

شـیخ الرئیـس تصـّرف در امـور فلکـی را محـال مـی دانـد اّما در امـور عنصری تصّرفاتی را كـه از آن به خرق 
عادت تعبیر می كنند طبیعی و ممکن می شمارد.

ابوالبركات بغدادی متوّفی 547 در كتاب المعتبر )ج2 ص 423 – 417( تحقیقی عمیق دربارة خواب 
یـا و احـالم دارد و پـس از ذكـر مقّدماتـی چنـد، اینطـور نتیجـه می گیرد كه هریک از نفوس بشـری را در  و رؤ
عالم علوی روحانی ذاتی است روحانی كه نفس انسان در تحت تربیت و تأثیر او واقع است و آن ذات 
روحانـی از هركسـی بـه نفـس مهربـان تـر و شـفیق تـر اسـت و او را بـه طـرف خیـر و ثـواب هدایت و از شـرور 
و آفـات حراسـت و در جلـب خیـرات و دفـع مضـّرات حمایـت مـی كنـد، بـدون انیکـه نفس انسـان بدان 
ّیه ذات روحانیة هی علیها اشـفق و بها اولی تهدیها الی  متوّجه باشـد: »فلکّل واحدة من النفوس البشـر
صوابها و تحرسـها من االذی و تحامی عنها االضداد و االعداء و تجلب الیها خیرًا و تدفع عنها شـّرًا من 

حیث تعلم و ال یعلم ج2 ص 423 – 417 چاپ هندوستان«.

ی نیـز  یـا و اینکـه مکاشـفات منحصـر بـه خـواب نیسـت بلکـه در بیـدار و نیـز دربـارة اختـالف مـردم در رؤ
ممکن اسـت شـرحی می نویسـد كه نقلش موجب اطناب خواهد بود )رجوع شـود به كتاب المعتبر ج2 

ص423(.

شـیخ اشـراق در تلویحـات و حکمـة االشـراق نیـز فصلـی راجـع بـه منامـات و مکاشـفات دارد و خالصـة 
مطالب او همانهاست كه ذكر كردیم.

كـه در معنـی مطابـق عقایـد  كتـاب امالـی صـدوق )مجلـس 29( چنـد حدیـث دربـارة خـواب دارد  در 
حکمـای قدیـم اسـت اّمـا عبـارات حدیـث درسـت مثـل خوابهـا كـه محتـاج تعبیـر باشـد ادا شـده، یعنـی 
صاحـب حدیـث بـرای فهـم مسـتمع معانـی عالیـه را در كسـوت عبـارات عامیانـه بیـان كرده اسـت كه در 
خـور فهـم عـوام باشـد اّمـا شـخص عالـم مـی داند كـه در پردة ایـن عبارات چـه معانی عالی نهفته اسـت. 
بالجمله روح مجّرد در خواب حقایقی می بیند كه گاهی عینًا واقع می شود و این معنی را به هیچ وجه 
گـون مناسـب بـا روح و مـزاج و شـخصّیت  ی گونا انـکار نتـوان كـرد و گاهـی بـه تصـّرف قـّوة متخّیلـه صـور
بیننده به خود می گیرد و معّبر و خوابگزار رابطة میان صور جسمانی و مشهودات روحانی را كشف می 

كند.

ننگــــــــری  بیهــــــــده  را  خــــــــواب  پیغمبــــــــرینگــــــــر  ز  دانــــــــش  بهــــــــره  یکــــــــی 

اّما اضغاث و احالم غالب از آثار و احوال مزاجی است.
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كشـف و شـهودها نیـز عینـًا ماننـد خـواب اسـت كـه گاهـی عینًا واقع می شـود و گاهی محتاج بـه تاویل و 
گاهی بر سبیل اضغاث احالم است. 

یـای صادقـه و كشـف و شـهود و الهـام و وحـی. اّمـا  ایـن بـود شـّمه یـی از عقایـد حکمـای قدیـم دربـارة رؤ
ی معرفة النفس و تحلیل و تجزیة قوای دماغی با اصول دیگر این امور را توجیه می  فالسـفة جدید از رو
كنو این معّماها كه یکی از هزاران اسرار آفرینش است چنانکه شاید و باید  كنند. و به عقیدة نگارنده تا
حـّل نشـده و هركـس بـه انـدازة فهـم خویـش افسـانه یـی گفتـه و بـه خـواب رفتـه اسـت. سـبب و چگونگی 
صـدور ایـن اعمـال و احـوال از بشـر آنـگاه بـه خوبی دانسـته خواهد شـد كه وقـای نهانی و مرمـوز طبیعت 
مخصوصـًا انسـان كـه بزرگتریـن مظاهـر صنـع اسـت و كیفّیت ارتباط روح انسـانی با عوالم خارج درسـت 
كشـف شـود، اّما هنوز قدرت علم و پایة دانش بشـری بدین درجه و مقام نرسـیده كه به كشـف این اسـرار 
راه تواند یافت و از این رو در حّل این راز و هزاران راز دیگر همچنان متحّیر و عاجز درمانده است. شاید 

