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The connection between Plato's Philosophy and Illuminationist Wisdom can be
found, regardless of Suhrawardi's statements about Plato as one of the most
prominent sages endowed with gnostic intuition, through the analysis of the
agreements between these two philosophers in treatment of the key ideas
rooted in what Suhrawardi calls “the eternal substance of wisdom”. According
to this method, which goes beyond the mere historical researches, the works of
the two philosophers are compared in respect of possessing themes concerning
spirituality and initiatic path. The goal of the true philosophy conceived and
practiced by Plato and Suhrawardi is happiness, and this happiness amounts to
the likeness to God. Therefore, the most fundamental theme in this philosophy
is the homogeneity of human essence with divine truths which has been
forgotten as a result of attachment to body. The initial principle of philosophy
as a spiritual path is thus the remembrance of the deiform self as a capacity in
man to achieve that goal. Suhrawardi and Plato, in addition to reasoning about
this theme, have also dealt with it in a symbolic-allegorical way. The symbols
concerning the theme in question can be found particularly in Suhrawardi's
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mystical treatises and in such Plato’s dialogues as Republic and Phaedrus.
Symbols such as hedgehog, dewdrop, bird, heart and world reflecting cup,
winged chariot, eye of soul and their correlated symbols, such as captivity in
trap, leather, cave and hole, burial in grave are all representative of the dual
status of man, celestial as well as mundane.
Keywords: Suhrawardi, Plato, Self-Knowledge, Symbolism.
According to Suhrawardi, there is a remarkable agreement between Plato's
philosophy and Oriental Wisdom in general. This agreement which is rooted in
the perennial essence of wisdom not in purely historical influences, can be
considered in three aspects: first, in terms of the main content of this wisdom;
second in terms of the method of its realization; and third in terms of its mode
of expression. At first glance, what seems well known and most recognized
about the agreement between Suhrawardi and Plato is the harmony of the
philosophy-wisdom of these two in respect of the content, and especially their
unanimity in the belief in the intelligible world of Ideas (or divine archetypes).
As regards the methodological agreement, general and concise remarks to the
idea of direct intuition (dhawq) or mystical contemplation can be found in some
of Suhrawardi's phrases. Nevertheless, regarding the agreement in the mode of
expression, there seems that we have no serious study based on the works of
these two philosophers. In his introduction to the Wisdom of Illumination
(Hikmat al-Ishraq), Suhrawardi has affirmed the symbolic language of Greek
and Persian sages. Thus it can be said that the prominent characteristic of all
manifestations of Oriental Wisdom is the symbolic language. This mode of
expression is more appropriate to intuitive Intellect, while conceptual and
analytical language is more appropriate to discursive reason. In the works of
Suhrawardi and Plato, in addition to analytical and argumentative expression,
symbolic expression has a very important place in conveying spiritual
meanings and transcendent truths. The idea of symbolic expression, therefore,
affords a common fundamental element which enable us to understand more
profoundly the agreement between Suhrawardi and Plato.
In this research, we have tried to explain the thematic and methodological
agreement through a careful examination of the stylistic agreement. The
explanation is made by focusing on the idea of self-knowledge or more
precisely, the idea of the remembrance of the divine essence of the soul and its
symbolism. In fact, this idea constitutes the first stage in the practice of spiritual
exercises in both Illuminationist philosophy and Platonic philosophy, and
furthermore is regarded as the cornerstone of Oriental Wisdom in general.
1. The self-knowledge or remembrance of the divine essence of the soul is
the sine qua non of realizing godlikeness as the goal of philosophy-wisdom
According to Plato, philosophy as an intellectual and erotic practice aims at
godlikeness by acquiring the most excellent form of knowledge. Similarly,
Suhrawardi believes that acquiring the highest knowledge is worthy of human
being, and therefore, the relationship between man and Divine Truth is the
relationship between the "noblest knower" and the "most exalted known".
Thus the goal of Illuminationist wisdom, like Plato’s, is likeness to God. Such a
concept of philosophy as a spiritual practice and its ultimate goal, that of
becoming like God, is based on the homogeneity between human essence and
Divine Truths. In other words, man has a divine essence, and therefore the
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capacity of achieving such a lofty goal lies in his nature. Hence, all the efforts of
Socrates, the Platonic philosopher par excellence, were made to realize in his
life the famous maxim "know thyself", and in a similar way Suhrawardi affirms
that "the knowledge of God depends on the knowledge of self."
2. Suhrawardi and Plato’s symbolism on the dual situation of man and the
necessity of remembering of his own divine self
As regards the subject-matter of self-knowledge, Suhrawardi and Plato use
symbols that indicate the dual state of man, celestial and terrestrial. But these
two states are not of the same degree, one constituting the true nature of man,
whereas the other having an accidental status. Symbols that indicate the dual
state of man can be included in the framework of more universal and
fundamental dualities, each of which represents the duality of human state in
one or other aspect. These dualities are: upwardness-downwardness; lightdarkness (the most fundamental duality in Illuminationist Wisdom); freedomcaptivity; life-death (in close connection with godlikeness and immortality);
pearl-shell; And ignorance-knowledge (in direct connection with the purpose
of human life). Symbols that refer to the luminous and godlike nature of man
with more emphasis can be related to the fundamental ideas of centre (or even
the axis of human existence), knowledge and luminosity. Symbols such as
sullied leather, captivity in trap, cave or hole, and burial in grave all they refer
to the body and imprisonment in the material world, whereas symbols such as
hedgehog, dewdrop, bird, window, heart, world reflecting cup, winged chariot,
and eye of soul, all of them indicate the noblest and purest part of the human
soul nourished and nurtured by divine truths, turning one’s whole attention to
which is the function of true philosophy.
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خودشناسی بهعنوان سرآغاز سلوک فلسفی
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چکیده
پیوند میان فلســ ا افالطون و متمت اشــراقی را ــر نظر تصــريتا
ســهروردی در باا افالطون باعنوان برجســتاترين متیم ــامش شــهود،
میتوان از طريق واکاوی قرابتهای اين دو فیلســو در پرداختن با منانی
کل یدی کا با تنبیر ســـهروردی در «خمیره ازلی مت مت» ريشـــا دارند،
باز شناخت .طبق اين روش کا فراتر از پژوهشهای تاريخی ا ست ،آثار اين
دو فیلســو از جهتی میايســا میشــوند کا واجد ممــامین ســلوکی و
مننویاند .غايت فلســ ا راســتینی کا افالطون و ســهروردی بدان اشــت ا
دا شتا اند سناد بوده و اين سناد همان ت شبّا با الا ا ست .از اين رو،
ممــمون بنیادی در اين فلسـ ا عبار اســت از ســنخیت میییت انســان با
میايق الهی کا بر اثر تنلق يافتن با تن فراموش شـــده اســـت .بدينترتیش
ا ل آغازين فل س ا باعنوان نوعی سلوک مننوی تذکار خود الهی با عنوان
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ا ستندادی در ان سان برای م صو آن غايت ا ست .سهروردی و افالطون
عالوه بر بتث نظری دربارة اين ممــمون ،با بیان رمزیـــــتمثیلی نیز بدان
پرداختااند .در آثار سهروردی ،با ور متمرکز در ر سالاهای تمثیلی ،و
در افالطون نیز ،در الباالی گ تگو هايی نظیر جمهوری و فايدروس میتوان
رمزهايی کا در میام اين تذکارند باز شناخت .رمزهايی نظیر خارپ شت ،قطره
شبنم ،پرنده ،قلش و جامجهاننما ،و رمزهای همب ستا با آنها ،نظیر ا سار
در دام و چرم و چاه همگی نمودار وضــنیّت دوگانا بشــرند :آســمانی و
زمینی .اين منانی را در افالطون با رمزهايی نظیر ارابا بالدار و چشم جان ،و
در میابل با هیوالی توفونی ،گالوکس دريايی و نیز در پیوند با رمز هايی
نظیر اسار در غار و دفنشدن در قبر میتوان بازشناخت.

کلیدواژه ها :سهروردی ،افالطون ،خودشناسی ،بیان رمزی
 )0مقدمه

سهروردی در رسالة کلمة التصوف ،با اشاره با متمای پارسی میگويد کا «ذوق
افالطون» ،شاهد و تأيیدی است بر «متمت نوری شريف» ايشان و خود را امیاکننده
اين متمت در کتاا حکمة اإلرشاق ،منرفی میکند (سهروردی0931 ،ط .)023 :از نظر

او فلس ة افالطون پیوند وثیق و هماهنگی عمییی با «متمت فهلوی» و در مننايی
وسیعتر ،با متمت مشرقزمین دارد .آنچا در آثار سهروردی برجستا است ،استناد مترر
وی با متمای يونان ماقبل ارسطو و متمای پارسی (متماء ال ُرس ،فهلويّون ،التتماء
الخسروانیّین) است .اما در فیرهای شاخص و مهم از حکمة اإلرشاق کا دربارة انوار قاهره
و مُثُل نوريا است ،با توافق و تطابق مشاهدا متمای يونانی و ايرانی و هندی در اين
خصوص استناد میجويد (سهروردی0931 ،د .)056 :فیرة مهم ديگری کا میتوان در
اينجا بدان اشاره کرد در بخش طبینیا مطارما آمده است:
و أودعنا علم احلقیقة کتابنا املسمممب بمکمة اإلرشاق احیینا هیا احلکمة الیتیقة
التب ما زالت ائمة هند و هارس و بابل و مرصمم و مدمای نوناإ یلب اهونوإ

ندوروإ علیها و نستخرجوإ عنها حکمتهم و هب اخلمریة األزلیة( .سهروردی،
.)933 :0939
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از همین اشارا مختصر میتوان پیبرد کا از نظر سهروردی میان فلس ة افالطون و
متمت مشرقیان با طور کلی ،هماهنگی چشمگیری وجود دارد .اين پیوند و هماهنگی
را از سا میث میتوان دانست :نخست از میث درونماية ا لی اين متمت؛ دوم از
میث روش مصو آن؛ و سوم از میث چگونگی بیان ،تنبیر و تنلیم آن .در نگاه نخست،
آنچا در خصوص نسبت میان سهروردی و افالطون مشهودتر و مشهورتر مینمايد،
هماهنگی متتوايی فلس اـمتمتِ اين دو فیلسو ـمتیم و باويژه ات اق نظر آنها در
قو با عالم مثل عیلی است 0.اما دربارة هماهنگی روشی ،اشاراتی کلی و اجمالی با ايدة
ذوق و شهود را در عبارا سهروردی میتوان يافت 2.با نظر میرسد دربارة هماهنگی
بیانی با گوناای کا در خور آن است ،مطالناای جدی کا بر متون اين دو فیلسو ـمتیم
مبتنی باشد ،ور

