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چکیده (مترجم)
نویسنده در ابتدا اشارهای به بحث مهم جهانشناسی در اسالم نموده و آن را از منظر دو منبع مهم اسالم یعنی
قرآن و ســنت ،به شکلی مختصر مورد واکاوی قرار داده ،و در ادامه به شناخت نمودارهای جهاننگارانه در
اسالم ،با توجه به سه ســنت فکری فلسفی ـ علمی ،گنوسی و عرفانی پرداخته است .نویسنده رشد و تبلور
گرایشهای کالمی را در عدم به وجود آمدن یک سنت مجزای مبتنی بر تأمالت جهانشناسانه دینی در اسالم
مؤثر دانسته و به تأثیر یونان ،هند و ایران در ظهور این سه سنت فکری اشاره کرده است؛ از جمله مهمترین
مواد تأثیرگذار بر شــکلگیری نمودارهای جهاننگارانه در درون این ســه ســنت فکری ،میتوان به تأثیر
جهانشناسیهای ارسطویی و بطلمیوســی بر نظامهای کالمی و فلسفی ،نظام هفت اقلیم بر جغرافیای اسالمی
و آموزههای نوافالطونی بر حکمت گنوســی و عرفانی اشاره کرد .در ضمن ،این نمودارهای جهاننگارانه نیز
شامل طرحهایی درهم تنیده از افالک سیارهای ،افالک تحت قمر عناصر چهارگانه ،بروج دوازدهگانه ،جهات
اصلی چهارگانه ،جهان معدنی و حتی اعضای اصلی بدن انســان میشدند .نویسنده با توجه به گستره وسیع
نمودارهای جهاننگارانه در ن ُ َسخ خطی برجای مانده ،دست به گزینش زده و تنها شماری از این نمودارها را
براســاس سه سنت مذکور ،مورد مطالعه و بررسی قرار داده است .این نمودارها متع ّلق و یا منتسب به علما و
متنوع هستند که از جمله این شخصیتها میتوان
دانشمندانی از هردو مذهب شیعه و سنی و با مشربهای فکری ّ
به این افراد اشــاره کرد :جابر بن حیّان ،اخوان الصفا ،ابویعقوب سجســتانی ،ابوریحان بیرونی ،ناصرخسرو،
حامدی ،حمیدالدین کرمانی ،ابنعربی ،سید حیدر آملی و ابراهیم ح ّقی.

31

32

سال یازدهم
شماره  -43بهار 1395

یادداشت مترجم
عالَم مشتق از (ع ل م) و به تعبیری عالمت و نشانه خدا
است و عالَم را از این جهت دلیل اثبات وجود خداوند
گفتهانــد )1(.این واژه را میتوان معادل «»kόsmos
در زبان یونان باستان دانست .معنای ریشهای این واژه
را نظــم ،ترتیب و دســتور ( )orderگفتهاند و به نظر
میرسد برای نخستین بار فیثاغورس در آثار خود از
این واژه برای نظم جهان و کائنات استفاده کرد)2(.
درباره تعداد جهانها یا عوالم ،میان اندیشمندان مسلمان
اختالف وجود دارد .تعداد آنها در منابع از چهار عالَم
تا  18هزار عالَم آمده اســت .موجــودات عالَم را در
منابع میتوان از دو بعد روحانی و جسمانی نگریست و
با اندکی تسامح ،به نامهای به کار رفته برای آنها در دو
دسته کلی اشاره کرد .1 :عالَم ُعلوی ،عالَم ارواح ،عالَم
عقول ،عالَم درونی ،عالَــم غیب ،عالَم امر ،عالَم عین،
عالَم جبروت ،عالَم ملکــوت ،جهان ِخ َرد ،جهان کلی
و جهان بَرین  .2عالَم ُســفلی ،عالَم َکون و فساد ،عالَم
خارجی ،عالَم حسی ،عالَم محسوسات ،عالَم اجسام،
عالَم شــهادت ،عالَم ُملک ،عالَــم خلق ،عالَم طبیعت،
عالَم عناصر ،جهان طبع ،جهان جزئی و جهان فرودین.
عالوه بــر اینها میتوان به عنوان مثــال به عالَم کبیر،
عالَم صغیر ،عالَــم ذر ،عالَم برزخیان ،عالَم مثال ،عالَم
خیال و عالَم افالک هم اشاره کرد که تعابیر درباره آنها
متفاوت است)3(.
اصطالح «جهانشناســی» در کلیترین شکل خود به
تعیین و ترســیم یک جهانبینی میپــردازد .برخی از
این اصطالح در این معنا بهره بردهاند ،تا میان فیزیک،
مطالعه تجربی جهان مادی و جهانشناسی ـ به عنوان
شاخهای از متافیزیک که به ماهیت و سرشت مادی در
کلیترین جنبههای آن میپردازد ـ تمایز قائل شــوند.
این کاربرد در قرن  ،20بهویژه میان فالســفه کانتی و
نومدرســی رایج بود .اما تحوالت علمی اخیر استفاده
از این اصطالح را به قصد تعیین و ترسیم علمی که به
ریشهها و ســاختار جهان فیزیکی به عنوان یک کل

میپردازد ،به انحصار خود درآورده است)4(.
احمد قره مصطفی اســتاد تاریخ دانشــگاه مریلند و
مسئول توســعه علمی در مرکز مطالعات ایرانی روشن
است( )5و پیش از این ،مدیریت برنامه مطالعات دینی
دانشــگاه واشنگتن در َسنت لوئیس ،و کرسی مشترک
مطالعه بخش اســام آکادمی آمریکایــی دین را بین
سالهای  2008تا 2011م عهدهدار بوده است .وی در
تاریخ فکری و اجتماعی اســام قرون وسطا و اوایل
عصر جدیــد در خاورمیانه و جنوب غرب آســیا ،و
همچنین نظریه و روش در مطالعه دین تخصص دارد.
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10. “Sufism,” in Voices of Islam, ed. Vincent J.

چهارچوب
متـون اسلامی زیـادی بـه زبانهـای عربـی ،فارسـی
و ترکـی دربـر دارنـده نمودارهایـی مصـور هسـتند.
اگرچـه تقریبـ ًا همـه چنیـن نمودارهایـی یا بـه عنوان
طرحهایـی کمکـی بـه منظـور فهـم متونـی کـه آنهـا
را همراهـی میکننـد ،ارائـه شـدهاند و یـا بهعنـوان
روشـهایی واضـح و کارآمـد جهت تصویرپـردازی به
خدمـت گرفتـه شـدهاند ،تصویرهایـی کـه برخـی از
آنهـا در راسـتای بازنمایـی عقایـد جهانشناسـانه به
کار رفتهانـد و شـماری هم به عنـوان جهاننگاریهایی
جامـع عرضـه شـدهاند .مسـلم ًا نمیتـوان همـواره
بـا قطعیـت بـه شناسـایی میـزان اهمیـت نمـوداری
ارائـه شـده در جهاننـگاری پرداخـت .بـه منظـور
یـک پیمایـش کلـی ،کافـی اسـت کـه پژوهـش مـا
دربـر دارنـده آن نمونههایـی باشـد کـه معیـار معینی
از اندیشـههایی همبسـته را بـه معـرض نمایـش
میگذارنـد؛ نمونههایـی دربـر دارنـده نمودارهایـی با
دو یـا بیـش از دو نظـام مختلـف مربـوط بـه وجـود
جهـان و یـا بخشـهای سـازنده آن ،کـه بـا یکدیگـر
همبسـتگی یافتهانـد و همچنیـن ،آنهایی کـه به منظور
درک»
بازنمایـی کلـی یـا جزیی سـاختار واقعیـت ُ
«م َ
(چـه مـادی و چـه معنـوی) عرضـه شـدهاند.
پـس الزم بـه تأکیـد اسـت که ایـن نمودارهـا از میان
گسـترهای نسـبت ًا وسـیع از آنها گرد هم آورده شدهاند
کـه دربـر دارنـده مـوادی از بسـیاری زمینههـای
تخصصـی همچـون ستارهشناسـی ،سـتارهبینی ،کیمیا،
رمـل ،جغرافیـا ،فلسـفه ،کالم و عرفـان میباشـند.
در اسلام هیچگونـه سـنت مسـتمری از تأملات
جهانشناسـانه وجـود نداشـت کـه بتواند کـم و بیش
مجموعـهای همگـن از نمودارهـا را جهـت توصیـف
ویژگیهای اصلی جهانشناسـی پذیرفته شـده اسلامی
بـه شـکلی فراگیـر فراهـم کنـد .در عـوض ،چندیـن
مکتـب متمایـز فکـری وجـود داشـت کـه آموزههای
جهانشناسـانه اگرچـه مرتبـط ،ولی متفاوتی داشـتند،

و نمونههـای ترسـیمی فـراوان بـه کار رفتـه بـرای
عرضـه بهتـر در هـر مکتـب بـه میـزان قابـل توجهی
بـا مکاتـب دیگـر متفـاوت بـود .اگرچـه ایـن فصـل
صرفـ ًا بـر خـو ِد نمودارهـای جهانشناسـانه تمرکـز
دارد و نـه بـر جهانشناسـی پـس آنها ،ولی بـا توجه
بـه قصد مـا در پرداختن به خـو ِد نمودارهـا در درون
یـک بافت و سـیاق فکـری و فرهنگی ،الزم اسـت تا
در ایـن بـاره گـزارش مختصـری از تکامـل تاریخی
1
تأملات جهانشناسـانه در اسلام ارائـه دهیـم.

بخشـها بازتـاب چندانی بـر سـاختار و ماهیت جهان
از خـود بـر جای ننهـاد .عالقهمنـدان به علـوم دینی،
برجسـتهترین علمـا و فقهای آشـنا به قـرآن و حدیث
(قـول و فعـل [و تقریـر] حضـرت محمـد(ص)) حتی
بـه تلاش جهـت سـاخت جهانشناسـیهایی جامع با
سـوءظن مینگریسـتند .ایـن برخـورد سـرد علمـای
دینـی نسـبت بـه تأملات جهانشناسـانه تـا حـد
زیـادی از محتـوای جهانشناسـانه نسـبت ًا انـدک دو
منبـع اصلـی علـوم دینـی اسلامی؛ یعنـی قـرآن و
حدیـث ،نشـئت میگرفـت.
قـرآن ،یگانـه منبـع مهـم فرهنـگ اسلامی ،دربـر
دارنـده یـک جهانشناسـی نظاممند نیسـت .هیچکدام
از آیـات قـرآن بـه طـور مسـتقیم سـاختار جهـان را
عنـوان نمیکنـد ،و بـه عنـوان یـک قاعـده کلـی بـه
نظـر میرسـد مـواد جهانشناسـانه وارد شـده در
قـرآن فاقـد جزئیـات توصیفـی هسـتند و خـود را
درگیـر تجزیـه و تحلیلی تطبیقـی نمیکننـد .بر همین
اسـاس ،گفتـه میشـود کـه خداونـد بر عرش مسـتقر
اسـت 2،ولـی قـرآن تنهـا چنیـن توضیـح میدهـد که
ایـن عـرش بـر آب متکی اسـت 3،توسـط فرشـتگان
حمـل میشـود 4و دربـر دارنـده آسـمانها و زمیـن
اسـت 5.آسـمان اغلـب بـه عنـوان گنبـدی توصیـف
شـده کـه بـر روی زمیـن ،گسـترده 6،بـدون هیچگونه
اتـکای قابـل رؤیتـی بـرای انسـان ،برافراشـته 7و
توسـط خورشـید و مـاه روشـن شـده اسـت؛ 8گفتـه
میشـود هفت آسـمان وجـود دارد 9،ولی ظاهـرا ً تنها

Ibn Sīnā, rev. ed. (London: Thames and Hudson,

 .2اعــراف54 ،؛ یونس3 ،؛ رعد2 ،؛ طه5 ،؛ فرقان59 ،؛ ســجده4 ،؛
حدید.4 ،
 .3هود.7 ،
 .4حاقه.17 ،
 .5بقره.255 ،
 .6بقره22 ،؛ طه53 ،؛ انبیاء32 ،؛ غافر64 ،؛ زخرف10 ،؛ ق6 ،؛ نبأ.6 ،
 .7رعد.2 ،
 .8فرقان61 ،؛ نوح16 ،؛ نبأ.12 ،

جهانشناسی در اسالم
اندیشـه جهانشناسـانه در فرهنـگ واالی پیشـامدرن
اسلامی ،اساسـ ًا در درون سـه سـنت فکـری اصلـی
پـرورش یافـت :فلسـفی ـ علمـی ،گنوسـی( )6و
عرفانـی .امـا جریـان اصلـی اندیشـه دینـی در اغلب
34

 .1برخی از نخستین بحث و بررسیهای عمومی مربوط به جهانشناسی
اسالمی ،البته با درجههای اعتبار متفاوت ،عبارتند از:
Carlo Alfonso Nallino, “Sun, Moon, and Stars
(Muhammadan),” in Encyclopaedia of Religion
and Ethics, 13vols., ed. James Hastings (Edinburgh:
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T. and T.Clark, 1908-26), 12:88-101; Reuben
Levy, The Social Structure of Islam (Cambridge:
Cambridge University Press, 1957; reprinted,
1965), 458-505 (chap. 10, “Islamic Cosmology
and Other Sciences”); Seyyed Hossein Nasr, An
Introduction to Islamic Cosmological Doctrines:
Conceptions of Nature and Methods Used for
Its Study by the Ikhwān al-Ṣafā’, al-Bīrūnī, and
”1978); Edith Jachimowicz, “Islamic Cosmology,
in Ancient Cosmologies, ed. Carmen Blacker
and Michael Loewe (London: George Allen and
Unwin,1975), 143-71; and Anton M. Heinen,
Islamic Cosmology: A Study of as-Suyūtī’s “alHay’a as-sanīya fi I-hay’a as-sunnīya,” with critical
edition, translation, and commentary (Beirut:
Franz Steiner,1982).