در این مورد هم حق با شاعر نکته سنج شیراز باشد كه گفت: 

نگارندة غیب کــــــــه  ده  کردســــــــاقیا جام میم  چه  اسرار  پردة  در  که  معلوم  نیســــــــت 

مینایی  دایــــــــرة  ایــــــــن  زد  نقش  پــــــــر  کرد 1آنکه  گردش پرگار چه  که در  کس ندانست 

روح اهل شهیدی  

1 . مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة، ص91ـ96
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رساله جدول معرفت تواریخ در سنه 961 نوشته شد

مقدمه
یخـی از قدیمـی تریـن دوران تـا روزگار نویسـنده ایـن متـن اسـت.  ی از وقایـع تار ، یـاد از شـمار متـن زیـر
یدادهـای قدیـم تا عصر نزدیک بـه خود را بر  یـخ رو نویسـنده، ایـن متـن را در سـال 961 هجـری نوشـته و تار
ع( می نویسد:  این اساس محاسبه كرده است. برای مثال، در ذكر حادثه كربال و شهادت امام حسین )
ع(« بدین ترتیب تمام وقایعی را كه بیان كرده می بایست  »سال بر نهصد از وفات حضرت امام حسین )
از سـال 961 بـه آن طـرف محاسـبه كـرده باشـد. نمونـه دیگـر یـاد از جنـگ شـاه اسـماعیل در فیـروز كـوه بـا 
ی بـا ایـن تعبیـر اسـت »سـال بـر پنجـاه و یـک از توّجـه جّنـت مکانی بـه طرف فیروزكـوه« كه  حسـین چـالو
یدادها آمده است كه می توان آن را »در سال« معنا  « بر سر تمام این رو سال 910 می شود. تعبیر »سال بر
یدادهـا، نکتـه تـازه ای  نباشـد، امـا از ایـن جهت كه روش تـازه ای در ثبت زمان  كـرد. شـاید در بیـن ایـن رو
ع(  یدادهای از هبوط آدم، تا تولد حضرت رسول )ص( و امام علی ) یدادهاست، قابل توجه است. رو رو
یدادهای دوره  ، و سپس برخی از رو ی تا واقع چنگیز و تیمور ی از حوادث به صورت عبور و از آنجا شمار
تركمانان و در نهایت به صورت جزئی تر برخی از وقایع دوران شاه اسماعیل و طهماسب آمده و آخرین 
واقعه مربوط به سال 940، بیست و یک سال پیش از سال تألیف این رساله كوچک )سال 961( است. 

متن این رسـاله در نسـخه ای با شـماره 3451 در كتابخانه مجلس آمده اسـت. در این مجموعه رسـائلی 
ماننـد ادعیـه بـه جهـت دفـع امراض، طب الرضا )ناقص(، فواید طبی، تفسـیر دوازده آیه از تورات، رسـاله 
یخ  ، و شـذور الذهـب و از جمله همین جـدول معرفت التوار تکسـیر حـروف، المدخـل فـی اعمـال الجفر
آمـده كـه در صفحـات 88 تـا 90 قـرار دارد. بیشـتر رسـاله هـای ایـن نسـخه به یک خط، شـاید خط مولف 
است. در رساله تکسیر حروف، قید شده است كه در عهد شاه طهماسب نوشته شده، و همانجا نسب 

شاه طهماسب را هم بر اساس همانچه بعد از این شهرت یافته آورده است. )ص 61 ـ 62(.
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یخ متن رساله جدول معرفت ا لتوار
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 ایـن احتمـال وجـود دارد كـه قـرار گرفتـن ایـن رسـاله در ایـن مجموعـه كـه رسـائلی در جفـر و علـوم غریبـه 
ی را با علوم مزبور نشان دهد. در این باره باید تحقیق كرد. یخ گزار هست، ارتباط این روش از تار