نگرفتا است .خود سهروردی در میدمة حکمة اإلرشاق ضمن اشاره

با پیوند میان «علماألنوار» و متمت متمای يونانی و پارسی با رمزی بودن بیانا ايشان

تصريح کرده است« :وکلامت األولنی مرموزه» (سهروردی 0931 ،د .)01 :بدينسان میتوان
گ ت ،ويژگی بارز همة مظاهر «متمت مشرقی» قالش داستانگويانا و زبان رمزی و
تمثیلی يا زبان سَمبُلیتی است 9.بیان رمزی يا سَمبُلیسم ،بیانی جمنیـترکیبی يا سینتتیک
است ،يننی ممامین و منانی متندد ،در تصوير يا انگارهای متسوس ،چنان در هم تنیده
شدهاند کا يک کلّ يتپارچا را تشتیل میدهند و اين منانی و ممامین با شیوههای
مختلف با يتديگر ارجاع میدهند و با عبارتی در يتديگر ممور دارند و اين بیان
تناسش بیشتری با عیل شهودی دارد ،ما آنکا بیان تتلیلی با عیل جزئی و استداللی
مناسبت دارد .وانگهی ا ل ماکم بر رمزــسَمبُل ،وجود نسبت مماثلت و همآرايشی (با
زبانهای اروپايی؛ آنالوژی) میان منانی منیو و ُوَر متسوس است .از اين رو ،تأمل و
تمرکز بر رمز نوعی بیداری (تنبا يا تذکار) نسبت با میايق متنالی برای عیل بشری فراهم
می آورد کا در وضع متنار  ،مأنوس با ور مسی و خیالی است 5.در آثار سهروردی
و افالطون افزون بر بیان تتلیلی و استداللی ،بیان رمزی ــ سَمبُلیتی جايگاه بسیار مهمی
در ابالغ منانی مننوی و میايق متنالی دارد 6.بنابراين ،از اين میث نیز میتوان مبنای
وامدی را پیدا کرد کا با تتیا بر آن قادر خواهیم بود سهروردی و افالطون را در کنار
يتديگر قرار دهیم.
توجا با بیان رمزیـسمبلیتی ،اين اهمیت را دارد کا پیوند متمت مشرقی را با کتش
آسمانی (کالم الهی) کا تنابیر اکمل و اتمّ متمت ازلی قدسیاند ،روشنتر میسازد .قرآن
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کريم از اين بیان بارها است اده میکند و مخاطش «ضرا األمثا » خود ــ از جملا آية
مبارکة نور ــ را نا فیط عموم انسانها (النّاس) بلتا باويژه اهل علم (النالمون) میداند.
بنابراين بیان رمزی و تمثیلی ،هم برای عوام و هم برای خواص چونان متملی است برای
تذکر ،تنیل و ت تر (ابراهیم25 :؛ عنتبو 09 :؛ مشر .)20 :ممر مسیح (ع) نیز نتا
بسیار را «با مَثَلها» 2تنلیم میداد (متی ،باا .)9 :09
در اين پژوهش میکوشیم هماهنگی متتوايی و روشی را از طريق مطالنة دقییتر
هماهنگی بیانی ،با ت صیل بیشتری روشن سازيم .تبیین هماهنگیهای ساگانا و باويژه
هماهنگی بیانی ،در پژوهش ماضر ،با تمرکز بر ايدة خودشناسی و تذکار گوهر الهی ن س
ور میپذيرد .گزينش ايدة خودشناسی برای نشان دادن پیوند افالطون و سهروردی،
با هیچ وجا گزينشی خودسرانا و ات اقی نیست .در میییت ،اين ايده ،هم در متم مرملة
نخستین طی طريق يا سلوک مننوی در متمت اشراقی و فیلوسوفیای 3افالطونی است
و هم رکن اساسی متمت مشرقی با شمار میرود.
در همین سرآغاز بتث ،ذکر دو نتتة ديگر ضروری است .نخست اينتا هماهنگی میان
سهروردی و افالطون (اعم از هماهنگی متتوايی و روشی و بیانی) ،ريشا در خمیرة ازلی
متمت دارد نا در اخذ و اقتباسهای رفاً تاريخی .لذا اگر در پژوهشهايی از اين
دست ،بیان اين دو متیم در کنار يتديگر میآيد ،با مننای نشان دادن تاثیرهايی نیست
کا در خال تاريخ و رفاً از طريق آثار متتوا يتی بر ديگری رخ داده است ،بلتا
بستری است برای نشان دادن متمت وامدی کا ظهوراتی اگرچا مت او ولیتن قريش
و همگون دارد کا خود بر ومد آن متمت تّا میگذارد .از اين رو در اين پژوهش
گاه از سهروردی آغاز میکنیم و با افالطون میرسیم و گاه افالطون را مسیر فهم شیخ
اشراق قرار میدهیم تا بدين گونا وجوه مختلف يک مننای وامد را در ظهورا رمزگونا
آن بازشناختا باشیم.
دومین نتتاای کا در اين میدما بايد بدان پرداخت ،راجع با متون مورد است اده و
دامنا منابع اين پژوهش است .سهروردی در آثارش خويش ـ و با ويژه در رسائل موسوم
با «رسائل عرفانی» کا با زبان فارسی نگاشتا شدهاند ـ مطابق ديدگاهش دربارة متمت
و نیل با آن ،با ممامین مننوی ـ سلوکی از جملا تذکار گوهر الهی ن س اشاره کرده
است ؛ در اين پژوهش تالش خواهیم کرد متناسش با موضوع خويش ،رسالاهای مونس
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یر سیمرغ و مصة الغربة الغربیة را از نظر بگذرانیم .امّا در اين میان ،رسالة ل ت موران

01

اهمّیت خا ّی دارد ،چرا کا با تصريح سهروردی متمرکز بر «کلماای چند در نهج سلوک»
است و بنابراين منانی و رمزـ سَمبُلهای مورد نظر در اين پژوهش را يتجا گردآورده
است و از اين رو در عین ايجاز ،رسالاای جامع است ،در مالی کا ديگر آثار ،عمدتاً
متمرکز بر «کلماای چند در میییت» 00يننی میايق نظری درباا آفاق و ان ساند و از
همین رو ل ت موران متن مبنايی ما در بخش رمز – سَمبُلهای سهروردی خواهد بود.
اما برای بازشناختن مممون خودشناسی و رمزـ سَمبُلهای متناظرش نزد افالطون نمی-
توان بر اثری خاص از وی متمرکز شد بلتا بايد آنها را در آثار مختل ش جستجو کرد .با
وجود اين ،میتوان گ ت مهمترين آثاری کا اين مممون در آنها قابل تشخیص است،
گ تگوهای مهمانی (سیمپوزيوم) ،فايدروس ،فايدون و جمهوری (پولیتِیا) و آلتبیادس
او اند و رمزـسَمبُلهای ا لی« ،تمثیل/تصوير» ) (εἰκών/eikōnمنرو با تمثیل
02
غار در آغاز کتاا ه تم جمهوری و تمثیل ن س چونان ارابة بالدار در فايدروس است.
برای بررسی مممون سلوکی و مننوی در باا خود الهی و لزوم تذکار اين میییت در
آثار افالطون و سهروردی ،در آغاز با غايت فلس ا بامثابة نوعی سلوک مننوی ،اشارهای
اجمالی و کلی میکنیم تا تمهیدی برای مبامث ا لی باشد و سپس وارد بتث ت صیلی
دربارة ايدة مذکور و رمز -سَمبُلهايی میشويم کا با آن اشاره دارند.
 )1خودشناسی یا تذکار گوهر الهی نفس به عنوان سرآغاز سلوک فلسفیـمعنوی
غايت انسان و با طور خاص متمت و فلس ا ،چنانتا خواهیم ديد ،نیل با «منرفت» با
مننايی خاص است .اقتمای چنین منرفتی آن است کا ن س انسانی با عنوان آنچا کا
پذيرای اين منرفت است ،بايد با آن مناسبت و هماهنگی ذاتی داشتا باشد و با درستی
همین مناسبت ذاتی است کا سلوک را «امتانپذير» میسازد .از اين رو ممتندانستن
سلوک مننوی برای تتیق منرفت و مصو ِ غايا مترّتش بر آن ،متوقف بر شناخت
گوهر راستین ن س است .بدين ترتیش برای روشن ساختن اينتا خودشناسی يا با ياد
آوردن گوهر راستین انسان ،میدما ضروری سلوک مننوی و با عبارتی نخستین مرملة
آن با شمار میرود ،مناسش است کا ابتدا غايت کلی سلوک را بااجما از نظر بگذرانیم.
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 )0-1پیوند میان «معرفت» و «سعادت» در بیان اشراقی و افالطونی
سهروردی در ابتدای رسالا یر سیمرغ توضیح میدهد کا از چا جهت منرفتی کا
مختص «اخوان تجريد» است ،اهمّ علوم است؛ با گ تا وی برای درک اهمیت اين منرفت
بايد با اين نتتا توجا کرد کا چا چیز برای انسان ،مهمترين است .از نظر سهروردی،
برای انسان چیزی مهمتر از «سناد کبری» نیست و بزرگترين وسیلة مصو سناد
کبری« ،منرفت» است (سهروردی0931 ،و .)903 :با منظور درک رابطة سناد کبری با
منرفت ،میتوان با رابطة لذ و کما و خیر نزد سهروردی رجوع کرد .چنان کا از بیان
سهروردی در یر سیمرغ برمیآيد و بیانا ابن سینا در نمط هشتم از کتاا االشارا
و التنبیها (طوسی )992 :0925 ،را با ذهن متبادر میکند ،لذ عبار است از اينتا
برای چیزی کما و خیر خاص آن چیز ما ل شود و آن چیز از مصو آن خیر و کما
از آن میث کا خیر و کما خاص خودش است ،آگاهی يابد و با عبار ديگر ،مصو
کما و خیرش را ادراک کند .بنابراين لذ و توسناً سناد با ادراک همراه است .بر
اين اساس هر يک از قوای ن س کا موجودی مدرِک است ،خیر و کما خاص خود و
بنابراين لذ خاص خود را دارد (سهروردی0931 ،و .)991 :عالیترين قوة ن س يننی
قوة ناطیا ،عالیترين کما و بنابراين عالیترين لذ را داراست .کما ن س ناطیا يا
«روان گويا»« ،منرفت مقّ و دانستن میايق است» .با عبار ديگر ،کما اعالی انسان
و لذ عظیم مالزم با آن« ،اشراق نور مق» بر او است و «انتیاش يافتن با کما کبريا» و
يا با عبار ديگر« ،غايت کما بنده آن است کا تشبّا کند با مقّ تنالی» (سهروردی،
0931و 923 :و .)991بنابراين در نظر سهروردی کما نهايی آدمی همان منرفت مق و
اتصا با کماال الهی است.
از نظر افالطون ،همچون نظر سهروردی دربارة متمت ،غايت فلس ا ،نیل با آن چیزی
است کا غايت مطلوا همة آدمیان است؛ يننی نیل با سناد  .اما مسئلة مهم ،روشن
ساختن مننای سناد است .میکوشیم تا اين مسئلا را با استناد با نتاتی در مهمانی،
در گ تگوی میان سیراط و ديوتیمای کاهنا درباا ماهیت اروس ،و نیز در جمهوری
روشن سازيم.
09
از سخنان ديوتیما با سیراط ،نخست روشن میشود کا سناد  ،غايت نهايی است
زيرا «الزم نیست باز بپرسی کا خواهان آن ،برای چا غايتی ،خواهان سنادتمند بودن
است .چنین می نمايد کا اين پاسخ [يننی خواهان سنادتمند بودن] ،پاسخ غايی است»
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) .(205aسپس ،خود م هوم سناد توضیح داده میشود« :با کسش و تملک نیتیها/خیرها
است کا سنادتمندان سنادتمندند ...اين خواستا و اروس مشترک در میان همة آدمیان
است؛ و هرکس ،همواره میخواهد نیتیها از آنِ او باشد [يا نیتیها همواره از آنِ او
باشد]» ) .(205aافزون بر اين« ،اروس ،اروسِ [يننی تمنا يا خواهشِ] جاودانا از آنِ خود
ساختنِ نیک/خیر است») (206aو اگر اروس ،خواستن نیک بانتو جاودانا است« ،
نامیرايی نیزضرورتاً همراه نیک خواستا میشود و در نتیجا اروس ،میل و تمنای نامیرايی
است» ).(207a
پس تا اينجا پیوند میان سناد و تملک جاودانة نیک و اروس (عشق و خواهش و
کشش شورمندانا) و نامیرايی روشن میشود .ديوتیما در سخنان آغازين خود ،ماهیت
اروس را باعنوان واقنیتی منرفی میکند کا در میانة داشتن و نداشتن است .اما نتتة مهم
در اين تنريف ،اشارة ديوتیما با متنلَق خاص اين داشتن و نداشتن با دو شیوة مرتبط با
يتديگر است[« :اروس] سرشتش نا از نوع نامیراست و نا از نوع میرا[ ...و نیز] در میانة
متمت و نادانی است») . (203eافزون بر اين ،دوستداران و جويندگان متمت 00يا
همان فیلسوفان ،درست همان کسانیاند کا در میان متیم و نادان جای دارند .مصداق
میییی و اتمّ متیم ،خدايان نامیرايند و مصداق نادان ،انسان منمولی است کا مشتاق
متمت نیست و از اين میث در خود نیصانی نمیبیند وآن را طلش نمیکند ).(204a-b
چنین انسانی نزد يونانیان باستان ،مصداق بارز میرايان است .بر اساس اين سخنان،
افالطون با برقراری پیوند میان اروس و فلس ا ،فلس ا را باعنوان میل و خواهش و عشق
با متمت و نامیرايی منرفی می کند .اين نتتا در خور توجا است کا طلش نامیرايی با
طلش متمت مرتبط است و با عالوه هم نامیرايی و هم متمت ،از ا شاخص امر
الوهی است .با عبار ديگر ،فیلسو شوق تشبا با الوهیت دارد .پیشتر نیز پیوند میان
سناد و اروس را باعنوان طلش تملک جاودانة نیک و طلش نامیرايی ديديم .بنابراين
میتوان نتیجا گرفت ،فلس ا ،چونان اروس متوجا سناد است و سناد بامثابا تملک
جاودانة نیک و نامیرا شدن ،از طريق طلش متمت قابل تتیق است.
افالطون در کتاا ششم جمهوری نیز تصريح میکند کا «هر ن سی با دنبا آن [يننی
نیک/خیر] است و هر آنچا میکند با خاطر آن است [يننی غايت همة اعما انسانی
است] و پیشدريافتی غريزی 05از اينتا [نیک] چیست دارد اما سردرگم و میران است
و بانتو درخور و بسندهای چیستی آن فراچنگ درکش نیامده .(505d-e) »...در عین ما
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تأکید میکند کا نیک (يا با تنبیر خود افالطون« ،ايدة نیک») بزرگترين و عالیترين
متنلَق منرفت است 06و بزرگترين و عالیترين دانش 02يننی ديالتتیک يا فلس ا با مننای
اوُلی و دقیق کلما ،بدان میپردازد؛ ديگر فمايل تنها با بهره گرفتن از نیک است کا
سودمند و موجد خیر می گردند .بدون منرفت با نیک ،ديگر منار هم استوار و دقیق
نخواهند بود و بدون مصو و تملک نیک ،ديگر تملکها نافع نخواهند بود(505a- 03.
)b