 .9بقره29 ،؛ اســراء44 ،؛ فصلت12 ،؛ طالق12 ،؛ ملک3 ،؛ نوح15 ،؛
نبأ.12 ،

 .10صافات6 ،؛ فصلت12 ،؛ ملک.5 ،
 .11رعــد3 ،؛ حجــر19 ،؛ نحل15 ،؛ انبیــاء31 ،؛ لقمان10 ،؛ ق7 ،؛
ذاریات48 ،؛ الرحمن10 ،؛ نبأ7 ،؛ نازعات.32 ،
 .12طالق.12 ،
13. For the cosmological significance of these
entities, see the following Articles in The
Encyclopaedia of Islam, 1st ed., 4vols. And
suppl. (Leiden: E. J. Brill, 1913-38), and new ed.

 .14برای آشــنایی با نمونههایی از مواد جهانشناسانه در آثار حدیثی
محمد بن اســماعیل البخــاری (256-194ق-810/
نک :ابوعبداهلل ّ

محمد توفیق عویدة
870م) ،صحیح البخاری 7 ،مجلــدات ،تحقیقّ :

(القاهرة :لجنة إحیاء کتب السنّة ،)1977/1976-1967/1966 ،ج،5
ص[ 259به بعد] («کتاب بدء الخلــق») ،باألخص صص269-259؛

محمد مشهور به ابناألثیر (606-544ق1210-1149/م)،
مبارک بن ّ
جامع األصول فی أحادیث الرسول 10 ،مجلدات ،تحقیق :عبدالقادر

المــاح ،مکتبة دارالبیان-1969 ،
األرناؤوط (مکتبة الحلوانی ،مطبعة ّ

1972م) ،ج ،4صص2015-1994( 41-19م« ،فی خلق الســماء و
العلویّة»)؛ علی بن حســامالدین
األرض و ما فیهما من النجوم و اآلثار ُ

العمال فی
المتّقی الهندی (د975 .ق1567/م یا 977ق1569/م) ،کنز ّ
سنن األقوال و األفعال 16 ،مج ّلدات ،تحقیق :بکری الحیّانی ،صفوت

الزروق (حلب :مکتبة التراث اإلسالمی1977-1969 ،م،
السقا و حسن ّ

(Leiden: E. J. Brill, 1960): Arent Jan Wensinck

محمــد بن یعقوب
ج ،6صــص«( 186-122کتاب خلــق العالَم»)؛ ّ

(new ed.); Clément Huart (rev. Adolf Grohmann),

ویراســت چهارم 8 ،جلد ،تحقیق :علیاکبر غفّاری (بیروت :دارصعب

“kalam,” 4:471 (new ed.); and Eilhard Wiedemann,

و دارالتعارف1981-1980 ،م) ،ج ،1صص«( 133-129باب العرش

(rev. Clifford Edmund Bosworth), “Lawh” 5:698

“al-Mīzān,” 3:530-39 (1st Ed.).

الکلینــی الــرازی (د329 .ق941-940/م) ،األصــول من الکافی،

و الکرسی»).
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ایـن پایینترین آسـمان اسـت که بـه عنوان آسـمانی
آراسـته شـده بـه زیبایـی سـتارگان توصیـف شـده
اسـت 10.به شـکلی مشـابه تأیید شـده اسـت کـه این
زمین گسـترده شـده و محکم نگه داشـته شـده توسط
کوههـا 11،صرفـ ًا یکی از هفـت زمین متناظـر با هفت
ً
کاملا مبهم
آسـمان اسـت؛ 12ولی شـش زمیـن دیگر
باقـی میماننـد .بنابرایـن هرچنـد کـه بـه طـور کلی
میتـوان چنیـن اظهـار داشـت کـه جهـان قرآنـی،
جهـان پیچیـده سلسـلهمراتبی و چندالیهای اسـت که
از عـرش الهـی در بـاال از طریـق هفـت آسـمان در
وسـط تا هفـت زمیـن در پایین امتـداد مییابـد ،ولی
پاسـخ بـه سـؤاالتی حسـاس دربـاره اندازه ،شـکل،
طبیعـت و موقعیـت ایـن موجـودات سـازنده جهـان
ناممکن اسـت.
مجموعههـای حدیثـی ،دومیـن منبـع اصلـی دیـن
اسلام پـس از قـرآن ،از محتـوای جهانشناسـانه
غنیتـری برخـوردار هسـتند .ایـن احادیـث بـا ارائه
بسـیاری از جزئیـات نـه تنهـا مکمـل مـواد قرآنـی
هسـتند ،بلکـه همچنین بـه برخـی از چیزهای خاص
موجـود از قبیـل لـوح ،قلـم و میـزان کـه در قـرآن
تنهـا اسـم ًا مـورد اشـاره قـرار گرفتهانـد ،جایگاهـی
جهانشناسـانه نسـبت میدهنـد 13.ولـی بـا وجـود
غنـای نسـبی مـواد در دسـترس ،سـاخت یـک

جهانشناسـی همگـن بـر مبنـای گزارشـهای منتقـل
شـده توسـط احادیـث بـه سـبب ماهیـت نامرتبـط،
بینتیجـه و اغلـب آشـتیناپذیر روایـات در سـؤال،
14
بیـش از قـرآن ناممکـن مینمایـد.
همچنین ،با تبلور نخستین گرایشهای کالمی ـ که به
موجب آن ،مؤمنان از تفاسیر تحتاللفظی دانش منتقل
شده ،از جمله وحی ،منصرف شدند ـ از پیشرفت
یک سنت جداگانه دینی در مخالفت با تأمالت
جهانشناسانه ،فلسفی و علمی هم ممانعت به عمل
آمد .این گروه مؤمنان آشکارا از اتخاذ یک نگرش
کنجکاوانه نسبت به بخشهای پیچیده و مبهم قرآن و
حدیث دلسرد شدند .برای مثال ،در تفسیر واژه قرآنی
«عرش» ،یا از آن به عنوان تعبیری استعاری برای
اشاره به علم و قدرت الهی یاد شده و یا اینکه به
سادگی همان وجود واقعی آن پذیرفته شده است .هیچ
تالش بیشتری جهت ارائه تفسیری قابل فهمتر از این
واژه برای ذهن بشر صورت نگرفت؛ زیرا تصور میشد
فهم معنای واقعی واژه قرآنی «عرش» فراتر از درک

بشر است 15.به احتمال قریب به یقین ،عدم به وجود
آمدن یک سنت مجزای مبتنی بر تأمالت جهانشناسانه
دینی در اسالم به سبب جبههگیریهای چنین رهیافتهای
کالمی بود .در عوض ،آنچه وجود دارد یا روایتهای
نسبت ًا مختصر از خلقت و در نتیجه از جهان است که در
درون آثار تاریخی ،دینی ـ ادبی و دانشنامهای جای
گرفتهاند و یا اینکه مجموعههای مستقل و مختصر
16
حدیثی درباره موضوعات جهانشناسانه هستند.
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 .15رهیافتهای گوناگون مرســوم نسبت به بحث عرش خداوند بهطور
مختصر در این آثار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است:
Arent Jan Wensinck, The Muslim Creed: Its
Genesis and Historical Development (New
York: Barnes and Noble, 1932), 115-16 and 14749. Mahmoud M. Ayoub, The Qur’an and Its
Interpreters (Albany: State University of New
( York Press, 1984), 1:247-52شــامل گزارشــی موجز از
تفاسیر گوناگون آیه مشهور به «آیةالکرسی»255)./2 :
 .16ازجمله آثار عمومی شایان ذکر که دربر دارنده روایتهایی درباره خلقت
هستند ،میتوان به این موارد اشاره کرد :ابوعلی احمد بن عمر بن رسته (زنده
در حدود 300-290ق913-903/م) ،کتاب األعالق النفیسة؛
See the edition by Michael Jan de Goeje, Kitâb al-a‘lâḳ
an-nafîsa VII, Bibliotheca Geographorum Arabicorum,
;vol. 7 (Leiden: E.J. Brill, 1892; reprinted 1967), 1-24

سال یازدهم
شماره  -43بهار 1395

محمد بن جریر الطبری (م311.ق923/.م ،).تاریخ الرسل و الملوک؛
ابوجعفر ّ
See the edition by Michael Jan de Goeje, Annales quos
scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari,
15vols. in 3 ser. (Leiden: E. J. Brill, 1879-1901; reprinted
;1964-65), 1st ser., 1:1-78

ابوالحسن علی بن الحسین المسعودی( ،د345 .ق956/م) ،مروج الذهب
و معادن الجوهر 7 ،مج ّلدات ،تحقیق :شــارل ّپل (بیروت :منشــورات

الجامعة اللبنانیّة1979-1965 ،م) ،ج ،1صص 32-31و 110-99؛

)Abū Naṣr al-Muṭahhar ibn al-Muṭahhar (or al-Ṭāhir
al-Maqdisī (fl. 355/966), Kitāb al-bad’ wa-al-ta’rīkh,
6 vols., ed. Clément Huart (Paris: Ernest Leroux,
1899-1919), Arabic text 1:112-208 and 2:1-73 (Huart
mistakenly attributes the work to Abū Zayd Aḥmad ibn
;)Sahl al-Balkhī

و رســائل إخوان الصفاء و خــاّ ن الوفاء 4 ،مج ّلــدات (بیروت:
داربیــروت ،دارصــادر1957 ،م) ،ج ،1صص«( 182-114القســم
الریاضــی ،رســائل3و »4دربــاره ستارهشناســی و جغرافیا) و ج،2
صص«( 51-24رســالة .)»16برای دســتیابی به فهرستی مناسب از
مجموعههای مستقل حدیثی درباره موضوعات جهانشناسانه ،نک:
Heinen, Islamic Cosmology (note 1),
محمد بن عبداهلل
که بایستی به آن کتاب عجائب الملکوت نوشته ابوبکر ّ
(یا عبدالملک) الکسائی (زنده در قرن یازدهم میالدی) را هم اضافه کرد؛
see Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen
Litteratur, 2d ed., 2 vols. and 3 suppl. vols. (Leiden:
E. J. Brill, 1937-49), 1:428-29 and suppl. 1:592.

البته اینگونه نبود که همه مجراهای تحقیق به شــدت
بر قرآن و حدیث به عنوان علوم دینی متکی باشــند.
در اوایل تاریخ اســام چندین سنت فکری دیگر هم
به وجود آمد که به شــکل مطلوبتری به اندیشــهای
جهانشناسانه از خود گرایش نشان میدادند .نخستین
چنین ســنتهایی ،سنت فلســفی ـ علمی بود که طی
قرون سوم و چهارم هجری (نهم و دهم میالدی) تحت
تأثیر مستقیم مکاتب آموزشی پیش از اسالم ،به ویژه
یونان ،پا به عرصه وجود نهاد .پیش از آن ،مســلمانان
در قرن دوم هجری شــروع به افزایش آشنایی خود با
سنتهای فکری پیش از اسالم شرق نزدیک و هند کرده
و در ســطح قابل مالحظهای ،علوم فراگرفته از هند و
ایران را به درون فرهنگ نوپا و واالی اسالمی تزریق
کرده بودند .ولی به هر حال ،این مرحله شــرقی اولیه
بــه دنبال یک نهضت بیســابقه ترجمه متون علمی و
فلســفی به عربی ،چه مســتقیم ًا از اصل یونانی و چه
به واســطه نسخههای ســریانی ،به زودی جای خود
را به سرنوشتســازترین مرحله؛ یعنی مرحله یونانی
داد .این نهضت ترجمه واقع ًا موجب گســترش فراوان
فعالیتهــای علمی و فلســفی و منجر به شــکلگیری
فلسفه (در معنای کالسیک یونانی آن؛ یعنی یک نظام
دایرةالمعارفی دانش که دربر دارنده هم «طبیعت» و هم
«مابعدالطبیعه» است) ،به عنوان سنت اصلی فراگیری
17
دانش در درون فرهنگ اسالمی شد.
میراث علمــی یونان ،بــه دور از چهارچوبی معین و
ماهیتی یکدســت بود ،و دشواریهای ترجمه پیکرهای
عظیم از متون تخصصی یونانی به عربی هم قطع ًا بر این
ســردرگمی افزود .ولی با وجود این ،نبایستی در این
مطلب اشتباه شــود که اغلب قریب به اتفاق فالسفه و
دانشمندان یونانیمآب مسلمان ،که در تالش برای فهم
«حقیقت» در برابــر وحی اصالت را به عقل دادند ،بر
 .17برای مروری بر نگارشهای علمی در میراث کالسیک اسالم نک:
Felix Klein-Franke, Die klassische Antike in der
Tradition des Islam (Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1980).