]دوره قدیم[
سال سیزده هزار و ششصد و بیست و یک از بنای گنبد اهرمان. سال بر شش هزار و نهصد و هشتاد و 
ع(. سال بر شش  ع(. سال بر شش هزار و ششصد و چهل و هفت از والدت شیث) هفت از هبوط آدم)
هزار و هشتصد و چهل و سه از بنای كعبه مباركه. سال بر پنج هزار و سیصد و ده از نزول علم نجوم به 
ع(. سال بر سه هزار و پانصد  ع(. سال بر پنج هزار و صد و هفتاد و هفت از والدت نوح نبی) یس نبی) ادر
ع(.  ع(. سال بر سه هزار و چهارصد و بیست از زمان موسی بن عمران) و هشتاد و دو از زمان یوسف نبی)
ع(. سـال بر یک هزار و پانصد و  سـال بر دو هزار و چهارصد و بیسـت و شـش از زمان سـلیمان بن داود)

ع( بر آسمان. سال یک هزار و سی و هفت از زمان نوشیروان عادل.  بیست و هفت از عروج عیسی)

]دوره اسالمی[
سـال بر یک هزار و ده از والدت حضرت خاتم األنبیا محمد مصطفی)ص(. سـال بر نهصد و هشـتاد از 
ع(. سال بر  ع(. سال بر نهصد و پنجاه و هشت از والدت امام حسین) والدت خاتم األنبیا علی مرتضی)
نهصد و پنجاه از وفات حضرت خاتم األنبیا. سال بر نهصد و بیست و یک از وفات حضرت شاه اولیا 
ع(. سال بر  و خالفت امام حسین و حسن علیهما السالم. سال بر نهصد از وفات حضرت امام حسین)

ع(.  هشتصد و شصت و هفت از وفات امام زین العابدین)

]ایران اسالمی[
سـال بـر هفتصـد و نـود و شـش از بنـای شـهر تبریـز در مـّره اول. سـال بـر سـیصد و شـصت و دو از ظهـور 
كوخان. سال بر صد و هشتاد و نه از ظهور  یست و شصت و پنج از گذشتن هال چنگیز خان. سال بر دو
امیرتیمور خان در بلخ. سال بر صد و پنجاه و هشت از آمدن امیرتیمور در مرتبه ثالث به تبریز و رفتن به 
شام و حلب. سال برصد و چهل و چهار از واقعه امیرتیمور و جلوس میرزا شاهرخ به آذربایجان و مقابل 
نمودن با میرزا اسکندر در نواحی سمنان. سال بر صد و یازده از وفات میرزا شاهرخ. سال بر نود و هشت 
از توّجه میرزا جهان شـاه به خراسـان. سـال بر نود و پنج از وفات امیر خلیل و جلوس امیر شـیروان شـاه. 
سال بر نود و یک از توجه میرزا جهان شاه به بغداد و واقعه میرزا پسر بوداق. سال بر هشتاد و نه و كسری 
از توّجه میرزا جهان شـاه به جانب دیاربکر و آمدن حسـن بیک و قتل میرزاجهان شـاه. سـال بر هشـتاد و 
چهـار از توّجـه حسـن بیـک بـه طـرف روم و آمـدن سـلطان محمد چلبی و قتل اهل روم. سـال بر هشـتاد و 
یک از توّجه حسن به گرجستان. سال بر هفتاد و نه از واقعه حسن بیک و جلوس سلطان خلیل و قتل 
او و جلوس یعقوب بیک. سـال بر شـصت و نه و كسـری از واقعه ارشـاد پناهی شـاه حیدر علیه الرحمه. 
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. سـال بر پنجاه و نه از وفات رسـتم  سـال بر شـصت و پنج از واقعه یعقوب بیک و جلوس میرزا بایسـنقر
 . بیک و جلوس احمد بیک بر تخت تبریز

