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1. Introduction 

The world after death is among the key images described in different 

religious texts. The religious and literary functions of this world have 

created a twofold image which tries to receive the primary, 

fundamental religious descriptions on the one hand, and to take a 

fantastic form by entering the realm in the literature which has 

"imagination" as its main branch. By transducing this superficial layer 

and making use of different symbols, the mystics have also provided 

different interpretations. As such, symbols would be a special means 

for them with its huge semantic repertoires and the ability to transform 

according to the minds of their addressees. The current paper aims at 

examining the symbols related to Heaven and Paradise in seven essays 

of Shahab ad-Din Suhrawardi and finding an answer to the following 

question: How does Suhrawardi symbolize Heaven and Paradise in 

these essays and how far do these symbols go, meaning-wise? 
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2. Methodology 

This paper tries to explore the symbols related to Paradise and Heaven 

in seven Persian essays of Suhrawardi with a descriptive-analytic 

approach. To do so, the essays have been thoroughly read and the 

respective symbols have been extracted.  

On the other hand, the semantic function roots of these symbols in 

several other texts are explored in order to compare the Suhrawardi's 

symbols with other universal ones. It is argued that juxtaposing these 

symbols from different sources would not only help us better 

understand Suhrawardi and his ingenious views, it is also useful in 

interpreting those symbols. 

3. Discussion 

The exploration of the seven essays reveals that Suhrawardi has 

incorporated three important symbols, i.e. Tree, Bird, and Fountain, 

along with other symbols, such as Mountain and Mirror. 

The use of Fountain as a symbol could be seen in the Moones al-

Oshaq (and Safir-e Simorq essays. The symbol of Bird is used in four 

forms: Peacock, Lapwing, Roc, and Hawk. Peacock is used in Loqat-e 

Mooran, Lapwing in Safir-e Simorq and Loqat-e Mooran, Hawk in 

Aql-e Sork, and Roc in Aql-e Sork, Avaz-e Par-e Jebrail, and Safir-e 

Simorq. 

The symbol of Tree is also used in three different senses in Aql-e 

Sork, Moones al-Oshaq, Loqat-e Mooran, and Fi Halat al-Tofooliah. 

4. Conclusion 

The current analyses show that Suhrawardi has established his 

thoughts on the Descension and the suffering of being away from 

Heaven. As he views it, the Descension was not a result of the deceive 

of the Devil and the collusion of Snake and Peacock, but the will of 

the primordial gardener himself, or the decoy of the hunter of destiny. 

Although Suhrawardi does not allude to the Hell as opposed to the 

Heaven, his contrast of the affluent Heaven, as opposed to the 

miserable sublunary world, would clearly bring to the mind an 

opposition between the miserable Mundane and the utopian Paradise. 

In symbolizing the Heaven, Suhrawardi has incorporated symbols of 

Tree, the Sun, Bird (Roc, Hawk, Lapwing, and Peacock), and 

Fountain. The Tree is a symbol of divine nature, the Sun a symbol of 
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the pure mind, and the Fountain a symbol of ever-streaming spring of 

Heaven, which is, in turn, a symbol of knowledge, wisdom and 

eternity. The Peacock in these essays is a symbol of Gabriel or the 

Tenth Intellect. The concept of spirit is reflected in three symbols: 

Lapwing, Hawk, and Peacock. 
 

Keywords: Mystical Interpretations, Symbol, Heaven, Suhrawardi's 

Essays. 
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 کيدهچ
زیرا  ،استبهره جسته «نمادها»در طول اعصار، بشر برای سخن گفتن از بهشت و دوزخ از 

در خود جای دهند و مطابق با ذهن مخاطبان گوناگون خود  توانند معانی سرشاریمیآنها 
گیری از نمادهایی همچون: سهروردی نیز در رساالت خود با بهره دچار دگردیسی شوند.

مار، باز، طاووس و درخت به توصیف ملکوت، بهشت و رنج دوری از آن اشاره 
زیرا در نگاه  ،ین رساالت از دوزخ سخن نگفتهیک از ااست. با این حال وی در هیچکرده

این  ط در آن قرار گرفته است.او، جهان مادی نقطۀ مقابل بهشت است که روح پس از هبو
تحلیلی نمادهای مرتبح با بهشت را در رساالت فارسی  -پژوهش با رویکردی توصیفی

است تا بتوان با دهسهروردی بررسی کرده و آنها را تا حدودی با نمادهای جهانی تطبیق دا
ا  وی، به تفسیر بینی سهروردی و نگاه خلّدادن آنها عالوه بر شناخت جهاندرکنار هم قرار

 بهتر این نمادها دست یافت.
 

 تفاسیر عرفانی، نماد، بهشت، رساالت سهروردی. هاج کليدج:واژه

 
                                                           

 14/02/1382 :مقاله نهایی یر په تاریخ                                 03/11/1386: مقاله دریافت تاریخ 
 ameri.zahra65@yahoo.com                      :    ۀ مسئولنشانی پست الکترونیک نویسند

 شگاه الزهرادانشجوج دکترج زبان و ادبيات آار ی دان .1

 ا تاد گروه زبان و ادبيات آار ی دانشگاه الزهرا. 0
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 مممقدّ. 9
فته و روابح انسانی با یاها، کمالمیل به جهانی آرمانی که در آن عناصر و پدیده   

مواره آرزوی دیرسال ترین شکل ممکن وجود دارد، هیکدیگر و با ایزد توانا به رشدیافته
آرزویی که شاید بتوان آن را بازماندۀ خاطرۀ هبوط نخستین دانست که در  بشر بوده است 

 نتیجۀ محرومیت از آن مکان ملکوتی شکل گرفته است. 
 وان پادا  نیکوکاران، یکی از تصاویر کلیدی ادیان استبه عن «بهشت»جهان آرمانی   

دینی و ادبی این جهان، تصویری است. کارکرد که در قالن متون مختلف بیان شده
کوشد عناصر اصلی و بنیادین توصیفات دینی را در سو میاست که از یکدوسویه آفریده
 «تخیل»صۀ اصلی آن و از سوی دیگر با ورود به عرصۀ ادبیات که شاخخود جای دهد 

  یابد.است، صورتی خیالی می
عارفان نیز با عبور از الیۀ ظاهری این متون، تفاسیر متفاوتی را از بهشت و جهان مقابل 