جهانشناسی بطلمیوسی یا با اندکی تغییر بر نسخههایی
از آن صحه نهادند .این عقل مســلح به مشــاهدات و
ارصادات علمیُ ،حکم به جهانــی زمینمرکز کرد که
شمار محدودی افالک ســماوی (معمو ً
ال نه فلک) به
شکلی متحدالمرکز بر گرد زمین در وسط چیده شدهاند،
زمینی کرویشــکل که تنها بخشی از آن قابل سکونت
بود .اساس ًا این جهانشناسی بطلمیوسی بود که با مهار
بســیاری از نظامهای فلســفی و کالمی گوناگون طی
قرون متمادی ،به پذیرفتهترین دیدگاه نسبت به جهان
در میان مسلمانان فرهیخته تبدیل شد.
جریــان غالب میان علمای دینی ،هرگز از ســوء ظن
نسبت به اندیشه علمی و فلسفی ـ که همواره به معنای
شــکاف میان دینداری از یک سو ،و تعهد فکری به
اصول «علوم عهد باستان» از سوی دیگر بود ـ دست
نکشــید 18.با وجود این ،آمیزش اجتنابناپذیر بود و
مکاتب کالمی و اشراقی در وهله نخست ،مواد فلسفی
یونانیمآبانه مربوط به دغدغههای خود را به آســانی
هر چه تمامتر اقتباس کردند .به لحاظ جهانشناسانه،
مهمترین اقتباس آموزههای نوافالطونی نه به وســیله
کالم ـ کــه در کل ،دارای ویژگیهــای مباحثــهای و
دفاعیهای بود ـ که به وسیله حکمت گنوسی و عرفانی
که تمایلی متفاوت نســبت به تأمالت فلسفی از خود
بروز داد ،صورت گرفت .حکمت گنوسی به نمایندگی ویژگیهــای اصلــی نقشــهها و نمودارهای
تفکر اســماعیلی ،به عنوان برجســتهترین نماینده ،به جهاننگارانه
ویژه در ســدههای دهم و یازدهم میالدی شکوفا شد؛ با توجه به مرحله کنونی تحقیق در مطالعات اسالمی،
امکان دســتیابی به فهرســتی جامــع از نمودارهای
18. Compare Ignaz Goldziher, “Stellung der
 alten islamischen Orthodoxie zu den antikenجهاننگارانه اســامی موجود در حال حاضر وجود
 Wissenschaften,” Abhandlungen der Königlichندارد .ن ُ َســخ خطی مربوطه هنوز به شــکلی کامل و
Preussischen Akademie der Wissenschaften,
 Philosophisch-Historische Klasse (1915),رضایتبخش فهرستنویســی نشدهاند و مهمتر اینکه،
 Abhandlung 8; English translation, “The Attitudeفهرســتهای منتشر شده هم عمدت ًا موفق به ثبت وجود
’of Orthodox Islam toward the ‘Ancient Sciences,
 ” in Studies on Islam, ed. And trans. Merlin L.طرحهایی در ن ُ َســخی خطی که آنها توصیف کردهاند،
 Swartz (New York: Oxford University Press,نشدهاند؛ فهرستهایی که اغلب نمایشگر ناآگاهی عمومی
1981), 185-215.
برای آشنایی با مباحث دیگر و مراجع بیشتر موجود حول این موضوع از «امکان» شــکلدهی به زمینه مطالعهای جداگانه بر
اساس چنین نمودارهایی هستند .با توجه به این شرایط،
نک:
Klein-Franke, Die klassische Antike (note 6).
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در حالی که حکمت عرفانی ـ فلســفی ،که تا حدودی
با تأخیر شــروع به شکلگیری کرد ،طی قرن سیزدهم
تحت تأثیر ســازنده عارف فیلسوفمسلک ،ابنعربی،
به خــود آمد و تا برآمدن عصر جدید ادامه یافت .چه
گنوستیک و چه عرفان هر دو در دین باطنیگرا بودند،
دینی که «حقیقت پنهان درونی» را بر ظواهر آشــکار
بیرونی برتری میداد .بنابراین آنها جرئت جسارت در
پرداختن به رهیافتی باطنی نسبت به قرآن و حدیث و
اقدام به ساخت جهانشناسیهایی استادانه را ـ که هیچ
همتایی در ادبیات علوم دینی نداشتند ـ آزادانه و بلکه
حتی از روی ناچاری ،در خود احساس کردند.
به طور خالصه ،میتــوان گفت که با توجه به نگرش
همراه بــا بیتفاوتی علمای دینی ســنتی نســبت به
تأمــات جهانشناســانه ،بازتاب نظاممند ســاختار
جهان ،کشمکشــی بود که تنها توســط فالسفه از یک
ســو و گنوســیها و عرفا از ســوی دیگر باال گرفت.
آثاری توســط این گروهها تولید شــد که اعضای آن
در زمینههای مطروحهای کــه در حلقههای منطقیون
با بدگمانی به آنها نگریســته میشد ،احساس بر حق
بودن میکردند ،و همین آثار به صورت مهمترین منابع
نمودارهای جهاننگارانه در اسالم درآمدند.
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یافتن نمودارهای جهاننگارانه در آثار اسالمی کاری
خسته کننده و طوالنی خواهد بود که به ناچار بیشتر
بر متون منتشر شــده تکیه دارد تا ن ُ َسخ خطی منتشر
نشــده .اما این وابستگی به آثار َسرویراستاران جدید
خالی از اشکال نیست؛ زیرا حتی در مورد ویراستهای
انتقادی قابل اعتماد ،دانشجوی جهانشناسی به منظور
تعیین شمار دقیق نمودارهای موجود در هر اثر معین
و در معرض آزمون نهادن بیشــتر منابع دســت اول
ناچار از رجوع به خود ن ُ َسخ خطی است .ولی به هر
حال ،در یک مطالعه کلی از قبیل پیمایش حاضر ،نه
امکان پرداختن به چنیــن جزئیاتی وجود دارد و نه
خود نمودارها همواره بررســی دقیقی از این حیث را
طلب میکنند .واضح است که این پیمایش نمودارهای
جهاننگارانه اســامی ،که در نوع خود نخستین اثر
علمی به شمار میرود ،نمیتواند جامع باشد و هرگاه
ن ُ َســخ خطی دیگری هم در دسترس پژوهشگر قرار
گیرد ،نیازمند تکمیل خواهد بود.
به نظر میرســد تقریب ًا همه نمودارهای ارائه شده در
صفحههای زیر به عنوان موادی مصور در کتابها عرضه
شده و آشکارا به عنوان راهنماهایی بصری برای متون
همراه آنان در نظر گرفته شدهاند .این بدان معنا نیست
که هیچکدام از آنها نمیتواند به تنهایی بدون زمینه متنی
خود معتبر باقی بماند و یا اینکه جدای از متن هیچگونه
ارزش مستقلی ندارد .برخی از آنها حتی بدون هیچگونه
توضیح متنی هم کام ً
ال روشــن و قابل فهم هستند؛ اما
برخی دیگر به عنوان «متنی ترسیمی» به خدمت گرفته
شــدهاند که دربر دارنده موادی نیازمند ارائه و توضیح
در متن هســتند .چنین نمودارهایی را نمیتوان صرف ًا
تصاویری ساده و تابع متون پیرامونی آنها تلقی کرد.
همه اشکال ،خواه مستق ً
ال دارای ارزش و خواه نه ،در
درجه نخست دارای ماهیتی آموزشی هستند .آنها بیشتر
به عنوان تصاویر بصری عمومی و اغلب مندرآوردی
از عقاید جهاننگارانه خاصی در نظر گرفته شدهاند تا
به عنوان نمودهایی دقیق و اندازهگیری شــده به لحاظ

فنی از فضا .در واقع ،این اشــکال نــه تنها به عنوان
اشــکالی ترسیمی از فضای روحانی و معنوی ـ که در
این صورت بدون تحقیق درباره صحت و دقت فنی آنها
مناسب نخواهند بود ـ بلکه به عنوان نمودهایی واقعی
از فضای فیزیکی عرضه شدهاند .به طور کلی ،توجهی
به مقیاس در جایی که میتوانست کاربرد داشته باشد،
وجــود ندارد ،و تأکید بر طرحی کلی و عظیم و تقریب ًا
بدون هیچگونه توجهی به جزئیات است.
نمودارها بر استحکام ترسیمی خاصی داللت دارند که
شاید بهترین مشــخصه آنها استفاده از اشکال هندسی
است .به ویژه ،به نظر میرسد تقسیم دوایر متحدالمرکز
به بخشهای مســاوی با استفاده از شعاع الگوی غالب
مورد استفاده برای کشــیدن طرحهای جهانشناسانه
بوده اســت .این محبوبیت تمثال دایره در نمودارهای
جهاننگارانه اسالمی بدون شک نشانگر مقبولیت عام
این باور ارســطویی در فرهنگ اسالمی است که ُکره
کاملترین شکل است .این اعتقاد به کامل بودن شکل
کروی ،خیلی از اوقات با این اســتدالل همراه بود که
خداوند بیشک توانا بر آفرینش جهان به بهترین شکل
ممکن است ،و همین استدالل منجر به این نتیجهگیری
شد که جهان کروی است .توضیحی روشن از این نوع
استدالل را میتوان نزد حیدر آملی (720ق1320/م-
787ق1385/م) یافت؛ کســی که شاید به توان او را
پرکارترین جهاننگار مسلمان دانست:
صورت عالَم و افالک و اجرام و عناصر همگی کروی
دوری کاملترین اشکال
اســت؛ زیرا صورت کروی ْ
اســت .چنانکه گفتهاند« :بهترین اَشکال شکل دایره
است» و اگر شــکلی بهتر از شکل مستدیر بود ،عالَم
بر آن شــکل واقع میشــد ،چه اینکه نزد خردمندان
مقرر اســت که« :در دار امکان عالَمی بدیعتر از این
عالَم نبوده؛ زیرا اگر عالَمی بدیعتر امکان داشــت و
خداونــد آن را خلق نمیفرمود ،یا عجز خدای تعالی
الزم میآمد یا بخل او ،جل جنابه عنهما» .پس ثابت
شــد که در عالَم امکان زیباتر و بهتر از این شکل و

see the edition by Henry Corbin and ‘Uthmān
)Yaḥyā, Le texte des textes (Nass al-nosus
(Paris: Librairie d’Amérique et d’Orient, AdrienMaisonneuve, 1975), 100, par. 234 (author’s
translation).
 .20هود.123 ،
 .21بقره.281 ،
 .22مائده 18 ،و غیره.
 .23لقمان.22 ،
 .24یونس.56 ،
 .25محی
محمد بن علی بن العربــی (638-560ق-1165/
الدیــن
ّ
1240م) ،الفتوحــات ّ
المکیّة ،تحقیق :عثمان یحیی و ابراهیم مدکور
(القاهــرة :جمهوریّة مصر العربیّــة ،وزارة الثقافة1972 ،م) ،جزء،26
باب ،47ج ،4صص127و.128

واقعگرایی عام :نمودارهای فلسفی و علمی

المقدمات
 .19سیّد
ّ
بهاءالدین حیدر بن علی ُالعبَیدی الحسینی آملیّ ،
نص النصوص فی شرح فصوص ِ
الح َکم؛
من کتاب ّ

 )1نمودارهای سماوی

الگوی جهان بطلمیوســی موضــوع مجموعهای از
نمودارهایی را شــکل داد که در آثار گوناگون نوشته
شده توسط فالسفه و دانشــمندان مسلمان و یا افراد
دیگــر متأثر از آنهــا پدیدار شــد 26.بطلمیوس در
 .26هیــچ تالش جامعی در به تصویر کشــیدن بخــش ذیل تاکنون
صورت نگرفته اســت؛ از اینرو ،نمونههایــی از همه نوع نمودار در
اینجا مورد بحث و بررســی قرار گرفتهاند ،نمودارهایی که انواع آنها
را در متون اواخر قرون میانه اســامی ،یعنی حدود 1800-1500م،
به وفور میتوان یافت.
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وضع وجود نداشته است)7(.19
با این حال ،دیگران دالیــل مختلفی برای اعتقاد به
آفرینش کروی جهان داشتند .به عنوان نمونه میتوان
به عارف فیلسوفمســلک ابنعربی اشاره کرد که بر
اســاس مواد قرآنی به ارائه اســتدالل جالبی در این
زمینه پرداخته است:
بدان! عالَم چون کرویشــکل و گویمانند اســت ،از
این روی انســان در نهایت کارش تمایل و اشتیاق به
بدایتش پیدا میکند؛ بنابراین خروج ما از عدم به وجود،
از جانب خداوند ســبحان بود و هم بدو باز میگردیم،
چنانکه میفرماید« :کارها یکسره به سوی او بازگشت
دارد» 20و فرمود« :از آن روزی که در آن روز به سوی
خدا بازگشت مییابید بترسید» 21و فرمود« :سرانجام به
23
سوی خداست» 22و «و عاقبت کارها سوی خداست».
آیا نمینگری وقتی دایرهای را نقش میکنی ،پیوسته در
گردشی تا به آغاز آن برسی؟ آن هنگام که به آغازش
رســید دایره اســت ،و اگر چنین نبود باید وقتی ما از
نزد او خارج گشــتیم ،در خط مستقیمی حرکت کنیم
و هیچوقت بدو نرســیم و ســخن او که فرموده« :به
سوی او بازمیگردید» 24راست نباشد؛ در حالی که او
راستگفتار است .هر امر و هر موجودی دایرهای است
که به همان جایی که آغازش بوده باز میگردد )8(.25به

سبب رواج این نوع نگرشها و نگرشهای مشابه بود که
ترسیم فلک به شکلی برجسته در تأمالت جهانشناسانه
اسالمی و همچنین ،دایره در جهاننگاری اسالمی مورد
توجه قرار گرفت.
ســادگی فنی نمودارهای جهاننگارانه مورد بررسی،
به معنای آن اســت که نیازی به طراح حرفهای برای
ترسیم آنها وجود نداشت ،و فرض یکی بودن شخص
نویســنده با کاتب و طراح اثر در اغلب موارد فرضی
قابل اطمینان است؛ یعنی از نبود تخصص الزم برای
تولید این نمودارها [چه توسط نویسنده و چه شخص
دیگری] ،تا نبود تمایز در دریافت آنها [توسط کاتبان]،
توازن وجود داشت :این اَشکال در ضمن متونی که آنها
را دربر میگرفتند ،عین ًا به خواننده عرضه میشــدند.
میزان «درهم تنیدگی» جهاننگاری در متن پیرامونی
آن هم با توجه به میزان عدم اســتفاده از اصطالحات
تخصصی خاص نمودارهای جهاننگارانه در سطحی
متفاوت قابل بررسی اســت .این اصطالحات دارای
ماهیتی بسیار کلی بوده و به همان اندازه در نقشهها،
تصاویر ،نقاشیها و تذهیب حواشی کاربرد داشتهاند .از
جمله پرکاربردترین اصطالحات مربوط به نمودارهای
جهاننگارانــه عبارتنــد از :صورة ،صورةالشــکل،
صورةالدائرة ،صورةالعالَم ،دائرة ،تصویر ،رسم ،شکل،
و مثال [تمثیل].