]دوره صفوی[
سال بر پنجاه و پنج از توجه فردوس مکانی شاه اسماعیل به جانب شیروان و قتل امیرشیروان. سال بر 
پنجاه و چهار و كسری از توجه جّنت آشیانی به تبریز و قتل تركمانان در موضع شرور و جلوس بر تخت 
. سال بر پنجاه و دو از توّجه مغفرت دستگاهی به جانب عراق و قتل تركمان. سال بر پنجاه و یک  تبریز
ی[. سـال بر چهل و پنج و كسـری از  از توّجـه جّنـت مکانـی بـه طـرف فیروزكـوه و قتـل ]حسـین[ كیـا ]چالو
توجـه فـردوس آشـیانی بـه جانـب خراسـان و قتـل شـیبک خـان در مـرو و جلـوس در تخت هرات. سـال و 
كذا[. سال بر سی و دو و كسری از وفات  چهل و یک و كسری از محاربه با اهل روم در موضع چالدروم ]
مغفـرت دسـتگاهی شـاه اسـماعیل و جلـوس حضـرت شـاه زمـان ثانیـة العـدل و االحسـان ابوالمظفرشـاه 
طهماس بهادرخان ـ خلداهلل ملکه وسـلطانه. سـال بر سـی و یک از توجه شـاه زمان به عراق و محاربه با 
كپک ]سـلطان[. سـال بر سـی از توجه شـاه به سـلطانیه و قتل كپک، و قشـالق در قزوین. سـال بر بیست 
و نـه از توجـه شـاه بـه خراسـان و محاربـه بـا ازبـک. سـال بـر بیسـت و هشـت از توجـه شـاه بـه بغـداد و قتل 
ذوالفقار و قشـالق در قزوین. سـال بر بیسـت و هفت از توجه شـاه به خراسـان و فرار نمودن ازبک و عود 
شـاه به عراق و قشـالق در اصفاهان و قتل چوهه سـلطان. سـال بر بیسـت و شـش از توجه شاه به جانب 
. سال بر بیست و پنج از توجه شاه به خراسان و فرار نمودن  تفلیس و فرار نمودن اوالمه و قشالق در تبریز
عبید، و قشالق در هرات. سال بر بیست و چهار از آمدن ابراهیم پادشاه به تبریز و عود نمودن در مرتبه 
دوم. سال بر ]رفتن[ سلطان صاحب قران به عراق. سال بر بیست و دو و از آمدن خواندگار به درگزین و 
. سال بر بیست و یک از توجه شاه به خراسان و فرار نمودن  عود نمودن به دیاربکر و قشالق شاه در تبریز

. عبید و رفتن شاه به مرو

رسول جعفریان  
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چشمۀ خورشید
ر بــــــــاد از همتم    گر به آب چشــــــــمۀ خورشید دامن تر کنمگرچــــــــه گردآلود فقــــــــرم دو

این بیت حافظ شـاید معروفترین شـاهد كاربرد تعبیر »چشـمۀ خورشـید« در زبان فارسی باشد، اّما پیش 
از آن نیز شعرا این تعبیر را در شعر خود به كار برده اند و در لغت نامۀ دهخدا از زمان رودكی شواهدی از 
« و »چشـمۀ آفتاب« نیز به دست  اسـتعمال آن ضبط اسـت. جز آن، لغت نامه شـواهدی از »چشـمۀ خور

داده است، مانند این دو بیت سعدی و فردوسی:

نشــــــــاید نهفتبگفت آنچه دانســــــــت و شایســــــــته گفت  گل چشــــــــمۀ خــــــــور  به    

افراســــــــیاب  آراســــــــت  لشــــــــکر  آفتابیکــــــــی  چشــــــــمۀ  شــــــــد  یــــــــک  تار کــــــــه    

مخصوصًا شـواهد »چشـمۀ آفتاب« به نظر می رسـد كهنتر باشـد و استعمال آن باالخص در نزد دقیقی و 
فردوسی )رک. لغت نامه، ذیل چشمۀ آفتاب( ممکن است داللت بر كهنگی آن بکند.

رودیگر اشـمیت، در یادداشـتی كه با نام »چشـمۀ خورشـید« نوشـته،1 دربارۀ سـابقۀ این تعبیر بحث كرده 
است. اقتباسی از نوشتۀ او با اضافاتی در پی می آید.

« به كار رفته است. امیل بنونیست در  در زبان ارمنی كهن akn به سه معنی »چشم« و »چشمه« و »گوهر
مقالۀ »لفظ aregakn ارمنی به معنی چشمۀ خورشید و اسم های مختوم به -akn در ارمنی« گفته است 
كـه aregakn در لفـظ بـه معنـی »چشـمۀ خورشـید« اسـت نـه »چشـم خورشـید«، بـه آن سـبب كـه صـورت 
akunk كـه   ʿاسـت )و نـه ačk  ʿ»بـه معنـی »چشـم akn اسـت و چـون صـورت جمـع aregakunk  ʿجمـع آن