نی نمادین بود، آن، دوزخ، ارائه دادند و برای بیان این مضمون از زبان خاص خود که زبا
ای دهد که در یک خوانش نمادین، جلوهیاین زبان این امکان را به عارفان مها بردند. بهره

است. آنها عناصر هارند که پیش از آن سابقه نداشتهاز بهشت و دوزخ را به نمایش بگ
ل و کردند و با بسح این عناصر به کمک تخیّسازندۀ بهشت را از متون دینی استخراج می

دریافتند  انور آنبه همین منظ زدند.خویش، شاهکاری را رقم می هایِ فردیِنمادپردازی
ای نیاز دارند که هم بتواند مفهوم مورد نظر های حسی خود به ابزار ویژهبرای بیان تجربه

  نگیزد.برنیدر جامعه  گریزی راارتداد و دینر آنان را انتقال دهد و هم تصوّ
نه آن را را به عنوان ابزاری با این قابلیت یافتند اما باز هم باید هوشیارا «نماد«اگر چه آنها 

گرفتند که جز آمیختگی پنهانی با مباحث مورد پهیر  جامعه نبود. در مسیری به کار می
ناپهیر قرآنی و سپس اساطیری بودند که در این اصول فکری در وهلۀ اول مفاهیم انکار

ذات مردم و بافت اجتماع تنیده شده بود. این آمیختگی دو اتفا  مهم را در برداشت: ابتدا 
ها و های ذوقی، ت ویلهای قرآنی گشت که برداشتی تازۀ مفسرین با اندیشهسبن تلق

ای منجرگشت که سپس به استفاده از قالن و شکل تازه های عارفانه را پدید آورد،ستنباطا
های تمثیلی و نمادین ت در مخاطبان از داستانداشت به منظور ایجاد جهابیّآنان را وامی

د. البته این های ذوقی خود بیامیزنیر و برداشتچاشنی اساط بهره گیرند و آنها را به
تدریج زمینه را های مختلف بدهای بسیار در دورهبلکه با فراز و فرو ،نمادپردازی نه یکباره

 های عرفانی آماده ساخت. برای این شیوه نمادآفرینی و بیان اندیشه
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در هفت رسالۀ فارسی شیخ  این پژوهش در پی آن است که نمادهای مرتبح با بهشت را  
(، مورد مطالعه قرار . ه 792الدین یحیی بن حبش بن امیرک سهروردی)م اشرا ، شهاب

 دهد تا گسترۀ معنایی این نمادها و شگردهای خلق آنها را دریابد.
  .  رح و بيان مسئلم9-9

سطوره، ویژه عرفان و اهای مختلف فکری، بادها در عرصهبه حضور گستردۀ نم توجّهبا   
شود که  سهروردی در هفت رسالۀ عرفانی در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده می
 است؟ رداخته و از چه عناصری بهره بردهفارسی خود چگونه به نمادپردازی بهشت پ

بینی خالق آنها، پیوند نمادهای او را نمودن جهانعالوه بر مشخد پاسخ به این پرسش  
 دهد.ای جهانی نشان میبا منظومۀ وسیع نماده

 پيشيوة پژوهش. 9-0

تاکنون مختلف طرفداران فراوانی دارد و  هایمطالعات مربوط به نمادپردازی در حوزه
شده  توجّههای گوناگون در تحقیقات بسیاری به بررسی نمادها و کارکرد آنها در عرصه

و حدود مطالعاتی هر یک  های زیر اشاره کردتوان به نمونهها میاز میان این پژوهش است.
در  تقی پورنامداریان  را تشریح نمود تا بتوان ضرورت انجام این پژوهش را عنوان کرد:

ها و از رساالت سهروردی پرداخته و رمزبه شرح برخی ، های رمزیرمز و داستان کتاب
ریافت که از منابع مهم این مقاله برای درک و داست ی آن را مورد بررسی قرار دادهنمادها

 د. روهفت رسالۀ موردنظر به شمار می
به ت ویل  ،رضا اسدپور ، اثر«نمادشناخت ایران باستان در رسائل فارسی سهروردی »مقالۀ

 نمادهای ایران باستانی و نقش آنها در تبیین معانی حکمت اشرا  پرداخته است.
اگرچه  ،هلل طاهریاقدرت ، اثر«ای رستم و اسفندیارسهروردی و ت ویل داستان اسطوره» 

اما بیشتر به نمادهای درخت طوبی،  ،استکرده توجّهبه حضور نمادها در بیان سهروردی 
گیری تصویر بهشت شیخ اشرا  شکل رستم، سیمرغ و اسفندیار پرداخته و به ت ثیر آنها در

 نکرده است. توجّه
سیمرغ در متون به بررسی  ،دکتر تقی پورنامداریان ، اثر«سیمرغ و جبرئیل»مقالۀ در 

معادل عقل اول و جبرئیل فرهنگ اسالمی و عقل دهم  ،و این پرنده توجّهحماسی و عرفانی 
 است.شدهفلسفۀ مشایی دانسته 

منصور پهلوان و سید عبدالمجید  ، اثر«درخت ممنوعه در متون یهودی و اسالمی»
سالمی مورد بررسی نماد درخت با دو نگاه مادی و معنوی در متون یهودی و ا ،زادهحسینی
 است.گرفتهقرار 
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 پژوهش اهميّت. ترورت و 9-3

های شیخ اشرا  اگر چه پژوهش های بسیاری در مورد بهشت و دوزخ و اندیشه   
 توجّهبهشت  در موردهای او ها و نمادسازیصورت گرفته اما کمتر به تصویرپردازی

بررسی نمادهای بهشت بپردازد تا به  بنابراین  این پژوهش در نظر دارد منحصرای است شده
 بینی سهروردی ارائه نماید.بتواند تصویر جامعی را از جهان

 
 ب ث و برر ی. 0

 برر ی تطبيقی نمادهاج بهشت در ر االت  هروردج. 0-9

در رساالت سهروردی نقطۀ آغازین، باغی ملکوتی است امّا در هبوط از این باغ، عاملی 
دهنده هستند، وجود یوۀ ممنوعه که اغلن از نمادهای نزولخارجی مانند: ابلیس، مار و م