تصویر« :1افالک سماوی» برگرفته از رســائل اخوانالصفاء؛ ترجمه انگلیسی آن در سمت راست .قدمت دقیق این
رسائل موجب باالگرفتن بحثهای قابل توجهی در میان پژوهشگران معاصر شده است .برای آشنایی با یکی از مباحث
جانانه اخیری که استدالل میکند ،این رسائل بایستی متعلق به سالهای 260ق873/م تا 297ق909/م باشند ،نک:

”Abbas Hamdani, “The Arrangement of the Rasā’il ikhwān al-safā’ and the Problem of Interpolations,
Journal of Semitic Studies 29 (1984): 97-110, esp. 110.
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المجســطی نظم صعودی ســنتی هفت فلک سماوی
(ماه ،عطارد ،زهره ،خورشید ،مریخ ،مشتری و زحل)
را پذیرفتــه و در فرضیات ســیارهای خود از آنها به
عنوان پوســتههای کروی به هم پیوســتهای که حد
بیرونی هر پوسته درست منطبق بر حد داخلی پوسته
27
دقیق ًا باالیی آن به شــمار میرفــت ،یاد کرده بود.
این الگو که روزگاری در اســام شناخته و پذیرفته
شد ،معمو ً
ال به سادگی توســط مجموعهای از داویر
متحدالمرکز کشیده شده بر گرد زمینی کروی در وسط
ارائه شده است .در نمودارهای متفاوتی از همین نوع،
معمو ً
ال هفت فلک ســیارهای با سه عنصر آب ،هوا و
آتش ترکیب شدهاند؛ در گذشته ،اعتقاد بر این بود که
این سه عنصر بر اساس نظمی صعودی زمین [خاک]
(عنصر چهارم) را دربــر گرفتهاند .مرز بیرونی جهان
بطلمیوســی هم در ورای فلک ستارگان ثابت (که از
27. Ptolemy’s “Almagest,” trans. And annotated
G. J. Toomer (London: Duckworth, 1984), 3847 (bk. 1.3-8) and 419-20 (bk. 9.1).

آن با عنوان فلک بروج دوازدهگانه هم یاد میشــود)
با اضافــه کردن فلکی تحت عنــوان «فلک محیط»
یا «فلکاألفالک» جهــت تبیین حرکت روزانه فلک
ستارگان ثابت گسترش یافت (تصاویر 1و.)2
تاریخ نخستین نمونههای نمودارهای فلکی ـ سماوی
که به قــرن یازدهم میالدی بــاز میگردد 28،همگی
نشانگر این اســت که جهانشناسی بطلمیوسی ـ که
از قرن نهم میالدی به بعد به واسطه ترجمههای عربی
آثار بطلمیوســی نزد مسلمانان شناخته شده بود ـ به
ویژه طی این دوران شیوع یافت .پس از این زمان در
مجموع ،صحت این الگوی ارائه شده از جهان هرگز
توسط فالسفه و دانشمندان مسلمان زیر سؤال نرفت.
 .28نک :رســائل إخوان الصفاء ،ج ،1ص( 116پانوشت )5که در
محمد بن
اینجا با عنوان تصویرّ 1
مجددا ً چاپ شده است؛ ابوالریحان ّ
احمد البیرونی (د .پــس از 442ق1050/م) ،کتاب التفهیم ألوائل
صناعة التنجیــم (420ق1029/م) ،ویراســتار :جاللالدین همایی
(تهران1974 ،م) ،ص57؛ و حمیدالدیــن احمد بن عبداهلل الکرمانی،
محمد کامل حســین
راحةالعقل (411ق1021-1020/م) ،تحقیقّ :
محمد مصطفی حلمی (القاهرة :دارالفکر العربی1953 ،م) ،ص.82
و ّ

تصویر« :2افالک ســماوی» برگرفته از معرفتنامه؛
برای ترجمه انگلیســی آن نک :تصویــر ( 1نمودار
سمت راست) .اندازه اصلی 8/4 * 8/1 :سانتیمتر.
بــا اجازه از کتابخانه بریتانیا ،لندن (نســخه خطی به
شماره  ،12964برگ 39ب).
چهارگانـه (تصویـر 30،)3و طرحهایـی کـه توصیفگر
وجـود اعتقـاد به همبسـتگی میان بـروج دوازدهگانه
از یـک سـو ،و سـیارات ،عناصر چهارگانـه ،جهات
اصلـی چهارگانـه ،جهـان معدنـی ،بخشـهای بـدن
انسـان و غیـره از سـوی دیگـر اسـت (تصاویـر
4و 31،)5میشـدند .در همـه ایـن موارد ،دانشـمندان
مسـلمان بـر اسـاس مـوادی یونانیمآبانـه کـم و

متأخر افالک سماوی را میتوان در این دو
 .29دو نمونه از ترسیمهای ّ
کنزالولَد،
557ق1162/م)،
(د.
الحامدی
اثر یافت :ابراهیم بن الحسین
َ
تحقیق :مصطفی غالب (ویسبا ِدن :فران ْتس اشتاینر1971 ،م) ،ص ،169و
ابراهیم ح ّقی ارزرومی ،معرفتنامه (1170ق1756/م) ،تحقیق :یوسف
ضیاء (اســتانبول :مطبعه احمد کامل1912-1911 ،م) ،ص ،50که در
اینجا با عنوان تصویر 2براساس روگرفتی از نسخه ّ
مجددا ً
خطی این اثر ّ
چاپ شده است.
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ظهور نمودارهای فلکی ـ سماوی بطلمیوسی حتی در
سرتاسر آثار عرفانی تا پایان دوران قرون وسطا گواه
29
بر گسترش و پایداری این الگوست.
نمودارهـای سـماوی گاهـی اوقـات بـا نمودارهایـی
وابسـته همـراه و تکمیـل شـدهاند .ایـن نمودارهـای
وابسـته شـامل طرحهایـی از افالک سـیارههای مجزا،
نمودارهایـی جداگانـه از افلاک تحـت قمـر عناصـر

 .30نمونههایی از این موارد در این آثار قابل مشاهده است :البیرونی،
کتاب التفهیم ،ص( 29پانوشت)12؛ شهابالدین ابوعبداهلل یاقوت بن
الحمــوی الرومی البغدادی (د626 .ق1229/م) ،کتاب معجم
عبداهلل َ
البلدان؛
see the edition by Ferdinand Wüstenfeld, Jacut’s
geographisches Wörterbuch, 6vols. (Leipzig: F.
;A. Brockhaus,1866-73), 1:14-15
مجددا ً چاپ شــده اســت؛ و
این نمودار در اینجا با عنوان تصویرّ 3
ابراهیم ح ّقی ،معرفتنامه ،ص( 127پانوشت .)13این دیدگاه درباره
جو زمین مستقیم ًا از هواشناسی ارسطو گرفته شده است.
ّ
 .31تناظــر میــان بروج دوازدهگانه و ســیّارات :رســائل اخوان
الصفاء ،ج ،1ص( 120پانوشت)5؛ البیرونی ،کتاب التفهیم ،ص396
(پانوشــت .)12تناظر میان بروج دوازدهگانــه ،چهار جهت اصلی و
عناصر چهارگانه :البیرونــی ،کتاب التفهیم ،ص ،322که در اینجا با
مجددا ً چاپ شده است؛ ابومعین ناصرخسرو قبادیانی،
عنوان تصویرّ 4
کتاب جامع الحکمتَین (462ق1070-1069/م)؛
see the edition by Henry Corbin and Muhammad
Mu‘īn, Kitâb-e jâmi‘ al-ḥikmatain (Tehran:
Département d’Iranologie de l’Institut Francoiranien, 1953), 278,
مجددا ً چاپ شــده اســت؛ تناظر میان
در اینجــا با عنوان تصویرّ 5
حــواس پنجگانه ،مغز و قلب:
اعضای
بروج دوازدهگانه ،ســیّارات،
ّ
ناصرخســرو ،کتاب جامع الحکمتَین ،ص .287تناظر میان بروج
محمد
دوازدهگانه ،برخی موا ّد معدنی و سیّارات :شمسالدین ابوعبداهلل ّ
بن ابراهیم الدمشــقی (د727 .ق1327/م) ،نخبة الدهر فی عجائب
مجدد الیپتْسیگ :اُتّو
البر و البحر (سنپترزبورگ1866 ،م.؛ چاپ ّ
ّ
هارازووی ْتس1923 ،م) ،ص.52

تصویر :3فلک ماه و افالک عناصر چهارگانه [زیر ماه] .تصویری برگرفته از کتاب معجمالبلدان یاقوت [حموی]،
و ترجمه انگلیسی آن در سمت راست .قطر اصلی 10 :سانتیمتر.

From Jacut’s geographisches Wörterbuch, 6 vols, ed. Ferdinand Wüstenfeld
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Brockhaus.
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تصویر :4تناظر میان بروج دوازدهگانه با چهار جهت اصلی و عناصر چهارگانه؛ ترجمه انگلیســی آن در سمت
راســت .اندازه اصلی :نامشــخص؛ برگرفته از البیرونی ،کتاب التفهیم ألوائل صناعة التنجیم ،تحقیق :جاللالدین
همایی (تهران1974 ،م) ،ص.322

تصویر :5تناظر میان بروج دوازدهگانه با ســیارات و عناصر چهارگانه؛ تصویری برگرفته از ناصرخسرو ،کتاب
جامع ِ
الحکمتَین .ترجمه انگلیسی آن در سمت راست .اندازه اصلی 9/9 * 11/4 :سانتیمتر.
From Henry Corbin and Muhammad Mu‘īn, eds., Kitâb-e jâmi‘ al-hikmatain
(Tehran: Département d’Iranologie de l’Institut Franco-iranien, 1953), 278. By

بیـش بـا ریشـهای معیـن بـه ترسـیم ایـن نمودارها
پرداختهانـد ،و چـه بسـا که خـود ایـن نمودارها هم
در دوران باسـتانی یونانی ـ رومی مسـبوق به سـابقه
بوده باشـند.
 )2نمودارهای جغرافیایی

تأثیر بطلمیوس بر شــکلگیری دیدگاههای اسالمی
دربــاره پیکربندی زمین نیز گســترده بــود .نظریه
تقســیمبندی بخش مســکون زمین به هفت اقلیم بر
اســاس نسخه بطلمیوســی آن ،به سرعت به یکی از
بخشهای الینفک آموزش عالی در اسالم تبدیل شد؛
هرچند که پژوهش بر روی جنبههای فنی این نظریه،
مثل تعیین حدود میان این اقالیم بر اساس محاسبات
طــول جغرافیایی ،محصول تالشــهای شــماری از

دانشــمندان شایسته بود .این نظام هفت اقلیم در چند
اثر علمی و همچنین غیرعلمی با نمودارهایی ســاده
متشکل از هشت خط موازی مســتقیم و یا دوایری
متحدالمرکــز در درون دایرهای کــه نمایانگر زمین
32
اســت ،به تصویر کشیده شده است (تصاویر .)9-6
هیچکدام از این نمودارها نشانی از توجه به صحت در
ارائه این اقالیم ندارد .در عوض ،به نظر میرســد که
این نمودارها در درجه نخست و در وجهی بسیار عام
جهت ارائه به خوانندگان شــرقی ،و نیز احتما ً
ال برای
نشــان دادن مرکزیت منطقه چهارم جهان مسکون که
مرکز اداره امپراتوری اســامی در آن قرار داشت ،در
 .32این طرحهای مربوط به نقشهکشــی جغرافیایی در فصل ششــم
همین کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند.
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permission of the Institut Français de Recherche en Iran.
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تصویر :6هفت اقلیم با نامهای پراکنده جغرافیایی؛ طرحی از صفحه عنوان نسخه خطی کتاب هیئة أشکال األرض و
مقدارها فی الطول و العرض المعروف بجغرافیة با نویسندهای ناشناس ،اهدا شده به سیفالدوله (د356 .ق967/م)،
ســلطان حمدانی .ترجمه تقریبی انگلیسی آن در سمت راست( .این نسخه خطی به عنوان مختصری از ابنحوقل
در جاهای دیگر این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ،نک :تصاویر  3 ،2-6 ،11-5و  ،10و پیوست
 ،1-5شــماره .)42قطر اصلی 15/2 :ســانتیمتر .با اجازه از کتابخانه ملی پاریس (نسخه خطی عربی به شماره
.)2214
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نظر گرفته شدهاند.
همیــن رابطه در نظریه رقیب تقســیمبندی زمین به
هفت منطقه در نظام هفت کشــور با منشأ ایرانی نیز
حکمفرماســت .بر اساس این دیدگاه ،بخش مسکون
جهان از هفت منطقه (کشــور) مدور هماندازه تشکیل
33

33. André Miquel, “Iḳlīm,” in Encyclopaedia
of Islam, new ed., 3:1076-78, with further
bibliography; also Ernst Honigmann, Die sieben
Klimata und die πόλεις έπίσημοι (Heidelberg:
Winter, 1929).
برای آشنایی با نمونههای بیشــتر :البیرونی ،کتاب التفهیم ،ص191
(پانوشــت)12؛ یاقوت ،کتاب معجم البلــدان ،ج ،1صص29-28
محمد القزوینی (د682 .ق1283/م) ،کتاب
(پانوشــت)14؛ زکریّا بن ّ
عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات؛
see the edition by Ferdinand Wüstenfeld,
Zakarija ben Muhammed ben Mahmud elCazwini’s Kosmographie, 2vols. (Göttingen:
Dieterichsche Buchhandlung, 1848-49; facsimile
;reprint Wiesbaden: Martin Sändig, 1967), 1:148
کتاب البدء و التأریــخ (977ق1570-1569/م) ،کتابخانه بادلیان،
آکسفورد ،نسخه ّ
خطی به شماره  ،317برگ46آ.

