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چکیده )مترجم(
نويسنده در ابتدا اشاره ای به بحث مهم جهان شناسی در اسالم نموده و آن را از منظر دو منبع مهم اسالم يعنی 
قرآن و ســنت، به شكلی مختصر مورد واكاوی قرار داده، و در ادامه به شناخت نمودارهای جهان نگارانه در 
اسالم، با توجه به سه ســنت فكری فلسفی ـ علمی، گنوسی و عرفانی پرداخته است. نويسنده رشد و تبلور 
گرايشهای كالمی را در عدم به وجود آمدن يك سنت مجزای مبتنی بر تأمالت جهان شناسانه دينی در اسالم 
مؤثر دانسته و به تأثير يونان، هند و ايران در ظهور اين سه سنت فكری اشاره كرده است؛ از جمله مهم ترين 
مواد تأثيرگذار بر شــكل گيری نمودارهای جهان نگارانه در درون اين ســه ســنت فكری، می توان به تأثير 
جهان شناسيهای ارسطويی و بطلميوســی بر نظامهای كالمی و فلسفی، نظام هفت اقليم بر جغرافيای اسالمی 
و آموزه های نوافالطونی بر حكمت گنوســی و عرفانی اشاره كرد. در ضمن، اين نمودارهای جهان نگارانه نيز 
شامل طرحهايی درهم تنيده از افالك سياره ای، افالك تحت قمر عناصر چهارگانه، بروج دوازده گانه، جهات 
اصلی چهارگانه، جهان معدنی و حتی اعضای اصلی بدن انســان می شدند. نويسنده با توجه به گستره وسيع 
نمودارهای جهان نگارانه در نَُسخ خطی برجای مانده، دست به گزينش زده و تنها شماری از اين نمودارها را 
براســاس سه سنت مذكور، مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. اين نمودارها متعّلق و يا منتسب به علما و 
دانشمندانی از هردو مذهب شيعه و سنی و با مشربهای فكری متنّوع هستند كه از جمله اين شخصيتها می توان 
به اين افراد اشــاره كرد: جابر بن حيّان، اخوان الصفا، ابويعقوب سجســتانی، ابوريحان بيرونی، ناصرخسرو، 

حامدی، حميدالدين كرمانی، ابن عربی، سيد حيدر آملی و ابراهيم حّقی.

کلیدواژه ها: جهان شناسی، جهان نگاری، نمودارهای فلسفی و علمی، نمودارهای گنوسی و عرفانی، نمودارهای دینی.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 43/ بهار 1395

صص 31-59

نمودارهای جهان نگارانه در اسالم
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یادداشت مترجم
عالَم مشتق از )ع ل م( و به تعبيری عالمت و نشانه خدا 
است و عالَم را از اين جهت دليل اثبات وجود خداوند 
 »kόsmos« گفته انــد.)1( اين واژه را می توان معادل
در زبان يونان باستان دانست. معنای ريشه ای اين واژه 
را نظــم، ترتيب و دســتور )order( گفته اند و به نظر 
می رسد برای نخستين بار فيثاغورس در آثار خود از 

اين واژه برای نظم جهان و كائنات استفاده كرد.)2(
درباره تعداد جهانها يا عوالم، ميان انديشمندان مسلمان 
اختالف وجود دارد. تعداد آنها در منابع از چهار عالَم 
تا 18 هزار عالَم آمده اســت. موجــودات عالَم را در 
منابع می توان از دو بعد روحانی و جسمانی نگريست و 
با اندكی تسامح، به نامهای به كار رفته برای آنها در دو 
دسته كلی اشاره كرد: 1. عالَم ُعلوی، عالَم ارواح، عالَم 
عقول، عالَم درونی، عالَــم غيب، عالَم امر، عالَم عين، 
عالَم جبروت، عالَم ملكــوت، جهان ِخَرد، جهان كلی 
و جهان بَرين 2. عالَم ُســفلی، عالَم َكون و فساد، عالَم 
خارجی، عالَم حسی، عالَم محسوسات، عالَم اجسام، 
عالَم شــهادت، عالَم ُملك، عالَــم خلق، عالَم طبيعت، 
عالَم عناصر، جهان طبع، جهان جزئی و جهان فرودين. 
عالوه بــر اينها می توان به عنوان مثــال به عالَم كبير، 
عالَم صغير، عالَــم ذر، عالَم برزخيان، عالَم مثال، عالَم 
خيال و عالَم افالك هم اشاره كرد كه تعابير درباره آنها 

متفاوت است.)3(
اصطالح »جهان شناســی« در كلی ترين شكل خود به 
تعيين و ترســيم يك جهان بينی می پــردازد. برخی از 
اين اصطالح در اين معنا بهره برده اند، تا ميان فيزيك، 
مطالعه تجربی جهان مادی و جهان شناسی ـ به عنوان 
شاخه ای از متافيزيك كه به ماهيت و سرشت مادی در 
كلی ترين جنبه های آن می پردازدـ  تمايز قائل شــوند. 
اين كاربرد در قرن 20، به ويژه ميان فالســفه كانتی و 
نومدرســی رايج بود. اما تحوالت علمی اخير استفاده 
از اين اصطالح را به قصد تعيين و ترسيم علمی كه به 
ريشه ها و ســاختار جهان فيزيكی به عنوان يك كل 

می پردازد، به انحصار خود درآورده است.)4(
احمد قره مصطفی اســتاد تاريخ دانشــگاه مريلند و 
مسئول توســعه علمی در مركز مطالعات ايرانی روشن 
است)5( و پيش از اين، مديريت برنامه مطالعات دينی 
دانشــگاه واشنگتن در َسنت لوئيس، و كرسی مشترك 
مطالعه بخش اســالم آكادمی آمريكايــی دين را بين 
سالهای 2008 تا 2011م عهده دار بوده است. وی در 
تاريخ فكری و اجتماعی اســالم قرون وسطا و اوايل 
عصر جديــد در خاورميانه و جنوب غرب آســيا، و 
همچنين نظريه و روش در مطالعه دين تخصص دارد. 

آثار وی عبارتند از:
1. “The Ghazālī Brothers and their Institutions”, in 

Ötekilerin Peşinde: Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan 

(Festschrift in Honor of Ahmet Yaşar Ocak), 265-

75. Edited by Mehmet Öz and Fatih Yeşil. Istanbul: 
Timaş Yayınları, 2015.

2. “Islamisation through the Lens of the 

Saltukname”, in Islam and Christianity in 
Medieval Anatolia, 349-364, Edited by A. C. S. 

Peacock, Bruno De Nicola and Sara Nur Yıldız. 

Farnham, Surrey: Ashgate, 2015. (Courtesy of 
Ashgate/Gower, All Rights Reserved).

3. “Antinomian Sufis,” in The Cambridge 
Companion to Sufism, 101-124. Edited by Lloyd 

Ridgeon. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2015. (Courtesy of Cambridge University 

Press, All Rights Reserved).

4. “Kaygusuz Abdal: A Medieval Turkish Saint and 

the Formation of Vernacular Islam in Anatolia”, in 

Unity in Diversity: Mysticism, Messianism and 
Construction of Religious Authority in Islam, 329-

42. Edited by Orkhan Mir Kasimov. Leiden: Brill, 
2013.

5. “İslam tasavvuf düşüncesinde Yunus Emre’nin 

yeri” in Turkish, [“The Place of Yunus Emre in 

Sufi Thought”] in Yunus Emre, 183-95. Edited by 

Ahmet Y. Ocak. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2012.
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6. Sufism: The Formative Period. Edinburgh: 
Edinburgh University Press and Berkeley: 

University of California Press, 2007.

7. God’s Unruly Friends: Dervish Groups in 
the Islamic Later Middle Period, 1200-1550. 
Salt Lake City: University of Utah Press, 1994. 

Paperback reprint: Oxford: Oneworld, 2006.

8. Vahidi’s Menakib-i Hvoca-i Cihan ve Netice-I 
Can: Critical Edition and Historical Analysis. 

Sources of Oriental Languages and Literatures, 

17; Turkish Sources, 15. Cambridge, Mass.: 

The Department of Near Eastern Languages and 

Civilizations, Harvard University, 1993.

9. Assistant Editor, The History of Cartography, 
Volume 2, Book 1, Cartography in the Traditional 
Islamic and South Asian Societies. General editors 

J. B. Harley and David Woodward. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1992. (awarded the R. 

R. Hawkins Award for Best Scholarly Book [1992] 

by the Association of American Publishers).

10. “Sufism,” in Voices of Islam, ed. Vincent J. 

Cornell. Praeger, 2007.

11. “Sufism,” in The Encyclopedia of Christianity, 

vol. 5. Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans 

and Leiden: Brill, forthcoming 2007.

12. “Origins of Anatolian Sufism.” In Sufism 
and Sufis in Ottoman Society: Sources, Doctrine, 
Rituals, Turuq, Architecture, Literature and Fine 
Arts, Modernism, 67-95. Edited by Ahmet Yasar 
Ocak. Ankara: Turkish Historical Society, 2005.

13. “Early Sufism in Eastern Anatolia.” In Persian 
Sufism: From its Origins to Rumi, 175-98. Edited 

by Leonard Lewisohn. London: Khaniqahi 
Nimatullahi Publications, 1994.

14. “Antinomian Dervish as Model Saint.” 

In Modes de transmission de la culture religieuse 
en Is-lam, 241-60. Edited by Hassan Elboudrari. 
Cairo: Institut Français d’Archéologie Orientale, 

1993.

چهارچوب
متـون اسـالمی زيـادی بـه زبانهـای عربـی، فارسـی 
و تركـی دربـر دارنـده نمودارهايـی مصـور هسـتند. 
اگرچـه تقريبـًا همـه چنيـن نمودارهايـی يا بـه عنوان 
طرحهايـی كمكـی بـه منظـور فهـم متونـی كـه آنهـا 
را همراهـی می كننـد، ارائـه شـده اند و يـا به عنـوان 
روشـهايی واضـح و كارآمـد جهت تصويرپـردازی به 
خدمـت گرفتـه شـده اند، تصويرهايـی كـه برخـی از 
آنهـا در راسـتای بازنمايـی عقايـد جهان شناسـانه به 
كار رفته انـد و شـماری هم به عنـوان جهان نگاريهايی 
همـواره  نمی تـوان  مسـلمًا  شـده اند.  عرضـه  جامـع 
بـا قطعيـت بـه شناسـايی ميـزان اهميـت نمـوداری 
بـه منظـور  ارائـه شـده در جهان نـگاری پرداخـت. 
يـك پيمايـش كلـی، كافـی اسـت كـه پژوهـش مـا 
دربـر دارنـده آن نمونه هايـی باشـد كـه معيـار معينی 
نمايـش  معـرض  بـه  را  همبسـته  انديشـه هايی  از 
می گذارنـد؛ نمونه هايـی دربـر دارنـده نمودارهايـی با 
دو يـا بيـش از دو نظـام مختلـف مربـوط بـه وجـود 
جهـان و يـا بخشـهای سـازنده آن، كـه بـا يكديگـر 
همبسـتگی يافته انـد و همچنيـن، آنهايی كـه به منظور 
بازنمايـی كلـی يـا جزيی سـاختار واقعيـت »ُمدَرك« 

)چـه مـادی و چـه معنـوی( عرضـه شـده اند.
پـس الزم بـه تأكيـد اسـت كه ايـن نمودارهـا از ميان 
گسـتر ه ای نسـبتًا وسـيع از آنها گرد هم آورده شده اند 
زمينه هـای  بسـياری  از  مـوادی  دارنـده  دربـر  كـه 
تخصصـی همچـون ستاره شناسـی، سـتاره بينی، كيميا، 
می باشـند.  عرفـان  و  كالم  فلسـفه،  جغرافيـا،  رمـل، 
تأمـالت  از  مسـتمری  سـنت  هيچ گونـه  اسـالم  در 
جهان شناسـانه وجـود نداشـت كـه بتواند كـم و بيش 
مجموعـه ای همگـن از نمودارهـا را جهـت توصيـف 
ويژگيهای اصلی جهان شناسـی پذيرفته شـده اسـالمی 
بـه شـكلی فراگيـر فراهـم كنـد. در عـوض، چنديـن 
مكتـب متمايـز فكـری وجـود داشـت كـه آموزه های 
جهان شناسـانه اگرچـه مرتبـط، ولی متفاوتی داشـتند، 
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و نمونه هـای ترسـيمی فـراوان بـه كار رفتـه بـرای 
عرضـه بهتـر در هـر مكتـب بـه ميـزان قابـل توجهی 
بـا مكاتـب ديگـر متفـاوت بـود. اگرچـه ايـن فصـل 
صرفـًا بـر خـوِد نمودارهـای جهان شناسـانه تمركـز 
دارد و نـه بـر جهان شناسـی پـس آنها، ولی بـا توجه 
بـه قصد مـا در پرداختن به خـوِد نمودارهـا در درون 
يـك بافت و سـياق فكـری و فرهنگی، الزم اسـت تا 
در ايـن بـاره گـزارش مختصـری از تكامـل تاريخی 

تأمـالت جهان شناسـانه در اسـالم ارائـه دهيـم.1

جهان شناسی در اسالم
انديشـه جهان شناسـانه در فرهنـگ واالی پيشـامدرن 
اسـالمی، اساسـًا در درون سـه سـنت فكـری اصلـی 
و  گنوسـی)6(  علمـی،  ـ  فلسـفی  يافـت:  پـرورش 
عرفانـی. امـا جريـان اصلـی انديشـه دينـی در اغلب 

1. برخی از نخستین بحث و بررسیهای عمومی مربوط به جهان شناسی 
اسالمی، البته با درجه های اعتبار متفاوت، عبارتند از:

Carlo Alfonso Nallino, “Sun, Moon, and Stars 

(Muhammadan),” in Encyclopaedia of Religion 

and Ethics, 13vols., ed. James Hastings (Edinburgh: 

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 

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

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 “al-

Hay’a as-sanīya fi I-hay’a as-sunnīya,” with critical 

edition, translation, and commentary (Beirut: 

Franz Steiner,1982).