است. از بر این امر مؤثر بوده« خواست پادشاه ملکوت»یا  «صیّادان تقدیر»ندارد بلکه تنها 
افتد و برای مثال به آسانی، بازِ روح در دایرۀ نزول به راحتی اتفا  میسوی دیگر اگرچه نیم

افتد یا طاووسِ روح در لغت موران به ارادۀ مَلِک قدیر میعقل سرخ با دانۀ ارادت در دامِ ت
گیرد و همواره دایرۀ صعود به دشواری صورت میاما گهر از نیم ،شوددر سبدی اسیر می

 پهیر گردد. نیاز به عاملی دارد تا بازگشت به نقطۀ اولیۀ امکان

به شجره روان است که بدن را  «عشق»برنده و صعود در مونس العشا  این عامل پیش
شود. در عقل سرخ این عامل دانسته می« عمل صالح» کند و خود، مطلق تبدیل می

های تودرتوی کوه قاف را تواند امکان عبور از الیهکه می استخوانده شده «ا تعداد»
فی در  ،« اية قاف»برای رسیدن به نوراالنوار فراهم نماید. این عامل در صفیر سیمرغ 

و در روزی   «آييوگی و خوا ت مَلِک»، در لغت موران «عشق و معرآت» ۀالطفولی ۀحال
 است.  «چلّة پرهيز و آييوگی»با جماعت صوفیان

از منظر سهروردی در دل کوه  ،دهدهای سالکان را شکل میاین نقطۀ آغازین که تال 
و داند قاف نهفته است. سهروردی مکان باغ نخستین یعنی بهشت را در دل این کوه می

دهد که روح با یعنی زمین را قرار می «والیت دیگر»در برابر این مکان مقدس،  والیممع
خبری به سر نماید. روح اگر چه مدتی در این والیت در بینزول خود آن را تجربه می

تابد و اینجاست برد اما به محپ آگاهی، رنج دوزخی ماندن در این والیت را  برنمیمی
سیر و سلوک سالک در بند غربت »یعنی  «های اشراقیدگردیسی»بن که به قول هانری کر

کربن، به نقل ر.ک: شود. ) آغاز می« جهان مادّی و بازگشت به اصل نوررانی مبدأ مینوی
 ( 11: 1398از اسدپور، 



/مطالعات ایرانی جلّۀم  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

121 

وان به اینکه سهروردی از پیر توجّهبه تقابل آسمان و زمین در این رساالت و نیز  توجّهبا 
الصّفا است، معتقد است بهشت در فو  فلک قمر و دوزخ های اِخوانو نظریهفلسفۀ اشرا  

در عالم کون و فساد قرار دارد  بنابراین ضمن اینکه در هیچ یک از رساالت فارسی او 
توان در های دوزخی را میاست، این تیرگیتصویری از دوزخ به صراحت ارائه نشده
 برین او  نور محضی در ملکوت است.  ارتباط با زمین یافت، در حالی که بهشت

توان در رساالت او نمادهایی را های سهروردی در خصوص بهشت میبه اندیشه توجّهبا 
این نمادها آورده شده  ترینمهمشکل گرفته و درادامه  یافت که در ارتباط با این مکان

 است:
 . درخت و خور يد 0-9-9

قرار  توجّهمواره در اعصار مختلف مورد ترین نمادهایی است که هدرخت از گسترده
گاه به  .است. این نماد دوگانه که از یکسو نمادی نرینه و از سوی دیگر مادینه استگرفته
 ها حضور دارد.است که در آیینی شدهسمقدّ زد و ایزدبانوی درآمده و گاه شیءشکل ای

یانه به هیئت یک نقش نمادین درخت در اساطیر دینی ایران نیز  با خلقت مشی و مش
یابد. بدین ترتین درختی که آفرینش انسانی با آن تکثیر می شود آغاز می« درخت»

 بخشی.گردد: حیاتدرخت با مفهومی فراتر از یک عنصر طبیعی مطرح می
داستان آفرینش در متون دینی نیز از حضور آدم و حوا در باغ بهشت آغاز و درخت به   

بنابراین عالوه بر اینکه بهشت به عنوان  شود تبدیل می« هبوط»ارکان اساسی یکی از 
ها و ها و چشمهمانند باغ ،آرمانشهری ماورایی همواره با آنچه برای بشر دلنشین است

ای که درخت در است  به دلیل نقش برجستههای فراوان تصویر شدها و خوردنیهنوشیدنی
های ه در تفاسیر عارفانه به شکلماجرای هبوط دارد، یکی از نمادهای بهشتی است ک

 گوناگونی به کار رفته است.
عالوه بر ناگزیری ارتباط درخت و باغ ازلی بهشت، همنشینی نمادهای درخت، کوه قاف 

کوهی از »دلیل نیست. در تفسیر طبری در توصیف کوه قاف آمده است: و خورشید نیز بی
ن دی آسمان از تابش و روشنایی آزمرّد سبز است و گرداگرد جهان را فراگرفته و کبو

واقع رنگ سبز زمردگونۀ این کوه توانسته بهانۀ خوبی ( در187: 1338، 1)طبری،ج« است.
های بعد باشد و های عارفانۀ دورهبرای تبدیل آن به درخت همیشه سبز طوبی در اندیشه

شندگی که درخ« خورشید»ویژگی تابندگی این کوه، آن را به سمت دگردیسی نمادین به 
 خصیصۀ اصلی آن است، سو  داده است. 
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 ،مونس العشا  سهروردی در رساالت خود از نماد درخت بهره فراوانی جسته است. در
 ۀحب»ای که از شجره گیرد جان می «شجرۀ طیبه»درخت نمادین بهشتی با تصویر قرآنی

پرور   «آب علم»و  «های رحمانینسیم نَفَس»در باغ ملکوت روییده و با  «القلب
ی، اجساد را خلق کرده است که هریک است. سایه و بازتاب این درخت در جهان مادّیافته

ح عشقه قرار بگیرد، سراسر گرفتن در معرض عشق مانند درختی که در تسلّاز آنها با قرار
 عشق خواهند شد و شاخ و برگ روحانی به بار خواهند آورد. 