تصویر« :7هفت اقلیم» برگرفته از رسائل اخوانالصفاء؛
برای ترجمهای تقریبی از آن به زبان انگلیســی نک:
تصویر  ،6نمودار ســمت راســت .قطر اصلی :حدود
 5/5ســانتیمتر ،برگرفته از رســائل إخوان الصفا و
خالن الوفاء 4 ،مجلدات (بیروت :داربیروت ،دارصادر،
1957م) ،ج ،1ص.165

تصویر« :8هفت اقلیم» برگرفتــه از کتاب عجائب
المخلوقــات القزوینی؛ برای ترجمــهای تقریبی از
آن به زبان انگلیســی نک :تصویر  ،6نمودار سمت
راست (نیز نک :تصویر  .)8-6قطر اصلی :تقریب ًا 11
سانتیمتر ،برگرفته از:
Zakarija ben Muhammed ben Mahmud
el-Cazwini’s
Kosmographie,
2vols.,
ed. Ferdinand Wüstenfeld (Göttingen:
;Dieterichsche Buchhandlung, 1848-49
facsimile reprint Wiesbaden: Martin Sändig,
1967), 2:8, by permission of Dieterichsche
Verlagsbuchhandlung, Mainz.
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تصویــر« :9هفت اقلیم» برگرفته از کتاب البَدء و التأریخ؛ این نمودار تناظر میان هفت اقلیم را با هفت ســیاره
و بروج دوازدهگانه به تصویر میکشــد .تاریخ کتابت این دستنوشته (مورخ 977ق1570-1569/م) موضوع
برخی مباحثات میان پژوهشگران بوده اســت؛ نک :ص .145ترجمه انگلیسی آن در سمت راست .قطر اصلی:
 10/2سانتیمتر.
By permission of the Bodleian Library, Oxford (MS. Laud. Or. 317, fol. 7a).

تصویر« :10هفت کشور»؛ ترجمه انگلیسی آن در ســمت راست .اندازه اصلی :نامشخص .برگرفته از البیرونی،
کتاب التفهیم ألوائل صناعة التنجیم ،تحقیق :جاللالدین همایی (تهران1974 ،م) ،ص.196
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شــده بود و این مناطق طوری چیده شــده بودند که
شــش منطقه از این مناطق ،منطقــه مرکزی را دربر
میگرفتند .همانگونه که دانشــمند مشهور ،بیرونی ـ
کســی که برای نخستین بار نموداری را بر اساس این
دیدگاه از جهان ترسیم نمود (تصویر )10ـ اشاره دارد:
«این تقســیمبندی هیچگونه سنخیتی نه با شرایط آب
و هوایی دارد و نه با پدیدههای نجومی؛ بلکه برطبق
ویژگیهای گوناگون مردمان ایــن ممالک و آداب و
رسوم متفاوت آنها نسبت به یکدیگر با توجه به دالیل
مختلف صورت گرفته است» 34.در واقع ،دیدگاه هفت
کشور مستقیم ًا از این باور باستانی هندوایرانی نشئت
میگرفت که جهان را به هفت منطقه تقســیم میکرد.
بر اســاس این تفکر ،این هفت منطقه به هنگام بارش
نخستین باران بر روی زمین و سپس شکسته شدن و
هفتپاره شــدن آن به وجود آمدند .به هر حال ،این
 .34البیرونی ،کتاب تحدید نهایات األماکن لتصحیح مســافات
المســاکن ،تحقیق :پی.جی .بولگاکف و تصحیح :امام ابراهیم احمد

(القاهرة :مطبعة لجنة التألیف1964 ،م) ،ص134؛ ترجمه انگلیسی آن:
The Determination of the Coordinates of Positions
for the Correction of Distances between Cities,
trans. ]amil Ali (Beirut: American University of
Beirut, 1967), 102.

باور در دوران اســامی صرف ًا در حاشیه باقی ماند
و هرگز محبوبیتی نظیر طرح هفت اقلیم بطلمیوســی
35
نیافت.
متداولتر از تقسیمبندی کشور ایرانی ،و بلکه به جاست
 .35درباره نظام هفت کشور در اندیشه ایران باستان نک:
Mary Boyce, A History of Zoroastrianism, vol. 1,
;The Early Period (Leiden: E. J. Brill, 1975), 134
EhsanYarshater, “Iranian Common Beliefs and
World-View,” in The Cambridge History of Iran
(Cambridge: Cambridge University Press, 1968), vol. 3, The Seleucid, Parthian and Sasanian
Periods, ed. EhsanYarshater, pt. 1, pp. 343-58.
esp. 351; and Henry Corbin, Terre céleste et
corps de resurrection de l’Iran Mazdéen à l’Iran
Shî‘ite (Paris: Buchet /Chastel, 1960), 40-48.
هر سه منبع مذکور متّکی بر اوستا و بندهش میباشند .برای آشنایی با
مطالعهای مختصر درباره بقای این نظام در متون اسالمی نک:
Edward S. Kennedy, A Commentary upon
Bīrūnī’s “KitābTaḥdīd al-Amākin”: An 11th
Century Treatise on Mathematical Geography
(Beirut: American University of Beirut, 1973),
73-74.
برای مشــاهده نمونههایی بیشــتر از نمودارهای هفت کشــور نک:
البیرونی ،تحدید ،ص ،136ترجمه انگلیسی ،ص( 102پانوشت)18؛
یاقوت ،کتاب معجم البلدان ،ج ،1صص( 27-26پانوشــت)14؛ و
الدمشقی ،نخبة الدهر ،ص( 25پانوشت.)15

که بگوییم ،اســامیتر از هــر دو طرح «خارجی»
مذکور در باال ،منطقهبندی جغرافیایی جهان پیرامون
کعبه بود .نقشههای محصول این فرایند به اندازه کافی
فراوان هستند تا طبقهای مجزا از جغرافیای مقدس را
با چندین بخش فرعی تشــکیل دهند 36.این نقشهها
به خودیخود به ســختی میتوانستند مورد استفاده
عملی مؤمنی که برای تعییــن جهت قبله از موقعیت
جغرافیایی داده شــده ،نیاز داشت ،قرار گیرند .شاید
به همین ســبب بوده است که جهت تعیین قبله در هر
منطقه ،زمانی در درون متن ثبت شده که با بازنماییهای
مصور همراه بوده است .طرح کعبهمحور غالب ًا در آثار
دینی و احتما ً
ال بــا هدف تأکید بر جغرافیای مقدس،
نسبت به طرحهای غیردینیای که ریشه در فرهنگهای
غیراسالمی داشتند ،ترجیح داده میشد.
تأمالت باطنی :نمودارهای گنوسی و عرفانی
 )1نمودارهای گنوسی

 .36این نقشهها طی فصلی جداگانه در این کتاب مورد توصیف قرار
گرفتهاند؛ نک :فصل نهم همین جلد.

Jābir bin hayyān: Essai sur l’histoire des idées.37
scientifiques dans l’Islam, vol. 1,
مختار رســائل جابر بن حیّان ،تحقیق :پل کراوس (القاهرة :مکتبة

الخنجی و مطبعتها1935 ،م) ،ص«( 406ذوات» ســهگانه نخستین)،
ص«( 408ذوات» چهارگانه نخســتین در اینجا با عنوان تصویر11
مجددا ً چاپ شــده است) ،صص( 410-408گوهر ذات چهارم که از
ّ
چهار سرشت اصلی گرما ،سرما ،تری و خشکی تشکیل شده است).

برطبق نظر جابر ،تقســیم جوهر به اجزایش را میتوان به سه روش
متصور شد :بهعنوان چهار قسمت مساوی یک فلک؛ بهعنوان
مختلف
ّ

چهار فلک کوچک در درون یــک فلک بزرگتر؛ و بهعنوان افالک
متّحدالمرکز تودرتو.
 .38مختار رســائل جابر بن حیّان ،صص447 ،446 ،443و448
(ترکیبات مختلف ممکن چهار مقولــه کیفیّت ،کمیّت ،زمان و مکان)
(پانوشت.)21

47

نمودارهای جهاننگارانه در اسالم

شاید به توان نخســتین و مهمترین مجموعه از آثار
علمی و رمزی نوشته شــده در اسالم را به جابر بن
ِ
متون متشکل از آثار و
حیان منسوب دانســت .این
رسایل بیشــمار که برخی دربر دارنده نمودارهایی
جهاننگارانه هســتند ،در اواخر قرن یازدهم تألیف
شدهاند .کیمیاگری جابری بر جهانشناسی خاصی که
دربر دارنده موادی از عقاید و منابع ارسطویی (فلک
علت اولی) ،نوافالطونی (افالک عقل ،نفس و جوهر)،
و بطلمیوســی (افالک ســیارات هفتگانه ،ستارگان
ثابــت ،و عناصر چهارگانه بر اســاس نظمی نزولی)
است ،متکی میباشد .این جهانشناسی در رسالهای با
عنوان کتابالتصریف با وضوح هرچه تمامتر عرضه
شده است ،و دیدگاههای مطرح شده در آن به شکلی
نســبت ًا مصور با نمودارهایی ساده متشکل از چندین

دایره متحدالمرکز ارائه شدهاند (تصویر  37.)11ارتباط
میان این دیدگاه التقاطی نســبت به جهان و کیمیا هم
در رســاله کوچک دیگری با عنــوان کتاب المیزان
الصغیر تبیین شــده اســت .در این رساله چنین آمده
اســت که هر چیز تحت افالک سوم و چهارم نفس و
جوهر به واسطهی یک فرایند زایشی که در آن نفس
با جوه ِر (برخوردار از چهار سرشــت اصلی گرمی،
سردی ،تری و خشــکی) جهت خلق اجسام سازنده
جهان مادی یکی شــده اســت ،به وجود آمدهاند .به
عبارت دقیقتر ،چهــار مقوله کیفیت ،کمیت ،زمان و
مکان در این فرایند درگیر هســتند ،و تأثیر مستقیم
این چهار مقوله اجزاء ســازنده هر گونه ترکیب معین
از نفس با این چهار سرشت اصلی را با دقت مشخص
میکند .این ترکیبات ممکن تأثیرگذار که به واســطه
این چهار مقوله بر جوهر مؤثر واقع شدهاند ،به وسیله
38
مجموعهای از نمودارها ارائه شدهاند (تصویر .)12
در واقــع ،هدف کیمیای جابری تعییــن دقیق اجزاء
سازنده هر موجود مادی معین به واسطه تحلیلی دقیق
از تأثیرات صورت گرفته بر آنها به وســیله این چهار
مقوله ،و هدف نهایی هم کشف رازهای فرایند زایش
و به کارگیری آنها به شکلی کیمیاگرانه در آزمایشگاه

تصویر :11جهانشناسی جابری« :ذوات» چهارگانه نخستین؛ ترجمه انگلیسی آن در سمت راست .اندازه اصلی:
نامشخص .برگرفته از:
Jābir bin hayyān: Essai sur l’histoire des idées scientifiques dans l’Islam, vol.

مختار رسائل جابر بن حیان ،تحقیق :پل کراوس (القاهرة :مکتبة الخنجی و مطبعتها1935 ،م) ،ص.408
48
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تصویر :12جهانشناسی جابری :ترکیبی ممکن از چهار مقوله کیفیت ،کمیت ،زمان و مکان؛ ترجمه انگلیسی آن
در سمت راست .اندازه اصلی :نامشخص .برگرفته از:
Jābir bin hayyān: Essai sur l’histoire des idées scientifiques dans l’Islam, vol. 1,

مختار رسائل جابر بن حیان ،تحقیق :پل کراوس (القاهرة :مکتبة الخنجی و مطبعتها1935 ،م) ،ص.447

بود.
جدای از برخی موارد استثنایی جزئی ،به نظر نمیرسد
که دانشــمندان علوم خفیه بعدی در این اشتیاق جابر
بن حیان برای ترسیم نمودارهای جهاننگارانه سهمی
داشته باشــند 40.در عوض ،اســماعیلیان گنوسی به
39

 .39برای مطالعه شرحی دقیق از اندیشه جابر بن حیّان نک:
Paul Kraus, Jābir bin Ḥayyān: Contribution à
l’histoire des idées scientifiques dans l’Islam, 2
vols., Mémoires Présentés a l’Institut d’Egypte,
vols. 44 and 45 (Cairo: Imprimerie de l’Institut
Français d’Archéologie Orientale, 1942-43).
برای مطالعه گزارشی مختصر از جابر ،نک:
Paul Kraus (rev. Martin Plessner), “Djābir b.
Ḥayyān,” Encyclopaedia of Islam, new ed., 2:35759.
 .40نموداری که تناظر میان حروف الفبای عربی ،بخشــهایی از بدن
انسان ،بروج دوازدهگانه و عناصر چهارگانه را به تصویر میکشد ،در
این منبع پدیدار گشــت :محیالدیــن ابوالعبّاس احمد بن علی البونی

(القاهــرة :مطبعة مصطفی البابی الحلبــی و اوالده1927-1926 ،م)،
ص318؛ ترجمه انگلیســی این نمودار را ،هرچند کام ً
ال با متن اصلی
منطبق نیست ،میتوان در این اثر یافت:
Seyyed Hossein Nasr, Islamic Science: An
Illustrated Study (London: World of Islam
Festival, 1976), 35.
السبتی (زنده در اواخر
زائر َجة منســوب به َ
نموداری دیگر ،با عنوان َ
قرن ششم قمری /دوازدهم میالدی) هم توسط ابنخلدون بازفرآوری
شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
Ibn Khaldun (d. 808/1406), The Muqaddimah:
An Introduction to History, 3vols., trans. Franz
Rosenthal (New York: Bollingen Foundation,
;1958), 1:238-45 and 3:182-214
برای مشــاهده این نمودار به زبان عربی نک :برگ ضمیمه تاخورده
بیــن صفحات  204و  205جلد ســوم ،و برای مشــاهده ترجمهی
زائر َجة نامی
انگلیســی آن نک :ضمن یادداشتی در پایان جلد ّ
سومَ .
مدوری داده شد که
عمومی بود که به مجموعهای خاص از طرحهای ّ
بهعنوان وسیلهای برای پیشــگویی آینده از طریق حروفی سحرآمیز
بهکار میرفتند .این روش چندان قابل فهم نیســت ،اما برخورداری
آن از ابعــادی جهانشناســانه قطعی بهنظر میرســد؛ زیرا نمودارها
معمو ً
ال دارای دوایری برای افالک سماوی ،عناصر چهارگانه و انواع
موجودات مادی و معنوی ،و همچنین حروف ،اعداد و رموز گوناگون
بودند.