بخشـها بازتـاب چندانی بـر سـاختار و ماهيت جهان 
از خـود بـر جای ننهـاد. عالقه منـدان به علـوم دينی، 
برجسـته ترين علمـا و فقهای آشـنا به قـرآن و حديث 
)قـول و فعـل ]و تقريـر[ حضـرت محمـد)ص(( حتی 
بـه تـالش جهـت سـاخت جهان شناسـيهايی جامع با 
سـوءظن می نگريسـتند. ايـن برخـورد سـرد علمـای 
حـد  تـا  جهان شناسـانه  تأمـالت  بـه  نسـبت  دينـی 
زيـادی از محتـوای جهان شناسـانه نسـبتًا انـدك دو 
منبـع اصلـی علـوم دينـی اسـالمی؛ يعنـی قـرآن و 

حديـث، نشـئت می گرفـت.
دربـر  اسـالمی،  فرهنـگ  مهـم  منبـع  يگانـه  قـرآن، 
دارنـده  يـك جهان شناسـی نظام مند نيسـت. هيچ كدام 
از آيـات قـرآن بـه طـور مسـتقيم سـاختار جهـان را 
عنـوان نمی كنـد، و بـه عنـوان يـك قاعـده كلـی بـه 
در  شـده  وارد  جهان شناسـانه  مـواد  می رسـد  نظـر 
قـرآن فاقـد جزئيـات توصيفـی هسـتند و خـود را 
درگيـر تجزيـه و تحليلی تطبيقـی نمی كننـد. بر همين 
اسـاس، گفتـه می شـود كـه خداونـد بر عرش مسـتقر 
اسـت،2 ولـی قـرآن تنهـا چنيـن توضيـح می دهـد كه 
ايـن عـرش بـر آب متكی اسـت،3 توسـط فرشـتگان 
حمـل می شـود4 و دربـر دارنـده آسـمانها و زميـن 
اسـت.5 آسـمان اغلـب بـه عنـوان گنبـدی توصيـف 
شـده كـه بـر روی زميـن، گسـترده،6 بـدون هيچ گونه 
و  برافراشـته7  انسـان،  بـرای  رؤيتـی  قابـل  اتـكای 
توسـط خورشـيد و مـاه روشـن شـده اسـت؛8 گفتـه 
می شـود هفت آسـمان وجـود دارد،9 ولی ظاهـراً تنها 

2. اعــراف، 54؛ یونس، 3؛ رعد، 2؛ طه، 5؛ فرقان، 59؛ ســجده، 4؛ 
حدید، 4.

3. هود، 7.
4. حاقه، 17.
5. بقره، 255.

6. بقره، 22؛ طه، 53؛ انبیاء، 32؛ غافر، 64؛ زخرف، 10؛ ق، 6؛ نبأ، 6.
7. رعد، 2.

8. فرقان، 61؛ نوح، 16؛ نبأ، 12.
9. بقره، 29؛ اســراء، 44؛ فصلت، 12؛ طالق، 12؛ ملک، 3؛ نوح، 15؛ 

نبأ، 12.
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ايـن پايين ترين آسـمان اسـت كه بـه عنوان آسـمانی 
آراسـته شـده بـه زيبايـی سـتارگان توصيـف شـده 
اسـت.10 به شـكلی مشـابه تأييد شـده اسـت كـه اين 
زمين گسـترده شـده و محكم نگه داشـته شـده توسط 
كوههـا،11 صرفـًا يكی از هفـت زمين متناظـر با هفت 
آسـمان اسـت؛12 ولی شـش زميـن ديگر كامـاًل مبهم 
باقـی می ماننـد. بنابرايـن هرچنـد كـه بـه طـور كلی 
قرآنـی،  كـه جهـان  داشـت  اظهـار  می تـوان چنيـن 
جهـان پيچيـده سلسـله مراتبی و چنداليه ای اسـت كه 
از عـرش الهـی در بـاال از طريـق هفـت آسـمان در 
وسـط تا هفـت زميـن در پايين امتـداد می يابـد، ولی 
پاسـخ بـه سـؤاالتی حسـاس دربـاره اندازه، شـكل، 
طبيعـت و موقعيـت ايـن موجـودات سـازنده جهـان 

اسـت. ناممكن 
ديـن  اصلـی  منبـع  دوميـن  حديثـی،  مجموعه هـای 
جهان شناسـانه  محتـوای  از  قـرآن،  از  پـس  اسـالم 
غنی تـری برخـوردار هسـتند. ايـن احاديـث بـا ارائه 
بسـياری از جزئيـات نـه تنهـا مكمـل مـواد قرآنـی 
هسـتند، بلكـه همچنين بـه برخـی از چيزهای خاص 
موجـود از قبيـل لـوح، قلـم و ميـزان كـه در قـرآن 
تنهـا اسـمًا مـورد اشـاره قـرار گرفته انـد، جايگاهـی 
وجـود  بـا  ولـی  می دهنـد.13  نسـبت  جهان شناسـانه 
يـك  سـاخت  دسـترس،  در  مـواد  نسـبی  غنـای 

10. صافات، 6؛ فصلت، 12؛ ملک، 5.
11. رعــد، 3؛ حجــر، 19؛ نحل، 15؛ انبیــاء، 31؛ لقمان، 10؛ ق، 7؛ 

ذاریات، 48؛ الرحمن، 10؛ نبأ، 7؛ نازعات، 32.
12. طالق، 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. 

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

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

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

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

“al-Mīzān,” 3:530-39 (1st Ed.). 

جهان شناسـی همگـن بـر مبنـای گزارشـهای منتقـل 
شـده توسـط احاديـث بـه سـبب ماهيـت نامرتبـط، 
بی نتيجـه و اغلـب آشـتی ناپذير روايـات در سـؤال، 

ناممكـن می نمايـد.14 قـرآن  از  بيـش 
به  كه  ـ  نخستين گرايشهای كالمی  تبلور  با  همچنين، 
موجب آن، مؤمنان از تفاسير تحت اللفظی دانش منتقل 
پيشرفت  از  ـ  شدند  منصرف  وحی،  جمله  از  شده، 
تأمالت  با  مخالفت  در  دينی  جداگانه  سنت  يك 
عمل  به  ممانعت  هم  علمی  و  فلسفی  جهان شناسانه، 
نگرش  يك  اتخاذ  از  آشكارا  مؤمنان  گروه  اين  آمد. 
و  قرآن  مبهم  و  پيچيده  بخشهای  به  نسبت  كنجكاوانه 
حديث دلسرد شدند. برای مثال، در تفسير واژه قرآنی 
برای  استعاری  تعبيری  عنوان  به  آن  از  يا  »عرش«، 
به  اينكه  يا  و  شده  ياد  الهی  قدرت  و  علم  به  اشاره 
سادگی همان وجود واقعی آن پذيرفته شده است. هيچ 
تالش بيشتری جهت ارائه تفسيری قابل فهم تر از اين 
واژه برای ذهن بشر صورت نگرفت؛ زيرا تصور می شد 
فهم معنای واقعی واژه قرآنی »عرش« فراتر از درك 

14. برای آشــنایی با نمونه هایی از مواد جهان شناسانه در آثار حدیثی 
نک: ابوعبداهلل محّمد بن اســماعیل البخــاری )194-256ق/810-

870م(، صحيح البخاری، 7 مجلــدات، تحقیق: محّمد توفیق عویدة 
)القاهرة: لجنة إحیاء کتب السنّة، 1967/1966-1977/1976(، ج5، 
ص259 ]به بعد[ )»کتاب بدء الخلــق«(، باألخص صص259-269؛ 
مبارک بن محّمد مشهور به ابن األثیر )544-606ق/1149-1210م(، 
جامع األصول فی أحاديث الرسول، 10 مجلدات، تحقیق: عبدالقادر 
ح، مکتبة دارالبیان، 1969- األرناؤوط )مکتبة الحلوانی، مطبعة المــالّ

1972م(، ج4، صص19-41 )1994-2015م، »فی خلق الســماء و 
األرض و ما فیهما من النجوم و اآلثار الُعلویّة«(؛ علی بن حســام الدین 
المتّقی الهندی )د. 975ق/1567م یا 977ق/1569م(، كنز العّمال فی 
سنن األقوال و األفعال، 16 مجّلدات، تحقیق: بکری الحیّانی، صفوت 
السقا و حسن الزّروق )حلب: مکتبة التراث اإلسالمی، 1969-1977م، 
ج6، صــص122-186 )»کتاب خلــق العالَم«(؛ محّمــد بن یعقوب 
الکلینــی الــرازی )د. 329ق/940-941م(، األصــول من الكافی، 
ویراســت چهارم، 8 جلد، تحقیق: علی اکبر غّفاری )بیروت: دارصعب 
و دارالتعارف، 1980-1981م(، ج1، صص129-133 )»باب العرش 

و الکرسی«(.
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بشر است.15 به احتمال قريب به يقين، عدم به وجود 
آمدن يك سنت مجزای مبتنی بر تأمالت جهان شناسانه 
دينی در اسالم به سبب جبهه گيريهای چنين رهيافتهای 
يا روايتهای  دارد  آنچه وجود  بود. در عوض،  كالمی 
نسبتًا مختصر از خلقت و در نتيجه از جهان است كه در 
درون آثار تاريخی، دينی ـ ادبی و دانشنامه ای جای 
مختصر  و  مستقل  مجموعه های  اينكه  يا  و  گرفته اند 

حديثی درباره موضوعات جهان شناسانه هستند.16
15. رهیافتهای گوناگون مرســوم نسبت به بحث عرش خداوند به طور 

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 147-
 49. 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«: 2/.(255 
16. ازجمله آثار عمومی شایان ذکر که دربر دارنده روایتهایی درباره خلقت 
هستند، می توان به این موارد اشاره کرد: ابوعلی احمد بن عمر بن رسته )زنده 

در حدود 290-300ق/903-913م(، كتاب األعالق النفيسة؛ 
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; 
ابوجعفر محّمد بن جریر الطبری )م.311ق./923م.(، تاريخ الرسل و الملوك؛ 
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، )د. 345ق/956م(، مروج الذهب 
و معادن الجوهر، 7 مجّلدات، تحقیق: شــارل پاّل )بیروت: منشــورات 

الجامعة اللبنانیّة، 1965-1979م(، ج1، صص31-32 و 99-110؛ 
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 خــاّلن الوفاء، 4 مجّلــدات )بیروت: 
داربیــروت، دارصــادر، 1957م(، ج1، صص114-182 )»القســم 
الریاضــی، رســائل3و4« دربــاره ستاره شناســی و جغرافیا( و ج2، 
صص24-51 )»رســالة16«(. برای دســتیابی به فهرستی مناسب از 

مجموعه های مستقل حدیثی درباره موضوعات جهان شناسانه، نک: 
 Heinen, Islamic Cosmology (note 1), 
که بایستی به آن کتاب عجائب الملكوت نوشته ابوبکر محّمد بن عبداهلل 
)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 اين گونه نبود كه همه مجراهای تحقيق به شــدت 
بر قرآن و حديث به عنوان علوم دينی متكی باشــند. 
در اوايل تاريخ اســالم چندين سنت فكری ديگر هم 
به وجود آمد كه به شــكل مطلوب تری به انديشــه ای 
جهان شناسانه از خود گرايش نشان می دادند. نخستين 
چنين ســنتهايی، سنت فلســفی ـ علمی بود كه طی 
قرون سوم و چهارم هجری )نهم و دهم ميالدی( تحت 
تأثير مستقيم مكاتب آموزشی پيش از اسالم، به ويژه 
يونان، پا به عرصه وجود نهاد. پيش از آن، مســلمانان 
در قرن دوم هجری شــروع به افزايش آشنايی خود با 
سنتهای فكری پيش از اسالم شرق نزديك و هند كرده 
و در ســطح قابل مالحظه ای، علوم فراگرفته از هند و 
ايران را به درون فرهنگ نوپا و واالی اسالمی تزريق 
كرده بودند. ولی به هر حال، اين مرحله شــرقی اوليه 
بــه دنبال يك نهضت بی ســابقه ترجمه متون علمی و 
فلســفی به عربی، چه مســتقيمًا از اصل يونانی و چه 
به واســطه نسخه های ســريانی، به زودی جای خود 
را به سرنوشت ســازترين مرحله؛ يعنی مرحله يونانی 
داد. اين نهضت ترجمه واقعًا موجب گســترش فراوان 
فعاليتهــای علمی و فلســفی و منجر به شــكل گيری 
فلسفه )در معنای كالسيك يونانی آن؛ يعنی يك نظام 
دايرۀالمعارفی دانش كه دربر دارنده هم »طبيعت« و هم 
»مابعدالطبيعه« است(، به عنوان سنت اصلی فراگيری 