1 . Rüdiger Schmitt, “Quelle der Sonne,” Historische Sprachforschung, 120 (2007), 212-214.
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صـورت جمـِع akn بـه معنـی »چشـمه« اسـت(، می تـوان نتیجـه گرفـت كـه akn در جـزء دوم ایـن كلمـه بـه 
 arew یک صورت كهن در حالت مضاف الیه از كلمۀ )areg( معنی »چشمه« است. جزء اول این كلمه
است به معنی »خورشید« )arew معادل »خورشید« است و aregakn را بهتر است به فارسی به »آفتاب« 
، سـنگ قیمتی« نیز هسـت، ولی صورت جمع آن akankʿ اسـت و به  ترجمه كنیم(. akn به معنی »گوهر
« نیز نیسـت.2 بنونیسـت این كلمه  ، در تعبیر aregakn، جزء دوم به معنی »گوهر همان دلیل سـابق الذكر

ی كه شعاع های نور از آن می جوشد و بیرون می زند.« را چنین تعریف كرده است: »منبع نور

پیـش از بنونیسـت، محققانـی ماننـد هاینریـش هوبشـمان و آنتـوان مّیـه ایـن كلمـه را به »چشـم خورشـید« 
معنا كرده بودند و بعد از آن نیز محققانی در درستی گفتۀ بنونیست تردید كرده اند یا آن را نپذیرفته اند. 
گئـورگ زولتـا، در نقـدی كـه بـر كتـاب دسـتور ارمنـی رودیگـر اشـمیت نوشـته،3 گفتـه اسـت )ص 176( كه 
م نیسـت و یـوس وایتنبرگ و 

ّ
ایـن نظـر بنونیسـت، كـه اشـمیت نیـز در كتـاب مذكور موافق آن اسـت، مسـل

روبرت بیکس نیز آن را نادرسـت شـمرده اند4 و دو كلمۀ مركب دیگر با جزء دوِم -akn به معنی »چشـم« 
 akunkʿ به معنی »بدچشم« در ترجمۀ ارمنی كتاب مقدس( و دارای صورت جمع čʿar-akn از جمله(
را حّجـت گرفته انـد بـر نادرسـتی سـخن بنونیسـت. بـا ایـن حـال، ایـن گفتـه به نظر اشـمیت لزومًا درسـت 
نیست، زیرا تركیب ملکِی )بُهِوریهی( čʿar-akn ساختش با تركیب اضافِی )َتتُپُرَشه( areg-akn یکسان 
نیسـت. ژان پیـر مائـه نیـز در مقالـۀ »خورشـید و مـاه در اسـاطیر ارمنـی«5 گفتـه اسـت )صـص 150-149( 
كـه از نظـر بنونیسـت پنهـان مانـده كـه صـورت جمعـی كـه آن را منحصـر در معنـای »چشـمه« می دانـد، 
گاه شـواهد روشـنی دارد بـه معنـی »گوهـر و سـنگ گرانبهـا«. بنابرایـن، ترجمـۀ درسـت aregakn را همـان 
»چشـم خورشـید« می دانـد كـه همـان چندمعنایـی و ابهامـی را دارد كـه در خـود كلمـۀ akn نیـز هسـت و 
قابـل مقایسـه اسـت بـا tvali سـابق الذكر گرجـی كـه هـم معنی »چشـم« دارد، هـم »منبع و سرچشـمه«، هم 
ی »اسـطوره ای خورشـیدی« كه  «،6 هم »روزنه«. از نظر مائه بعید اسـت كه نظر بنونیسـت به بازسـاز »گوهر

از زباِن اصلی یا زبان مادر به ارث رسیده باشد كمکی برساند.

برگیت آنت اولسن7 نیز رأی بنونیست را نپذیرفته و گفته است كه هیچ چیز مانع از آن نیست كه تعبیر 

«. بـه مقالـۀ بنونیسـت در شـمارۀ سـال 1965 مجلـۀ  بـان گرجـی بـه معنـی »چشـم« و » گوهـر 2 . از نظـر معنایـی مقایسـه شـود بـا tvali در ز
تتبعـات ارمنـی دسترسـی حاصـل نشـد. خالصـۀ مطالـب او را از نوشـتۀ رودیگـر اشـمیت و کارل هورسـت اشـمیت )مجلـۀ انجمـن 

شرق شناسی آلمان، 2/199 )1969(، صص 383-386 نقل کردیم.
3 . Die Sprache, 28 (1982), 175-177. 

4  . نظر وایتنبرگ نیز در نوشتۀ بیِکس آمده است؛ رک. مقالۀ او در مجلۀ زبانشناسی مونیخ:
R. Beekes, Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, 1987, 15-20, esp. pp. 18-19.