49

نمودارهای جهاننگارانه در اسالم

ال ُق َرشی (د622 .ق1225/م) ،شمس المعارف و اللطائف العوارف

شدت به جهانشناسی عالقهمند شدند و شمار فراوانی
نمودارهای جهاننگارانه مذهبی خلق کردند .مذهب
اسماعیلیه پس از اقتباس آموزههای نوافالطونی طی
قرون دهــم و یازدهم میالدی به بلوغ کامل دســت
یافت .امتزاج تعالیم گنوسی اسماعیلی اصیل با عقاید
نوافالطونی به توسعه جهانشناسیهای پیچیدهای منجر
شــد که مشخصههای اصلی آنها بیش از هر چیز یک
نظم سلســلهمراتبی محض از عناصــر ترکیبدهنده
جهان ،و همنشــینی متقارن دو جهان مادی و معنوی
بود .این تمایل آنها به ایجاد سلسله مراتب و تقارن را
میتوان با توجه به پیدایش شمار زیادی نمودارهای
جهاننگارانه در آثار متفکران برجســته اسماعیلی به
خوبی تبیین کرد.
نخســتین کســی که بایســتی در همین رابطه به او
اشــاره کرد ،سجســتانی (د .بیــن 386ق996/م و
393ق1003-1002/م) یکی از نخستین فیلسوفان
اسماعیلی است ،که با اســتفاده از روگرفتهای ن ُ َسخ
خطــی متأخر موجود میتوان از آثــارش بهره برد.
سجســتانی تعالیم جهانشناســانهاش را در چندین
تکنگاری طرح کرده اســت؛ ولــی تنها در یک اثر
از طرحهــای جهاننگارانه بهره برده اســت؛ اثری
که در درجه نخســت به جهانشناســی نمیپردازد،
بلکه کتابی بــرای اثبات نبوت اســت :کتاب اثبات
النبوءات .هیچکــدام از نمودارهای موجود در کتاب
اثبات النبوءات جهاننگاریهای کاملی نیســتند .آنها
صرف ًا جهت توصیف برخی همبستگیهایی که به باور
سجســتانی بین دو نظم کیهانی سازنده جهان ـ یعنی
نظم طبیعی (یا جهان طبیعت) و نظم هنجاری (یا جهان
دین) ـ وجود دارد ،در نظر گرفته شدهاند .نظم نخست
بر اساس ترتیبی نزولی متشکل از عقل ،نفس و جوهر
اســت ،که جوهر هم به نوبه خود دربر دارنده افالک
هفتگانه («پــدران») ،عناصر چهارگانه («مادران»)
ِ
(«فرزندان») حیوان ،نبات و جماد
و موالید ســهگانه
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اســت؛ در حالی که نظم دوم جز سلســلهمراتبی از
اشــخاص معنوی و دینیِ دقیق ًا مرتبط با نظم طبیعی
چیز دیگری نیســت .به جز یک نمودار که تا حدی
دارای ماهیتی کلی است 41،همه طرحهای سجستانی
صرف ًا به جنبههای خاصی از این دو سلســلهمراتب
نظیر ،از قبیل عقل ،نفس ،جهات فیزیکی ،انواع طبیعی
و «نبوتی» ،حرکتهای طبیعی و نبوتی و کمیت فیزیکی
42
میپردازند.
تالشــهای سجســتانی در ایجاد یک جهانشناسی
نظاممند توسط فیلســوف بعدی حمیدالدین احمد بن
عبداهلل کرمانــی (د .پس از 411ق1021-1020/م)
در اثــری بزرگ تحت عنــوان راحةالعقل پی گرفته
شد .کرمانی در تالش برای آمیختن نظریههای متضاد
پیشینیانش (از جمله سجستانی) ،آموزه عقول دهگانه
را در درون فلســفه اسماعیلی رواج داد .بر طبق این
طرح ،عقل و نفس مربوط به نظم طبیعی سجســتانی
تنها به عنوان دو مورد نخست در سلسله نزولی عقول
دهگانه کرمانی در نظر گرفته شــدهاند .هشــت عقل
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 .41این نمــودار توصیفگر زیربخشــهای فلک جوهــر با حرکتی
سلســلهمراتبی از مرکز به سمت خارج اســت؛ ابویعقوب اسحاق بن
قدم له عارف تامر
احمد السجستانی ،کتاب اثبات النبوءات ،حق ّقه و ّ
(بیروت :منشورات المطبعة الکاثولیکیة ،)1966 ،ص.22
42. Samuel Miklos Stern, “Abu Ya‘ḳūb Isḥāḳ b.
Aḥmad al-Siḏjzī,” in Encyclopaedia of Islam,
new ed., 1:160; Paul Ernest Walker, “Abū Ya‘qūb
Sejestānī,” in Encyclopaedia Iranica, ed. Ehsan
Yarshater (London: Routledge and Kegan Paul,
1982-), 1:396-98; and Ismail K. Poonawala,
Biobibliography of Ismā‘īlī Literature (Malibu:
Undena, 1977), 82-89. The bibliography from
all three sources should be complemented by
Mohamed Abualy Alibhai, “Abū
Ya‘qūb al-Sijistānī and ‘Kitāb Sullamal-Najāt’:
A Study in Islamic Neoplatonism” (Ph.D. diss.,
Harvard University, 1983).
طرحهای دیگری که به علت ماهیّت جزئیشان در اینجا مورد بازنگری
قرار نمیگیرند ،میتوان در السجســتانی ،کتــاب اثبات النبوءات،
صص( 17نســخه چاپی دقیق نیست)،102 ،89 ،82 ،52 ،45 ،37 ،
 ،131 ،126و ( 151پانوشت )25یافت.

باقیمانده هم با هفت فلک به عالوه عقل فعال حاکم
بــر فلک تحت قمر در تطابق بودنــد .عالوه بر این،
کرمانی به جای دو ،بر چهار نظم کیهانی اندیشه خود را
استوار نمود که عبارت بودند از :جهان آفرینش (عالَم
اإلبداع) ،جهان ماده (عالَم الجسم) ،جهان دین (عالَم
الدین) و جهان صدور دوم (عالَم اإلنبعاث الثانی) .این
چهار نظم کیهانی از طریق نظریهای تکاملی در درون
یــک کل معنادار با همدیگر یکی شــده بودند که دو
َسر آن به ترتیب اص ً
(المبدع األول=
ال از صدور اول
َ
عقل اول= َســر اول) و صدور دوم (اإلنبعاث الثانی=
مهدی انسان= َســر دوم) نشئت گرفته بودند .کرمانی
نظریههایش را در قالب نمودارهایی به تصویر کشیده
اســت :در آنها روابط درونی میان چهار نظم کیهانی
از طریق دو دســته نمودار روشن شده و کرمانی در
آنها به واســطه مبحث معانی رمــزی اعداد آنها را با
یکدیگر تطبیق داده است (تصاویر13و)14؛ در حالی
که نظریه تکامل در قالب دوایری متحدالمرکز ترسیم
43
شده است.
پذیرش جهانشناســیهای نوافالطونی سجســتانی و
کرمانی در ضمن عقاید متأخر اســماعیلی با درجاتی
43. J. T. P. de Bruijn, “al-Kirmānī,” in Encyclopaedia
of Islam, new ed., 5:166-67; and Poonawala,
Biobibliography of Ismā‘īlī Literature, 94-102
(note 26), both with additional bibliography,
to which should be added: Faquir Muhammad
Hunzai, “The Concept of Tawḥīd in the Thought
of Ḥamīd al-Dīn al-Kirmānī” (Ph.D. diss., McGill
University, 1986).
بــرای طرحهای ـ در کل غیرجهانشناســانه ـ دیگــر کرمانی ،نک:
راحةالعقل ،صص-216 ،168 ،157 ،154 ،137 ،135 ،130 ،72
 ،217و ( 337پانوشــت .)12نیز نک :الکرمانی ،مجموعة رســائل
الکرمانی ،تحقیــق :مصطفی غالــب (بیروت :المؤسســة الجامعیة
للدراســات و النشــر و التوزیع1983 ،م) ،صص 37-36و .70-69
نســخهای خطی از این اثر اخیر (هماکنــون در اختیار خانم هانری
کُربَــن ،با تاریخ 1251ق1836/م) وجود دارد که من به روگرفتی از
آن در مؤسسه مطالعات اسالمی لندن مراجعه کردم و دیدم که این اثر
دو طرح بیشــتر دارد (برگهای 241ب و 246آ) که ظاهرا ً در نسخه
چاپی نیست.

تصویــر :13چهار نظام کیهانی بر طبق نظر کرمانی؛ جهان آفرینش ،به عنوان علت همه نظامهای دیگر ،در مرکز
اســت و در نتیجه ،با عدد  ،1که علت همه اعداد دیگر اســت ،همبســتگی دارد .ترجمه انگلیسی آن در سمت
راست .خطوط ترسیمی در نسخه چاپی (راحةالعقل ،تحقیق :محمد کامل حسین و محمد مصطفی حلمی [القاهرة:
دارالفکر العربی1953 ،م] ،ص )128به طرز گمراه کنندهای نادرست است .قطر دایره باالیی :تقریب ًا  8سانتیمتر.
«المشریع الخامس
با اجازه عباس ْ
همدانی ،دانشــگاه ویسکانسین ـ میلواکی (نسخه خطی الکرمانی ،راحةالعقلَ ،
من السور الرابع» ،برگ103آ).
متغیر صــورت گرفت .در ضمن ،تقریبــ ًا با قطعیت
میتــوان گفت که گرایــش آنها به خلــق تصاویر
ترسیمی هم توســط اندیشــمندان بعدی اسماعیلی
مذهب پی گرفته شد و مواردی همچون ناصرخسرو

(394ق1004/م ـ حدود 481ق1089-1088/م) و
حامدی (د557 .ق1162/م) گواهانی بر این مدعایند.
گذشــته از طرحهای کم و بیش پذیرفته شده افالک
سماوی و دایرةالبروج ترسیم شده توسط ناصرخسرو
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تصویــر :14فهم چهار نظام کیهانی به گونهای دیگر بر طبق نظر کرمانی؛ جهان آفرینش ـ همچون عدد  1که گفته
میشــود دربر گیرنده دیگر اعداد اســت ـ همه نظامهای کیهانی دیگر را دربر میگیرد .جهان تجلی دوم در مرکز
جای دارد؛ زیرا دربر دارنده عناصر اصلی همه نظامهای کیهانی دیگر اســت ،درســت همانگونه که عدد 1000
دربر دارنده همه اعداد از  1تا  1000است .ترجمه انگلیسی آن در سمت راست .اندازه اصلی :تقریب ًا 13/5*12
«المشریع
سانتیمتر .با اجازه عباس ْ
همدانی ،دانشگاه ویسکانسین ـ میلواکی (نسخه خطی الکرمانی ،راحةالعقلَ ،
الخامس من السور الرابع» ،برگ127ب).
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و حامــدی ،نمودارهای اصیلی نیز توســط این دو
نفر جهت توصیف جنبههــای خاصی از آموزههای
جهانشناسانه آنها طراحی شده است .ناصرخسرو در
کتابش با عنــوان خوان اإلخوان (جدول برادران) در
موارد متعدد به طرح همواره محبوب دوایر متحدالمرکز
بخشبندی شده متوسل شده بود تا بتواند شکلی ساده
و نمایان از مجموعههای مشــخص همبستهای که در
طول متن شرح داده بود ،ارائه نماید (تصویر  .)15اما
حامدی که گرایش وی به ســوی اندیشه تجسمی در
بسیاری از طرحهای ساده پراکنده شده در جای جای
کتاب وی با عنوان کنزالولد (گنج پسر) بازتاب یافته
است ،تصمیم به ارائه آموزههای نوآورانه خود درباره
«نزول» عقل ســوم و جهانشناسی حاصل در یک

جهاننگاری ساده گرفت 44.در مجموع ،شمار پایین
مشخص نیست چرا
 .44الحامدی ،کنزالولد ،ص( 81پانوشــتّ .)13
نســخهای با کمی تفاوت از همین طــرح در پایان بخش 5صفحه95
مجددا ً چاپ شده اســت .برای یافتن مراجعی درباره ناصرخسرو و
ّ
حامدی نک:
Poonawala, Biobibliography of Ismā‘īlī Literature,
111-25 and141-43, respectively (note 26).
ویراستهایی از آثار منســوب به آنها عبارتند از :ناصرخسرو ،خوان
الخشاب (القاهرة :مطبعة المعهد العلمی الفرنسی
اإلخوان ،تحقیق :یحیی ّ
لآلثار الشرقیة1940 ،م)؛ همو ،کتاب جامع الحکمتین (پانوشت)15؛
و الحامدی ،کنزالولد (پانوشــت .)13برای مشاهده نمودارهای دیگر
ترســیم شده توسط ناصرخسرو و الحامدی که پیمایش حاضر آنها را
شامل نمیشود ،نک :خوان اإلخوان ،صص152و ،155و کنزالولد،
صص255 ،251 ،169 ،149 ،125 ،119و.259
نمونهنمودارهایی در دیگر آثار اسماعیلی ـ که همچنان نیازمند مطالعه
بیشــتر هستند ـ در این آثار پدیدار گشتهاند :الداعی القرمطی عبدان،
کتاب شجرة الیقین ،تحقیق :عارف تامر (بیروت :داراآلفاق الجدیدة،
1982م) ،صــص44و ،88و همچنین جعفر بن منصور الیَ َمن (د958 .
یا 959م) ،سرائر و األسرار النُطقاء ،تحقیق :مصطفی غالب (بیروت:
داراألندلس1984 ،م) ،ص.216

آثار چاپ شده اســماعیلی مانعی اساسی برای ارائه
تعمیمی معنیدار از درجه و ماهیت تصاویر ترسیمی
درون رســائل جهانشناسانه اســماعیلی محسوب
میشود .با این همه ،این فرض صحیح به نظر میرسد
که تمایل مجدد به مکتب اسماعیلیه که اخیرا ً در میان
مورخان اندیشــه اســامی به وضوح قابل مشاهده
اســت ،در نهایت به کشف جهاننگاریهای اسماعیلی
بسیار بیشــتر از آنچه در اینجا ثبت شده است ،منجر
خواهد شد.