بر اساس مطالش دو گ تگوی مهمانی و جمهوری میتوان چنین نتیجا گرفت کا فلس ا
(يا با تنبیر افالطون ،ديالتتیک) ،کوشش و طلبی (اروسی) است برای خداگونا شدن
[تملک جاودانة نیک با عالیترين مننای کلما] از طريق منرفت .اين خداگونا شدن ،اوج
کما و سناد انسانی است .اگر بخواهیم از سهروردی مدد بجويیم ،بايد بگويیم کا
درخور میییت انسانی ،منرفت با باالترين منار است و از اين رو در نظر او نسبت
میان انسان و میییت الهی ،نسبت میان «شري ترين دريابندگان» و «عظیمترين منلوما »
است:
و روان گويا [= ن س ناطیا] را کما  ،منرفت مقّ است و دانستن میايق ،پس
چون روان را آن ما ل آيد ،کما اعالى او از اشراق نور مقّ است ،و انتیاش
بتما کبريا يابد کا لذّ وى عظیمتر باشد ،زيرا کا ادراک وى شري تر است
(سهروردی0931 ،و.)991 :

 ) 1-1لزوم خودشناسی یا تذکار گوهر الهی نفس برای تشبّه یافتن به اله به عنوان
غایت حکمت و فلسفه
داشتن چونان تصوری از کما و سناد انسانی ،کا بتث آن در بخش پیشین گذشت،
و امتان نیل با آن ،مستلزم فهم و تصوری از خود است کا مطابق آن ،آدمی دارای گوهری
الهی است و بنابراين استنداد نیل با چنین غايت متنالی در ذا او نه تا است .با عبار
ديگر ،شرط اتصا با کماال الهی و شرط نیل با منرفت مق اين است کا گوهر و
میییت انسان بانتوی همسنخ عالم الهی باشد .سهروردی در رسالة یر سیمرغ در
اشارهای دقیق با لزوم اين سنخیت برای کسش منرفت ،چنین میگويد:
ذا منیسم منرفت نامنیسم را نشايد کا منرفت نیز منیسم شود و از انیسام او
منرو را نیز انیسام الزم آيد (سهروردی 0931 ،و.)990 :

و هم از اين روست کا مسیر سلوک گويی برجستا کردن و بیشترکردن اين سنخیّت و
مناسبت است (مسش الوامد افراد الوامد لا) (سهروردی0931 ،و .)990 :با همین دلیل
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توجا يافتن با گوهر الهی انسان ،در اساس ،توجا يافتن با شرط و امتان سلوک در طريق
کسش کما اعالی انسانی است .سهروردی در کتاا المشارع و المطارما تصريح
میکند کا شايان اعتمادترين راه برای جويندة «متمة اإلشراق» ،کا میتوان گ ت همان
منرفت اخوان تجريد است ،اين است کا نخست خود را بشناسد و بر اساس آن با آنچا
برتر است ارتیا يابد:
أجود ما نیتمده هیا الباحث مبل البمث عن حکمة اإلرشاق....هو أإ نبمث االنساإ
أو ً
ال هب علما بذاتا ،ث ّم نرتقب یلب ما هو أعلب» (سهروردی0931 ،ک.)030 :

سهروردی در آثار متنددی توضیح میدهد کا چگونا انسان از تأمل در نتوة علم يافتن
با ذا خود ،هويت مجرد و نوری علم و از اين طريق ،هويت مجرد و نوری انسان
برايش آشتار میشود .رسالة بستانالیلوا در اين خصوص نموناای شاخص است زيرا
پس از بیان چهار رمز (اينجا يننی بیان اشارهوار) و چهار فصل در میییت مجرد ن س،
در آغاز فصل پنجم تصريح میکند« :بدان کا شناخت مق تنالی موقو است بر شناخت
ن س خود »...و باز در پايان همین فصل میگويد« :پس هر کا ن س خود را بشناخت ،با
قدر استنداد ن س ،او را از منرفت مق تنالی نصیبی بود ،و چندان کا رياضت بیشتر
کشد و با استتما نزديکتر گردد ،منرفت زيادهتر میشود» (سهروردی0931 ،ا920 :
و [ 922بندهای  53و ]60؛ سهروردی 066 :0932 ،و [ 063بندهای  62و  .)]21بدينسان،
توجا با میییت نوری يا الهی ن س میدما و سرآغازی است برای سلوکی کا غايتش
منرفت مق تنالی است.
در فلس ة افالطون نیز میتوان همین توجا با میییت ن س و شناخت آن را بنیاد و
سرآغاز اساسی در سلوک فلس ی دانست .افالطون در گ تگوی پروتاگوراس ،از زبان
سیراط ،با يتی از مهمترين میراثهای متمی خردمندان کهن يونان اشاره میکند کا با
ور کتیباای بر سر منبد دل وی با يادگار مانده است« :خود را بشناس».(343b) 03
در گ تگوی فايدروس ،سیراط با ذکر اين اندرز با نتتة مهمی اشاره میکند کا با بتث
کنونی ما ربط مستییم دارد .با گ تة سیراط ،تالش ا لی وی در سراسر زندگیاش ،دنبا
کردن فرمان مذکور يننی پژوهش دربارة خود بوده است و از نظر وی هر طلبی جز اين،
21
طلش چیزی است بیگانا ).(229e-230a
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 )9واکاوی رمز – سَمبُلهای سهروردی و افالطون در بیان وضع دوگانة بشر و لزوم
تذکار خود الهی
سهروردی انسان را «آسمانی ـ زمینی» می بیند؛ يتی از زيباترين فیرا در آثار سهروردی
کا با وضع دوگانة بشر تصريح دارد ،فیرهای است در مونس النشاق درباره انسان و از
زبان عشق:
ناگاه آوازهاى در واليت ما افتاد کا در عالم خاکى يتى را پديد آوردهاند ،بس
بلنجش هم آسمانیست و هم زمینى ،هم جسمانیست و هم رومانى ،و آن طر
را بدو دادهاند و از واليت ما نیز گوشااى نام زد او کردهاند (سهروردی: 0931 ،
.)230

اما آيا اين دو وجا انسانی در يک مرتبا و میام هستند؟ برای پاسخ با اين سوا بهتر آن
است کا ابتدا با رمزـ سَمبُلی در رسالة الطیر بپردازيم کا بر میزان آشتارگی و وضوح هر
کدام از دو میثیت انسان داللت دارد :رمزـ سَمبُل «خارپشت» .بیان سهروردی در رسالة
الطیر چنین است:
اى برادران میییت خويشتن هم چنان فراگیريد کا خارپشت باطنهاى خويش
را با ترا آورد و ظاهرهاى خود را پنهان کند کا بخداى کا باطن شما آشتار
است و ظاهر شما پوشیده (سهروردی0931 ،ه.)033:

خارپشت ـ کا در میام تیديس «وَنگْهاپَره» نامیده میشد ـ در فرهنگ ايران باستان میوانی
میدس و هم مرتبا با سگ بود .در ونديداد ،فرگرد سیزدهم ،آفريده ای است کا از نیمشش
تا دمیدن خورشید هزاران آفريدهی اهريمن (مشرا و میوانا موذی) را میکشد
(اوستا ،فرگرد سیزدهم  . )310:بنابراين شايد بتوان گ ت سهروردی (و البتا ابنسینا کا
در رسالة الطیر خود از خارپشت نام میبرد) اين مننای مبارزه با اهريمن و تاريتی را در
آنچا از اين میوان میتوان يافت ،مدنظر دارند .آنچا از خارپشت میتوان ديد ،هیچ
داللتی بر بدن و اعمای بدن او ندارند ،بلتا آنچا از او نمايان است ،يادآور خورشید
درخشان کوچتی است و آن چا جسم او است ،پنهان از نظر است .با اين بیان ،با زعم
نگارندگان و متناسش با اين بتث ،سهروردی از اين رمزـ سمبل سا بهره میبرد:
 اوّ آنکا اين عبار با دو وجا انسان ـ میییت الهی کا باطن است وپیترجسمانی کا ظاهر است ـ اشاره میکند (خارپشت يک وجا تنانا و رو با
زمین دارد و يک وجا نورانی رو با آسمان کا سراسر جسم او را پوشانیده
است و اجازه آشتارگی تن او را نمیدهد).
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 دوم آنکا تو یا میکند کا میییت الهی و نورانی خويش را کا باطن انساناست ،بشناسید ( لزوم تذکار اين میییت الهی).
 سوم ،و مهمترين نتتا ،آنکا میییت الهی و نورانی انسان اگرچا باطن انساناست ولیتن آشتارتر است از آنچا ما با عنوان ظاهر انسان و در قالش پیتر
جسمانی او میبینیم (آنچا ظاهرتر و آشتارتر است تن و اندام خارپشت نیست،
بلتا روشنی خارپشت است) .با نظر میرسد آشتاری اين میییت در نظر
ابنسینا و سهروردی بدان خاطر است کا بیواسطاترين منار  ،همین منرفت
با خويشتن است.
شايد از همین روست کا وقتی در سهرودی با دنبا رمزـ سَمبُلهايی میرويم کا اشاره
با وضع دوگانا انسان دارند ،تأکید و داللت عمدة اين رمزـ سَمبُلها با نتوی آشتار بر
وجا آسمانی و الهی انسان قرار میگیرد.
چنان کا پیش از اين نیز با جامنیّتِ در عین ايجاز رسالا ل ت موران اشاره شد ،تذکار
گوهر نورانی و الهی انسان را در زبان رمزیـسَمبُلیتی اين رسالا مبنا قرار میدهیم و
اشارا متناظر با آن در رسالاهای ديگر سهروردی را در پی میآوريم .رمزـسَمبُلهايی
را کا در ل ت موران بر سرشت دوگانة انسان داللت میکنند ،میتوان در چارچوا
دوگانهای عامتر و بنیادينتری گنجاند کا هر کدام از وجهی ،دوگانگی سرشت انسان را
نمايان میسازند .اين دوگانها عبارتند از :باالسويیـپايینسويی (يا باالگرايیـپايین-
گرايی)؛ نورـظلمت (اساسیترين دوگان در متمت مشرقی)؛ آزادیـاسار ؛ زندگیـ-
مرگ (در پیوند نزديک با خداگونگی و نامیرايی)؛ گوهرـ د ؛ و جهالتـمنرفت (در
پیوند مستییم با غايت و میییت میا انسانی) .رمزـسَمبُلهايی را کا با تأکید بیشتری،
بر میییت نورانی و خداگونة انسان داللت میکنند ،میتوان با تکايدههای اساسی مرکز(يا
متی متور يا رکن وجود انسان) ،منرفت و نورانیت مرتبط دانست .اينک بررسی ت صیلی
رمزـسَمبُلها.
 قطره شبنم (دوگان باالسوییـپایینسویی) :رمزـسَمبُل قطرة شبنم در فصل او کادر مجاور آفتاا با سوی هوا (آسمان و آفتاا) باال میرود (سهروردی0931،ی.)235 :
شايان ذکر است کا سهروردی در بیان مننایِ رومانیِ آسمانی بودن شبنم و مرکت
نودی آن ،با آية يازدهم سورة فاطر اشاره میکند« :إلیا يصند التلم الطیش و النمل
الصالح يرفنا» .وی در رسالاهای بستان الیلوا و کلمة التصو  ،مراد از کلمة طیبا را

266

جاويدان خرد ،شماره  ،93بهار و تابستان 0011

آشتارا میییت مجرد ن س انسانی میداند (سهروردی0931 ،ا[ 922-929 :بندهای 50
و ]55؛ سهروردی 069 :0932 ،و [ 060بندهای  69و ]60؛ سهروردی0931 ،ط.)001 :
در رسالة آواز پر جبرئیل نیز از عیو مجرد و ن وس تدبیرکنندة افالک و ن وس انسانی
ری تنبیر میکند و با اشاره با بخشی از
با کلما کبری و کلما وسطی و کلما
آية بیست و چهارم سورة ابراهیم يننی «مثالً کلمةً طیبةً» آشتارا میگويد« :يننی نورانی
است کلمة ری .و اگر اين کلمة ری ب ايت شر نبودی ،نود با ممر مق
کی توانستی کرد؟» (سهروردی 0931 ،الف 220-222 :ـ تأکیدها از نگارندگان است) .در
رسالا فی میییة النشق نیز کلمة طیبا را متراد با مبة الیلش میداند کا رمزـسَمبُل
ديگری است برای ن س خداگونة انسان و در اداما بدان خواهیم پرداخت( .سهروردی،
)233 : 0931
 پرنده (دوگان باالسوییـپایینسویی) :رمزـسَمبُل پرتترار در رسالا ،رمزـسَمبُل پرندهاست .مرغ منیش بر روی آا در فصل دوم ،بلبل و يارانش در فصل سوم ،هدهد در
فصل ه تم (همچنین دوگان نورـظلمت) ،طاووس در فصل هشتم (همچنین دوگان گوهر-
ـ د و آزادیـاسار )(سهروردی0931،ی.)913-915 ،910-912 ،233-232 ،236 :
رمزـسَمبُل پرنده ،از رمزهای اساسی برای اشاره با گوهر آسمانی انسان است 20.در میان
اين رمزـسَمبُلها ،رمزـسَمبُل طاووس از هما برجستاتر است .زيرا درباره او چهار نتتا
مطرح میشود:
الف .ستونت در باغ همیشاسبزی کا از آن پادشاهی است؛
ا .زيبايی و لطف طاووس؛
ج.اسار در چرم و سبدی کا با سبش آن ،زيبايی نخستین و ستونتگاه نخستیناش و
مالک آن ستونتگاه را از ياد میبرد و خود را با پوشش چرمی «مستیذر» و ظلمانی يتی
میانگارد؛
د .تجرباهای ادراکی گاهباگاهش از باغ کا شوقی غريش در او ايجاد میکند کا در عین
آن کا سبش آن شوق را نمیداند( .سهروردی0931،ی)913-915 :
اين چهار نتتا بر اين ممامین داللت دارند :وضع انسان در فطر نخستین (الف وا)؛
تنلق يافتناش با عالم طبینت و فراموشی وضع فطری و يتی انگاشتن خود با وضع
دنیوی (ج)؛ و تجرباهای گاهباگاه از عالم مننوی (د).
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نظیر همین منانی را در رسالاهای ديگر نیز میتوان يافت .با تناظرهايی بسیار نزديک،
در رسالة الطیر پرندگانی را داريم کا توسط یادان با دام میافتند و چونان با وضع
خويش عاد میکنند کا «قاعده او خويش» را از ياد میبرند (سهروردی0931،ه)211 :
و نیز در رسالا عیل سرخ« ،باز»هايی کا در پی «دانا اراد » ،توسط یادان «قما و قدر»
با دامهايی کا همان «زره داوودی» و رمز -سَمبُلی از بدن و قوای جسمانی هستند،
میافتند و چنان با وضع خويش عاد میکنند کا «آشیان خويش و آن واليت و هر چا
منلوم بود» از ياد برده و چنین میپندارند کا از آغاز در همین وضع بودهاند (سهروردی،
0931ز222 :و .)296در رسالا عیل سرخ« ،کوه قا » (بلندا و باالسويی) همان میام میايق
الهی است .با نظر با اين نتتا ،وقتی باز يا همان سالک از عیل سرخ میپرسد کا تو از
کجا میآيی ،در پاسخ چنین میشنود:
از پس کوه قا کا میام من آنجاست و آشیان تو نیز آن جايگا بود امّا تو فراموش
کردهاى (سهروردی0931 ،ز223:و.)223