دانش در درون فرهنگ اسالمی شد.17
ميراث علمــی يونان، بــه دور از چهارچوبی معين و 
ماهيتی يك دســت بود، و دشواريهای ترجمه پيكره ای 
عظيم از متون تخصصی يونانی به عربی هم قطعًا بر اين 
ســردرگمی افزود. ولی با وجود اين، نبايستی در اين 
مطلب اشتباه شــود كه اغلب قريب به اتفاق فالسفه و 
دانشمندان يونانی مآب مسلمان، كه در تالش برای فهم 
»حقيقت« در برابــر وحی اصالت را به عقل دادند، بر 
17. برای مروری بر نگارشهای علمی در میراث کالسیک اسالم نک: 

 Felix Klein-Franke, Die klassische Antike in der
 Tradition des Islam (Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1980).
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جهان شناسی بطلميوسی يا با اندكی تغيير بر نسخه هايی 
از آن صحه نهادند. اين عقل مســلح به مشــاهدات و 
ارصادات علمی، ُحكم به جهانــی زمين مركز كرد كه 
شمار محدودی افالك ســماوی )معمواًل نه فلك( به 
شكلی متحدالمركز بر گرد زمين در وسط چيده شده اند، 
زمينی كروی شــكل كه تنها بخشی از آن قابل سكونت 
بود. اساسًا اين جهان شناسی بطلميوسی بود كه با مهار 
بســياری از نظامهای فلســفی و كالمی گوناگون طی 
قرون متمادی، به پذيرفته ترين ديدگاه نسبت به جهان 

در ميان مسلمانان فرهيخته تبديل شد.
جريــان غالب ميان علمای دينی، هرگز از ســوء ظن 
نسبت به انديشه علمی و فلسفی ـ كه همواره به معنای 
شــكاف ميان دين داری از يك سو، و تعهد فكری به 
اصول »علوم عهد باستان« از سوی ديگر بود ـ دست 
نكشــيد.18 با وجود اين، آميزش اجتناب ناپذير بود و 
مكاتب كالمی و اشراقی در وهله نخست، مواد فلسفی 
يونانی مآبانه مربوط به دغدغه های خود را به آســانی 
هر چه تمام تر اقتباس كردند. به لحاظ جهان شناسانه، 
مهم ترين اقتباس آموزه های نوافالطونی نه به وســيله 
كالم ـ كــه در كل، دارای ويژگيهــای مباحثــه ای و 
دفاعيه ای بود ـ كه به وسيله حكمت گنوسی و عرفانی 
كه تمايلی متفاوت نســبت به تأمالت فلسفی از خود 
بروز داد، صورت گرفت. حكمت گنوسی به نمايندگی 
تفكر اســماعيلی، به عنوان برجســته ترين نماينده، به 
ويژه در ســده های دهم و يازدهم ميالدی شكوفا شد؛ 

18. Compare Ignaz Goldziher, “Stellung der 
alten islamischen Orthodoxie zu den antiken 
Wissenschaften,” Abhandlungen der Königlich 
Preussischen Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch-Historische Klasse (1915), 
Abhandlung 8; English translation, “The Attitude 
of Orthodox Islam toward the ‘Ancient Sciences,’ 
” in Studies on Islam, ed. And trans. Merlin L. 
Swartz (New York: Oxford University Press, 
1981), 185-215.

برای آشنایی با مباحث دیگر و مراجع بیشتر موجود حول این موضوع 
نک:  

 Klein-Franke, Die klassische Antike (note 6).

در حالی كه حكمت عرفانیـ  فلســفی، كه تا حدودی 
با تأخير شــروع به شكل گيری كرد، طی قرن سيزدهم 
تحت تأثير ســازنده عارف فيلسوف مسلك، ابن عربی، 
به خــود آمد و تا برآمدن عصر جديد ادامه يافت. چه 
گنوستيك و چه عرفان هر دو در دين باطنی گرا بودند، 
دينی كه »حقيقت پنهان درونی« را بر ظواهر آشــكار 
بيرونی برتری می داد. بنابراين آنها جرئت جسارت در 
پرداختن به رهيافتی باطنی نسبت به قرآن و حديث و 
اقدام به ساخت جهان شناسيهايی استادانه را ـ كه هيچ 
همتايی در ادبيات علوم دينی نداشتند ـ آزادانه و بلكه 

حتی از روی ناچاری، در خود احساس كردند. 
به طور خالصه، می تــوان گفت كه با توجه به نگرش 
همراه بــا بی تفاوتی علمای دينی ســنتی نســبت به 
تأمــالت جهان شناســانه، بازتاب نظام مند ســاختار 
جهان، كشمكشــی بود كه تنها توســط فالسفه از يك 
ســو و گنوســيها و عرفا از ســوی ديگر باال گرفت. 
آثاری توســط اين گروهها توليد شــد كه اعضای آن 
در زمينه های مطروحه ای كــه در حلقه های منطقيون 
با بدگمانی به آنها نگريســته می شد، احساس بر حق 
بودن می كردند، و همين آثار به صورت مهم ترين منابع 

نمودارهای جهان نگارانه در اسالم درآمدند.

نمودارهای  و  نقشــه ها  اصلــی  ویژگیهــای 
جهان نگارانه

با توجه به مرحله كنونی تحقيق در مطالعات اسالمی، 
امكان دســتيابی به فهرســتی جامــع از نمودارهای 
جهان نگارانه اســالمی موجود در حال حاضر وجود 
ندارد. نَُســخ خطی مربوطه هنوز به شــكلی كامل و 
رضايت بخش فهرست نويســی نشده اند و مهم تر اينكه، 
فهرســتهای منتشر شده هم عمدتًا موفق به ثبت وجود 
طرحهايی در نَُســخی خطی كه آنها توصيف كرده اند، 
نشده اند؛ فهرستهايی كه اغلب نمايشگر ناآگاهی عمومی 
از »امكان« شــكل دهی به زمينه مطالعه ای جداگانه بر 
اساس چنين نمودارهايی هستند. با توجه به اين شرايط، 
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يافتن نمودارهای جهان نگارانه در آثار اسالمی كاری 
خسته كننده و طوالنی خواهد بود كه به ناچار بيشتر 
بر متون منتشر شــده تكيه دارد تا نَُسخ خطی منتشر 
نشــده. اما اين وابستگی به آثار َسرويراستاران جديد 
خالی از اشكال نيست؛ زيرا حتی در مورد ويراستهای 
انتقادی قابل اعتماد، دانشجوی جهان شناسی به منظور 
تعيين شمار دقيق نمودارهای موجود در هر اثر معين 
و در معرض آزمون نهادن بيشــتر منابع دســت اول 
ناچار از رجوع به خود نَُسخ خطی است. ولی به هر 
حال، در يك مطالعه كلی از قبيل پيمايش حاضر، نه 
امكان پرداختن به چنيــن جزئياتی وجود دارد و نه 
خود نمودارها همواره بررســی دقيقی از اين حيث را 
طلب می كنند. واضح است كه اين پيمايش نمودارهای 
جهان نگارانه  اســالمی، كه در نوع خود نخستين اثر 
علمی به شمار می رود، نمی تواند جامع باشد و هرگاه 
نَُســخ خطی ديگری هم در دسترس پژوهشگر قرار 

گيرد، نيازمند تكميل خواهد بود.
به نظر می رســد تقريبًا همه نمودارهای ارائه شده در 
صفحه های زير به عنوان موادی مصور در كتابها عرضه 
شده و آشكارا به عنوان راهنماهايی بصری برای متون 
همراه آنان در نظر گرفته شده اند. اين بدان معنا نيست 
كه هيچ كدام از آنها نمی تواند به تنهايی بدون زمينه متنی 
خود معتبر باقی بماند و يا اينكه جدای از متن هيچ گونه 
ارزش مستقلی ندارد. برخی از آنها حتی بدون هيچ گونه 
توضيح متنی هم كاماًل روشــن و قابل فهم هستند؛ اما 
برخی ديگر به عنوان »متنی ترسيمی« به خدمت گرفته 
شــده اند كه دربر دارنده موادی نيازمند ارائه و توضيح 
در متن هســتند. چنين نمودارهايی را نمی توان صرفًا 

تصاويری ساده و تابع متون پيرامونی آنها تلقی كرد.
همه اشكال، خواه مستقاًل دارای ارزش و خواه نه، در 
درجه نخست دارای ماهيتی آموزشی هستند. آنها بيشتر 
به عنوان تصاوير بصری عمومی و اغلب من درآوردی 
از عقايد جهان نگارانه خاصی در نظر گرفته شده اند تا 
به عنوان نمودهايی دقيق و اندازه گيری شــده به لحاظ 

فنی از فضا. در واقع، اين اشــكال نــه تنها به عنوان 
اشــكالی ترسيمی از فضای روحانی و معنویـ  كه در 
اين صورت بدون تحقيق درباره صحت و دقت فنی آنها 
مناسب نخواهند بود ـ بلكه به عنوان نمودهايی واقعی 
از فضای فيزيكی عرضه شده اند. به طور كلی، توجهی 
به مقياس در جايی كه می توانست كاربرد داشته باشد، 
وجــود ندارد، و تأكيد بر طرحی كلی و عظيم و تقريبًا 

بدون هيچ گونه توجهی به جزئيات است. 
نمودارها بر استحكام ترسيمی خاصی داللت دارند كه 
شايد بهترين مشــخصه آنها استفاده از اشكال هندسی 
است. به ويژه، به نظر می رسد تقسيم دواير متحدالمركز 
به بخشهای مســاوی با استفاده از شعاع الگوی غالب 
مورد استفاده برای كشــيدن طرحهای جهان شناسانه 
بوده اســت. اين محبوبيت تمثال دايره در نمودارهای 
جهان نگارانه اسالمی بدون شك نشانگر مقبوليت عام 
اين باور ارســطويی در فرهنگ اسالمی است كه ُكره 
كامل ترين شكل است. اين اعتقاد به كامل بودن شكل 
كروی، خيلی از اوقات با اين اســتدالل همراه بود كه 
خداوند بی شك توانا بر آفرينش جهان به بهترين شكل 
ممكن است، و همين استدالل منجر به اين نتيجه گيری 
شد كه جهان كروی است. توضيحی روشن از اين نوع 
استدالل را می توان نزد حيدر آملی )720ق/1320م-

787ق/1385م( يافت؛ كســی كه شايد به توان او را 
پركارترين جهان نگار مسلمان دانست:

صورت عالَم و افالك و اجرام و عناصر همگی كروی 
اســت؛ زيرا صورت كروی دْوری كامل ترين اشكال 
اســت. چنان كه گفته اند: »بهترين اَشكال شكل دايره 
است« و اگر شــكلی بهتر از شكل مستدير بود، عالَم 
بر آن شــكل واقع می شــد، چه اينكه نزد خردمندان 
مقرر اســت كه: »در دار امكان عالَمی بديع تر از اين 
عالَم نبوده؛ زيرا اگر عالَمی بديع تر امكان داشــت و 
خداونــد آن را خلق نمی فرمود، يا عجز خدای تعالی 
الزم می آمد يا بخل او، جل جنابه عنهما«. پس ثابت 
شــد كه در عالَم امكان زيباتر و بهتر از اين شكل و 
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وضع وجود نداشته است19.)7(
با اين حال، ديگران داليــل مختلفی برای اعتقاد به 
آفرينش كروی جهان داشتند. به عنوان نمونه می توان 
به عارف فيلسوف مســلك ابن عربی اشاره كرد كه بر 
اســاس مواد قرآنی به ارائه اســتدالل جالبی در اين 

زمينه پرداخته است:
بدان! عالَم چون كروی شــكل و گوی مانند اســت، از 
اين روی انســان در نهايت كارش تمايل و اشتياق به 
بدايتش پيدا می كند؛ بنابراين خروج ما از عدم به وجود، 
از جانب خداوند ســبحان بود و هم بدو باز می گرديم، 
چنانكه می فرمايد: »كارها يكسره به سوی او بازگشت 
دارد«20 و فرمود: »از آن روزی كه در آن روز به سوی 
خدا بازگشت می يابيد بترسيد«21 و فرمود: »سرانجام به 
سوی خداست«22 و »و عاقبت كارها سوی خداست«.23 
آيا نمی نگری وقتی دايره ای را نقش می كنی، پيوسته در 
گردشی تا به آغاز آن برسی؟ آن هنگام كه به آغازش 
رســيد دايره اســت، و اگر چنين نبود بايد وقتی ما از 
نزد او خارج گشــتيم، در خط مستقيمی حركت كنيم 
و هيچ وقت بدو نرســيم و ســخن او كه فرموده: »به 
سوی او بازمی گرديد«24 راست نباشد؛ در حالی كه او 
راست گفتار است. هر امر و هر موجودی دايره ای است 
كه به همان جايی كه آغازش بوده باز می گردد25.)8( به 

19. سیّد بهاءالّدین حیدر بن علی الُعبَیدی الحسینی آملی، المقّدمات 
من كتاب نّص النصوص فی شرح فصوص الِحَكم؛ 

see the edition by Henry Corbin and ‘Uthmān 
Yaḥyā, Le texte des textes (Nass al-nosus) 
(Paris: Librairie d’Amérique et d’Orient, Adrien-
Maisonneuve, 1975), 100, par. 234 (author’s 
translation).