 )2نمودارهای عرفانی

ادبیـات بیکـران عرفان اسلامی ،بـه لحـاظ تعداد و
قلمـرو ،در کل عـاری از عناصـر ترسـیمی اسـت .با
توجـه به عـدم قابلیـت «بازنمایـی» تجربـه عرفانی
بـه هـر شـکل ممکـن ،چنیـن بیمیلـی میـان عرفـا
جهـت معنا کـردن تجـارب درونی در قالـب نمودی
عینـی واقعـ ًا تعجـبآور اسـت .بـا ایـن حـال ،حتی
عرفـان در برابـر تأملات فلسـفی بیتفـاوت نماند،
و هـر زمـان که گرایشـهای فلسـفی خود را آشـکار
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تصویر :15عقل کلی ،آفریدگار و ســاختار جهان بر طبق نظر ناصرخسرو؛ این نمودار نشان میدهد که میان راه
عقل کلی ستایشــگر آفریدگار و راه این جهان ساختمند ،همبستگی وجود دارد .پرستش آفریدگار توسط عقل
کلی بر مبنای ســاختار شهادت ایمانی مسلمانان به یگانگی خداوند؛ یعنی ال اله اال اهلل ،که از چهار کلمه ،هفت
هجا و دوازده حرف تشکیل شده ،استوار شده است .پس این پرستش آفریدگار توسط عقل کلی بر مبنای چهار
مقام اصلی تســبیح (پاکیزه کردن) ،اضافة (باز بستن) ،ابتهال (گردن نهادن) و تعظیم (بزرگ داشتن) ،و همچنین
چندین زیرمجموعه از آنها به هفت و دوازده بخش بنیان نهاده شــده اســت .گفته میشود این ساختار پرستش
ِ
جهان متشکل از چهار عنصر ،هفت سیاره و دوازده برج .مجموعههای همبسته با بدن
متناظر اســت با ساختار
انسان؛ یعنی چهار مزاج (خون ،بلغم ،صفرا و سودا) ،هفت عضو داخلی (مغز ،قلب ،ششها ،کبد ،لوزالمعده ،کیسه
صفرا و کلیهها) و دوازده عضو «مرئی» (ســر ،صورت ،گردن ،ســینه ،شکم ،پشت ،دو دست ،دو ساق و دو پا)
دیگر به این نمودار ضمیمه نشــدهاند .ترجمه انگلیسی آن در سمت راســت .اندازه اصلی :نامشخص .برگرفته
از ناصرخسرو ،خوان اإلخوان ،تحقیق :یحیی الخشــاب (القاهرة :مطبعة المعهد العلمی الفرنسی لآلثار الشرقیة،
1940م) ،ص.139
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میکردنـد و عرفـان شـروع بـه عرضـه تجـارب
عرفانـی «غیر قابـل توصیف» خود جهت بررسـی و
مداقـهای نظاممنـد میکرد ،چه بسـا نیاز بـه تصاویر
ترسـیمی هم پدیدار میشـد .در هر صـورت ،عرفان
اسلامی کـه تنهـا شـامل شـمار کمـی نمودارهـای
جهانشناسـانه اسـت ،چنیـن اسـت؛ نمودارهایی هم
کـه توانسـتند در ایـن ادبیـات جایگاهی یابنـد ،همه
دربـر دارنـده مهـر ثابـت ابنعربـی هسـتند؛ عـارف
ـ فیلسـوفی کـه میتـوان گفـت بـا ارائـه فلسـفهای
همهجانبـه از وجـود ،کل تاریـخ اندیشـه عرفـان
اسلامی پـس از خـود را دگرگـون کرد.
ابنعربی شــخص ًا نمودارهای متعددی جهت توصیف
جنبههای خاصی از آموزههای عرفانی خود ترســیم
کرد .دو طرح از این طرحهای جهاننگارانه مربوط به
سطوح مختلف وجود و آفرینش جهان از طریق اسماء
الهــی را میتوان در اثری موجز و مشــهور با عنوان
إنشــاء الدوائر یافت 45.انتخــاب این عنوان برای اثر
مزبور از ســوی ابنعربی نشان دهنده اهمیت ویژهای
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45. Ibn aI-‘Arabī, Kleinere Schriften des Ibn al‘Arabi, ed. Henrik Samuel Nyberg (Leiden: E.j.
;Brill, 1919), 23 and 35
نمودار دوم در نســخه چاپی نیست .نمودار نخست طرحهای متفاوتی
از وجــود را بر طبق نظــر ابنعربی به تصویر میکشــد .این نمودار
تصویری از نظریه «حضرات خمس» ابنعربی است ،هرچند که متن
همراه این نمودار مســتقیم ًا آن را منعکس نمیکند .برای آشــنایی با
تفسیری روان از این نظریه ،نک:
Toshihiko Izutsu, Sufism and Taoism: A
Comparative Study of Key Philosophical
Concepts (Berkeley: University of California
Press, 1984), pt. 1, “Ibn ‘Arabi,” esp. 19-20.
نمودار دوم مربوط به خلقت جهان از طریق اســمای الهی است .برای
مطالعه چکیدهای درباره «جهانزایی» ،نک:
Masataka Takeshita, “An Analysis of Ibn ‘Arabi’s
Inshā’ al-dawā’’ir with Particular Reference to
the Doctrine of the Third Entity,’ ” Journal of
Near Eastern Studies 41 (1982): 243-60, esp.
256-58 (I owe this reference to Peter Heath,
Washington University in Saint Louis).
درباره اسماء الهی ،نک:
Izutsu, Sufism and Taoism, 99-109.

اســت که وی برای نمودارهای مورد بحث قائل بوده
اســت؛ هر چند که با توجه به متن میتوان فهمید که
هدف اصلی از تألیف این اثر اهداف آموزشــی بوده
است .طرح جهاننگارانه دیگر ابنعربی را میتوان در
شاهکارش ،فتوحات المکیة ،یافت؛ اثری که موضوع
آن بررسی رابطه میان «مرکز» (= خود تجلی مطلق به
مثابه خداوند) و دوایر اطراف آن (= «جنس و نوع»
46
به عنوان ُص َوری ازلی و ابدی) است (تصویر .)16
اگر به یاد بیاوریم که فلسفه ابنعربی به شدت فشرده
و سبک نگارش وی هم به همان نسبت پیچیده است،
دیگر برایمان تعجبآور نخواهد بود که حداقل برخی از
مفسران آثار وی به قصد ارائه آموزههایش به شیوهای
ساده و قابل فهم به نمودارهای درون این آثار توسل
جسته بودند .به نظر میرسد گوناگونی نمودار ابنعربی
از ســطوح مختلف وجــود ،از محبوبیت خاصی نزد
مریدانش برخوردار بوده است .شخصیتهای گوناگونی
همچون مغربی شــاعر (د809 .ق1407-1406/م)،
ابراهیم حقی ،دانشــمند عارف مسلک دایرةالمعارف
نویــس (د1194 .ق1780/م) ،و محمــد نورالعربی
مالمی (1228ق1813/م1305-ق1888/م) همگی
نسخههایی از این نمودار ،البته با اندکی تفاوت ،عرضه
46. On Ibn al-‘Arabī, see Ahmed Ateş, “Ibn al‘Arabī,” in Encyclopaedia of Islam, new ed.,
3:707-11, the references in James Winston
”Morris, “Ibn ‘Arabī and His Interpreters,
Journal of the American Oriental Society 106
(1986): 539-51, 733-56, and 107 (1987): 10119, and more recently, William C. Chittick, Ibn
al-‘Arabi’s Metaphysics of Imagination: The Sufi
Path of Knowledge (Albany: State University of
New York Press, 1989). The Inshā’ al-dawā’ir
was edited by Nyberg in Kleinere Schriften des
Ibn al-‘Arabī, 3-38 (note 29), and al-Futūḥāt alMakkīyah is currently being edited by ‘Uthmān
Yaḥyā and Ibrāhīm Madkūr, 10vols. to date
beginning in 1972 (note 9).

تصویر :16تصویر بخشــی از روابط میان «حضرت» با «اعیان ثابته» بر طبق نظر ابنعربی؛ ترجمه انگلیسی آن
در ســمت راست .اندازه اصلی :تقریب ًا  11*11سانتیمتر .برگرفته از ابنالعربی ،الفتوحات المکیة ،تحقیق :عثمان
یحیی و ابراهیم مدکور (القاهرة :جمهوریة مصر العربیة ،وزارة الثقافة1972 ،م) ،ج ،4ص( 158فصل.)47
کردهانــد (تصویر )9(.47)17ولی به هر حال ،یکی از
مریدان متأخر مشــهور ابنعربی به نام حیدر آملی
بود که بــا توجه به همه دالیل و قرائن موجود ،هنر
واقعی «نمودارشناسی» جهاننگارانه 48را در تاریخ
اندیشه اســامی به شــکل قابل توجهی به تنهایی
توسعه بخشید.

تصویر :17نمودار ســطوح مختلف وجود ،برگرفته از
معرفتنامه؛ اندازه اصلی 8/5*5/6 :ســانتیمتر .با
اجازه کتابخانه بریتانیا ،لندن (نســخه خطی به شماره
 ،12964برگ 28ب).
حیدر آملی در نقطه اوج جریانی خاص در اندیشــه
شیعه اثنیعشــری قرار دارد که مشخصه آن درجه
باالی صراحت در تأمالت عرفانی ،و به ویژه تالش
برای ادغام اندیشــه ابنعربی در درون فلسفه شیعه
اســت .بحث اصلی محصول به شدت فلسفی او را
میتوان در این اصل خالصه کرد که «شیعیان حقیقی
در واقــع ،همان صوفیان و صوفیــان حقیقی همان
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محمد مغربــی ،جام جهاننُما (تهران1935 ،م)،
 .47شــمسالدین ّ
محمد
بن
د
محم
نصیرالدین
اإلختیار
و
الجبر
پیوســت پایانی کتاب
ّ
ّ
الطوســی (1934م) ،صص 8و17؛ نیز نک :جــام جهاننما ،در
دیوان کامل شــمس مغربی ،تحقیق :ابوطالب میرعابدینی (تهران:
زوار1979 ،م) ،ص309؛ ابراهیمح ّقی ،معرفتنامه،
کتابفروشــی ّ
ص( 50پانوشت.)13
Abdülbaki Gölpınarlı, Melâmîlik ve Melâmîler
(Istanbul: Devlet, 1931), 270, reproduces the
diagram from Muhammed Nūrü’l-‘Arabiyü’lMelāmī’s al-Anwār al-Muḥammadīyah (MS.
Abdülbaki Gölpınarlı, date and folio number
not given Gölpınarlı’s manuscripts are now
preserved in the Mevlana Müzesi in Konya,
Turkey).
محمد ایــن نمودار را از جام
گولپینارلی بر این باور بود که ســیّد ّ
جهاننمــای مغربی کپیبرداری کرده اســت .همچنین ،او به وجود
طرحی مشابه در دوره عرشیّه نیازی مصری (د1105 .ق1694/م)،
عارف ترک ،اشاره دارد؛ اثری که من نتوانستم به آن دست یابم.
”48. cosmographical “diagramology
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شیعیان هستند» .به نظر میرسد صوفی ممتاز از نظر
حیدر آملی ،ابنعربی بوده است؛ بنابراین آملی انرژی
فکــری نیرومند خود را به وظیفــه ادغام آموزههای
اثنیعشــری با نظریههای ابنعربــی در درون یک
کل منســجم و بسیار دقیق اختصاص داد 49.در همین
راســتا ،او به وفور به تصاویر ترسیمی روی آورد و
نمودارهای جهاننگارانه بسیاری ترسیم نمود ،که تنها
 28نمونه از آنها تاکنون کشف شده است )10(.50این
نمودارها در نهایت دقت به گونهای ترسیم شدهاند که
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49. E. Kohlberg, “haydar-i Āmolī,” in
Encyclopaedia Iranica, 1:983-85; Josef van
Ess, “haydar-i Āmulī,” in Encyclopaedia of
Islam, new ed., suppl. fasc. 5-6, 363-65; Henry
Corbin, En Islam iranien: Aspects spirituels
et philosophiques, 4 vols. (Paris: Editions
Gallimard, 1971-72), vol. 3, Les fidèles d’amour:
Shî’isme et Soufisme, 149-213; and Peter Antes,
Zur Theologie der Schi‘a: Eine Untersuchung
des Ğāmi‘ al-asrār wa-manba‘ al-anwār von
Sayyid Ḥaidar Āmolī (Freiburg: Klaus Schwarz,
1971).
المقدمات حیدر آملی (پانوشــت )8آمده
 .50این نمودارها در کتاب ّ
اســت .نمودارهای در اصل پراکنده در فصــول گوناگون متن عربی
نســخههای خطی ،در پایان متن چاپی ویراستاران جدید حیدر آملی
آورده شــدهاند .از جمله آثار دیگر حیدر آملی که ظاهرا ً دربر دارنده
نمودارهایی بودهاند ،ولی بهنظر نمیرســد دیگر وجود داشته باشند،
عبارتند از :رســالة الجداول الموســومة بمدارج السالکین فی
مراتب العارفین (کتاب جداول به مقامات معنوی گنوسی میپردازد
که در آنها درجات ســالک عارف مشخص شدهاند) و کتاب المحیط
األعظم و الطور األشم فی تأویل کتاب اهلل العزیز المحکم (کتاب
اقیانوس محیط و کوه اســتوار به تفسیر باطنی کتاب خدا میپردازد).
برای آشــنایی با رســالة الجداول ،نک :حیدر آملی ،کتاب جامع
األسرار و منبع األنوار ،ویراسته هانری کُربن و عثمان یحیی در:
La philosophie Shi’ite (Paris: Librairie d’Amérique
et d’Orient, Adrien-Maisonneuve,1969), 40
(French introduction).
همچنین ،حیدر آملی در کتاب المقدمات خود درباره کتاب المحیط
األعظم مینویســد که این تفســیر قرآن دربر دارنــده هفت بخش
مقدمات) و دوازده نمودار (دوائر) بوده اســت و هیچگونه
ّ
مقدماتی ( ّ
اطالعات بیشــتری درباره آن ارائه نمیدهد (صص 149-147متن
عربی [پانوشــت .)]8ویراســتاران (در ص 6مقدمه فرانسوی) همین
عبارت را اشتباه ترجمه کرده و از «نوزده نمودار» یاد کردهاند.