 آفتاب پرست (دوگان نورـظلمت) :رمزـسَمبُل آفتااپرست در فصل ششم می-آيد(سهروردی0931،ی .)912-910 :خزنده بودن آفتااپرست بر جنبة زمینی و دنیوی
آن داللت دارد اما در عین ما  ،چنانتا از نامش برمیآيد جنباای نورانی و بنابراين
22
آسمانی هم دارد کا سهروردی بر اين جنبا تأکید کرده است.
 جام جهاننما (مرکز؛ نورانیت و معرفت /دوگان گوهرـصدف) :رمزـسَمبُل اساسیجام جهاننما يا جام گیتینما در فصل چهارم میآيد (سهروردی0931،ی.)233-233 :
سهروردی با واسطة اين رمزـسَمبُل با ويژگی مهمی از ن س ناطیة نورانی انسان اشاره
می کند .ن س انسان در ذا نورانی خويش مامل منرفت با میايق هستی است کا با
توجهش با مبدأ اين میايق (قرار گرفتن جام جهاننما در برابر آفتاا) ،اين منرفت با
ظهور و عینیت میرسد .با عبار ديگر ،میییت و ذا انسان همین منرفت با میايق
است .اما در عین ما اين جام در غالفی از چرم با دَه بند پوشیده شده است کا رمزـ-
سَمبُلی است از بدن و قوای ظاهری و باطنی ن س تنلقيافتا با بدن.
 قلب و روزن (مرکز؛ معرفت و نورانیت) :رمزـسَمبُل بنیادين قلش در فصل دهم آمدهو آشتارا با عنوان خانا خدا يننی متمل منرفت الهی منرفی شده است
(سهروردی0931،ی .)901 :سهروردی در رسالة فی میییة النشق يا مونس النشاق ،بیان
روشنتری از قلش باعنوان رمزـسَمبُل گوهر الهی انسان دارد .وی قلش را با داناای تشبیا
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میکند (مبة الیلش) کا باغبان از و ابد در باغ ملتو نشانده و بخودی خود آن را
تربیت و با آا و نسیم علم ت ذيا میکند .اين دانة قلش در اثر پرورش الهی ،شجرة
طیباای میشود کا عتسش در عالم کون و فساد ،درخت منتصشالیامة بدن است .اما
خود شجرة طیبة برآمده از دانة قلش در باغ الهی جای دارد (سهروردی-233 : 0931 ،
 . )233افزون بر تنلق میییت انسان با عالم ملتو  ،نتتة مهم ديگر در بیان سهروردی
اين است کا قوام و پايداری میییت آدمی با منرفت است .از اين میث ،نتتة مورد اشاره
در رمزـسمبُل جام جهاننما را تأيید میکند .خواهیم ديد کا نزد افالطون نیز میییت
میوِّم ن س انسان همان متمت است.
بر اساس فیرهای در رسالة بستانالیلوا میتوان رمزـسَمبُل دقیق ديگری را در رسالة
ل ت موران بازشناخت کا تداعیکنندة مننای قلش است .سهروردی در بستانالیلوا،
تناسش اندازة روزن خانا با میدار نور خورشید تابیده در خانا را همچون مثالی برای
تناسش درجة استنداد ن س با درجة منرفتاش با مق تنالی ذکر میکند (سهروردی،
0931ا[ 922 :بند ]60؛ سهروردی[ 063 :0932 ،بند  .)]21در اينجا ،روزن رمزـسَمبُل
دقییی برای اشاره با همان مرکز الهی انسان يا قلش است کا با واسطة آن رو با مرتبة
الهی گشوده است و از همان مرکز دريافت منرفت میکند .در فصل پنجم ل ت موران
نیز کا مالقا انسان با پروردگار با مثا طلش مالقا کسی با يتی از ملوک جنّ با زبان
رمز بیان شده است ،فرد مذکور برای ديدن شاه جنّیان بند از تمهید میدماتی ،بايد از
دريچا با بیرون نگرد (سهروردی0931 ،ی.)911 :
در مصة الغربة الغربیّا نیز انسان اسیر در چاه از «کوّة» [= روزن] آسمان ،درخشندگیها،
پرندگان و نسیمهای مشرقی را مشاهده کرده و شوق وطن پیدا میکند(سهروردی0931 ،
ح .)223:در اينجا نیز روشن است کا رؤيت میايق متنالی و سرانجام رؤيت میییة
التیايق با بُندی از وجود آدمی میسر است کا با بیرون عالم طبینت گشوده است.
تصويری کا در آواز پر جبرئیل از قلش وجود دارد ،قدری مت او است؛ قلش در اين
رسالا همان «خانیاه پدر» است؛ پارهای از وجود انسان کا با نام پدر سند خورده است؛
امّا دو در دارد؛ يتی رو با سوی شهر (جهان مادّه و ظلمت) و ديگری با سوی ترا
(عالم مثا و يا با نتو عامتر ،عالم مننی) (سهروردی0931 ،الف .)201:بدين ترتیش
گاهی قلش میتواند منتصراً بر وجا الهی انسان داللت کند و گاه میتواند متايت از دو
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از جانش انسان داشتا باشد و بدين ترتیش با

میثیّت انسانی و در نتیجا ،دو نتوه الت ا
دو وجا فرشتاخويی و بهیمی او اشاره کند.
تأکید بر وضع دوگانة انسان در آثار افالطون نیز کامالً مشهود است .ويژگی اغلش اشارا
رمزیـسمبلیتی افالطون با اين نتتا ،اين است کا وی منموالً از انسان در وضع
جسمانیاش میآغازد يننی از آن بُندی کا اغلش انسانها با آن مأنوسند و همان را خود
خويش میانگارند زيرا آنچا بیواسطا در آگاهی ايشان ممور دارد ،همین «من» دنیايی
است.
ديديم کا در گ تگوی فايدروس سیراط میگويد تالش وی در سراسر زندگی دنبا کردن
اندرز «خود را بشناس» بوده است .در اداما اين تالش را اينگونا توضیح میدهد کا
29
همواره کوشیده است کا بداند آيا خودش ،هیواليی بس مهیشتر از توفون اسطورهای
است يا آنتا سرشتی الهی 20و عاری از باد نخو  25دارد ) .(229e-230aدر اينجا افالطون
از زبان سیراط ،با وضع دوگانة انسان اشاره میکند کا بندتر در خود گ تگوی فايدروس
با طور م صلتری دربارة آن سخن میگويد .با عبار ديگر ،از نظر افالطون ،انسان با
لتاظ ذاتی و فطری ،سرشتی خداگونا دارد اما در عین ما تنلق با عالم مادی نیز بر او
عارض شده است .و اينک بررسی رمزــسمبُلها کا آنها را نیز در چارچوا دوگانها و
يا تکايدههای اساسی پیشگ تا گنجاندهايم.
تن و جهان جسمانی چونان زندان (دوگان آزادیـاسارت؛ دوگان نورـظلمت) :ايدة
تنلق يافتن ن س خداگونا انسان با عالم مادی از طريق تن ،انديشاای اورفئوسی است.
در نظرگاه اورفئوسی ،اين انديشا با ور اسار ن س در تن بیان میشود .افالطون
در گ تگوی کراتیلوس ضمن ريشاشناسی کلمة  σωμα/sōmaبا مننای تن ،در توضیح
يتی از وجوه گزينش چنین ل ظی برای نامیدن تن ،با اورفئوسیان اشاره میکند کا با باور
آنها تن در متم زندانی 26است کا ن س بايد باعنوان متافا عملی کا مرتتش شده
است مدتی در آن نگاه داشتا شود ) 22.(400cسیراط در فايدون در اشاره با جايز نبودن
خودکشی ،تصريح میکند کا «در اسرار» 23آمده است کا ما آدمیان در نوعی زندان 23با
سر میبريم و نبايد با دست خودمان ،خودمان را از آن رهايی بخشیم يا از آن بگريزيم
بلتا از آنجايی کا در تملک خدايانیم بايد بر کنیم تا «خدا ضرورتی [برای ترک دنیا،
بر ما] ناز کند» ) .(62bاين ايده در سهروردی نیز مشاهده میشود.
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در ر سالة الطیر سهروردی ن وس ،جماعت «مرغان»ی ه ستند کا در «دامها /تلاها/
بنــدهــا»يی کــا توســـط ـــیــادانی گســـترده شــــده اســــت ،گرفتــار میآينــد
(ســهروردی0931،ه033:و .)211امّا ــورتبندی کاملتری از اين تمثیل در رســالا عیل
سرخ میآيد؛ در اين رسالا ن وس ،جماعت «باز»هايی هستند کا توسط « یادان قما و
قدر» با دام میافت ند؛ در اين دام ها «دا نا اراد تنب یا کردها ند» (ســـهروردی0931 ،
ز226:و)222؛ چنین با نظر میر سد کا عنوان «دانا اراد » چیزی فراتر از آن ا ست کا
گرفتار شـــدن در دام دنیا با ســـبش متافاتی بر يک گناه يا کرده باشـــد ،گويی در نظر
سهروردی ن وس برای و و با غايت خويش (میام اراد ) ناگزير بايد ايامی چند در
دام (ابدان و اجسام دنیوی) گرفتار آيند.
ايده زندان تن در تمثیل غار کتاا ه تم جمهوری ،با زندان جهان متسوس يا با
تنبیر افالطون ،جهان ديدنی گسترش میيابد .در اين تمثیل ،جهان متسوس با اقامتگاه
غارمانند زيرزمینی 91تشبیا میشود کا انسانها در آن با بند و زنجیر کشیده شدهاند و اين
جهان همچون «اقامتگاه زندان» 90است و آدمیان همچون «زندانیان».(514a-b, 517b) 92
در رسالا قصة غربة ال ربیة سهروردی ،باجای غار ،چاهی درکار است کا در شهر قیروان
و در بالد م را قرار دارد؛ اين همگی داللت بر فا لا انسان از مشرق الهی و نورانی
خود دارد .البتا در انتهای همین رسالا عنوان ريح «م ارا و کهو » نیز آمده است؛
زبده آنکا انسان کا از میییتِ «هدايت» برخوردار است و فرزند «خیر» و از سرزمینی
«مشرقی» است ،با «غل و زنجیر»های مواس و قوای جسمانی در عمق چاهی اسیر
میشود (سهروردی 0931 ،ح222:و .)232خود رمزـسَمبُل غار نیز بر جنبة ظلمانی بودن
جسم و عالم جسمانی داللت دارد و از اين میث تداعیکنندة رمزـسَمبُلهای جام گیتی-
نمای پوشیده در غال چرمین و طاووس گرفتار در «مستنی در غايت ظلمت» ،و «آشیانة
ادبار/خانة نتوست» خ اشان در ل ت موران است( .سهروردی  0931ی،910 ،233 :
)916
تن و جهان جسمانی چونان گور (دوگان زندگیـمرگ/جهالتـمعرفت/گوهرـ-
صدف) :افالطون در گ تگوی کراتیلوس ،افزون بر ريشاشناسی واژة  σωμα /sōmaکا
بر باور اورفئوسی مبتنی است ،ريشاشناسی ديگری نیز پیشنهاد میکند کا آن نیز
خاستگاهی اورفئوسی و بیشتر فیثاغورسی دارد و جنبة ديگری از وضع ن س انسانی در
عالم مادی را روشن میکند .با گ تة او واژة مذکور را با ت ییری اندک میتوان با واژة
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 σῆμά/sēmaبرگرداند کا يتی از منانی آن گور يا میبره است زيرا برخی بر اين باورند
کا ن س در وضع کنونیاش 99با خاک سپرده شده 90است ) .(400cدر گ تگوی گرگیاس
نیز ،افالطون از زبان سیراط ،اين ابیا قابل توجا از اوريپیدس را نیل میکند« :چا کس
می داند کا آيا زنده بودن مرده بودن است و مرده بودن زنده بودن؟» .سیراط سپس می-
95
افزايد زمانی از يتی از متیمان شنیده است کا اکنون ما مردهايم و «تن ما گور ما است»
) .(492e-493aدر مصة غربة الغربیا سهروردی نیز از قوای انسانی و مواس ظاهری و

باطنی او با «تابو ها» و «قبرها» تنبیر شده است و با عالوه ،در همین رسالا و در رقناای
کا هدهد برای هدايت انسان اسیر در چاه آورده است ،اين دعا آمده است« :التمد هلل
الذی أمیانی بند ما أماتنی» (سهروردی 0931 ،ح)232:؛ اين تنبیر چنین مینمايد کا
گويی انسان در هبوط خود از شرق هدايت و خیر ،و تنلّق پیداکردن با بدن مرده است
و آغاز سلوک ،با مننای يافتنِ زندگی دوباره است .با هر روی اين انديشا کا زندگی
کنونی در متم نوعی مرگ است با وضع ن س انسانی کا منلق میان میرايی و نامیرايی
است اشاره دارد.
در گ تگوی فايدروس با فیرة آموزندهای روبارو میشويم کا در عین اشاره با وضع
عارض شده بر ن س انسان يننی اسیر بودن يا در گور خ تن ،با وضع فطری ،نخستین و
راستین ن س انسان هم اشاره میکند .تنابیر با کار رفتا در اين فیره کامالً برگرفتا از
تنابیر آيینهای سلوکی و رازآموزانا است:
اما [ن وس] پیشتر...در دستة مسنود 36ـ ما چونان مالزمان زئوس و ديگران
چونان مالزمان خدايان ديگر ـ مناظر و چشماندازهای خجستا و بهجتزا را
رؤيت کردند و با آنچا بادرستی میتوانیم خجستاترين 37اسرار 38بنامیم
مشر گشتند .39در آن هنگام کا ما اين مناسک رازآموزانا را برگزار می-
کرديم ،40در مالتی از کما بوديم...41چونان رازآشنايان و وا الن 42کا با
ديدار مناظر کامل ،بسیط ،آرام و مسنود نايل آمدهاند .در نور پاک 43با مشاهد
نشستا بوديم ، 44خود نیز پاک بوديم ،نامدفون 45در آنچا [اکنون] با خود
ممل میکنیم و آن را تن مینامیم و اکنون در آن زندانی گشتاايم 46چونان در
د (250b-c) .