20. هود، 123.

21. بقره، 281.
22. مائده، 18 و غیره.

23. لقمان، 22.
24. یونس، 56.

25. محی الدیــن محّمد بن علی بن العربــی )560-638ق/1165-
1240م(، الفتوحــات المّكيّة، تحقیق: عثمان یحیی و ابراهیم مدکور 
)القاهــرة: جمهوریّة مصر العربیّــة، وزارة الثقافة، 1972م(، جزء26، 

باب47، ج4، صص127و128.

سبب رواج اين نوع نگرشها و نگرشهای مشابه بود كه 
ترسيم فلك به شكلی برجسته در تأمالت جهان شناسانه 
اسالمی و همچنين، دايره در جهان نگاری اسالمی مورد 

توجه قرار گرفت.
ســادگی فنی نمودارهای جهان نگارانه مورد بررسی، 
به معنای آن اســت كه نيازی به طراح حرفه ای برای 
ترسيم آنها وجود نداشت، و فرض يكی بودن شخص 
نويســنده با كاتب و طراح اثر در اغلب موارد فرضی 
قابل اطمينان است؛ يعنی از نبود تخصص الزم برای 
توليد اين نمودارها ]چه توسط نويسنده و چه شخص 
ديگری[، تا نبود تمايز در دريافت آنها ]توسط كاتبان[، 
توازن وجود داشت: اين اَشكال در ضمن متونی كه آنها 
را دربر می گرفتند، عينًا به خواننده عرضه می شــدند. 
ميزان »درهم تنيدگی« جهان نگاری در متن پيرامونی 
آن هم با توجه به ميزان عدم اســتفاده از اصطالحات 
تخصصی خاص نمودارهای جهان نگارانه در سطحی 
متفاوت قابل بررسی اســت. اين اصطالحات دارای 
ماهيتی بسيار كلی بوده و به همان اندازه در نقشه ها، 
تصاوير، نقاشيها و تذهيب حواشی كاربرد داشته اند. از 
جمله پركاربردترين اصطالحات مربوط به نمودارهای 
جهان نگارانــه عبارتنــد از: صورۀ، صورۀالشــكل، 
صورۀالدائرۀ، صورۀالعالَم، دائرۀ، تصوير، رسم، شكل، 

و مثال ]تمثيل[.

واقع گرایی عام: نمودارهای فلسفی و علمی 
1( نمودارهای سماوی 

الگوی جهان بطلميوســی موضــوع مجموعه ای از 
نمودارهايی را شــكل داد كه در آثار گوناگون نوشته 
شده توسط فالسفه و دانشــمندان مسلمان و يا افراد 
ديگــر متأثر از آنهــا پديدار شــد.26 بطلميوس در 

26. هیــچ تالش جامعی در به تصویر کشــیدن بخــش ذیل تاکنون 
صورت نگرفته اســت؛ از این رو، نمونه هایــی از همه نوع نمودار در 
اینجا مورد بحث و بررســی قرار گرفته اند، نمودارهایی که انواع آنها 
را در متون اواخر قرون میانه اســالمی، یعنی حدود 1500-1800م، 

به وفور می توان یافت.
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المجســطی نظم صعودی ســنتی هفت فلك سماوی 
)ماه، عطارد، زهره، خورشيد، مريخ، مشتری و زحل( 
را پذيرفتــه و در فرضيات ســياره ای خود از آنها به 
عنوان پوســته های كروی به هم پيوســته ای كه حد 
بيرونی هر پوسته درست منطبق بر حد داخلی پوسته 
دقيقًا بااليی آن به شــمار می رفــت، ياد كرده بود.27 
اين الگو كه روزگاری در اســالم شناخته و پذيرفته 
شد، معمواًل به سادگی توســط مجموعه ای از داوير 
متحدالمركز كشيده شده بر گرد زمينی كروی در وسط 
ارائه شده است. در نمودارهای متفاوتی از همين نوع، 
معمواًل هفت فلك ســياره ای با سه عنصر آب، هوا و 
آتش تركيب شده اند؛ در گذشته، اعتقاد بر اين بود كه 
اين سه عنصر بر اساس نظمی صعودی زمين ]خاك[ 
)عنصر چهارم( را دربــر گرفته اند. مرز بيرونی جهان 
بطلميوســی هم در ورای فلك ستارگان ثابت )كه از 

27. Ptolemy’s “Almagest,” trans. And annotated 
G. J. Toomer (London: Duckworth, 1984), 38-
47 (bk. 1.3-8) and 419-20 (bk. 9.1).

آن با عنوان فلك بروج دوازده گانه هم ياد می شــود( 
با اضافــه كردن فلكی تحت عنــوان »فلك محيط« 
يا »فلك األفالك« جهــت تبيين حركت روزانه فلك 

ستارگان ثابت گسترش يافت )تصاوير 1و2(. 
تاريخ نخستين نمونه های نمودارهای فلكی ـ سماوی 
كه به قــرن يازدهم ميالدی بــاز می گردد،28 همگی 
نشانگر اين اســت كه جهان شناسی بطلميوسی ـ كه 
از قرن نهم ميالدی به بعد به واسطه ترجمه های عربی 
آثار بطلميوســی نزد مسلمانان شناخته شده بود ـ به 
ويژه طی اين دوران شيوع يافت. پس از اين زمان در 
مجموع، صحت اين الگوی ارائه شده از جهان هرگز 
توسط فالسفه و دانشمندان مسلمان زير سؤال نرفت. 
28. نک: رســائل إخوان الصفاء، ج1، ص116 )پانوشت5( که در 
اینجا با عنوان تصویر1 مجّدداً چاپ شده است؛ ابوالریحان محّمد بن 
احمد البیرونی )د. پــس از 442ق/1050م(، كتاب التفهيم ألوائل 
صناعة التنجيــم )420ق/1029م(، ویراســتار: جالل الدین همایی 
)تهران، 1974م(، ص57؛ و حمیدالدیــن احمد بن عبداهلل الکرمانی، 
راحةالعقل )411ق/1020-1021م(، تحقیق: محّمد کامل حســین 

و محّمد مصطفی حلمی )القاهرة: دارالفکر العربی، 1953م(، ص82.

تصویر1: »افالک 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 260ق/873م تا 297ق/909م 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.

قطر اصلی: 8/3 ســانتیمتر و برگرفته از رســائل إخوان الصفا و خالن الوفــاء، 4 مجلدات )بیروت: داربیروت، 
دارصادر، 1957م(، ج1، ص116 )»الرسالة الثالثة من القسم الریاضی«(.
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تصوير2: »افالك ســماوی« برگرفته از معرفت نامه؛ 
برای ترجمه انگليســی آن نك: تصويــر 1 )نمودار 
سمت راست(. اندازه اصلی: 8/1 * 8/4 سانتی متر. 
بــا اجازه از كتابخانه بريتانيا، لندن )نســخه خطی به 

شماره 12964، برگ 39ب(. 

ظهور نمودارهای فلكی ـ سماوی بطلميوسی حتی در 
سرتاسر آثار عرفانی تا پايان دوران قرون وسطا گواه 

بر گسترش و پايداری اين الگوست.29
نمودارهـای سـماوی گاهـی اوقـات بـا نمودارهايـی 
وابسـته همـراه و تكميـل شـده اند. ايـن نمودارهـای 
وابسـته شـامل طرحهايـی از افالك سـياره های مجزا، 
نمودارهايـی جداگانـه از افـالك تحـت قمـر عناصـر 

29. دو نمونه از ترسیمهای متأّخر افالک سماوی را می توان در این دو 
اثر یافت: ابراهیم بن الحسین الحامدی )د. 557ق/1162م(، كنزالَولَد، 
تحقیق: مصطفی غالب )ویسباِدن: فرانْتس اشتاینر، 1971م(، ص169، و 
ابراهیم حّقی ارزرومی، معرفت نامه )1170ق/1756م(، تحقیق: یوسف 
ضیاء )اســتانبول: مطبعه احمد کامل، 1911-1912م(، ص50، که در 
اینجا با عنوان تصویر2 براساس روگرفتی از نسخه خّطی این اثر مجّدداً 

چاپ شده است.

چهارگانـه )تصويـر3(،30 و طرحهايـی كـه توصيفگر 
وجـود اعتقـاد به همبسـتگی ميان بـروج دوازده گانه 
از يـك سـو، و سـيارات، عناصر چهارگانـه، جهات 
بـدن  اصلـی چهارگانـه، جهـان معدنـی، بخشـهای 
)تصاويـر  اسـت  ديگـر  سـوی  از  غيـره  و  انسـان 
4و5(،31 می شـدند. در همـه ايـن موارد، دانشـمندان 
و  كـم  يونانی مآبانـه  مـوادی  اسـاس  بـر  مسـلمان 

30. نمونه هایی از این موارد در این آثار قابل مشاهده است: البیرونی، 
كتاب التفهيم، ص29 )پانوشت12(؛ شهاب الدین ابوعبداهلل یاقوت بن 
عبداهلل الحَمــوی الرومی البغدادی )د. 626ق/1229م(، كتاب معجم 

البلدان؛ 
 see the edition by Ferdinand Wüstenfeld, Jacut’s
 geographisches Wörterbuch, 6vols. (Leipzig: F.
A. Brockhaus,1866-73), 1:14-15;
این نمودار در اینجا با عنوان تصویر3 مجّدداً چاپ شــده اســت؛ و 
ابراهیم حّقی، معرفت نامه، ص127 )پانوشت13(. این دیدگاه درباره 

جّو زمین مستقیمًا از هواشناسی ارسطو گرفته شده است.
31. تناظــر میــان بروج دوازده گانه و ســیّارات: رســائل اخوان 
الصفاء، ج1، ص120 )پانوشت5(؛ البیرونی، كتاب التفهيم، ص396 
)پانوشــت12(. تناظر میان بروج دوازده گانــه، چهار جهت اصلی و 
عناصر چهارگانه: البیرونــی، كتاب التفهيم، ص322، که در اینجا با 
عنوان تصویر4 مجّدداً چاپ شده است؛ ابومعین ناصرخسرو قبادیانی، 

كتاب جامع الحكمتَين )462ق/1069-1070م(؛
 see the edition by Henry Corbin and Muhammad
 Mu‘īn, Kitâb-e jâmi‘ al-ḥikmatain (Tehran:
Département d’Iranologie de l’Institut Franco-
iranien, 1953), 278,
در اینجــا با عنوان تصویر5 مجّدداً چاپ شــده اســت؛ تناظر میان 
بروج دوازده گانه، ســیّارات، اعضای حــواّس پنج گانه، مغز و قلب: 
ناصرخســرو، كتاب جامع الحكمتَين، ص287. تناظر میان بروج 
دوازده گانه، برخی مواّد معدنی و سیّارات: شمس الدین ابوعبداهلل محّمد 
بن ابراهیم الدمشــقی )د. 727ق/1327م(، نخبة الدهر فی عجائب 
البّر و البحر )سن پترزبورگ، 1866م.؛ چاپ مجّدد الیپ تْسیگ: اُتّو 

هارازوویْتس، 1923م(، ص52.
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تصوير3: فلك ماه و افالك عناصر چهارگانه ]زير ماه[. تصويری برگرفته از كتاب معجم البلدان ياقوت ]حموی[، 
و ترجمه انگليسی آن در سمت راست. قطر اصلی: 10 سانتی متر.

 From Jacut’s geographisches Wörterbuch, 6 vols, ed. Ferdinand Wüstenfeld 
(Leipzig: F. A. Brockhaus,1866-73),1:14-15, by permission of F. A. 
Brockhaus. 