تقریب ًا انعکاس دهنــده همه جنبههای تأمالت فکری
وســیع حیدر آملی هســتند ،که البته بررسی چنین
نمودارهایی نیازمند بحث همهجانبه مجزایی در جایی
دیگر اســت 51.چندین طرح از این طرحها به منظور
نشان دادن نکاتی از تعالیم ابنعربی ترسیم شدهاند که
حداقل در برخی از موارد از خود طرحهای ابنعربی
گرفته شــدهاند .اما اکثر قریب بــه اتفاق نمودارهای
حیــدر آملی ،نمودارهایی اصیل و نوآورانه هســتند
که موضوع اصلی آنها را میتوان در قالب شــبکهای
پیچیده از تناظرات میــان دو قلمرو اصلی خلقت ـ
یعنی جهان آشــکار ،موجودات مادی و جهان پنهان،
موجودات معنوی ـ نشــان داد .این دو چهره مکمل
از آفرینش به ترتیــب در دو کتاب از حیدر آملی با
نامهای کتاب آفاقی و کتاب انفســی مورد اشاره قرار
گرفتهاند .همچنین ،این «علم» تناظرات مستلزم کتاب
وحی ـ قرآن ـ بود؛ کتابی که به نظر میرسد به عنوان
ابزاری کشــفی در راستای کشف و شهود مجموعهای
از روابط به کار میرود؛ کشــف و شهود روابطی که
دو فلــک خلقت [غیب و شــهادة] را پایهریزی و به
یکدیگر متصل میکنند.
جدای از شــماری نمودارهای کام ً
ال غامض و مبهم،
آنچه درباره جهاننگاری حیــدر آملی جالب توجه
است ،اهمیتی است که نویســنده برای این نمودارها
 .51تحلیلی جامع از مســائل مربوط به این شش نمودار را میتوان
در این اثر یافت:
Henry Corbin, “La science de la balance et les
correspondances entre les monde sen gnose
islamique (d’après l’oeuvre de haydar Âmolî,
;VIIIe /XIVe siècle),” Eranos 42 (1973): 79-162
English translation, “The Science of the Balance
and the Correspondences between Worlds in
Islamic Gnosis,” in Temple and Contemplation,
by Henry Corbin, trans. Philip Sherrard (London:
KPI in association with Islamic Publications,
55-131. 1986),
با توجه به ماهیت پیچیده نمودارهای حیدر آملی و مواد متنی فراوان
ضمیمه شــده به آنها ،امکان چاپ هیچکــدام از آنها در اینجا وجود
ندارد.

المقدمات ،متن عربی ،18 ،بند ،50خطوط،20-18
 .52حیدر آملیّ ،
مقدمه فرانســوی ،صص 21-18و ( 33-32پانوشت .)8حیدر آملی
در ایــن عبارت تصویــری از این اثرش در هفــت بخش ارائه کرده
مقدماتی (تمهیدات) ،سه بخش اصلی (ارکان) ،و
است :ســه بخش ّ
نمودارها (دوائر) .شــمار نمودارهای ارائه شده در همین بخش27 ،
عدد اســت؛ هرچند که در واقع تعداد همــه نمودارهایی که این اثر
شامل میشــود ،صرف ًا  28عدد است .احتما ً
ال عدد  27به فصول 27
ً
المقدمات
ا
ظاهر
که
اثری
گانه فصوصالحکم ابنعربی اشاره دارد،
ّ
تفسیری از آن است.
تصویر7
مواردی
 .53از جمله چنین
المقدمات در بخش نمودارهای
ّ
ذیل متن عربی است (پانوشت .)8حیدر آملی این نمودار را بر مبنای
منظرهای که از آســمان بغداد به هنگام شب در سال 755ق1354/م
دید ،ترســیم کرد .در این منظره ،اســامی به رنگ قرمز نوشته شده
و تصاویر به رنگ آبی الجوردی ترســیم شــدهاند .اسامی «چهارده
معصوم» عرفان شــیعی (دوازده امام ،حضرت محمد[ص] ،و دخترش
فاطمه[س]) هم با نظمی خاص گرداگرد دایرهای با چهار محمد[ص]
و چهار علی[ع] در چهار گوشــه نمودار جای گرفتهاند .احتما ً
ال این
چشمانداز و ثبت متعاقب آن در اثری مختص تفسیر فصوصالحکم
ابنعربی بازتــاب واکنش حیدر آملی به دیدگاههای ابنعربی درباره
والیة باشــد .این مسئله توسط هانری کُربن در این اثر مورد بحث و
بررسی قرار گرفته است:
).پانوشتLes Fidèles d’amour, 201-8 (32

جهاننگاری دینی
پیمایش طرحهای جهاننگارانه پیشین یافت شده در
متون فلســفی ـ علمی و گنوســی ـ عرفانی اسالمی
نشانگر آن اســت که جریان اصلی ادبیات دینی در
کل ،فاقــد نمودهای جهاننگارانه اســت .حال آنکه
قطع ًا در یک تعمیم معتبر ،نبایســتی تصور شــود که
بیزاری دانشمندان مســلمان «علوم دینی» نسبت به
تأمالت جهاننگارانه (و شاید هم نسبت به نمودهای
بصری) عمومیت داشــته اســت .نمونه مورد نظر در
ایــن زمینه ،جهاننگاری کامل دینی یافت شــده در
اثــر دایرةالمعارفی دانشــمند ـ عــارف فوقالذکر،
ابراهیم حقی ،با عنوان معرفتنامه است که با نمایش
«مکاننگارانه»ای بسیار جالب توجه از روز قیامت
همراه اســت (تصویر  54.)18پیدایی چنین تفسیرهای
بصری استثنایی از عالَم دینی ـ که با بهشتی هشتطبقه
در باال و جهنمی هشتطبقه در پایین کامل شده ـ در
یکی از مشهورترین نســخههای خطی دینی برجای
مانــده از اواخر عصر ترکیه عثمانی نشــانگر امکان
وجود جهاننگاریهای مشــابه در آثار دینی دیگر به
زبانهای اسالمی است؛ ولو اینکه من همچنان از وجود
 .54برای آشنایی با ابراهیم ح ّقی ارزرومی ،نک:
”Ziya Bakιcιoğlu, “Ibrahim Hakkι (Erzurumlu),
in Türk Dili ve Edebiyatι Ansiklopedisi, 6vols. to
date (Istanbul: Dergāh Yayιnlarι,1976-), 4:32526.
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قائل است :آنها تصاویری ِصرف نیستند؛ بلکه به پندار
آملی ،این تصاویر به عنوان بخشــی مستقل از کاری
که در آن عرضه میشوند ،به شمار میروند 52.فهمیدن
منظور آملــی از اعطای چنین اســتقاللی به تصویر
ترســیمی در برابر متن نوشتاری چندان آسان نیست،
ولی با ایــن همه دلیلی برای این تفکر که نمودارهای
مورد نظر صرف ًا نتایج حاصل از تالشــی آگاهانه در
ارائه تصویری آشــکار از متــن نبودند ،وجود دارد.
حداقل در برخی از موارد ،تصویر ارائه شــده روی
کاغذ نه تنهــا صرف ًا ابزاری تصویری نیســت ،بلکه
53
تجربه درونی واقعی نویســنده را گزارش میکند.
بنابرایــن به احتمال زیاد از نظــر آملی ،نمودارها از
چنان درجــهای از صراحت و عمق برخوردار بودند
که بســیار فراتر از پســماند ضمنی و بسیار ضعیف
واقعیت موجود در متن مکتوب شمرده میشدند .در
این زمینه ،ترسیم در مقایسه با کالم رسانه بهتری در
جهت نمایش واقعیتهای معنوی و مابعدالطبیعی شمرده
شــد و بدین ترتیب ،نویســنده با تبدیل شدن به یک

«نمودارشــناس» به درخواست بحث از ترجیح یکی
بر دیگری پاســخ داد .همانگونه که نشان داده شد،
نویسندگان بسیاری در تاریخ اندیشه اسالمی وجود
داشــتهاند که در راســتای چندین راه متفاوت برای
بیان نکاتی در باب تأمالت جهانشناسانه ،به نمایش
ترسیمی روی آوردهاند .اما حیدر آملی در باور خود
به توان نمایشی نمودارها کام ً
ال منحصر به فرد است.
از این جهت ،او شاید تنها «جهاننگار» حقیقی در این
تاریخ پیچیده باشد.
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سال یازدهم
شماره  -43بهار 1395

تصویر« :18مکاننگاری» روز قیامت ،برگرفته از معرفتنامه؛ محل معاد و قیامت در وســط ،توســط حلقهای
از آتش محصور شــده و با میزان که به وســیلهی آن اعمال انسان سنجیده میشــود ،دفاتر اعمال ،لوای حمد و
صندلیهای تعیین شــده برای همه پیامبران و علمای دینی که قصد نظارت بر فرایند دادرسی اعمال را دارند ،کامل
شده است .تنها راه خروج از این محل تجمع به صراط مستقیم میانجامد[ ،پل] صراطی که بر باالی جهنم کشیده
شــده است :تنها کسانی که اعمال خوبشان سنگینتر از گناهانشان است ،خواهند توانست از این پل کشیده شده
بر فراز جهنم عبور کنند و مسیر خود را تا بهشت در باال ادامه دهند .اندازه اصلی 9/3*19 :سانتیمتر .با اجازه
کتابخانه بریتانیا ،لندن (نسخه خطی به شماره  ،12964برگ 24آ).
چنین طرحهایی بیخبر باشم .به همین نسبت ،احتمال
چرخیــدن طرحهای جهاننگارانــه در میان مردم به
شکلی ســرگردان جای توجه و تأمل دارد .بنیان در
اینجا بسیار سست و لرزان است؛ زیرا اسناد و مدارک
موجود درباره فرهنگ عامه ناچیز و اغلب با ریشهای

بســیار متأخر هستند .با این حال ،شواهد موجود در
آثار منتشر شده حاکی از نیازمندی شدید به پژوهش
55
در این زمینه میباشند.
 .55بهعنوان مثال ،نک :به دو طرح چاپ شده در این کتاب:
Malik Aksel, Türklerde Dinî Resimler (Istanbul:
Elif Kitabevi, 1967), 112 and 127.

پینوشتها (مترجم)
 .1نک« :عالَم» ،ج ،11صص22و.23
 .2فرهنگ ریشهشناسی انگلیسی ،ذیل «،»cosmos
ص.303
 .3برای کسب اطالعات بیشتر نک« :عالَم» ،ج،11
صص23و.24

4. “cosmology”, vol.2, P.677.

کتابنامه (مترجم)

 آملی ،سید حیدر ،مقدمه کتاب نصالنصوص در شرحفصوصالحکم محیالدین بن عربی ،ترجمه محمدرضا
جوزی ،تهران ،روزنه ،چاپ اول ،زمستان 1375ش.
 آیتو ،جان ،فرهنگ ریشهشناســی انگلیسی ،ترجمهحمید کاشــانیان ،تهران ،فرهنگ نشر نو؛ معین ،چاپ
اول1386 ،ش.
 ابنعربــی ،محییالدیــن محمد بن علــی ،ترجمهفتوحات مکیّــه ،معارف :بابهای  35تــا  ،67ترجمه
محمد خواجوی ،تهران ،مولی ،چاپ دوم1383 ،ش.
 سیدعرب ،حسن« ،عالَم» ،در :دایرة المعارف تشیع،ج ،11زیرنظر احمد صدر حاج ســیدجوادی ،کامران
فانی و بهاءالدین خرمشاهی ،تهران ،شهید سعید محبی،
چاپ اول1375 ،ش.

- Ahmet T. Karamustafa, “Cosmo raphical
Diagrams”, The History of Cartography :
Cartography in the Traditional Islamic and
South Asian Societies, Ed. J. B. Harley and
David Woodward (Chicago: The University of
Chicago Press, 1992), vol. 2, book 1, chapter
3, PP.71-89.
- Ernan McMullin, “cosmology”, in: Routledge
Encyclopedia of philosophy; vol.2, General
Editor: Edward Craig, London & New York:
Routledge, 1998.
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 .5دفتر مطالعات ايراني (ايرانشناســي) دانشــگاه
مريلند كه بــا عنوان «دفتر مرکــز مطالعات ایرانی
روشن» فعاليت ميكند ،در سال 1383ش2004/م
توســط خانم دکتر الهه امیدیار میرجاللی در آمریکا
تأسیس شده است و از سال 1391ش2012/م پس
از آقای دکتر احمد کریمی ّ
حکاک ،با ریاســت خانم
دکتر فاطمه کشــاورز همچنان به فعالیت خود ادامه
میدهد.
 .6عرفانی خفی و درونگرایانه.
 .7ترجمه فارسی ارائه شده در اینجا به نقل از کتابی با
این اطالعات کتابشناختی است :آملی ،سید حیدر،

مقدمه کتاب نصالنصوص در شــرح فصوصالحکم
محیالدین بــن عربی ،ترجمــه محمدرضا جوزی،
تهران ،روزنه ،چاپ اول ،زمستان 1375ش ،ص.88
 .8ترجمه فارســی به نقل از :ابنعربی ،محییالدین
محمد بن علــی ،ترجمه فتوحات مکیّــه ،معارف:
بابهای  35تا  ،67ترجمــه محمد خواجوی ،تهران،
مولی ،چاپ دوم1383 ،ش ،ج ،4ص.154
 .9کتاب عبدالباقی گولپینارلــی با عنوان مالمت و
مالمتیان توســط توفیق سبحانی ترجمه شده و نشر
روزنه آن را به چاپ رسانده است.
 .10نســخهای خطی از کتــاب دوم با عنوان کتاب
المحیط األعظــم و البحر الخضم فــی تأویل کتاب
اهلل العزیز المحکم در کتابخانه آیةاهلل مرعشــی نجفی
موجود است و به اهتمام سید محسن موسوی تبریزی
نور علی نور در هفت مجلد به
توســط العهد الثقافی ٌ
چاپ رسیده است؛ برای مشــاهده جداول و دوایر،
نک :ج ،1صص.117-100