بر اساس اين فیره از فايدروس  ،روشن میشود کا از نظر افالطون ،انسان از گوهری
برخوردار است کا بر میتمای فطرتش ،پاک و نورانی است و با عالم الهی تنلق دارد (با
تنبیر افالطون ،مالزم ) (ἑπόμενος/epomenosخدايان است) و از اين رو ،فنالیت
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ا لی و ذاتیاش ،مشاهدة مناظر کامل و بسیط و مبارک يا منرفت با میايق متنالی است.
اين نتتا را در همین گ تگوی فايدروس بیشتر واکاويم.
نفس چونان ارابة بالدار (دوگان باالسوییـپایینسویی) :میدانیم کا يتی از موضوعا
ا لی در اين گ تگو ،همانند گ تگوی مهمانی ،پژوهش دربارة چیستی اروس است کا در
اينجا باعنوان عالیترين شتل جنون الهی منرفی میشود .سیراط (يا بگويیم خود
افالطون) برای توضیح بیشتر اين نتتا الزم میبیند کا بتث را با بیان ماهیت يا طبینت
ن س آغاز کند ) .(245cوی پس از اشارهای مختصر با نامیرايی ن س ،اقرار میکند کا
برای اينتا بتوان گ ت ن س چیست ،با بیانی کامالً و از هر میث الهی نیاز داريم اما در
مرتبة بشری ،با بیان تیريبیــتمثیلی 02اکت ا میکنیم .طبق اين تمثیل ،ن س همچون نیروی
بالدار سرشتا شده از دو اسش و اراباران است ) .(246aدر اينجا ،با  ،رمزـسَمبُل ا لی
است کا ماکی از میییت باالسوی ن س است و متناظر با رمزـسَمبُل پرنده نزد سهروردی
است 03.خود افالطون در اين خصوص چنین میگويد« :نیروی طبینی با  ،باال بردن چیز
سنگین با برکشیدنش با منزلگا خدايان است .از میان همة آنچا با تن تنلق دارد ،با
بیش از هما از خداگونگی 03بهره برده است» ( .)246dدر اين بیان ،رمزـسَمبُل متانی
«باالسوی بودن» نیز مهم است زيرا بر مرتبة الهی (منزلگا خدايان) داللت میکند .از اين
میث ،عبارا افالطون ،افزون بر رمزـسَمبُل پرنده ،يادآور رمزـسَمبُل شبنم در متايت
نخست ل ت موران نیز میباشد.
نتتة ديگری کا افالطون در خصوص با ن س متذکر میشود اين است کا آنچا با
با آن ت ذيا میشود 51و رشد میکند 50،امور الهی از جملا زيبايی ،متمت و خیر است
) 52.(246eبنا بر تنبیر ديگری کا افالطون در اداما با کار میبرد ،در طبینت با است کا
بامثابا باالبرندة ن س از «چمنزار میییت» 59ت ذيا کند .وانگهی چمنزار میییت غذايی
است کا «برای شريفترين/بهترين پارة ن س» 50مناسش است ) .(248bچمنزار میییت
کا يادآور باغ همیشا سرسبز در فصل هشتم ل ت موران و باغ ملتو در رسالة مونس
النشاق است ،تمثیلی است برای موجود باراستی موجود يا موجود میییی 55کا متنلق
منرفت میییی 56است و تنها برای راهنما و اراباران ن س يننی خرد شهودی 52قابل
رؤيت است )« .(247cبا نظاره و مشاهدة میییت» 53است کا ن س ت ذيا و «خرسند و
آسوده» 53میشود ).(247d
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بر اساس اين فیرا فايدروس میتوان چنین نتیجا گرفت کا گوهر پاک و الهی ن س کا
با باويژه رمزـسَمبُل همین بُند ن س است ،قوة خرد ناا يا با تنبیر سنت فلس ة اسالمی،
«ن س ناطیا» است (برای نمونا نک .سهروردی0931 ،ط .)001 :بنابراين ،فنالیت ذاتی
ن س انسان و کما و سناد مالزم با آن ،منرفت با مننای میییی کلما است کا متنلیش
میايق الهی است.
بُعد جسمانی چونان حجابِ بُعد حکمتدوست (دوگان گوهرــصدف) :افالطون در
کتاا دهم جمهوری نیز در تمثیلی ديگر از ذا میییی ن س و وضع کنونیاش سخن
گ تا کا باز با فصلهای چهارم (جام گیتینما) و هشتم (طاووس جداگشتا از باغ همیشا-
سبز) ل ت موران ،قابل میايسا است .در اين فیره سیراط خطاا با گالوکن میگويد کا
شناخت میییت ن س يننی ديدن آن در مالتی کا «از شتل نی تاده» 61مشتل است زيرا
اکنون آن را در مالتی میبینیم کا با تن ارتباط يافتا و با انواع بدیها آلوده گشتا است
(بدیها میتواند با ظهورا گوناگون قوة شهويا و غمبیا اشاره داشتا باشد) .اما اگر آن
را در وضنی کا «پاک» 60گشتا مشاهده کنیم آن را بسی زيباتر 62میيابیم .وضع کنونی
69
ن س با گالوکُس [ايزدی دريايی] میماند کا مشاهدة طبینت ا لی و نخستیناش
دشوار است .زيرا از اعماء تن او بنمی شتستا و بنمی ديگر بر اثر تالطم امواج فرسوده
شدهاند و اجسامی بیگانا مانند د و خزه و شن سراپايش را فراگرفتااند با طوری کا
اکنون با میوانی درنده 60شبیاتر است تا با طبینت راستین خود ) .(611b-dاين تمثیل
هم يادآور اشارة سیراط با جنبة توفونی ن س در ابتدای فايدروس است ،هم تداعیکنندة
گرفتاری طاووس زيبا در «چرم مستیذر» کا با سبش آن ،زيبايی نخستیناش پوشیده شد.
سیراط در اداما میگويد برای ديدن میییت ن س بايد «با سوی ديگری نگريست» ،يننی
«با جنبة متمتدوست آن» 65.همین جنبا است کا ن س را خويش و همانند 66امور
نامیرا و سرمدی میسازد ) .(611eبدينسان میبینیم کا افالطون در اينجا نیز ،قوهای را
کا استنداد منرفت متنالی دارد (فیلوسوفیا) با جنبة الهی انسان يتی میداند .باز اين نظر
وی با ايدة جام گیتینما کا قابلیت اننتاس میايق پنهان هستی («م یبا ») را در خود
دارد ،قابل میايسا است.
چشم جان (مرکز ،نورانیت و معرفت) :سرانجام میتوانیم فیراتی در اواخر گ تگوی
آلتیبیادس او را کا موضوع ا لیاش ضرور خودشناسی است بررسی کنیم کا در
آنها افالطون ،آشتارا فرمان کتیبة منبد دل وی را با مننای توجا با وجا خداگون ن س يا
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همان خرد ناا شهودی دانستا و از رمزـسَمبُلی جهانشمو است اده کرده است ،يننی
«چشم جان».
سیراط ضمن گ تگو با آلتیبیادس با اين نتیجا میرسد کا آن کس کا با «شناختن
خود» 62فرمان داده ،ما را با «شناخت ن س» 63ملزم ساختا است ) .(130eبا عبار
ديگر ،خود آدمی در وهلة نخست ،ن س اوست نا تن او .در اداما ،سیراط در توضیح
چگونگی شناختن ن س/خود با روشنترين وجا ،آن را با بینايی 63میايسا میکند
) (132c-dبدين گونا کا گويی فرمان منبد دل وی با جای آدمی ،چشم را خطاا کرده
و با آن اندرز داده است کا «خود را ببین» .با گ تة سیراط در خود چشم جزئی هست
کا سیمای شخص نگرنده با نگريستن در آن ،میتواند خود را ببیند با همان سان کا خود
را در آينا میبیند .از همین رو آن جزء را «مردمک [انسان کوچک]» 21مینامند زيرا
بااعتباری «تصوير يا شَبَا» شخص نگرنده است .اين جزء ،عالیترين جزء چشم است کا
فمیلت يا قابلیت مختص 20چشم يننی بینايی در آن متتیق میشود .با همین سان ،ن س
هم برای شناختن خود بايد با جزئی از خود بنگرد کا متل تتیق فمیلت و قابلیت
مختص ن س است و فمیلت ن س 22چیزی جز متمت 29نیست .وانگهی اين همان
جزئی از ن س است کا «شبیا خدا» 20است و نمیتوان «خدايیتر» 25از آن در ن س يافت.
هر کس با اين جزء بنگرد و با شناخت همة آنچا الهی است نايل شود« ،با اعلی درجا
خود را شناختا است»(132c-133c).26
در اينجا باز باروشنی میتوان ديد کا از نظر افالطون ،آرِتِا ن س انسانی يننی کما
مختص آن کا با موجبش ،ن س باراستی ن س است ،متمت يا قابلیت شناخت میايق
الهی است و از خداگونگی انسان متايت میکند .افزون بر اين ،از عبارا آخر میتوان
چنین استنباط کرد کا شناخت میايق الهی جز با خودشناسی متتیق نمیشود .با عبار
ديگر ،طريق نیل با منرفت الهی ،توجا با اثر و نشانة الهی در ن س يننی همان خود
میییی و خداگونا است .بنابراين ،سلوکی کا با تتیق کما و سناد انسانی میانجامد
جز روی آوردن با خود نیست .اما چنانتا ديديم اين خود در وضنی است کا با تنبیر
افالطون« ،اسیر» يا «مدفون» گشتا است .از همین رو ،کل تربیت يا سلوک فلس ی برای
افالطون ،طبق بیان خود وی در کتاا ه تم جمهوری و در بخشی از ت سیر تمثیل غار،
22
«عروج از هادس [جهان زيرين مردگان] با سوی خدايان [جهان برين نامیرايان] است»
)( (521cدوگان زندگیـمرگ)  .روشن است کا اين عروج ،مرکتی جسمانی و متانی
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نیست بلتا چنانتا خود افالطون در اداما میگويد« ،چرخاندن» 23ن س است از «روزی
ششگون»( 23عالم مادی ظلمانی) با سوی روز «میییی» 31يا همان «وجود [واقنی]».30
«فلس ة راستین» 32رسالت و غايتی جز اين ندارد ).(521c
نتیجه
از نظر سهروردی میان فلس ة افالطون و متمت مشرقیان با طور کلی ،هماهنگی
چشمگیری وجود دارد و اين هماهنگی ريشا در خمیرة ازلی متمت دارد نا در اخذ و
اقتباسهای رفاً تاريخی .فلس ا سهروردی خود نمودی آشتار از اين هماهنگی است
و از همین رو میتوان نشان داد کا فلس ة او و فلس ة افالطون ظهورا اگرچا مت او
ولیتن همگون يک متمت وامد يا فلس ا راستینی هستند کا افزون بر ممامین نظری
دربارة میايق اشیا ،بیش و پیش از هما ،بر ممامین مننوی و سلوکی تتیا دارد .اين
فلس ا يا با تنبیر افالطونی ،ديالتتیک ،کوشش و طلبی (اروسی) است برای خداگونا
شدن (تملک جاودانة نیک با عالیترين مننای کلما) از طريق باالترين منرفتها .در نظر
سهروردی درخور میییت انسانی ،منرفت با باالترين منار است و از اين رو در نظر
او نسبت میان انسان و میییت الهی ،نسبت میان «شري ترين دريابندگان» و «عظیمترين
منلوما » است و لذا غايت متمت اشراقی نیز «تشبّا با الا» است .چنین تصويری از
فلس ا يا متمت باعنوان سلوکی مننوی و غايت نهايی آن يننی خداگونا شدن ،بر
سنخیّت میان میییت انسانی و میايق الهی متتی است .با عبار ديگر ،در اين نظرگاه،
آدمی دارای گوهری الهی است و بنابراين استنداد نیل با چنین غايت متنالی در ذا او
نه تا است .از اين رو هما تالش سیراط ،يننی مَثَل اعالی فیلسو افالطونی ،در زندگی
مصرو عمل با آموزة «خود را بشناس» است و در نظر سهروردی نیز« ،شناخت مق
تنالی موقو شناخت ن س» است.
میتمای بیان ممامین مننوی بلندی از اين دست ،در فلس ا سهروردی و افالطون ،آن
است کا افزون بر بیان تتلیلی و استداللی ،هماهنگ با قاعدة کتش آسمانی باعنوان تنابیر
اتمّ متمت قدسی ازلی ،بايد زبان رمزی ـ سمبُلیتی با کار گرفت .جايگاه و نتوه
درکارآمدن رمزـ سمبُلها خود تصريتی بر آن است کا اين فلس اها بنیان سلوکی ـ
مننوی دارند .با عالوه ،قرابت و افادهی مننوی اين رمزـ سمبلها خود تأيید ديگری
است با ريشا متمی وامد اين دو فلس ا .در موضوع خودشناسی ،سهروردی و افالطون
از رمزـسمبُلهايی بهره می جويند کا بر وضع دوگانة انسان ،آسمانی و زمینی ،داللت
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دارند .اما اين دو وضع ارزش و مرتبت همسنگ ندارند بلتا يتی از میییت و ذا آدمی
متايت دارد و ديگری شأن عرضی دارد .دام ،غال چرمین ،چرم مستیذر ،چاه ،قبر،
تابو  ،م ارا و کهو در سهروردی ،و غار ،زندان ،غل و زنجیر ،قبر و مدفون شدن
در افالطون اشاره با تن با عنوان نمود وضنیّت ديگری از انسان با عنوان میییت اسیر
شده در دنیای مادّی دارند .در سهروردی پرندهای کا در دام گرفتار شده است و در
افالطون بالداربودنِ ارابا با تتیا بر تصوير با  ،با میییت الهی باالسوی انسانی اشاره
دارد .قطره شبنم ،قلش ،روزن و جامجهاننما در سهروردی افاده همان مننايی را دارند کا
چشم با عنوان روشنترين و تیزترين مواس و خرد (نوس) همسنخ با میايق الهی (و
بنابراين رمزـسمبُل چشم جان) در تمثیلهای افالطون دارد؛ اين رمزـ سمبلها همگی بر
شريفترين و پاکترين پاره ن س انسانی اشاره دارند کا الت ا بدان با مننای رويگردانی
از دنیای ظلمانی و تن و قوای آن و درنتیجا ،توجّا با پاکترين بخشی از انسان است کا
از میايق الهی ت ذيا میکند و اين الت ا  ،رسالت فلس ا راستین است.
پینوشتها