تصوير4: تناظر ميان بروج دوازده گانه با چهار جهت اصلی و عناصر چهارگانه؛ ترجمه انگليســی آن در سمت 
راســت. اندازه اصلی: نامشــخص؛ برگرفته از البيرونی، كتاب التفهيم ألوائل صناعة التنجيم، تحقيق: جالل الدين 

همايی )تهران، 1974م(، ص322.
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بيـش بـا ريشـه ای معيـن بـه ترسـيم ايـن نمودارها 
پرداخته انـد، و چـه بسـا كه خـود ايـن نمودارها هم 
در دوران باسـتانی يونانی ـ رومی مسـبوق به سـابقه 

باشـند. بوده 
2( نمودارهای جغرافیایی

تأثير بطلميوس بر شــكل گيری ديدگاههای اسالمی 
دربــاره پيكربندی زمين نيز گســترده بــود. نظريه 
تقســيم بندی بخش مســكون زمين به هفت اقليم بر 
اســاس نسخه بطلميوســی آن، به سرعت به يكی از 
بخشهای الينفك آموزش عالی در اسالم تبديل شد؛ 
هرچند كه پژوهش بر روی جنبه های فنی اين نظريه، 
مثل تعيين حدود ميان اين اقاليم بر اساس محاسبات 
طــول جغرافيايی، محصول تالشــهای شــماری از 

دانشــمندان شايسته بود. اين نظام هفت اقليم در چند 
اثر علمی و همچنين غيرعلمی با نمودارهايی ســاده 
متشكل از هشت خط موازی مســتقيم و يا دوايری 
متحدالمركــز در درون دايره ای كــه نمايانگر زمين 
اســت، به تصوير كشيده شده است )تصاوير 9-6(.32 
هيچ كدام از اين نمودارها نشانی از توجه به صحت در 
ارائه اين اقاليم ندارد. در عوض، به نظر می رســد كه 
اين نمودارها در درجه نخست و در وجهی بسيار عام 
جهت ارائه به خوانندگان شــرقی، و نيز احتمااًل برای 
نشــان دادن مركزيت منطقه چهارم جهان مسكون كه 
مركز اداره امپراتوری اســالمی در آن قرار داشت، در 

32. این طرحهای مربوط به نقشه کشــی جغرافیایی در فصل ششــم 
همین کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

تصوير5: تناظر ميان بروج دوازده گانه با ســيارات و عناصر چهارگانه؛ تصويری برگرفته از ناصرخسرو، كتاب 
جامع الِحكمتَين. ترجمه  انگليسی آن در سمت راست. اندازه اصلی: 11/4 * 9/9 سانتی متر.

 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 

permission of the Institut Français de Recherche en Iran.
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نظر گرفته شده اند.33 
 هميــن رابطه در نظريه رقيب تقســيم بندی زمين به 
هفت منطقه در نظام هفت كشــور با منشأ ايرانی نيز 
حكم فرماســت. بر اساس اين ديدگاه، بخش مسكون 
جهان از هفت منطقه )كشــور( مدور هم اندازه تشكيل 
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 نمونه های بیشــتر: البیرونی، كتاب التفهيم، ص191 
)پانوشــت12(؛ یاقوت، کتاب معجم البلــدان، ج1، صص29-28 
)پانوشــت14(؛ زکریّا بن محّمد القزوینی )د. 682ق/1283م(، کتاب 

عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات؛
 see the edition by Ferdinand Wüstenfeld,
Zakarija ben Muhammed ben Mahmud el-
 Cazwini’s Kosmographie, 2vols. (Göttingen:
 Dieterichsche Buchhandlung, 1848-49; facsimile
reprint Wiesbaden: Martin Sändig, 1967), 1:148;

كتاب البدء و التأريــخ )977ق/1569-1570م(، کتابخانه بادلیان، 
آکسفورد، نسخه خّطی به شماره 317، برگ46آ.

تصوير6: هفت اقليم با نامهای پراكنده جغرافيايی؛ طرحی از صفحه عنوان نسخه خطی كتاب هيئة أشكال األرض و 
مقدارها فی الطول و العرض المعروف بجغرافية با نويسنده ای ناشناس، اهدا شده به سيف الدوله )د. 356ق/967م(، 
ســلطان حمدانی. ترجمه تقريبی انگليسی آن در سمت راست. )اين نسخه خطی به عنوان مختصری از ابن حوقل 
در جاهای ديگر اين كتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، نك: تصاوير 5-11، 6-2، 3 و 10، و پيوست 
5-1، شــماره42(. قطر اصلی: 15/2 ســانتی متر. با اجازه از كتابخانه ملی پاريس )نسخه خطی عربی به شماره 

.)2214

تصوير7: »هفت اقليم« برگرفته از رسائل اخوان الصفاء؛ 
برای ترجمه ای تقريبی از آن به زبان انگليســی نك: 
تصوير 6، نمودار ســمت راســت. قطر اصلی: حدود 
5/5 ســانتی متر، برگرفته از رســائل إخوان الصفا و 
خالن الوفاء، 4 مجلدات )بيروت: داربيروت، دارصادر، 

1957م(، ج1، ص165.
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تصوير8: »هفت اقليم« برگرفتــه از كتاب عجائب 
المخلوقــات القزوينی؛ برای ترجمــه ای تقريبی از 
آن به زبان انگليســی نك: تصوير 6، نمودار سمت 
راست )نيز نك: تصوير 6-8(. قطر اصلی: تقريبًا 11 

سانتی متر، 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.

تصويــر9: »هفت اقليم« برگرفته از كتاب البَدء و التأريخ؛ اين نمودار تناظر ميان هفت اقليم را با هفت ســياره 
و بروج دوازده گانه به تصوير می كشــد. تاريخ كتابت اين دست نوشته )مورخ 977ق/1569-1570م( موضوع 
برخی مباحثات ميان پژوهشگران بوده اســت؛ نك: ص145. ترجمه انگليسی آن در سمت راست. قطر اصلی: 

10/2 سانتی متر.
 By permission of the Bodleian Library, Oxford (MS. Laud. Or. 317, fol. 7a).
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شــده بود و اين مناطق طوری چيده شــده بودند كه 
شــش منطقه از اين مناطق، منطقــه مركزی را دربر 
می گرفتند. همان گونه كه دانشــمند مشهور، بيرونی ـ 
كســی كه برای نخستين بار نموداری را بر اساس اين 
ديدگاه از جهان ترسيم نمود )تصوير10(ـ  اشاره دارد: 
»اين تقســيم بندی هيچ گونه سنخيتی نه با شرايط آب 
و هوايی دارد و نه با پديده های نجومی؛ بلكه برطبق 
ويژگيهای گوناگون مردمان ايــن ممالك و آداب و 
رسوم متفاوت آنها نسبت به يكديگر با توجه به داليل 
مختلف صورت گرفته است«.34 در واقع، ديدگاه هفت 
كشور مستقيمًا از اين باور باستانی هندوايرانی نشئت 
می گرفت كه جهان را به هفت منطقه تقســيم می كرد. 
بر اســاس اين تفكر، اين هفت منطقه به هنگام بارش 
نخستين باران بر روی زمين و سپس شكسته شدن و 
هفت پاره شــدن آن به وجود آمدند. به هر حال، اين 

34. البیرونی، كتاب تحديد نهايات األماكن لتصحيح مســافات 
المســاكن، تحقیق: پی.جی. بولگاکف و تصحیح: امام ابراهیم احمد 
)القاهرة: مطبعة لجنة التألیف، 1964م(، 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 اســالمی صرفًا در حاشيه باقی ماند 
و هرگز محبوبيتی نظير طرح هفت اقليم بطلميوســی 

نيافت.35
متداول تر از تقسيم بندی كشور ايرانی، و بلكه به جاست 

35. درباره 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 می باشند. برای آشنایی با 
مطالعه ای 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 نمونه هایی بیشــتر از نمودارهای هفت کشــور نک: 
البیرونی، تحديد، ص136، ترجمه انگلیسی، ص102 )پانوشت18(؛ 
یاقوت، کتاب معجم البلدان، ج1، صص26-27 )پانوشــت14(؛ و 

الدمشقی، نخبة الدهر، ص25 )پانوشت15(.

تصوير10: »هفت كشور«؛ ترجمه انگليسی آن در ســمت راست. اندازه اصلی: نامشخص. برگرفته از البيرونی، 
كتاب التفهيم ألوائل صناعة التنجيم، تحقيق: جالل الدين همايی )تهران، 1974م(، ص196.  
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كه بگوييم، اســالمی تر از هــر دو طرح »خارجی« 
مذكور در باال، منطقه بندی جغرافيايی جهان پيرامون 
كعبه بود. نقشه های محصول اين فرايند به اندازه كافی 
فراوان هستند تا طبقه ای مجزا از جغرافيای مقدس را 
با چندين بخش فرعی تشــكيل دهند.36 اين نقشه ها 
به خودی خود به ســختی می توانستند مورد استفاده 
عملی مؤمنی كه برای تعييــن جهت قبله از موقعيت 
جغرافيايی داده شــده، نياز داشت، قرار گيرند. شايد 
به همين ســبب بوده است كه جهت تعيين قبله در هر 
منطقه، زمانی در درون متن ثبت شده كه با بازنماييهای 
مصور همراه بوده است. طرح كعبه محور غالبًا در آثار 
دينی و احتمااًل بــا هدف تأكيد بر جغرافيای مقدس، 
نسبت به طرحهای غيردينی ای كه ريشه در فرهنگهای 

غيراسالمی داشتند، ترجيح داده می شد.

تأمالت باطنی: نمودارهای گنوسی و عرفانی
1( نمودارهای گنوسی

شايد به توان نخســتين و مهم ترين مجموعه از آثار 
علمی و رمزی نوشته شــده در اسالم را به جابر بن 
حيان منسوب دانســت. اين متوِن متشكل از آثار و 
رسايل بی شــمار كه برخی دربر دارنده نمودارهايی 
جهان نگارانه هســتند، در اواخر قرن يازدهم تأليف 
شده اند. كيمياگری جابری بر جهان شناسی خاصی كه 
دربر دارنده موادی از عقايد و منابع ارسطويی )فلك 
علت اولی(، نوافالطونی )افالك عقل، نفس و جوهر(، 
و بطلميوســی )افالك ســيارات هفت گانه، ستارگان 
ثابــت، و عناصر چهارگانه بر اســاس نظمی نزولی( 
است، متكی می باشد. اين جهان شناسی در رساله ای با 
عنوان كتاب التصريف با وضوح هرچه تمام تر عرضه 
شده است، و ديدگاههای مطرح شده در آن به شكلی 
نســبتًا مصور با نمودارهايی ساده متشكل از چندين 

36. این نقشه ها طی فصلی جداگانه در این کتاب مورد توصیف قرار 
گرفته اند؛ نک: فصل نهم همین جلد.

دايره متحدالمركز ارائه شده اند )تصوير 11(.37 ارتباط 
ميان اين ديدگاه التقاطی نســبت به جهان و كيميا هم 
در رســاله كوچك ديگری با عنــوان كتاب الميزان 
الصغير تبيين شــده اســت. در اين رساله چنين آمده 
اســت كه هر چيز تحت افالك سوم و چهارم نفس و 
جوهر به واسطه ی يك فرايند زايشی كه در آن نفس 
با جوهِر )برخوردار از چهار سرشــت اصلی گرمی، 
سردی، تری و خشــكی( جهت خلق اجسام سازنده 
جهان مادی يكی شــده اســت، به وجود آمده اند. به 
عبارت دقيق تر، چهــار مقوله كيفيت، كميت، زمان و 
مكان در اين فرايند درگير هســتند، و تأثير مستقيم 
اين چهار مقوله اجزاء ســازنده هر گونه تركيب معين 
از نفس با اين چهار سرشت اصلی را با دقت مشخص 
می كند. اين تركيبات ممكن تأثيرگذار كه به واســطه 
اين چهار مقوله بر جوهر مؤثر واقع شده اند، به وسيله 
مجموعه ای از نمودارها ارائه شده اند )تصوير 12(.38 
در واقــع، هدف كيميای جابری تعييــن دقيق اجزاء 
سازنده هر موجود مادی معين به واسطه تحليلی دقيق 
از تأثيرات صورت گرفته بر آنها به وســيله اين چهار 
مقوله، و هدف نهايی هم كشف رازهای فرايند زايش 
و به كارگيری آنها به شكلی كيمياگرانه در آزمايشگاه 

  Jābir bin hayyān: Essai sur l’histoire des idées.37
scientifiques dans l’Islam, vol. 1,

مختار رســائل جابر بن حيّان، تحقیق: پل کراوس )القاهرة: مکتبة 
الخنجی و مطبعتها، 1935م(، ص406 )»ذوات« ســه گانه نخستین(، 
ص408 )»ذوات« چهارگانه نخســتین در اینجا با عنوان تصویر11 
مجّدداً چاپ شــده است(، صص408-410 )گوهر ذات چهارم که از 
چهار سرشت اصلی گرما، سرما، تری و خشکی تشکیل شده است(. 
برطبق نظر جابر، تقســیم جوهر به اجزایش را می توان به سه روش 
مختلف متصّور شد: به عنوان چهار قسمت مساوی یک فلک؛ به عنوان 
چهار فلک کوچک در درون یــک فلک بزرگ تر؛ و به عنوان افالک 

متّحدالمرکز تودرتو.
38. مختار رســائل جابر بن حيّان، صص443، 446، 447و448 
)ترکیبات مختلف ممکن چهار مقولــه کیفیّت، کمیّت، زمان و مکان( 

)پانوشت21(.
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تصوير11: جهان شناسی جابری: »ذوات« چهارگانه نخستين؛ ترجمه انگليسی 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 حيان، تحقيق: پل كراوس )القاهرۀ: مكتبة الخنجی و مطبعتها، 1935م(، ص408.