شود دیده می «درخت طوبی»مادین با عنوان بار دیگر این درخت ن سرخ رسالۀ عقلدر 
 داشت که:  توجّهالبته باید «. هو النور» است: نوراالنوار و ذات حق دانسته شده از نمادیکه 

خوریم، ترین جایی که به آن برمی، به صراحت ، در قرآن نیامده است و قدیمینام درخت طوبی

اند و در اکثر تفاسیر به نوعی آمده ان فرمودهحدیثی از رسول اکرم)ص( است که در خصوص معراج بی

چون به آسمان چهارم رسیدم، گوید: طبری از قول پیامبر)ص( می صاحن تفسیر ،است. برای مثال

کردن جمله تم و پس در آن وقت طوافالمعمور را آنجا یافتم و درخت طوبی به آسمان چهارم یافبیت

 ( 727:  1390رِ ما تا با من که محمّدم. ) به نقل از طاهری، ارواح پیغامبران )ع( آنجا دیدم از آدم پد

ت احدیّت را به ، ذاالمحجوبکشفپیش از سهروردی، جلّابی هجویری نیز در کتاب 
است. او در این کتاب در تصویری که از معراج و مکاشفۀ بایزید ارائه درختی تشبیه کرده

 است: ه که آن را در ملکوت دیدهنام برد «درخت احدیّت»از درختی به نام  ،دهدمی
ها بردند به ما را به آسمان است. وی گوید: سرّعجن روزگار مردی بوده –رضی اهلل عنه  -و ابویزید

چیز التفات نکرد و از مکنونات و حجن هشت و دوزخ وی را بنمودند به هیچچیز نگاه نکرد و بهیچ

پریدم تا به میدان ازلیّت مشرف شدم و می هویّتوای ، مرغی گشتم و اندر هفَصِرتُ طَیراًبرگهاشتند، 

 (377: 1387درخت احدیّت اندر آن بدیدم. چون نگاه کردم، آن همه من بودم. )هجویری، 

با « العشا مونس»در عقل سرخ، درخت طوبی نهایت دانش است و گویا مانند درخت 
ان آن به صورت منبع و نیز بی« آب علم»است. پرور  این درخت با آب علم تغهیه شده

آورد. )ن.ک کتاب عهد عتیق را به یاد می «دانستن نیک و بد»، درخت «هانهایت دانش»
آدم «یهوه»بخشد و ( درختی که علم و آگاهی می4: 1399مقدس عهد عتیق و عهد جدید، 

ی است. ثمرۀ نافرمانی و خوردن این میوه نیز براهای آن بازداشتهاز خوردن میوه ا راو حوّ
 آن دو در اولین مرحله، رسیدن به آگاهی و دریافت برهنگی خود و دیگری است.

خویش از چرخۀ بینی روید، جهانسهروردی پیرامون این نماد بهشتی که در ملکوت می
است و بیش از توصیف درخت، به کارکرد و ت ثیر آن بر آفرینش آفرینش را شکل داده

نمادهای برزخی و کشف و شهودی است که در  واقع ازاین درخت در ت کید کرده است.
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است: در جهان ملکوتی و مثالی های مختلف بازتاب داشتهبا جلوه دو جهان زبرین و مادی
ذات اقدس الهی و در جهان مادّی، خورشید است که ارواح و نفوس پس از ، این درخت

کر اجزای پنجگانۀ نیز بعد از ذ« بندهشن»ای گردند. در روایت اسطورهمرگ به آن بازمی
سخن گفته شده  خور يد او پس از مرگ به ای«آييوم»وجود آدمی، از بازگشت جزء 

 است:
او مردم را به پنج بخش فراز آفرید: تن، جان، روان، آئینه و فروهر.  چون تن آن که ماده است   جان آن 

ود، بیند، گوید و داند. آئینه آن که که با باد پیوسته، دم آوردن و بردن  روان آن که با بوی  در تن است: شن

به خورشید پایه ایستد، فروهر آن که پیش هرمزد خدای است. بدان روی چنان آفریده شد که در )دوران ( 

اهریمنی، ) چون( مردم میرند، تن به زمین، جان به باد، آئینه به خورشید، روان به فروهر پیوندد تا روان 

 ( 49: 1380دادگی، ایشان را توان میراندن نباشد. )

در ارتباط با سیمرغ مطرح  نمادیبه عنوان  آيوم در روایت سهروردی در عقل سرخ نیز
بنابراین با ل اول، در تصور شرع نورمحمدی است  که سمبلی از جبرئیل یا عق شودمی

توان آینه را در یک ت ویل، پرتوی از نور الیزال الهی و پری از به رساالت شیخ می توجّه
ا  با جام توان از آن به دلیل همنشینیای سیمرغِ عقل دانست و در برداشتی دیگر میپره

 کیخسرو و نیز خاصیت شفافیّتش به عنوان نمودی از قلن انسان کامل یاد کرد. 
عالم مثال و شوند: عالم روحانی، های سهروردی همواره سه جهان دیده میدر تمثیل

اغلن مواقع شیخ، بافت کلمات نمادین خود را در  بنابراین در عالم جسمانی )محسوس( 
م واحد مصادیق گانه برای یک مفهوهای سهاین سه سطح گستر  داده و در این جهان

درخت طوبی  نیز مظهری از خورشید است « عقل سرخ»است. در رسالۀ متفاوتی خلق نموده
نند خورشید فلکی که بخشد. این درخت ماافروز یعنی ماه میکه نور خود را به گوهر شن

 است گانۀ قاف قرار گرفتههای یازدههدر فلک چهارم قرار دارد در چهارمین الیۀ کو
 است. « خداوند»بنابراین در این رساله، خورشید عالم روحانی 

گر سهروردی بار دیگر این درخت ساکن در کوه قاف جلوه لغت موراندر رسالۀ 
شود و خوردن میوۀ افروز دیده میر نمادِ گوهر شنگردد. درختی که بار دیگر در کنامی

نماید. همچنین در این رساله از خاصیت نوربخشی خورشید به ها دور میآن افراد را از رنج
ای در برابر شود که هر یک مانند ماه یا آینهعناصر دیگر  و از جمله عارفانی نام برده می

این نمادها در کنار  ،ماه و خورشید در این رسالهبه تمثیل  توجّهاند. با خورشید قرار گرفته
پهیرند. در ای نیز میاست، ت ویل تازه های درون متنی به آنها دادهمعانی متفاوتی که نشانه

رسائل دیگر آفتاب، ذات الیزال الهی  یا جبرئیل )عقل کل( است اما این بار سهروردی در 
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آورد. بطۀ ولی و سالک را به یاد میسازد که راتری را میسطح دیگر خورشید کوچک
 پهیرد. را می« ولی»بنابراین این بار خورشید معنای 