از دوست ارجمند، آقای دکتر سهیل دلشاد، که به خواهش بنده این مقاله را از کتابخانه های آلمان فرستادند تشکر بسیار می کند.
5 . In: Caucasologie et mythologie comparée, 1992, pp. 149-175, esp. pp. 149-150.

« اسـت؛ رک. احمـد تفضلـی، »کمـر هفت چشـمه«،  کـه مجـازًا بـه معنـی »گوهـر 6  . مقایسـه شـود بـا چشـمه در »کمـر هفت چشـمه« 
ایرانشناسی، 27 )1374(، مخصوصًا ص 497. مقاله در مقاالت تفضلی )صص 372-377( تجدید چاپ شده است.

7 . B. A. Olsen, The Noun in Biblical Armenian, De Gruyter, 1999, pp. 675-676.
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aregakn به معنی »چشـم خورشـید« باشـد و در دیگر تركیباتی نیز كه در ارمنی با -akn سـاخته شـده اند 

م 
ّ
و بنونیست فهرست كرده و در بعضی معنی »چشمه« را حدس زده، تنها در یکی معنی »چشمه« مسل

اسـت و در باقـی همـان معنـی »چشـم« نیـز مناسـب اسـت، ماننـد pʿaylakn  بـه معنـی »چشـِم آذرخش«، 
یـم، جزء دومش  گر اشـتقاق سـنتی آن را بپذیر قابـل مقایسـه بـا asteropē یونانـی بـه معنـی »آذرخـش« كـه ا
« )جـزء اول یعنـی  همریشـه بـا akn ارمنـی اسـت بـه معنـی »روزن« و »سـوراخ« و »دیـد« و »جلـوه« و »نـور
ستاره(. این كلمۀ یونانی همان كلمه ای است كه موضوع بحث بیکس در مقالۀ سابق الذكر بوده است. 
بـا ایـن حـال، چنانکـه بیکـس گفتـه، بـه لحـاظ معناشـناختی معلـوم نیسـت كـه چـرا بایـد بـر آذرخـش نام 
»چشم ستاره« بنهند. ممکن است این كلمه دخیل در یونانی باشد و این احتمالی است كه بیکس آن 

را بر دیگر احتماالت ترجیح داده است.

حـال اشـمیت می گویـد كـه آنچـه بنونیسـت گفتـه تنهـا دلیـل بـر احتمال درسـتی سـخن او نیسـت؛ مؤید 
دیگری، جز صورت جمع، نیز برای نظر او می توان یافت و آن تعبیر »چشمۀ آفتاب« در شاهنامه است 
كه به نظر اشمیت اصلی كهنتر داشته است، گرچه در متون موجود پهلوی اشکانی و ساسانی به مانند 
آن برنخـورده اسـت. بـه عـالوه می گویـد كـه بـا توجـه بـه تأثیر فرهنـگ ایرانـی در ارمنی، كه حیطۀ اسـاطیر و 
افسانه ها را نیز شامل است، به نظر او محتمل است aregakn ارمنی ترجمه ای باشد از یک تعبیر مشابه 

ایرانی.

ی تلخیـص و در عین حال بـا بعضی اضافات با رجـوع به اصل  تـا اینجـا نقـل مطـب اشـمیت بـود بـا قـدر
، تا آنجا كه این منابع دستیاب بود. منابع او

تردید نیسـت كه كلمات ارمنی و گرجی سـابق الذكر و چشـم و چشـمۀ فارسـی را می توان با عین و عین 
 الشمس عربی نیز مقایسه كرد )كلمۀ اخیر را نام دیگر عین  الهّر نیز نوشته اند كه نام نوعی گوهر است(. 
ولـی اینکـه سـابقۀ عیـن  الشـمس در عربـی را تـا كجـا بتـوان پـی گرفـت و معنـی اصلـی آن چه بـوده و عین 
از كـی در آن زبـان و زبان هـای سـامی دیگـر معنـی خورشـید گرفتـه چیـزی اسـت كـه باید در آثـار محققان 

زبان های سامی جستجو كرد.