تصوير12: جهان شناسی جابری: تركيبی ممكن از چهار مقوله كيفيت، كميت، زمان و مكان؛ ترجمه انگليسی 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 حيان، تحقيق: پل كراوس )القاهرۀ: مكتبة الخنجی و مطبعتها، 1935م(، ص447.
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بود.39 
جدای از برخی موارد استثنايی جزئی، به نظر نمی رسد 
كه دانشــمندان علوم خفيه بعدی در اين اشتياق جابر 
بن حيان برای ترسيم نمودارهای جهان نگارانه سهمی 
داشته باشــند.40 در عوض، اســماعيليان گنوسی به 

39. برای 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., 2:357-
59.

40. نموداری که تناظر میان حروف الفبای عربی، بخشــهایی از بدن 
انسان، بروج دوازده گانه و عناصر چهارگانه را به تصویر می کشد، در 
این منبع پدیدار گشــت: محی الدیــن ابوالعبّاس احمد بن علی البونی 
الُقَرشی )د. 622ق/1225م(، شمس المعارف و اللطائف العوارف 
)القاهــرة: مطبعة مصطفی البابی الحلبــی و اوالده، 1926-1927م(، 
ص318؛ ترجمه انگلیســی این نمودار را، هرچند کاماًل با متن اصلی 

منطبق نیست، می توان در این اثر یافت:
Seyyed Hossein Nasr, Islamic Science: An 
Illustrated Study (London: World of Islam 
Festival, 1976), 35.

نموداری دیگر، با عنوان زائَرَجة منســوب به الَسبتی )زنده در اواخر 
قرن ششم قمری/ دوازدهم میالدی( هم توسط ابن خلدون 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 204 و 205 جلد ســوم، و برای مشــاهده ترجمه ی 
انگلیســی آن نک: ضمن یادداشتی در پایان جلد سّوم. زائَرَجة نامی 
عمومی بود که به مجموعه ای خاص از طرحهای مدّوری داده شد که 
به عنوان وسیله ای برای پیشــگویی آینده از طریق حروفی سحرآمیز 
به کار می رفتند. این روش چندان قابل فهم نیســت، اما برخورداری 
آن از ابعــادی جهان شناســانه قطعی به نظر می رســد؛ زیرا نمودارها 
معمواًل دارای دوایری برای افالک سماوی، عناصر چهارگانه و انواع 
موجودات مادی و معنوی، و همچنین حروف، اعداد و رموز گوناگون 

بودند.

شدت به جهان شناسی عالقه مند شدند و شمار فراوانی 
نمودارهای جهان نگارانه مذهبی خلق كردند. مذهب 
اسماعيليه پس از اقتباس آموزه های نوافالطونی طی 
قرون دهــم و يازدهم ميالدی به بلوغ كامل دســت 
يافت. امتزاج تعاليم گنوسی اسماعيلی اصيل با عقايد 
نوافالطونی به توسعه جهان شناسيهای پيچيده ای منجر 
شــد كه مشخصه های اصلی آنها بيش از هر چيز يك 
نظم سلســله مراتبی محض از عناصــر تركيب دهنده 
جهان، و هم نشــينی متقارن دو جهان مادی و معنوی 
بود. اين تمايل آنها به ايجاد سلسله مراتب و تقارن را 
می توان با توجه به پيدايش شمار زيادی نمودارهای 
جهان نگارانه در آثار متفكران برجســته اسماعيلی به 

خوبی تبيين كرد.
نخســتين كســی كه بايســتی در همين رابطه به او 
اشــاره كرد، سجســتانی )د. بيــن 386ق/996م و 
فيلسوفان  نخستين  از  يكی  393ق/1002-1003م( 
اسماعيلی است، كه با اســتفاده از روگرفتهای نَُسخ 
خطــی متأخر موجود می توان از آثــارش بهره برد. 
سجســتانی تعاليم جهان شناســانه اش را در چندين 
تك نگاری طرح كرده اســت؛ ولــی تنها در يك اثر 
از طرحهــای جهان نگارانه بهره برده اســت؛ اثری 
كه در درجه نخســت به جهان شناســی نمی پردازد، 
بلكه كتابی بــرای اثبات نبوت اســت: كتاب اثبات 
النبوءات. هيچ كــدام از نمودارهای موجود در كتاب 
اثبات النبوءات جهان نگاريهای كاملی نيســتند. آنها 
صرفًا جهت توصيف برخی همبستگيهايی كه به باور 
سجســتانی بين دو نظم كيهانی سازنده جهان ـ يعنی 
نظم طبيعی )يا جهان طبيعت( و نظم هنجاری )يا جهان 
دين( ـ وجود دارد، در نظر گرفته شده اند. نظم نخست 
بر اساس ترتيبی نزولی متشكل از عقل، نفس و جوهر 
اســت، كه جوهر هم به نوبه خود دربر دارنده افالك 
هفت گانه )»پــدران«(، عناصر چهارگانه )»مادران«( 
و مواليد ســه گانه )»فرزنداِن«( حيوان، نبات و جماد 
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اســت؛ در حالی كه نظم دوم جز سلســله مراتبی از 
اشــخاص معنوی و دينِی دقيقًا مرتبط با نظم طبيعی 
چيز ديگری نيســت. به جز يك نمودار كه تا حدی 
دارای ماهيتی كلی است،41 همه طرحهای سجستانی 
صرفًا به جنبه های خاصی از اين دو سلســله مراتب 
نظير، از قبيل عقل، نفس، جهات فيزيكی، انواع طبيعی 
و »نبوتی«، حركتهای طبيعی و نبوتی و كميت فيزيكی 

می پردازند.42
تالشــهای سجســتانی در ايجاد يك جهان شناسی 
نظام مند توسط فيلســوف بعدی حميدالدين احمد بن 
عبداهلل كرمانــی )د. پس از 411ق/1020-1021م( 
در اثــری بزرگ تحت عنــوان راحةالعقل پی گرفته 
شد. كرمانی در تالش برای آميختن نظريه های متضاد 
پيشينيانش )از جمله سجستانی(، آموزه عقول ده گانه 
را در درون فلســفه اسماعيلی رواج داد. بر طبق اين 
طرح، عقل و نفس مربوط به نظم طبيعی سجســتانی 
تنها به عنوان دو مورد نخست در سلسله نزولی عقول 
ده گانه كرمانی در نظر گرفته شــده اند. هشــت عقل 

41. این نمــودار توصیفگر زیربخشــهای فلک جوهــر با حرکتی 
سلســله مراتبی از مرکز به سمت خارج اســت؛ ابویعقوب اسحاق بن 
احمد السجستانی، كتاب اثبات النبوءات، حقّقه و قّدم له عارف تامر 

)بیروت: منشورات المطبعة الکاثولیکیة، 1966(، ص22.
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 نمی گیرند، می توان در السجســتانی، كتــاب اثبات النبوءات، 
صص17 )نســخه چاپی دقیق نیست(، 37، 45، 52، 82، 89، 102، 

126، 131، و 151 )پانوشت25( یافت.

باقی مانده هم با هفت فلك به عالوه عقل فعال حاكم 
بــر فلك تحت قمر در تطابق بودنــد. عالوه بر اين، 
كرمانی به جای دو، بر چهار نظم كيهانی انديشه خود را 
استوار نمود كه عبارت بودند از: جهان آفرينش )عالَم 
اإلبداع(، جهان ماده )عالَم الجسم(، جهان دين )عالَم 
الدين( و جهان صدور دوم )عالَم اإلنبعاث الثانی(. اين 
چهار نظم كيهانی از طريق نظريه ای تكاملی در درون 
يــك كل معنادار با همديگر يكی شــده بودند كه دو 
َسر آن به ترتيب اصاًل از صدور اول )المبَدع األول= 
عقل اول= َســر اول( و صدور دوم )اإلنبعاث الثانی= 
مهدی انسان= َســر دوم( نشئت گرفته بودند. كرمانی 
نظريه هايش را در قالب نمودارهايی به تصوير كشيده 
اســت: در آنها روابط درونی ميان چهار نظم كيهانی 
از طريق دو دســته نمودار روشن شده و كرمانی در 
آنها به واســطه مبحث معانی رمــزی اعداد آنها را با 
يكديگر تطبيق داده است )تصاوير13و14(؛ در حالی 
كه نظريه تكامل در قالب دوايری متحدالمركز ترسيم 

شده است.43 
پذيرش جهان شناســيهای نوافالطونی سجســتانی و 
كرمانی در ضمن عقايد متأخر اســماعيلی 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 طرحهایـ  در کل غیرجهان شناســانهـ  دیگــر کرمانی، نک: 
راحةالعقل، صص72، 130، 135، 137، 154، 157، 168، 216-

217، و 337 )پانوشــت12(. نیز نک: الکرمانی، مجموعة رســائل 
الكرمانی، تحقیــق: مصطفی غالــب )بیروت: المؤسســة الجامعیة 
للدراســات و النشــر و التوزیع، 1983م(، صص36-37 و 70-69. 
نســخه ای خطی از این اثر اخیر )هم اکنــون در اختیار خانم هانری 
ُکربَــن، با تاریخ 1251ق/1836م( 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 ظاهراً در نسخه 

چاپی نیست.
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متغير صــورت گرفت. در ضمن، تقريبــًا با قطعيت 
می تــوان گفت كه گرايــش آنها به خلــق تصاوير 
ترسيمی هم توســط انديشــمندان بعدی اسماعيلی 
مذهب پی گرفته شد و مواردی همچون ناصرخسرو 

)394ق/1004م ـ حدود 481ق/1088-1089م( و 
حامدی )د. 557ق/1162م( گواهانی بر اين مدعايند. 
گذشــته از طرحهای كم و بيش پذيرفته شده افالك 
سماوی و دايرۀالبروج ترسيم شده توسط ناصرخسرو 

تصويــر13: چهار نظام كيهانی بر طبق نظر كرمانی؛ جهان آفرينش، به عنوان علت همه نظامهای ديگر، در مركز 
اســت و در نتيجه، با عدد 1، كه علت همه اعداد ديگر اســت، همبســتگی دارد. ترجمه انگليسی آن در سمت 
راست. خطوط ترسيمی در نسخه چاپی )راحة العقل، تحقيق: محمد كامل حسين و محمد مصطفی حلمی ]القاهرۀ: 
دارالفكر العربی، 1953م[، ص128( به طرز گمراه كننده ای نادرست است. قطر دايره بااليی: تقريبًا 8 سانتی متر. 
با اجازه عباس هْمدانی، دانشــگاه ويسكانسينـ  ميلواكی )نسخه خطی الكرمانی، راحة العقل، »الَمشريع الخامس 

من السور الرابع«، برگ103آ(.  
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و حامــدی، نمودارهای اصيلی نيز توســط اين دو 
نفر جهت توصيف جنبه هــای خاصی از آموزه های 
جهان شناسانه آنها طراحی شده است. ناصرخسرو در 
كتابش با عنــوان خوان اإلخوان )جدول برادران( در 
موارد متعدد به طرح همواره محبوب دواير متحدالمركز 
بخش بندی شده متوسل شده بود تا بتواند شكلی ساده 
و نمايان از مجموعه های مشــخص همبسته ای كه در 
طول متن شرح داده بود، ارائه نمايد )تصوير 15(. اما 
حامدی كه گرايش وی به ســوی انديشه تجسمی در 
بسياری از طرحهای ساده پراكنده شده در جای جای 
كتاب وی با عنوان كنزالولد )گنج پسر( بازتاب يافته 
است، تصميم به ارائه آموزه های نوآورانه خود درباره 
»نزول« عقل ســوم و جهان شناسی حاصل در يك 

جهان نگاری ساده گرفت.44 در مجموع، شمار پايين 

44. الحامدی، كنزالولد، ص81 )پانوشــت13(. مشّخص نیست چرا 
نســخه ای با کمی تفاوت از همین طــرح در پایان بخش5 صفحه95 
مجّدداً 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 
اإلخوان، تحقیق: یحیی الخّشاب )القاهرة: مطبعة المعهد العلمی الفرنسی 
لآلثار الشرقیة، 1940م(؛ همو، كتاب جامع الحكمتين )پانوشت15(؛ 
و الحامدی، كنزالولد )پانوشــت13(. برای مشاهده نمودارهای دیگر 
ترســیم شده توسط ناصرخسرو و الحامدی که پیمایش حاضر آنها را 
شامل نمی شود، نک: خوان اإلخوان، صص152و155، و كنزالولد، 

صص119، 125، 149، 169، 251، 255و259.
نمونه نمودارهایی در دیگر آثار اسماعیلیـ  که همچنان نیازمند مطالعه 
بیشــتر هستند ـ در این آثار پدیدار گشته اند: الداعی القرمطی عبدان، 
كتاب شجرۀ اليقين، تحقیق: عارف تامر )بیروت: داراآلفاق الجدیدة، 
1982م(، صــص44و88، و همچنین جعفر بن منصور الیََمن )د. 958 
یا 959م(، سرائر و األسرار النُطقاء، تحقیق: مصطفی غالب )بیروت: 

داراألندلس، 1984م(، ص216.