تاب و دریا و نیز مسیر سالک بعد از عبور از صحرا و کرم شنفی حاله الطفولیه  در رسالۀ
رسد که سیمرغ بر آن آشیان دارد. به درختی می ،افروزگاو چراخور در نور گوهر شن

« او خود طبین شود.»کند بلکه نیاز میا از طبین بیدرخت سالک ر خوردن میوۀ این
پیوند این درخت با آشیان سیمرغ بار دیگر تصویر تمثیلی عقل  (14ج: 1399سهروردی، )

 آورد.سرخ را به یاد می
های توان نتیجه گرفت که سهروردی در تمثیلبه این رسایل می توجّهمجموع با در

بنابراین نماد خورشید و درخت طوبی یک   رابر هم دانسته استمختلف خویش نمادها را ب
افروز و آیینه نیز مفهومی یگانه را نشان نیز جبرئیل، سیمرغ، ماه، گوهر شنمفهوم واحد و 

 دهند. می
 . پرنده 0-9-0

برای به تصویر درآوردن روح یا مفاهیم مرتبح با ملکوت از « پرنده»استفاده از نماد 
وردی نیست و پیش از آن هم نویسندگان و شاعران دیگر بارها آن را در های سهرنوآوری

 اند. آثار خود مورد استفاده قرار داده
افالطون از اولین کسانی است که نفس را دارای بال و پر دانسته است. ابن سینا، نفس انسانی را در 

حامد غزّالی تال  نفوس انسانی را به صورت دام تن به تصویر کشیده، ابو قالن کبوتری اسیر در

پرندگانی برای رسیدن به شاه مرغان، عنقا، بیان کرده و نیز عطار در منظومۀ تمثیلی نام آشنای خود، 

  ( 772: 1380)ن.ک پورنامداریان،  است.الطّیر، همین تصویر را خلق کرده منطق

گویی »ی تشبیه شده است: "باز"د)ص( به نیز جوهر محم االسرارکشفدر تفسیر عارفانۀ 
 (327: 8،ج1383)میبدی،« ی بود آن مهتر بر دست فضل آموختهباز
های تمثیلی از مضمون هبوط و صعود بشر که واقع سهروردی به دلیل تصویرسازیدر

این نفس است »بهشت نقطۀ آغازین آن است، غالبای از رمزهای عروجی بهره برده است زیرا 

بیند که به سوی افالک که موطن اوست پرواز تی بالدار میکه خود را به صورت ذا

 (118: 1387ستاری، « ) کندمی

 دانه )و درخت(                                 مونس العشا 
 پرنده )باز(                                    عقل سرخ

 صفیر سیمرغ                        پرنده )هدهد(
 فی حاله الطفولیه                          مرغِ جان                               
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 لغت موران                                  پرنده )طاووس(    
گانۀ قاف های یازدهکوه از آنجا که سهروردی از دیدگاه جغرافیایی، مکان بهشت را در

شود تا بتواند پرواز ای عروجی ضروری میبنابراین ناخودآگاه استفاده از نماده داند می
« مرغِ جان» نمادین روح را به سمت آرمانشهر خویش نشان دهد و همین جاست که نماد 

 گیرد. ( او شکل می 74ج: 1399)سهروردی،
از روح انسان در راستای خلق  نمادیضمن اینکه می توان آفرینش نماد پرنده را به عنوان 

جهان فکری او دانست که آفرینندۀ ارواح است.  در اساطیر  درخت نورانی ذات الهی در
ارواح بشری قبل از آمدن بر روی »در مورد درخت و  پرنده)روح( آمده است:آلتایی نیز 

« یهان مسکن داشتند.زمین در آسمان به شکل پرندگان کوچکی بر نوک درخت ک
 .(182: 1399، 3شوالیه،ج)

را به حواس پنجگانۀ ظاهری  «پرنده»سیمرغ، نماد  این سهروردی در رسالۀ صفیربرعالوه
داند که دهد و این حواس را همچون پرندگانی میو باطنی و نیز شهوت و غضن تعمیم می

 (.74و  73ب: 1399سهروردی، : شوند)ن.کمانع ازحرکت او در راه تعالی می
ن نمادین را به جاست هر یک از این پرندگا ،این نمادهای عروجی اهمیّتبه  توجّهبا 
 قرار داد: توجّهمورد 
  يمرغ .0-9-0-9

، 1شکل گرفته استالطیر منطق برخالف تصور رایج عرفانی که شاید بیشتر در سایۀ 
داند. از نظر حکمت اشراقیِ را خودِ نوراالنوار یا خداوند متعال نمی« سیمرغ»سهروردی  

است. خورشید نمود یافته نماد درخت طوبی وسهروردی، خدا نور مطلقی است که در دو 
های درخت علم النه ا  را بر شاخه»داند که ای نامیرا می، سیمرغ را پرندهبورخس

بنابراین اگر درخت طوبی را درخت علم مطلق در نظر   (103: 1383) بورخس، .«سازدمی
 گرفت ارتباط این پرنده و پیوند این دو نماد با یکدیگر بیشتر آشکار خواهد شد.

های او پدید چیز در جهان از شاخهرخ، درخت طوبی در ملکوت است و هرعقل سدر   
یعنی تحت حمایت او است. از اثر پرهای   زیرا سیمرغ بر آن آشیان دارد ،آمده است

سیمرغ بر زمین میوه بر درخت پیدا شود و نبات بر زمین. در نگاه نخست ممکن است این 
بخش الهی دانسته شود  اما تصویری ، ذات هستیسیمرغ که پدیدآورندۀ نبات و میوه است

سازد. در این این تصور را دچار تردید می ،دهدارائه می آواز پر جبرئیلکه سهروردی در
ند هست یابد از جمله اجساد انسانی همه از آوازهای پر جبرئیلمیرساله آنچه حواس در

بخشند، جبرئیل هم ش هستیطور که سیمرغ و پرهایبنابراین همان  (9: 1380)سهروردی، 
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ها، دارای همه نیز سیمرغ شفابخش رنج« صفیر سیمرغ»است. در رسالۀ همین تصویر را یافته
 .(9ب: 1399)ن.ک سهروردی، همه از او پُرند و او از همه تهیها و آوازهاست و نقش
 زد:آمیبه عناوین این دو اثر، تصویر سیمرغ و جبرئیل را در هم می توجّهحتی با    

