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  سهروردي شیخ شهاب
  

از کتاب را  یمی. ندیدستم رسبه یثربی ییحی دینوشته س ،»قلندر و قلعه« ،يزیبه لطف دوست عز ش،یچند سال پ
 ،يگریبه لطف دوست د ،راًیآن روزگار کتاب را از من گرفت و نتوانستم آنرا تمام کنم. اخ یخواندم؛ دوست امیهمان ا

 یشخواندم و اوقات خو اریرا با لذت بسبار تمام آن نیا د؛یدستم رسخوان بهاثرِ دلکش و خوش نیاز ا يگرینسخه د
ارف بزرگ و ع لسوفیف  ،يسهرورد نیالدشهاب خیپر تب و تب  و پر تالطم ش یرا تجربه کردم. کتاب، شرح زندگ

 ن،یالدحلب، توسط ملک ظاهر، فرزند صالح يبه اصرار و الحاحِ فقها ،یسالگ 38و مشهور قرن ششم است که در سنّ 
» ختم نوبت«شده، متهم شد به انکار  دهیهم نام» مقتول خیش«و  »دیشه خیش« ،انینیکه در آثار پس يکشته شد. سهرورد

 ـ حاکم« دهیو جا انداختن ا انیو باطن انیعیش یاسیآراء س دنیمستقرّ و برکش یِاسیبر هم زدن نظم س يو تالش برا
 ریتعب االسف، او که بهو مع فتادیخ شهاب کارگر و موثر نیش اتیداشت. دفاع ینامه افالطونکه تبار و نسب »میحک

اب خاك در نق يرو تاًیشد و نها ریقوم تکف ي، علمش بر عقلش غلبه داشت، توسط زعما»مقاالت«در  يزیشمس تبر
  . دیدراز کش» پشت حوصله نورها« و دیکش

رده و ک اسیقرن هفدهم، ق يِهلند يزاده يهودی لسوفیف نوزا،یشهاب را با باروخ اسپ خیدر خلوت، ش بارها
 یرسم انیکردند؛ هر دو توسط حامالن و قار یقالب ته یسالگ 40یام؛ هر دو مجرد بودند؛ هر دو حوالستوده

 يسنگ از خود بر جاگران يزد و آثاریموج م وغنب يهاشدند؛ در هر دو بارقه ریها، تکففقها و خاخام یعنی عت،یشر
ه را ب »نیلحن آب و زم« و» باز نسبت داشتند يهابا تمام افق« و» امروز یبزرگ بودند و از اهال« گذاشتند؛ هر دو،

زنم و شب و روز در یگذار دم مریماندگار و تاث تیدو شخص نیا يهاست در حال و هوا. مدتدندیفهمیم یخوب
م. اگر القاء کرد »يسهرورد ادیبن«را در  »نوزایفلسفه اسپ«گفتار درس شیکنم. چند سال پیمل مأشان تو آراء احوال

ت و غرابت غراب«شدن است، تحت عنوان  ییگفتار که در آستانه نهادرس نیافتد، صورت منقحِ ا ریموافق تقد ریتدب
  شود. یمنتشر م ندهیدر بهار سال آ ،»نوزایاسپ

 نیا .است، در مطالعه گرفتم يشهاب سهرورد خیش يهارا که متضمن داستان» اشراق خیش يهاقصه«کتاب  ،راًیاخ
 ،یمنتشر شده است. مدرس صادق ياو آراسته کویشده و در قالب ن ستهیرایو یجعفر مدرس صادق ياثر، به همت واال

دوم  مهیدر ن اشراق خیش يهازبانان با داستان یما فارس انیکرده که ژانر داستان کوتاه، در م دیکأامر ت نیبر ا یدرستبه
ها، فرم داستان نیا یو عرفان یفلسف نِی. فارغ از مضاممیااز آن غفلت کرده يریکه کث يشود؛ امریقرن ششم آغاز م

 روم،یم شتریچه پاست. هر زیمل برانگأخود مهم و ت يشهاب)، در جا خیش( يکردن آنها توسط راو تیو نحوه روا
 يشتریب يگرو جلوه تیاهم می) براnarrator( ي)  و راوnarration( تیقلم، مفهوم روا یاز اهال یکیبه عنوان 

تر و نهاده، همدل دیکأامر انگشت ت نیبر ا ،»یاعصار ظلمان يانسانها« یِکند و با هانا آرنت که در اثر خواندنیم دایپ
را  و آن نیا تیاست و متفکر، در کار و بار خود، حکا يگرتیجنس روا زا لیاص دنِیشیشوم. اندیتر مداستانهم

 ترتر و دلکششهاب، به نزدم برجسته خیآثار ش يِگرتیجنبه روا رو،نیکند. از ایکند و قصه خود را ثنا میرها م
  شده است.   
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 قیهستم؛ از قضا به تفار» مقاالت« کتاب درخشانِ تیبا محور يزیشمس تبر ءدر کار شرح احوال و آرا امیا نیا
 يهاهشرح قص«گفتار دوره، درس نیاست. بنا دارم، پس از اتمام اکرده  ادی یکیاشراق به نخیاثر از ش نیشمس در ا

ه ب یو حکمت دوق یو حکمت بحث میبگو يسهرورد از »يسهرورد ادیبن«در  و میرا برگزار نما »يشهاب سهرورد
 مده، بشکافم و شرح دهم.آ شیهانابغه دوران را، چنانکه در داستان نیا تیروا