تصويــر14: فهم چهار نظام كيهانی به گونه ای ديگر بر طبق نظر كرمانی؛ جهان آفرينش ـ همچون عدد 1 كه گفته 
می شــود دربر گيرنده ديگر اعداد اســتـ  همه نظامهای كيهانی ديگر را دربر می گيرد. جهان تجلی دوم در مركز 
جای دارد؛ زيرا دربر دارنده عناصر اصلی همه نظامهای كيهانی ديگر اســت، درســت همان گونه كه عدد 1000 
دربر دارنده همه اعداد از 1 تا 1000 است. ترجمه انگليسی آن در سمت راست. اندازه اصلی: تقريبًا 12*13/5 
سانتی متر. با اجازه عباس هْمدانی، دانشگاه ويسكانسين ـ ميلواكی )نسخه خطی الكرمانی، راحة العقل، »الَمشريع 

الخامس من السور الرابع«، برگ127ب(.  
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آثار چاپ شده اســماعيلی مانعی اساسی برای ارائه 
تعميمی معنی دار از درجه و ماهيت تصاوير ترسيمی 
درون رســائل جهان شناسانه اســماعيلی محسوب 
می شود. با اين همه، اين فرض صحيح به نظر می رسد 
كه تمايل مجدد به مكتب اسماعيليه كه اخيراً در ميان 
مورخان انديشــه اســالمی به وضوح قابل مشاهده 
اســت، در نهايت به كشف جهان نگاريهای اسماعيلی 
بسيار بيشــتر از آنچه در اينجا ثبت شده است، منجر 

خواهد شد.

2( نمودارهای عرفانی
ادبيـات بيكـران عرفان اسـالمی، بـه لحـاظ تعداد و 
قلمـرو، در كل عـاری از عناصـر ترسـيمی اسـت. با 
توجـه به عـدم قابليـت »بازنمايـی« تجربـه عرفانی 
بـه هـر شـكل ممكـن، چنيـن بی ميلـی ميـان عرفـا 
جهـت معنا كـردن تجـارب درونی در قالـب نمودی 
عينـی واقعـًا تعجـب آور اسـت. بـا ايـن حـال، حتی 
عرفـان در برابـر تأمـالت فلسـفی بی تفـاوت نماند، 
و هـر زمـان كه گرايشـهای فلسـفی خود را آشـكار 

تصوير15: عقل كلی، آفريدگار و ســاختار جهان بر طبق نظر ناصرخسرو؛ اين نمودار نشان می دهد كه ميان راه 
عقل كلی ستايشــگر آفريدگار و راه اين جهان ساختمند، همبستگی وجود دارد. پرستش آفريدگار توسط عقل 
كلی بر مبنای ســاختار شهادت ايمانی مسلمانان به يگانگی خداوند؛ يعنی ال اله اال اهلل، كه از چهار كلمه، هفت 
هجا و دوازده حرف تشكيل شده، استوار شده است. پس اين پرستش آفريدگار توسط عقل كلی بر مبنای چهار 
مقام اصلی تســبيح )پاكيزه كردن(، اضافة )باز بستن(، ابتهال )گردن نهادن( و تعظيم )بزرگ داشتن(، و همچنين 
چندين زيرمجموعه از آنها به هفت و دوازده بخش بنيان نهاده شــده اســت. گفته می شود اين ساختار پرستش 
متناظر اســت با ساختار جهاِن متشكل از چهار عنصر، هفت سياره و دوازده برج. مجموعه های همبسته با بدن 
انسان؛ يعنی چهار مزاج )خون، بلغم، صفرا و سودا(، هفت عضو داخلی )مغز، قلب، ششها، كبد، لوزالمعده، كيسه 
صفرا و كليه ها( و دوازده عضو »مرئی« )ســر، صورت، گردن، ســينه، شكم، پشت، دو دست، دو ساق و دو پا( 
ديگر به اين نمودار ضميمه نشــده اند. ترجمه انگليسی آن در سمت راســت. اندازه اصلی: نامشخص. برگرفته 
از ناصرخسرو، خوان اإلخوان، تحقيق: يحيی الخشــاب )القاهرۀ: مطبعة المعهد العلمی الفرنسی لآلثار الشرقية، 

1940م(، ص139.
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تجـارب  عرضـه  بـه  شـروع  عرفـان  و  می كردنـد 
عرفانـی »غير قابـل توصيف« خود جهت بررسـی و 
مداقـه ای نظام منـد می كرد، چه بسـا نياز بـه تصاوير 
ترسـيمی هم پديدار می شـد. در هر صـورت، عرفان 
اسـالمی كـه تنهـا شـامل شـمار كمـی نمودارهـای 
جهان شناسـانه اسـت، چنيـن اسـت؛ نمودارهايی هم 
كـه توانسـتند در ايـن ادبيـات جايگاهی يابنـد، همه 
دربـر دارنـده مهـر ثابـت ابن عربـی هسـتند؛ عـارف 
ـ فيلسـوفی كـه می تـوان گفـت بـا ارائـه فلسـفه ای 
عرفـان  انديشـه  تاريـخ  كل  وجـود،  از  همه جانبـه  

اسـالمی پـس از خـود را دگرگـون كرد.
ابن عربی شــخصًا نمودارهای متعددی جهت توصيف 
جنبه های خاصی از آموزه های عرفانی خود ترســيم 
كرد. دو طرح از اين طرحهای جهان نگارانه مربوط به 
سطوح مختلف وجود و آفرينش جهان از طريق اسماء 
الهــی را می توان در اثری موجز و مشــهور با عنوان 
إنشــاء الدوائر يافت.45 انتخــاب اين عنوان برای اثر 
مزبور از ســوی ابن عربی نشان دهنده اهميت ويژه ای 

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 ابن عربی به تصویر می کشــد. این نمودار 
تصویری از نظریه »حضرات خمس« ابن عربی است، هرچند که متن 
همراه این نمودار مســتقیمًا آن را منعکس نمی کند. 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 چکیده ای درباره »جهان زایی«، 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 كه وی برای نمودارهای مورد بحث قائل بوده 
اســت؛ هر چند كه با توجه به متن می توان فهميد كه 
هدف اصلی از تأليف اين اثر اهداف آموزشــی بوده 
است. طرح جهان نگارانه ديگر ابن عربی را می توان در 
شاهكارش، فتوحات المكية، يافت؛ اثری كه موضوع 
آن بررسی رابطه ميان »مركز« )= خود تجلی مطلق به 
مثابه خداوند( و دواير اطراف آن )= »جنس و نوع« 

به عنوان ُصَوری ازلی و ابدی( است )تصوير 16(.46
اگر به ياد بياوريم كه فلسفه ابن عربی به شدت فشرده 
و سبك نگارش وی هم به همان نسبت پيچيده است، 
ديگر برايمان تعجب آور نخواهد بود كه حداقل برخی از 
مفسران آثار وی به قصد ارائه آموزه هايش به شيوه ای 
ساده و قابل فهم به نمودارهای درون اين آثار توسل 
جسته بودند. به نظر می رسد گوناگونی نمودار ابن عربی 
از ســطوح مختلف وجــود، از محبوبيت خاصی نزد 
مريدانش برخوردار بوده است. شخصيتهای گوناگونی 
همچون مغربی شــاعر )د. 809ق/1406-1407م(، 
ابراهيم حقی، دانشــمند عارف مسلك دايرۀالمعارف 
نويــس )د. 1194ق/1780م(، و محمــد نورالعربی 
همگی  )1228ق/1813م-1305ق/1888م(  مالمی 
نسخه هايی از اين نمودار، البته با اندكی 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): 101-
19, 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 al-
Makkīyah is currently being edited by ‘Uthmān 
Yaḳyā and Ibrāhīm Madkūr, 10vols. to date 
beginning in 1972 (note 9).
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كرده انــد )تصوير17(47.)9( ولی به هر حال، يكی از 
مريدان متأخر مشــهور ابن عربی به نام حيدر آملی 
بود كه بــا توجه به همه داليل و قرائن موجود، هنر 
واقعی »نمودارشناسی« جهان نگارانه48 را در تاريخ 
انديشه اســالمی به شــكل قابل توجهی به تنهايی 

توسعه بخشيد. 

47. شــمس الدین محّمد مغربــی، جام جهان نُما )تهران، 1935م(، 
پیوســت پایانی کتاب الجبر و اإلختيار نصیرالدین محّمد بن محّمد 
الطوســی )1934م(، صص8 و17؛ نیز  نک: جــام جهان نما، در 
ديوان كامل شــمس مغربی، تحقیق: ابوطالب میرعابدینی )تهران: 
کتاب فروشــی زّوار، 1979م(، ص309؛ ابراهیم حّقی، معرفت نامه، 

ص50 )پانوشت13(.
 Abdülbaki Gölpınarlı, Melâmîlik ve Melâmîler
 (Istanbul: Devlet, 1931), 270, reproduces the
diagram from Muhammed Nūrü’l-‘Arabiyü’l-
 Melāmī’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).

گولپینارلی بر این باور بود که ســیّد محّمد ایــن نمودار را از جام 
جهان نمــای مغربی کپی برداری کرده اســت. همچنین، او به وجود 
طرحی مشابه در دوره عرشیّه نیازی مصری )د. 1105ق/1694م(، 

عارف ترک، اشاره دارد؛ اثری که من نتوانستم به آن دست یابم.
48. cosmographical “diagramology”

تصوير16: تصوير بخشــی از روابط ميان »حضرت« با »اعيان ثابته« بر طبق نظر ابن عربی؛ ترجمه انگليسی آن 
در ســمت راست. اندازه اصلی: تقريبًا 11*11 سانتی متر. برگرفته از ابن العربی، الفتوحات المكية، تحقيق: عثمان 

يحيی و ابراهيم مدكور )القاهرۀ: جمهورية مصر العربية، وزارۀ الثقافة، 1972م(، ج4، ص158 )فصل47(.  

تصوير17: نمودار ســطوح مختلف وجود، برگرفته از 
با  اندازه اصلی: 5/6*8/5 ســانتی متر.  معرفت نامه؛ 
اجازه كتابخانه بريتانيا، لندن )نســخه خطی به شماره 

12964، برگ 28ب(.

حيدر آملی در نقطه اوج جريانی خاص در انديشــه 
شيعه اثنی عشــری قرار دارد كه مشخصه آن درجه 
باالی صراحت در تأمالت عرفانی، و به ويژه تالش 
برای ادغام انديشــه ابن عربی در درون فلسفه شيعه 
اســت. بحث اصلی محصول به شدت فلسفی او را 
می توان در اين اصل خالصه كرد كه »شيعيان حقيقی 
در واقــع، همان صوفيان و صوفيــان حقيقی همان 
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شيعيان هستند«. به نظر می رسد صوفی ممتاز از نظر 
حيدر آملی، ابن عربی بوده است؛ بنابراين آملی انرژی 
فكــری نيرومند خود را به وظيفــه ادغام آموزه های 
اثنی عشــری با نظريه های ابن عربــی در درون يك 
كل منســجم و بسيار دقيق اختصاص داد.49 در همين 
راســتا، او به وفور به تصاوير ترسيمی روی آورد و 
نمودارهای جهان نگارانه بسياری ترسيم نمود، كه تنها 
28 نمونه از آنها تاكنون كشف شده است50.)10( اين 
نمودارها در نهايت دقت به گونه ای ترسيم شده اند كه 

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).

50. این نمودارها در کتاب المقّدمات حیدر آملی )پانوشــت8( آمده 
اســت. نمودارهای در اصل پراکنده در فصــول گوناگون متن عربی 
نســخه های خطی، در پایان متن چاپی ویراستاران جدید حیدر آملی 
آورده شــده اند. از جمله آثار دیگر حیدر آملی که ظاهراً دربر دارنده 
نمودارهایی بوده اند، ولی به  نظر نمی رســد دیگر وجود داشته باشند، 
عبارتند از: رســالة الجداول الموســومة بمدارج السالكين فی 
مراتب العارفين )كتاب جداول به مقامات معنوی گنوسی می پردازد 
که در آنها درجات ســالک عارف مشخص شده اند( و كتاب المحيط 
األعظم  و الطور األشم فی تأويل كتاب اهلل العزيز المحكم )کتاب 
اقیانوس محیط و کوه اســتوار به تفسیر باطنی کتاب خدا می پردازد(. 
برای آشــنایی با رســالة الجداول، نک: حیدر آملی، كتاب جامع 

األسرار و منبع األنوار، ویراسته هانری ُکربن 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 كتاب المحيط 
األعظم می نویســد که این تفســیر قرآن دربر دارنــده هفت بخش 
مقّدماتی )مقّدمات( و دوازده نمودار )دوائر( بوده اســت و هیچ گونه 
اطالعات بیشــتری درباره آن ارائه نمی دهد )صص147-149 متن 
عربی ]پانوشــت8[(. ویراســتاران )در ص6 مقدمه فرانسوی( همین 

عبارت را اشتباه ترجمه کرده و از »نوزده نمودار« یاد کرده اند.