ی بوده كه خورشید در چشمه یا چاهی در مغرب فرو می رود  این قدر هست كه در بین ملل سامی تصور
و ایـن در داسـتان ذوالقرنیـن در قـرآن نیـز وارد اسـت. شـواهد و شـرح خوبـی از ایـن معنـی را می تـوان در 
فرهنگ اصطالحات نجومی مرحوم مصفی یافت كه معلوم می كند این تصور را گویندگان و نویسندگان 

پایی چنین نبوده است. پارسی زبان نیز داشته اند. با این حال گویا تصور مردم هندی و ارو

یـم، »چشـمۀ خورشـید« در فارسـی یـا اضافـۀ تشـبیهی اسـت، یعنی خورشـید را به  از ایـن تصویـر كـه بگذر
چشـمه ای تشـبیه كرده انـد كـه نورهـا چـون آب هـا از آن می جوشـد، مانند »نرگس چشـم«، یـا اضافۀ ملکی 
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كـه نورهـا از آن بیـرون می آیـد.  كرده انـد  اسـت، یعنـی خورشـید را »دارای« چشـمه ای در درون آن تصـور 
آنچـه مـا اضافـۀ تشـبیهی می نامیـم بـه ایـن صـورت در زبان هـای منشـعب از ایـران باسـتان ظاهـرًا سـابقه 
یـد خورشـید را چشـم هرمزد و چشـم َوُرنه  نـدارد، ورنـه شـاید می شـد اسـتناد كـرد بـه اینکـه در اوسـتا و در و
گفته انـد8 و بـه اتـکای آن »چشـم خورشـید« را یـک اضافـۀ تشـبیهی كهـن دانسـت و »چشـمۀ خورشـید« را 
گر »چشـم خورشـید« اصل باشـد، احتمال دیگر آن اسـت كه معنی اصلی آن »وسـط  مبّدل آن شـمرد.9 ا
خورشـید«، »دل خورشـید« یـا »عیـن خورشـید« باشـد. احتمـال دیگـر آن اسـت كه »چشـم خورشـید« یک 
ی باشـد؛ بـه ایـن معنـی كـه همـان گونه كه بـرای آسـمان )یعنی هرمـزد و َوُرنه، به ایـن اعتبار  تعبیـر اسـتعار
كه این ایزدان ایزدان آسـمان به معنی خاص آن در نزد بعضی مورخان ادیانند( چشـمی تصور كرده اند، 
بـرای ایـزد خورشـید نیـز چشـمی متصـور شـده باشـند، چنانکـه در مصـر خـدای رع چشـمی دارد، بـه این 
گر بتوان برای این قیاس مبنایی قائل شـد،  . ا معنی كه رع ایزد خورشـید باشـد و قرص خورشـید چشـم او
آن گاه می تـوان گفـت كـه در ایـران نیـز ایـزد خورشـید را موجـودی روحانـی تصـور كرده انـد )و كرده انـد( كـه 

قرص خورشید، یعنی جرم ظاهری آن، چشم اوست.

یـم، بایـد بگوییـم كـه چگونـه »چشـم« ممکـن اسـت بـدل بـه »چشـمه« شـده  گـر ایـن فـرض را موقتـًا بپذیر ا
باشـد. تشـابه لفظـی میـان چشـم و چشـمه )دومـی مشـتق اسـت از اولـی( و یـک تصویـر ذهنـی اهـل زبـان 
كـه خورشـید را پیـش خـود بـه سرچشـمۀ نورهـا ماننـد كـرده باشـند ممکـن اسـت مددكار هم شـده باشـد و 
»چشم خورشید« را به »چشمۀ خورشید« تبدیل كرده باشد. اما یک دلیل زبانی نیز شاید بتوان برای این 
تبدیـل فرضـی اقامـه كـرد و آن ایـن كه اضافه شـدن »ــه« ناملفـوظ )برابر با -ag پهلوی( بـه بعضی كلمات 
ی و معنـی آن كلمـات تغییـری ایجـاد نکـرده اسـت، ماننـد آشـکار و آشـکاره، آشـیان  در سـاخت دسـتور
و آشـیانه، پیشـان و پیشـانه، جانـان و جانانـه، جـاودان و جاودانـه، زمـان و زمانـه، شـادمان و شـادمانه، 
شـان و شـانه )عسـل(، کام و کامـه، نشـان و نشـانه و جـز آن هـا.10 صفـات مفعولـی »جدیـد« نیـز در قبـال 
 ag- صفات مفعولی »قدیم« )مانند پردخته و پردخت؛ می دانیم كه در پهلوی صفات مفعولی در اصل
نداشته اند( از همین شمارند. خان و خانه و جام و جامه )هر دو به معنی »ظرف« یا »نوعی ظرف«( نیز 

از این شمارند و در زبان پهلوی، ماننده های آن شاید بیشتر هم باشد، مانند:
 ،)» تبـار شـن«(،  jāmag/jām)»جـام«(،  tōhmag/tōhm)»تخمـه، 