 .0در خ صوص هماهنگی متتوايی ،میتوان با اين نظر سهروردی در میدمة حکمة اإلرشاق توجا کرد
در سبک بیان آشتار يا اشارهوار

کا اختال میان متمای متیدم و متأخر را اختال در ال اظ و اختال
ايشــان میداند نا در ا ــو مســائل...« :الیامل ما خو ّ
مط عن احلکمة...و اإلختوف بنی متقدّ مب احلکامی و

متأخرهیم انّام هو هب األلفاظ و اختوف عاداهتم هب الترصممنو و التیرن  .و ّ
ّ
الکل قایلون بالعوامل الثال ةث

متفقون علی التوحید ال نزاع بینهم فی اصول املسائل( »...سهروردی0931 ،د 00 :ــ تأکیدها از نگارندگان
اســـت) .از اين فیره ،ومد متتوايی متمت را باخوبی میتوان اســـتنباط کرد .ايدة «خمیرة ازلی»
مت مت نیز بر و مد متتوايی آن دال لت دارد زيرا مت مت را چو نان میییتی ي گا نا و وا مد منرفی
میکند .تذکر اين نتتا بجاست کا بر اساس آنچا در اين پژوهش نشان خواهیم داد ،ويژگی جهانشمو
بودن پارهای رمزهای اساسی ،اختال در ال اظ را نیز کمرنگ میکند.
 . 2خود سهروردی با دو طريق ،بر وجود بُند مننوی و سلوکی متمت افالطون شهاد داده ا ست:
يتی روايت چندبارة شهود مننوی افالطون کا ا ل آن در ر سالة اثولوجیا آمده ا ست .برای ا ل متن
شـــهود مننوی مذکور در اثولوجیا ،نک .بدوی 0009 ،قمری ،22 :تتت عنوان «کو ٌم لا نشممبا رمً ًا هب
النفس الکلیة» .سهروردی در سا اثر خود با اين شهود اشاره کرده است :حکمة اإلرشاق (0931د،056 :
 ،062و باويژه  ،)255تلويتا (0931ج ،002 :و باويژه  ،)000و المشـــارع و مطارما (0931ک:
)512؛ ديگری ،منرفی افالطون با عنوان آخرين ملیا از ســلســلا مننوی هرمســی فیثاغورثی .میگويیم
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ســلســلة مننوی زيرا ســهروردی ايشــان را «مجرَّدون» مینامد کا از طريق انســالخ از پیترهايشــان
(بانسالخهم عن هیاکلهم) با مشاهدة انوار قاهره نايل گشتااند( .سهروردی 0931 ،د)056 :
 .9در خصوص اهمیت سَمبُلیسم باعنوان زبان متمت سنتی نک .گنون ،0933 ،اواخر فصل او و کل
فصل دوم؛ گنون ،0920 ،سخن مترجم و میدمة نويسنده؛ و لینگز ،0930 ،فصل او .

0 . synthetic

 .5نک گنون.25-20 :0933 ،
 .6با تازگی در تتیییا دان شگاهی غربی ،با ا ست ادة افالطون از ُوَر رمزی و تمثیل و ا سطوره برای
تنلیم میايق فلس ی توجا ويژهای شده است .نمونة برجستة آن ،اثری است با عنوان افالطون و قدر
ُوَر خیالی ) (Plato and the Power of Imagesکا از سوی نشر منتبر بريل چاپ شده است .برای
مشخصا کتااشناختی اثر نک .فهرست منابع.

2 . ἐν παραβολαῖς/en parabolais
 .3در خصوص ا طالح «فلس ا» ،با مننای ل وی و ا یل آن نظر داريم؛ يننی «دوست داشتن سوفیا يا
متمت» .با بیان ــريح ســیراط در آپولوژی« ،تنها خدا متیم اســت» (τῷ ὄντι ὁ θεὸς σοφὸς
) .(23a) εἶναι/tō onti ho theos sophos einaiاز همین رو چنانتا در اداما رو شنتر خواهد شد،
فیلوسوفیا ،میل و طلش خداگونگی از طريق مصو منرفت است .بدين سان« ،فیلوسوفیا» نزد افالطون
واجد م مامین يا مؤل اهايی ا ست کا با موجش آنها فل س ة وی از ر مجموعاای از ا ستدال های
منطیی و اندي شاهای نظری دربارة عالم و آدم فراتر میرود و با ور نوعی سلوک مننوی درمیآيد
کا بر اثر آن ،وجود و ـ ا آدمی تبد يافتا ،متتیِق با میايق متنالی میگردد .رويتردهای ت سـیری
مدرن با افالطون ،برغم تندد و تنوعشان ،بر اثر تنز مننای خود «فیلوسوفیا» با راسیونالیسم و يتی از
مظاهر بارزش يننی «فلس ة نیدی» ،غالباً راسیونالیستیـــتتلیلی است .رويترد مختار ما در اين پژوهش
ممتن ا ست از جانش رويترد غالش ،با برچ سش «نوافالطونیم شربی» کا برای طرفداران اين رويترد،
عنوانی تتییرآمیز و نشانة دوری از افالطون واقنی با شمار میرود ،نید و متی انتار شود .با وجود اين
میتوان متذکر شد کا سنت ت سیری نوافالطونی از بدو پیدايش آن در قرن  2میالدی تا قرن  03میالدی،
ســنت ت ســیری میبو و رايج بوده اســت .رويتردهای ت ســیری مدرن ،از نیمة دوم قرن  03میالدی با
شاليرماخر آغاز با ظهور کردند و سنت پی شین را کنار گذا شتند .همین ا ستمرار در طی شانزده قرن و
میبولیتاش نزد «خواص خردمند فرهیختا» و نا «عوام» ،از ا الت اين سنت ت سیری متايت میکند.
گ تنی ا ست در دهاهای اخیر ،شاهد اقبا مجدد با سنت ت سیری نوافالطونیان در متافل دان شگاهی
هســتیم کا يتی از نشــاناهای برجســتة آن ،ترجمة شــروح با جا مانده از پرکلس نوافالطونی بر برخی
گ تگوهای افالطون با انگلیسـی اسـت و نیز منتشـر شـدن تتیییاتی با ـور تکنگاری يا مجموعا
میاال دربارة چهرههای شـــاخص نوافالطونی کا متأخر از افلوطیناند ،باويژه ،پرُکلُس ،يامبلیخوس و
سیريانوس (سوريانوس).
باز در خ صوص مننای ا یل و کهن فل س ا ،نیل سخنان فريتیو شوان ،متیم برج ستة منا ر و
امیاکنندة «متمت خالده» يا با تنبیر ســهروردی «خمیرة ازلی و قدســی متمت» ،در میالااش با عنوان
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«متمت خالده» با جاســـت ...« :قدما از اين واژه همة انتاء متمت را مراد میکردند؛ ولی در واقع،
استدال گرايی ،کا با نظارة مننوی میییی مطلیاً سروکاری ندارد با واژة «فلس ا» ب اای متدودکننده
داده ا ست ...اگر کانت «فیل سو » ا ست ،افلوطین نی ست ،و بالنتس» ( شوان 925 :0932 ،ــــ با اندکی
ت ییر در ترجما) ) .(Schuon, 2005: 534باز در میالة ديگری با عنوان «در ج ستجوی م هوم فل س ا
و منلوم کردن آن» چنین میگويد ...« :با عالوه نزد همة قدما ،فلســـ ا متمـــمن هماهنگی اخالقی با
متمت است :تنها کسی متیم ،سوفوس ،است کا متیمانا میزيد...فلس ا ،مطابق طبینت اشیاء زيستن
است ،بر اساس تیوا ـــ «ترس از خدا» ـــ و با خاطر آنچا اساسی و رهايیبخش است»( .شوان:0930 ،
 203ــ با اندکی ت ییر در ترجما) )(Schuon, 2006: 89
 .3ا ل اين ر سالا از ابن سینا ا ست و در کنار میّ بن يیظان و سالمان و اب سا سا ر سالة رمزی و
تمثیلی او را تشتیل میدهند.
 .01رســالا متشــتل از دوازده فصــل اســت کا با جز دو فصــل آن (فصــلهای دهم و يازدهم) ،مابیی
متايتهای رمزیـسمبُلیتیاند.
 .00اين تنبیر برگرفتا از آغاز رسالة بستانالیلوا است( .سهروردی0931 ،ا990 :؛ )090 :0932
 .02در ارجاع با آثار افالطون ،شـــیوة ارجاع رايج در پژوهش های بینالمللی دانشـــگاهی مربوط با
افالطون رعايت شده است؛ يننی ذکر شماره تة مجموعا آثار افالطون کا در قرن  06میالدی توسط
است انوس منتشر شد و با « شماره تا است انوس» ) (Stephanus paginationمنرو است.
مشخصا ت صیلی آثار با زبان يونانی در فهرست منابع ذکر شده است.
.φιλοσοφοῦντες/philosophountes .00
با مننای فلس ا ورزيدن يا جويای متمت بودن.