 آواز صفیر                                                         
 جبرئیل                         سیمرغ                                   
افروز رغ و گوهر شنکه از ارتباط درخت طوبی ) نور مطلق( با سیمعقل سرخ در     

واقع سیمرغ نه خداوند گردد. درآشکار میتصویر رمزآمیز است، این سخن گفته شده
توان آن را جبرئیل یا عقل اول دانست. متعال که تابش و تجلی نور الیزال الهی است که می

پیر را پرسیدم که گویی در این جهان »  گوید:همین است که سهروردی در عقل سرخ می
هر زمان سیمرغی از همان یک سیمرغ بوده است؟ گفت آنک نداند چنین پندارد و اگر نه 

)سهروردی، « ، منعدم شود معای معایدرخت طوبی به زمین می آید و اینکه در زمین بود
 .(17الف: 1383

شود. این همراهی سیمرغ در کنار سمبل درخت دیده میدر دیگر رساالت نیز همواره 
ملل  همیشگی پیش از این رساالت در متون دینی و اساطیری ایران پیش از اسالم و برخی

را مورد بررسی قرار « ای بر روی درختپرنده»توان تصویر   بنابراین مینیز دیده شده است
مرو بر درخت سین»، « عقاب نورس»های گوناگون در داد و انعکاس این تفکر را به شیو

 دید. « سیمرغ بر درخت طوبی» و « تخمههرویسپ
های خاص خود ه به دلیل ویژگیای را کاین پرندۀ نامیرای افسانه (Burton)بورتن 

است، با عقاب نورس برابر ر و مظهر امور مختلفی قرار گرفتهتاکنون دستمایۀ خلق تصاوی
های درخت دنیا، ا  را در شاخهداند. این پرنده عالِم به بسیاری از چیزهاست و النهمی

وردی تصویری که سهر .(104: 1383)ن.ک بورخس،  سازدمی (Yggdrasil)ایگدراسیل
دهد، دو وجه مشترک با این دیدگاه دارد: یکی اینکه سیمرغ نیز از سیمرغ به دست می
درختی ماورایی النه دارد. ( و دیگر اینکه بر 9ب: 1399روردی،دانندۀ چیزهاست)سه

: 1390به اینکه سیمرغ را نماد خورشید) ن.ک طاهری،  توجّهبا . (8الف: 1383)سهروردی، 
گردد و وجه اشتراک نزدیکی این پرنده به عقاب آشکارتر می اند،( دانسته720-764

عقاب را نیز نماد بلندی و همانند خورشید نماد روح » ها یابد زیرا در نمادپردازیسومی می
 .(724: 1387)سرلو، « اند.و به طور کلی اصل معنویت دانسته

از این پرنده » در تعریف سیمرغ آمده است کهفرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی در
است اگر چه گاه کنایه از  «انسان کامل»معنای آن  اند اما عمدتایمعانی مختلفی را اراده کرده
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: 1398سجادی، « ) روح، پیامبر اکرم )ص(و عقل مجرد و فیپ مقدس نیز بوده است.
زیرا در مسیحیت  ،حتی در این تعبیر نیز پیوند سیمرغ و عقاب قابل توجیه است .(481
) اندبا روح پیامبری مقایسه کرده آور آسمانی را داراست و عقاب رانقش یک پیام عقاب

 .(726: 1387ن.ک سرلو، 
ها و در فرهنگ اسالمی تمام صفت»است: ل نوشتهای مفصّپورنامداریان نیز در مقاله

 «های سیمرغ به جبرئیل که از فرشتگان مقرب است تفویپ شده است.تقابلیّ
سهروردی نیز در رساالتش سیمرغ را مظهری از عقل اول یا  .(469: 1368 )پورنامداریان،

. در نمادپردازی ها نیز عقاب )=سیمرغ(  را دانددهم و جبرئیل یا نور نوراالنوار می
می نامد. « پرندۀ خدا»اند . دانته نیز این پرنده را ترین نمود جبروت الهی دانستهمناسن
 .(726-722: 1387)سرلو، 
وه بر شباهت این پرنده با عقاب اساطیری، تصویر سیمرغ بر فراز درخت طوبی با عال  

این درخت  ویژگی  یابد.تخمه در اساطیر ایران پیوند میسیمرغ بر درخت هرویسپ
هایی از همین توصیفات دارد که نمونهندۀ غم و ... درمانگری، رویانندۀ همۀ گیاهان، دورکن

واقع سعی کرده است با عرفانی دید  بنابراین سهروردی در توانرا در رسایل سهروردی می
ای ببخشد و از آن در راه بیان تفکر ای، به آن معنای تازهو اسالمی کردن یک نماد اسطوره

 خویش بهره بجوید. 
را در تمثیل خود دگرگونه  «مینوی خرد»ای آمده درسهروردی حتی تصویر اسطوره   
تخمه سیمرغ در درخت دورکنندۀ غم بسیارآشیان » ست: آمده ا خردمینویکند. در می

است و هر گاه از آن برخیزد، هزار شاخه از آن درخت بروید و چون بنشیند هزار شاخه از 
به اینکه  توجّهسهروردی با  .(97: 1374تفضلی، « ) آن بشکند و تخم از آن پراگنده شود.