ُ
)»گ  bahrag/bahr، gušnag/gušn

 wadag/wad)»بد«(،wahānag/wahān  )»بهانه«(، zīrak/zīr )»زیرک«(.11

.-dōiθra یستیان بارتولومه، ذیل 8 . درمورد شواهد اوستایی رجوع شود به فرهنگ ایرانی باستان کر
ق میکرده اند، آن تعبیر ارمنی را به »چشـم  پایی کلمۀ »چشـم« را بر خورشـید اطال 9 . آنتوان مّیه، به اتکای این که در نزد اقوام هندیوارو
یسـندۀ حاضر میداند، خورشـید را چشـم آسـمان یا  خورشـید« معنی کرده، ولی اینجا اشـکالی در کار اسـت و آن اینکه تا آنجا که نو
، مگر آنکه احتمالی را که در ادامۀ بحث می آید  یکی از ایزدان تصور میکرده اند و این یک چیز است و »چشم خورشید« چیز دیگر

یم. ر در نظر آو
10  . غالب مثالها از دهخدا؛ رک. لغت نامۀ دهخدا ذیل هـ .

، واژه و معنای آن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صص 199-197. 11  . به جهت شواهد رک. کتایون مزداپور
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در ادوار قدیم تـر زبـان نیـز گاهـی چنیـن اسـت، ماننـد mašyāka- بـه جـای mašya- در اوسـتا )هـردو بـه 
بـرد كلمـۀ اول در  معنـی »مـرد« یـا »مـردم«؛ ایـن پسـوند احتمـااًل »در اصـل« نشـانۀ تصغیـر بـوده، ولـی در كار

اوستا چنین معنایی نیست و هر دو كلمه مترادفند(.

حال ممکن است بتوان تصور كرد كه čašmag، كه اصل چشمۀ فارسی است، عالوه بر معنای معروف، 
گونۀ دیگر čašm )چشم فارسی( نیز بوده باشد و بنابراین، صورت فرضی čašmag ī xwar)šēd*( معنایی 
  *čašmag īنداشـته باشـد جز »چشـم خورشـید«. با این حال، این نیاز به شـاهد دارد. همان طور كه برای
 cašmag به معنای »چشـمۀ خورشـید« شـاهدی پیدا نشـده، نویسـندۀ حاضر نیز شاهدی از )xwar(šēd

در متون زردشـتی و مانوی به پهلوی ساسـانی و اشـکانی به معنای »چشـم« نمی شناسـد. در بندهشـن، 
( كه این چشـمه ها، كه آن ها را ور  یاچه هاسـت، آمـده اسـت )ص 77 ترجمـۀ بهار در فصلـی كـه دربـارۀ در
یاچـه( می خواننـد، بـه ماننـد »چشـم مردمانند« و »چشـمۀ آب ها هسـتند«، یعنی سرچشـمۀ آب ها.  )= در

در متنی مانوی به پهلوی اشکانی در رثای یکی از بزرگان دین به نام زكو آمده است:12

ōn xānīg wazurg kē cašmag frabast.

ای خانِی بزرگ كش چشمه بسته شد )یا بند آمد(.

مقصود از cašmag در اینجا نیز »سرچشمه« است. این دو شاهد شاید مناسب ترین شواهدی باشد كه 
نسبت میان چشم و چشمه را نشان می دهد )به این معنی كه در شاهد دوم نیز شاعر شاید به اشتقاق 
چشمه نظری داشته باشد(. با این همه، در نبود شواهد مستقیم كه اصالت »چشم خورشید« فرضی یا 
قدمت تعبیر »چشـمۀ خورشـید« را نشـان  دهد، به نظر نویسـندۀ حاضر مسـئله جدلیه الطرفین اسـت و 
ی،  برتری دادن یکی بر دیگری ناممکن. باید توجه داشت كه اختالف میان دو نوع تركیب از نظر دستور
ی بنونیسـت نیز كه  كـه اشـمیت متعـرض آن شـده، ظاهـرًا اثـری در بحـث نـدارد و دیگـر اسـتدالِل دسـتور
اشمیت آن را نامعتبر نشناخته مثالهای نقضی دارد. شاید اهل تحقیق بتوانند دالیلی دیگر به نفع یکی 

از این دو احتمال بیابند.

سید احمد رضا قائم مقامی  

12  . ترجمه ای فارسی از آن به قلم مرحوم تفضلی به دست است: مقاالت تفضلی، صص 96-94.