تقريبًا انعكاس دهنــده همه جنبه های تأمالت فكری 
وســيع حيدر آملی هســتند، كه البته بررسی چنين 
نمودارهايی نيازمند بحث همه جانبه مجزايی در جايی 
ديگر اســت.51 چندين طرح از اين طرحها به منظور 
نشان دادن نكاتی از تعاليم ابن عربی ترسيم شده اند كه 
حداقل در برخی از موارد از خود طرحهای ابن عربی 
گرفته شــده اند. اما اكثر قريب بــه اتفاق نمودارهای 
حيــدر آملی، نمودارهايی اصيل و نوآورانه هســتند 
كه موضوع اصلی آنها را می توان در قالب شــبكه ای 
پيچيده از تناظرات ميــان دو قلمرو اصلی خلقت ـ 
يعنی جهان آشــكار، موجودات مادی و جهان پنهان، 
موجودات معنوی ـ نشــان داد. اين دو چهره مكمل 
از آفرينش به ترتيــب در دو كتاب از حيدر آملی با 
نامهای كتاب آفاقی و كتاب انفســی مورد اشاره قرار 
گرفته اند. همچنين، اين »علم« تناظرات مستلزم كتاب 
وحی ـ قرآن ـ بود؛ كتابی كه به نظر می رسد به عنوان 
ابزاری كشــفی در راستای كشف و شهود مجموعه ای 
از روابط به كار می رود؛ كشــف و شهود روابطی كه 
دو فلــك خلقت ]غيب و شــهادۀ[ را پايه ريزی و به 

يكديگر متصل می كنند.
جدای از شــماری نمودارهای كاماًل غامض و مبهم، 
آنچه درباره جهان نگاری حيــدر آملی جالب توجه 
است، اهميتی است كه نويســنده برای اين نمودارها 

51. تحلیلی جامع از مســائل مربوط به این شش نمودار را می توان 
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 هیچ کــدام از آنها در اینجا وجود 

ندارد.
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قائل است: آنها تصاويری ِصرف نيستند؛ بلكه به پندار 
آملی، اين تصاوير به عنوان بخشــی مستقل از كاری 
كه در آن عرضه می شوند، به شمار می روند.52 فهميدن 
منظور آملــی از اعطای چنين اســتقاللی به تصوير 
ترســيمی در برابر متن نوشتاری چندان آسان نيست، 
ولی با ايــن همه دليلی برای اين تفكر كه نمودارهای 
مورد نظر صرفًا نتايج حاصل از تالشــی آگاهانه در 
ارائه تصويری آشــكار از متــن نبودند، وجود دارد. 
حداقل در برخی از موارد، تصوير ارائه شــده روی 
كاغذ نه تنهــا صرفًا ابزاری تصويری نيســت، بلكه 
تجربه درونی واقعی نويســنده را گزارش می كند.53 
بنابرايــن به احتمال زياد از نظــر آملی، نمودارها از 
چنان درجــه ای از صراحت و عمق برخوردار بودند 
كه بســيار فراتر از پســماند ضمنی و بسيار ضعيف 
واقعيت موجود در متن مكتوب شمرده می شدند. در 
اين زمينه، ترسيم در مقايسه با كالم رسانه بهتری در 
جهت نمايش واقعيتهای معنوی و مابعدالطبيعی شمرده 
شــد و بدين ترتيب، نويســنده با تبديل شدن به يك 
52. حیدر آملی، المقّدمات، متن عربی، 18، بند50، خطوط20-18، 
مقدمه فرانســوی، صص18-21 و 32-33 )پانوشت8(. حیدر آملی 
در ایــن عبارت تصویــری از این اثرش در هفــت بخش ارائه کرده 
است: ســه بخش مقّدماتی )تمهيدات(، سه بخش اصلی )اركان(، و 
نمودارها )دوائر(. شــمار نمودارهای ارائه شده در همین بخش، 27 
عدد اســت؛ هرچند که در واقع تعداد همــه نمودارهایی که این اثر 
شامل می شــود، صرفًا 28 عدد است. احتمااًل عدد 27 به فصول 27 
گانه فصوص الحكم ابن عربی اشاره دارد، اثری که ظاهراً المقّدمات 

تفسیری از آن است.
53. از جمله چنین مواردی تصویر7 المقّدمات در بخش نمودارهای 
ذیل متن عربی است )پانوشت8(. حیدر آملی این نمودار را بر مبنای 
منظره ای که از آســمان بغداد به هنگام شب در سال 755ق/1354م 
دید، ترســیم کرد. در این منظره، اســامی به رنگ قرمز نوشته شده 
و تصاویر به رنگ آبی الجوردی ترســیم شــده اند. اسامی »چهارده 
معصوم« عرفان شــیعی )دوازده امام، حضرت محمد]ص[، و دخترش 
فاطمه]س[( هم با نظمی خاص گرداگرد دایره ای با چهار محمد]ص[ 
و چهار علی]ع[ در چهار گوشــه نمودار جای گرفته اند. احتمااًل این 
چشم انداز و ثبت متعاقب آن در اثری مختص تفسیر فصوص الحكم 
ابن عربی بازتــاب واکنش حیدر آملی به دیدگاههای ابن عربی درباره 
والية باشــد. این مسئله توسط هانری ُکربن در این اثر مورد بحث و 

بررسی قرار گرفته است:

Les Fidèles d’amour, 201-8 )32پانوشت(.

»نمودارشــناس« به درخواست بحث از ترجيح يكی 
بر ديگری پاســخ داد. همان گونه كه نشان داده شد، 
نويسندگان بسياری در تاريخ انديشه اسالمی وجود 
داشــته اند كه در راســتای چندين راه متفاوت برای 
بيان نكاتی در باب تأمالت جهان شناسانه، به نمايش 
ترسيمی روی آورده اند. اما حيدر آملی در باور خود 
به توان نمايشی نمودارها كاماًل منحصر به فرد است. 
از اين جهت، او شايد تنها »جهان نگار« حقيقی در اين 

تاريخ پيچيده باشد.

جهان نگاری دینی
پيمايش طرحهای جهان نگارانه پيشين يافت شده در 
متون فلســفیـ  علمی و گنوســیـ  عرفانی اسالمی 
نشانگر آن اســت كه جريان اصلی ادبيات دينی در 
كل، فاقــد نمودهای جهان نگارانه اســت. حال آنكه 
قطعًا در يك تعميم معتبر، نبايســتی تصور شــود كه 
بيزاری دانشمندان مســلمان »علوم دينی« نسبت به 
تأمالت جهان نگارانه )و شايد هم نسبت به نمودهای 
بصری( عموميت داشــته اســت. نمونه مورد نظر در 
ايــن زمينه، جهان نگاری كامل دينی يافت شــده در 
اثــر دايرۀالمعارفی دانشــمند ـ عــارف فوق الذكر، 
ابراهيم حقی، با عنوان معرفت نامه است كه با نمايش 
»مكان نگارانه« ای بسيار جالب توجه از روز قيامت 
همراه اســت )تصوير 18(.54 پيدايی چنين تفسيرهای 
بصری استثنايی از عالَم دينیـ  كه با بهشتی هشت طبقه 
در باال و جهنمی هشت طبقه در پايين كامل شده ـ در 
يكی از مشهورترين نســخه های خطی دينی برجای 
مانــده از اواخر عصر تركيه عثمانی نشــانگر امكان 
وجود جهان نگاريهای مشــابه در آثار دينی ديگر به 
زبانهای اسالمی است؛ ولو اينكه من همچنان از وجود 

54. برای آشنایی با ابراهیم حّقی ارزرومی، نک:
 Ziya Bakιcιoğlu, “Ibrahim Hakkι (Erzurumlu),”
 in Türk Dili ve Edebiyatι Ansiklopedisi, 6vols. to
date (Istanbul: Dergāh Yayιnlarι,1976-), 4:325-
26.
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چنين طرحهايی بی خبر باشم. به همين نسبت، احتمال 
چرخيــدن طرحهای جهان نگارانــه در ميان مردم به 
شكلی ســرگردان جای توجه و تأمل دارد. بنيان در 
اينجا بسيار سست و لرزان است؛ زيرا اسناد و مدارك 
موجود درباره فرهنگ عامه ناچيز و اغلب با ريشه ای 

بســيار متأخر هستند. با اين حال، شواهد موجود در 
آثار منتشر شده حاكی از نيازمندی شديد به پژوهش 

در اين زمينه می باشند.55 

55. به عنوان مثال، نک: به دو طرح چاپ شده در این کتاب:
 Malik Aksel, Türklerde Dinî Resimler (Istanbul:
Elif Kitabevi, 1967), 112 and 127.

تصوير18: »مكان نگاری« روز قيامت، برگرفته از معرفت نامه؛ محل معاد و قيامت در وســط، توســط حلقه ای 
از آتش محصور شــده و با ميزان كه به وســيله ی آن اعمال انسان سنجيده می شــود، دفاتر اعمال، لوای حمد و 
صندليهای تعيين شــده برای همه پيامبران و علمای دينی كه قصد نظارت بر فرايند دادرسی اعمال را دارند، كامل 
شده است. تنها راه خروج از اين محل تجمع به صراط مستقيم می انجامد، ]پل[ صراطی كه بر باالی جهنم كشيده 
شــده است: تنها كسانی كه اعمال خوبشان سنگين تر از گناهانشان است، خواهند توانست از اين پل كشيده شده 
بر فراز جهنم عبور كنند و مسير خود را تا بهشت در باال ادامه دهند. اندازه اصلی: 19*9/3 سانتی متر. با اجازه 

كتابخانه بريتانيا، لندن )نسخه خطی به شماره 12964، برگ 24آ(.
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پی نوشتها )مترجم(
1. نك: »عالَم«، ج11، صص22و23.

 ،»cosmos« 2. فرهنگ ريشه شناسی انگليسی، ذيل
ص303.

3. برای كسب اطالعات بيشتر نك: »عالَم«، ج11، 
صص23و24.

4. “cosmology”, vol.2, P.677.

)ايرانشناســي( دانشــگاه  ايراني  5. دفتر مطالعات 
مريلند كه بــا عنوان »دفتر مركــز مطالعات ايرانی 
فعاليت مي كند، در سال 1383ش/2004م  روشن« 
توســط خانم دكتر الهه اميديار ميرجاللی در آمريكا 
تأسيس شده است و از سال 1391ش/2012م پس 
از آقای دكتر احمد كريمی حّكاك، با رياســت خانم 
دكتر فاطمه كشــاورز همچنان به فعاليت خود ادامه 

می دهد.
6. عرفانی خفی و درون گرايانه.

7. ترجمه فارسی ارائه شده در اينجا به نقل از كتابی با 
اين اطالعات كتاب شناختی است: آملی، سيد حيدر، 

مقدمه كتاب نص النصوص در شــرح فصوص الحكم 
محی الدين بــن عربی، ترجمــه محمدرضا جوزی، 
تهران، روزنه، چاپ اول، زمستان 1375ش، ص88.

8. ترجمه فارســی به نقل از: ابن عربی، محيی الدين 
محمد بن علــی، ترجمه فتوحات مكيّــه، معارف: 
بابهای 35 تا 67، ترجمــه محمد خواجوی، تهران، 

مولی، چاپ دوم، 1383ش، ج4، ص154.
9. كتاب عبدالباقی گولپينارلــی با عنوان مالمت و 
مالمتيان توســط توفيق سبحانی ترجمه شده و نشر 

روزنه آن را به چاپ رسانده است.
10. نســخه ای خطی از كتــاب دوم با عنوان كتاب 
المحيط األعظــم و البحر الخضم فــی تأويل كتاب 
اهلل العزيز المحكم در كتابخانه آية اهلل مرعشــی نجفی 
موجود است و به اهتمام سيد محسن موسوی تبريزی 
توســط العهد الثقافی نوٌر علی نور در هفت مجلد به 
چاپ رسيده است؛ برای مشــاهده جداول و دواير، 

نك: ج1، صص117-100.

- آملی، سيد حيدر، مقدمه كتاب نص النصوص در شرح 
فصوص الحكم محی الدين بن عربی، ترجمه محمدرضا 

جوزی، تهران، روزنه، چاپ اول، زمستان 1375ش.
- آيتو، جان، فرهنگ ريشه شناســی انگليسی، ترجمه 
حميد كاشــانيان، تهران، فرهنگ نشر نو؛ معين، چاپ 

اول، 1386ش.
- ابن عربــی، محيی الديــن محمد بن علــی، ترجمه 
فتوحات مكيّــه، معارف: بابهای 35 تــا 67، ترجمه 

محمد خواجوی، تهران، مولی، چاپ دوم، 1383ش.
- سيدعرب، حسن، »عالَم«، در: دايرۀ المعارف تشيع، 
ج11، زيرنظر احمد صدر حاج ســيدجوادی، كامران 
فانی و بهاءالدين خرمشاهی، تهران، شهيد سعيد محبی، 
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