ادی از ذات الیزال نوراالنوار سیمرغ را مظهری از جبرئیل یا عقل کل و درخت را نم
ای که از درخت ای دیگر ساخته است و به جای هزار شاخهاین تصویر را به گونه ،دانسته
هر » است: دادههای نو به نو پروردگار یکتا را قرار روید، جلوهشکند و میای میاسطوره

« شود معای معای... زمان سیمرغی از درخت طوبی به زمین آید و اینکه در زمین بوده منعدم
 .(17الف: 1383)سهروردی، 

است. آینه  «آینه»سیمرغ شکل گرفته  مورددر رسالۀ اخیر، نماد دیگری که در    
بنابراین هر  شود میگاه است و در زبان عرفانی به قلن صاف و پاک عارف ت ویل تجلی

 گردد. یگر منور الهی در آن جلوه ،که پاک شد و آینه در برابر سیمرغ گرفت
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 توجّهتوان به این ارتباط از نظرگاه دیگری به ارتباط سیمرغ، درخت و آینه می توجّهبا    
واقع زتاب نورمحپ خورشید الهی است. درگریِ سیمرغ و آینه برای باکرد و آن میانجی

ای نیاز است و این، چیزی جز بنا بر نظریات عارفان برای دیدن این نور محپ به واسطه
افروز(، آینه ، جبرئیل، سیمرغ، عقل کل  و عقل تر، ماه)=گوهر شنی کوچکخورشید

 :7دهم نیست
 اگر خواهی که بینی چشمۀ خَور             تو را حاجت فتد با جسم دیگر 

 (98: 1381)الهیجی،                                                                           
گری حضرت در تفسیر گلشن راز شبستری، آینه را همان میانجی جلوهالهیجی نیز      

) و یا اعیان ثابته و یا عدم باشد تواند اعیان ممکناتداند. این آینه از منظر وی میحق می
 .(81ر.ک. همان: 

 باز  .0-9-0-0

نمادهای مرتبح با خورشید در اساطیر و نمادها است. در رسالۀ عقل  ترینمهمباز از    
شود  پورنامداریان دلیل انتخاب سرخ نیز این پرنده به عنوان سمبلی از روح انسان ظاهر می
کند: اول نمایش علوّ مرتبۀ روح باز را به عنوان نمادی از روح انسانی در دو مورد بیان می

جهان آفرینی دیگر سهروردی در سویی شیوۀ تربیت او با تصویردر عالم مثال و دوم هم
 .(730: 1380از پورنامداریان،  ر.ک:دادن او به جهان مادی()ن چشم باز و عادتبستمادی )

کند. تمثیل به انگیزۀ گویا نقشۀ گریزی را ترسیم می عقل سرخسهروردی در رسالۀ 
ی ساخته که صیادی «باز»شود و شکل عینی این مفهوم انتزاعی را نمایش هبوط، آغاز می

و به والیتی دیگر فرستاده است.  به هر حال بازِ روح در ا« والیتآشیان»شکار  کرده و از 
پهیرد، ست. این پرنده هبوط را نمیدام صیادان قضا و قدر افتاده و به زمین هبوط کرده ا

داند. در اصل به زیرا از ابتدا پرندۀ شاهان است و جایگاه اصلی خود را در جوار شاهان می
سوی مردار، بر  از گویند که اگر از نزد شاه برفتباز را به آن سبن ب» ،تعبیر شمس تبریزی
« باز»چون باز  نیاید و هم بر آن مردار قرار گرفت   باز نزد شاه آید مردار قرار نگیرد،

  .(779-778: 1394)شمس تبریزی، « نباشد!
راه بازگشت به آشیان آغازین خویش  «مویپیر سرخ»سرانجام این باز پس از آشنایی با 

 .آموزدرا می
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 . هدهد0-9-0-3

که در هر دوی آمده است. درحالی لغت مورانو  صفیر سیمرغنام این پرنده در دو رسالۀ 
به نمادهای صفیر سیمرغ این رسایل این پرنده کاربردی نمادین یافته اما تنها در رسالۀ 

 مرتبح با بهشت نزدیک شده است.
است که اسرار غین را برای در رسالۀ لغت موران هدهد تنها نمادی از سالک آشنا 

گیرد. سرانجام کند و مورد طعنه و آزار آنها قرار میخبران از حقیقت)=بومان( فا  می بی
هایش را تکهین با دریافت اشتباه خود، برای حفظ خود از آسین ایشان به دروغ حرف

 کند.می
ف و سیمرغ به آن که همنشینی نام این پرنده در ارتباط با کوه قا صفیر سیمرغدر رسالۀ 

کَنَد و قصد هدهد سالکی است که پر و بال خویش را برمی ای بخشیده است،ویژه اهمیّت
 کند.کوه قاف می
های پیش از مسیحیت نیز هدهد با کندن پرهای والدین پیر  و لیسیدن چشمان در افسانه

ین اعجاز، نماد کیمیاگرانۀ آب گرداند. مرغ سلیمان نیز به سبن اشان، جوانی را به آنها بازمیفروغبی

نهایت والدت ثانوی روحانی شده و  رمز هو  و فراست و بازیابی جوانی و تجدید شباب و درحیات و 

 ( 706: 1392آسیاآبادی، ذکاوت است. ) به نقل از محمدی

شود  هدهد سالک نیز بعد از ت ثیر کوه قاف بر او مانند سی مرغ عطار، سیمرغ می
 رسد اما مستمع کم دارد.ر سحرآمیز  به همه میسیمرغی که صفی

 . طاوو 0-9-0-8

است که به دلیل  «طاووس»ی که در رسالۀ لغت موران آمده توجّهنماد زیبای و قابل 
 های بهشتی دارد. های آفرینش نقش مهمی در نمادپردازیپیشینۀ کاربرد آن در داستان

شود: باغی همیشه بهار، آغاز می تمثیل سهروردی با توصیف باغ بدوی و بهشت عدن  
آواز. در این باغ  طاووس به عنوان سمبلی از روح های روان و پرندگان خو دارای آب

انسان نیز وجود دارد که به فرمان پادشاه به جایی دیگر فرستاده و چرمی به دور او پیچیده 
کند. با را فرامو  می انگیزدهند و او، آن باغ خیالشود. او را در سبدی حقیر قرار میمی

توان چرم دست و پا گیر را به اینکه طاووس نمادی از روح انسان است، می توجّه
 «عالم محسوس»است و آن سبدِ حقیر را ست که روح را در خود پنهان ساختهدان«جسم»

 قلمداد نمود. 
ن ای باغ را فرامو  کرده است که حتی بادها یا بوی خو  آگونهطاووسِ روح به  
گیرند و از سبد به های او برمیتا اینکه چرم از بال آورند،نیز چیزی را به خاطر  نمی مکان
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خویش  ۀلیخورد و وطن اوّها میگردانند. او با دیدن دوباره باغ حسرتباغ آغازین باز می
زند سابه این تمثیل بار دیگر نمادها دایرۀ صعود و نزولی را می توجّهآورد. با را به یاد می

لیه که وطن حقیقی سرانجام طاووس را دوباره به باغ اوّ که مسافر آن طاووس )روح( است.
 آورد.گردانند و او در حسرت و حیرت گهشته را به یاد میباز می ،ستا او

یطان گر شهای داستان آفرینش به عنوان یاریکه طاووس در بعضی از روایتازآنجایی
به این  توجّهابد. با یی دیگرگونه میاهمیّتست، این نماد ادر ورود به بهشت دانسته شده

گری او را با ویژگی توان نقش یاریرساله و نقش نمادین طاووس به عنوان روح آدمی می
گر ابلیس است نه توان گفت آنچه یاریایِ آن توجیه نمود. در حقیقت می«نفس امّاره»

ره بشری است که تحت نفوذ شیطان قرار ای حقیقی بلکه نفس امّاطاووس به عنوان پرنده
 گرفته و آدم و حوا را فریفته است.