09 . εὐδαιμονία/eudaimonia
ت فاعلی از فنل φιλοσοφέω/philosopheō

05 . ἀπομαντευομένη/apomanteuomenē

06 . μέγιστον μάθημα/megiston mathēma

02 . τοῦ μεγίστου μαθήματος/tou megistou mathēmatos
 .03افالطون در گ تگوی فیلبُس نیز نیک را چیزی میداند کا کامل و کافی اســـت و هر موجودی کا
قدر شناخت دارد [يا هر موجودی کا آن را می شناسد] ،در تنییش آن ،مشتاق آن و خواهان فراچنگ
آوردن و تملک آن اســـت ) .(20dدربارة نیک با مثابة میییت برين ماب ندالطبینی و غايت منرفت
ديالتتیتی نک .جمهوری ،کتاا ششم ) (508e-509bو کتاا ه تم ).(517b-c, 532a-b

03 . γνῶθι σ[ε]αυτόν/gnōthi sauton
 .21بنجامین جُوِ ) (Benjamin Jowettدر پیو ست پايانی بر ترجمااش از مجموعا آثار افالطون،
شــش گ تگو را نام برده اســت کا در آنها با اندرز مذکور اشــاره شــده اســت :خارمیدس )،(164d
پروتاگوراس ) ،(343bفايدروس ) ،(299eفیلبُس ) ،(48cآلتیبیادس او ) (124a, 129a, 132cو
قوانین )(Jowett, 1892: 451) .(923a
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 .20با وجود اين ،هر رمزـــــس ـَمبُل از آنجا کا متنلق با مرتبة متســوس و بنابراين متنلق با مرتباای
متناهی و متدود ا ست ،میتواند داللتهای من ی و مخالف با مننای مثبت خود را هم بپذيرد .اين نتتا
در همین رسالة ل ت موران قابل مشاهده است .ج د در فصل ه تم ،برغم اينتا پرنده است اما روزکور
ا ست و با نور و آفتاا خ صومت دارد .همچنین خ اش در ف صل ش شم برغم اينتا قابلیت پرواز دارد و
از اين میث با ديگر پرندگان قابل میاي سا ا ست اما روزکوری و گريزش از نور و تمايلش با تاريتی بر
توانايیاش بر پرواز کردن ،غلبا دارد .با وجود اين خود ســـهروردی در آغاز رســـالة الطیر از خ اش يا
ششپره است ادهای مثبت نیز کرده است (سهروردی0931 ،ه.)033 :
 .22در اينجا نیز مننای دوگانة س ـَمبُلها قابل مشــاهده اســت .خزنده منموالً رمزـــــس ـَمبُل نیروها و
گرايشهای پايینســوی اســت اما در اينجا ما با خزندهای خورشــیدی و باالســوی ســر و کار داريم .در
خصوص دوگان سَمبُلیتی خزندهـپرنده نک .گنون ،0933 ،فصل ه تم ،ص .39
 .29توفون در ا ساطیر يونان ،هیواليی با د سر مار و چ شمانی آت شبار ا ست .کو شید تا فرمانروايی
جهان را با چنگ آورد اما زئوس او را شتست داد و در تارتاروس زندانی کرد .او را مسبش طوفانهای
سهمگین بر روی زمین میدانستند.

20 . θεῖος/theios
( ἄτυφος/atuphos. 25بازی زبانی با نام هیوالی اسطورهای يننی توفون در اينجا قابل توجا است)

26 . δεσμωτήριον/desmōtērion
 .22شايد بتوان گ ت افالطون در تمثیل ن س چونان ارابة بالدار کا در فايدروس متايت کرده است با
اشاره با کشش پايین سوی اسش سیاه ن س آدمی ،با عملی اشاره کرده است کا با متافا آن ن س در
تن زندانی شد ).(247b,248a-b
23 . ἐν ἀπορρήτοις/en aporrhētois
23 . φρουρά/phrousa

91 . ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει/en katageiō oikēsei spēlaiōdei
90 . τῇ τοῦ δεσμωτηρίου οἰκήσει/tē tou desmōtēriou oikēsei
92 . δεσμώτης/desmōtēs

99 . ἐν τῷ νῦν παρόντι/en tō nun paronti
90 . τεθαμμένης/tethammenēs

95 . τὸ μὲν σῶμά ἐστιν ἡμῖν σῆμα/to men sōma estin hemin sēma
96 . εὐδαίμονι χορῷ/eudaimoni chorō
92 . μακαριωτάτη/makariōtatē
93 . αἱ τελεταί/hai teletai
93 . ἐτελοῦντο/etelounto

01 . ὠργιάζομεν/ōrgiazomen
00 . ὁλόκληροι/holoklēroi
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02 . μυούμενοι/muoumenoi

09 . ἐν αὐγῇ καθαρᾷ/en augē kathara

00 . ἐποπτεύοντες/epopteuontes
خود واژة  ἐποπτεύοντες/epopteuontesبســـیــار مهم اســــت زيرا اســـم فــاعــل از فنــل
 ἐποπτεύω/epopteuōاست کا يتی از منانیاش رسیدن با میام  ἐπόπτης/epoptēsاست يننی
ر سیدن با عالیترين مرتبة شهود يا منرفت با ا سرار .گ تنی ا ست  ἐποπτεία/epopteiaعالیترين
میام ســلوکی در آيین رازآموزانة الیوســیســی ) (the Eleusinian mysteriesاســت کا يتی از
آيینهای رازآموزانة مهم در کنار رازآموزی اورفئوسی بوده است.
05 . ἀσήμαντοι/asēmantoi

06 . δεδεσμευμένοι/dedesmeumenoi
02 . ἔοικα/eoika

 .03دربارة اهمیت رمزـسَمبُل با و ديگر وجوه مننايی آن ،نک« .پر ريختن رمزی جهانشمو از مثا
اعاليی وامد در فرهنگ عرفانی ملل».
”“Feather Loss: The Universal Symbol of a Unique Archetype in Mystical Culture.

[در اين فايل فهرست منابع با فارسی نبود کا خودم اضافا کنم در فهرست انگلیسی هست .لط ا در
فهرست فارسی اضافا شود:
نوريان مهدی  ،تخشا قه رخی المیرا  ،زندمیدم ساسان (« ،)0931پر ريختن رمزی جهانشمو از مثا
اعاليی وامد در فرهنگ عرفانی ملل» ،نشريا ادبیا عرفانی دانشگاه الزهراء ،دوره  ،9شماره -212 :5
] .030

03 . θεῖος/theios

51. τρέφεται/trephetai
50. αὔξεται/auxetai

 .52قس .ت ذية مبة الیلش با آا و نسیم علم در رسالة مونس النشاق.

59 τὸ ἀληθείας πεδίον/to alētheias pedion

54 . ψυχῆς τῷ ἀρίστῳ/psukhēs tōi aristoī
55. οὐσία ὄντως οὖσα/ousia ontōs ousa

56. τῆς ἀληθοῦς ἐπιστήμης/tēs alēthous epistēmēs
52. νοῦς/nous

53. θεωροῦσα τἀληθῆ/theōrousa talēthē
53. εὐπαθεῖ/eupathei

61. οὐ λελωβημένον/ou lelōbēmenon
60. καθαρόν/katharon

62. πολύ κάλλιον/polu kallion
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69. ἀρχαίαν φύσιν/arkhaian phusin
60. θηρίον/thērion

65. εἰς τὴν φιλοσοφίαν αὐτῆς/eis tēn philosophian autēs
66. συγγενής/sungenēs

62. γνῶναι ἑαυτόν/gnōnai heauton

63. ψυχὴν γνωρίσαι/psukhēn gnōrisai
(τῆς ἐναργεστάτης » «روشــنترين مواس، بینايی، گ تنی اســت کا در گ تگوی فايدروس.63
( در میان مواسὀξυτάτη/oxutatē) » و «تیزترينαἰσθήσεως/tēs enargestatēs aisthēseōs)
 زمیناای برای يادآوری تجربة منرفتی فطری و،جسمانی منرفی شده است کا قادر است با ديدن زيبايی
.(250d) .سرآغازين ن س فراهم آورد
21. κόρη/korē
. با مننای دخترک و عروسک است،اين واژه در ا ل
20. ἀρετή/aretē

22. ἡ ψυχῆς ἀρετή/hē psukhēs aretē
29. σοφία/sophia

20. τῷ θεῷ ἔοικεν/tō theō eoiken
25. θειότερον/theioteron

26. ἑαυτὸν γνοίη μάλιστα/heauton gnoiē malista

22. ἐξ Ἅιδου εἰς θεοὺς ἀνελθεῖν/ex Haidou eis theous anelthein
23. περιαγωγή/periagōgē

23. νυκτερινῆς τινος ἡμέρας/nukterinēs tinos hēmeras
31. ἀληθινήν/alēthinēn

30. τοῦ ὄντος/tou ontos

32. φιλοσοφίαν ἀληθῆ/philosophian alēthē
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