 . چشمة زندگانی0-9-8
و معارف قدسی،  «چشمۀ حیوان»، سرای آخرت را الواح عمادیسهروردی در رسالۀ  

می داند. )به نقل  «آب حیات«لهت سرمدی، مشاهدۀ عالم عقول و وصول به حق الیقین را 
، چشمه در دو رسالۀ فارسی سهروردی تعبیر این .(794: 1380از پورنامداریان، 

شود. این چشمه که جویبارهای بهشتی را به یاد العشا  و صفیر سیمرغ، نیز دیده میمونس
 آورد سمبلی از علم و معرفت حقیقی است. می
این چشمه پس از عبور از شهرستان جان و به تعبیر پورنامداریان مرحلۀ مونس العشا   در
( 318:  1380ل عالم غین یعنی عالم عقول و نفوس یا عالم فرشتگان ) پورنامداریان،او

 کند. غسل در این چشمه، زندگانی ابد و علم تامّه را به دنبال دارد. خودنمایی می
ای جایی که جزیره  استه در ظلمات جسم ساخته شدهاین چشم صفیر سیمرغدر رسالۀ 

یابی به آب حیات یا هایش مانع از دستله است که خیالپایان قوۀ متخیّلبریز از دوال
 گردد.معرفت حقیقی می

  
  گيرجنتيجم. 3
ترین مسائل فکری بشر بوده است. اگر آفرینش و جهان پس از مرگ همواره از غامپ 

 توجّههای این امور و ادیان به بیان ویژگی ن ت ماّلت فلسفی بشرچه اساطیر، به عنوان نخستی
اند اما ذهن جستجوگر انسان این مسائل را تا حدودی به تصویرپردازی آنها پرداختهکرده و 

 ای تمثیل بیان کند.الت خود کشانده و سعی کرده است آنها را به شیوهبه وادی تخیّ
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ای رمزی به عناصر جهان سهروردی نیز در مجموع هفت رسالۀ فارسی خود به شیوه
است. در این آن مبدأ ازلی اشاره کرده زگشت بهآغازین و تال  روح برای با

بلکه تنها به خواست  ،دستی مار و طاووسنه به سبن فرین ابلیس و هم «هبوط»رساالت
چه سهروردی در تمثیالت خود افتد. گرادان قضا و قدراتفا  میباغبان ازلی و یا با دام صی

رشار از رنج، این تصور را اما تقابل بهشت مرّفه ازلی و جهان س ،کندای به دوزخ نمیاشاره
ی در برابر آرمانشهر بهشت آورد که او ویرانشهر جهان مادی را دوزخبه ذهن می

است. او برای خلق جهان رمزی خود از عناصری مانند: درخت، خورشید، پرنده دانسته
 است. و چشمۀ زندگانی بهره برده )سیمرغ، باز، هدهد و طاووس(

تفسیر درخت، ذات الهی  ترینمهماست. در متفاوت یافته اندیشۀ او سه معنایدرخت در 
قرار گرفته است و نور رحمت الهی های آن است که سیمرغ)جبرئیل یا عقل دهم( بر شاخه

شود و در رساند. در تمثیلی دیگر همین نماد در خورشید منعکس میرا به موجودات می
 القلبۀحباست که از تباط یافتهخت روان مطلق بهشتی ارسومین کاربرد، این نماد به در

 یابد.میهای رحمانی و آب علم پرور  روید و با نسیم نفسمی
های دینی را به یاد های جوشان بهشتی در تصویرپردازیچشمۀ زندگانی نیز که چشمه

شود که در عالم ملکوت درخت روان آورد، در این رساالت سمبلی از علم و دانش میمی
زیرا در  ،توان آن را نمادی از جاودانگی دانستکند  همچنین میمی ق از آن تغهیهمطل
 غسل در این چشمه، حیات ابدی را به دنبال خواهد داشت.« مونس العشا »

است  سهروردی  «روح»عالوه بر این از آنجایی که مسافر اصلی سَفَر پیدایش و بازگشت 
 از روح بهره برده است.  از پرندگانی مانند هدهد، باز و طاووس به عنوان نمادی

 
 :هاياددا ت

داند الطیر را نیز تابشی از نور الهی میحتی سیمرغ منطق« سیمرغ و جبرئیل». دکتر پورنامداریان در مقالۀ1

انداز عرفانی پرواز پرندگان برای رسیدن به سیمرغ یا پادشاه خویش در چشم»نویسد: نه خود نوراالنوار و می

الطیر عطار رمز بنابراین سیمرغ در منطق ی به سوی جبرئیل یا عقل فعال است انسان به منزلۀ عروج ارواح

 .(426: 1368پورنامداریان، « ) استو مرغان نیز ارواح آدمیان.« جبرئیل»نیست بلکه رمز « حق»

 سیمرغ عالوه بر» تعابیر مختلفی برای سیمرغ ذکر کرده اند: «عقل سرخ». دکتر پورنامداریان در کتاب 7

فلسفۀ مشایی  العقل فعّ شرع و جبرئیل ی یکسان باهویّتز این جهت هایی که دارد و اها و تواناییشباهت

در عالم عقول و  عقل کل مثالی  تواند تمثل نوراالنوار در هر یک از مراتن هستی باشدکند.. میپیدا می

در عالم  نفس ناطقهمرکبات و در عالم  آتشدر عالم اثیری افالک و  خورشیددر عالم نفوس و  نفس کل
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: 1380، ) پورنامداریاندر میان پیامبران  حضرت محمد)ص(در میان رهروان حقیقت و  انسان کاملانسانی و 

418). 
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