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  1استعارة شناختي

    
  *زهره هاشمي  بي بي

 

  ، مشهد، ايرانمشهد دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي
  

  12/10/91: پذيرش                                                  17/4/91: دريافت
 

  چكيده
را كه جهاني خارج » عالم مثال«كار برد تا  را در آثارش به» ناكجاآباد«بار، سهروردي اصطالح  نخستين

» ناكجاآباد«نگارنده در اين مقاله به بررسي تعبير . ادراك عام آدمي است، توصيف و تصوير كنداز 

��في و  پرجبرئيل آوازاستعاره در دو رسالة  منزلة يك كالن به��پرداخته است؛ به اين   العشق �

هاي مركزي  كه استعاره  هاي استعاريِ ناكجاآباد نشان داده براساس تحليل نگاشت هترتيب ك
ناكجاآباد «: درنهايت مؤيد كالن اين استعاره است »ناكجاآباد المكان است«و » ناكجاآباد مكان است«

ي ها بر ذهنيتي كه دربارة عالم مثال داشته، تعميم سهروردي بنابه عبارت ديگر، . »مثال است عالم
  كار  به» ناكجاآباد«براي توصيف و تصويرسازيِ  ها استعاره خردهمتعددي را در سطح  معنايي

  . برده است
برده  را در دو اثر نام ناكجاآبادترين الگوهاي استعاري  هدف نگارنده اين است كه برخي از گسترده

شناختي و در عين حال فلسفي و  نشان دهد و تبيين كند كه چگونه سهروردي درون چارچوبي زيبايي
  . عرفاني، نظر خود را دربارة اين مكان بيان كرده است

  
 آواز پر، ناكجاآباد، سهروردي، استعاره خردهاستعاره،  استعارة شناختي، كالن: هاي كليدي واژه 


��في ، جبرئيل��  .العشق �
  
  

 
1

   .همچون گذشته سپاسگزار و رهين لطف ايشانم. اند شده استاد ارجمندم جناب آقاي دكتر محمود فتوحي بوده است، همچنين ايشان نكات دقيق و مهمي را در مراحل اوليه اين تحقيق به نگارنده متذكر جستار حاضر، پيشنهادع شوم كه موضو ياد آور مي*  
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  مقدمه. 1
 ويژه عارفان براي بيان مفاهيم انتزاعيِ از ديرباز، بسياري از انديشمندان، فيلسوفان و به

. اند ها و افكار خويش از زبان استعاري استفاده كرده كل انتقال پيام حكمي و عرفاني و در
زبان عادي، عارفان و ديگر هاي عرفاني به  يري و عدم ادراك مفاهيم و تجربهناپذ يفتوص

هاي موجود در زبان مفاهيم انتزاعي مورد  داشته كه يا با كاربرد واژه انديشمندان را وامي
هاي موجود در فرهنگ و تجربة خويش به  نظرشان را بيان كنند و يا براساس گزاره

كه سهروردي از فيلسوفان و عارفان خلّاقي است . سازي روي آورند سازي و واژه تركيب
سازي  سازي و واژه كمك تركيب براي بيان مسائل اشراقي و عرفاني مورد نظرش، به

نمونة برجستة اين نوآوري را . هاي جديدي در زبان فارسي پديد آورده است نوآوري
  . يافت» ناكجاآباد«توان در استعارة  مي

ه اين هاي مربوط ب در اين جستار، نگارنده برآن است تا از رهگذر تحليل استعاره
و بررسي » ناكجاآباد«استعارة  موضوع، با كاربرد نظرية استعارة شناختي، در قالب كالن

  ها و ذهنيت پنهان سهروردي دربارة عالم به كشف ديدگاه ها آنيي چندمعناهاي  يمتعم
  .مثال بپردازد 

مقصود . 1: جوي پاسخ اين دو پرسش استو دغدغة اساسي نگارنده در اين تحقيق، جست
في  وجبرئيل  آواز پرهاي  هاي شناختي رساله وردي از مفهوم ناكجاآباد براساس استعارهسهر

��
��براي رسيدن به پاسخ اين هاي مركزي اين دو متن چيست؟  استعاره. 2چيست؟  قالعش �
هاي مفهومي موجود در اين دو رساله، با اشاره به  استعاره  ها، پس از استخراج خرده پرسش

ايم تا به كشف ذهنيت و منظور سهروردي از  ها پرداخته سهروردي به تحليل آنآراي فلسفي 
بدين ترتيب، پس از تعريف كوتاه مباني نظري استعارة . دست يابيم» ناكجاآباد«استعارة 

شناختي و اصطالحات كليديِ تحقيق، به عالم مثال و آراي سهروردي دربارة آن نگاهي 
هايِ استعاري موجود در اين دو  روش تحقيق، ساخت نگاشتاجمالي افكنده و بعد از توضيح 
بارة ديدگاه درگيري  بندي و نتيجه ها به جمع دادهبراساس  ،نرساله را تحليل كرده و در پايا

  . ايم پرداخته» ناكجاآباد«سهروردي از 
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  پيشينة تحقيق. 2
تر  از نگاه كلي طور خاص، تاكنون تحقيقي انجام نشده است؛ اما در موضوع جستار حاضر به

عالم مثال از (پژوهي  شايد بتوان پيشينة پژوهش موضوع را در دو زمينة مجزاي سهروردي
كه  چنان  .درنظر گرفت) استعارة شناختي يا مفهومي(پژوهي  و استعاره) نگاه سهروردي
ها تقريباً  زمينة نخست تاكنون تحقيقات زيادي انجام شده كه هركدام از آن مشهود است، در

اند؛ ازجمله  ها پرداخته اي سنتّي به استخراج نظريات او از آثارش و شرح و تفسير آن شيوه به
سهروردي و مكتب ، )1380پورجوادي، ( ااشراق و عرفان مقاله و نقدهمقاالت  مجموعه

رمز و آثاري مانند ) 1374و  1372، 1358( 2ي، آثار هنري كربنرضو يناماز ) 1377( اشراق
هاي رمزي  شرح و تأويل داستان: عقل سرخ ،)1383(هاي رمزي در ادب فارسي  و داستان

ل از قوة خيال تا حضرت مثا«، )1381( »عالم خيال به روايت شيخ اشراق«، )1390( سهروردي
هاي عرفاني  پژوهشي در انديشه ،)1388( »)جايگاه مثل معلقه در فلسفة سهروردي(

هاي حكمت  سرچشمه ،)1384( شناسي عرفاني هستي، )1384( الدين سهروردي شهاب
باوجود تالش نويسندگان و پژوهشگران در ... . و) 1384( هاي بنيادي آن اشراق و مفهوم

هاي مرتبط با  در اين تحقيقات و ديگر پژوهشهاي سهروردي،  بررسي آثار و ديدگاه
  اين عالم مغفولسهروردي زبان رمزي و استعاري سهروردي در توصيف و ترسيم 

  . مانده است 
پژوهي، از اوايل دهة هشتاد شمسي نظرية استعارة مفهومي يا شناختي  درزمينة استعاره
ويژه در چند سال اخير، محققانِ  شناسان ايراني قرار گرفته است و به مورد توجه زبان

 مقاالتي مانند. اند  شناسي، ادبي و نقد ادبي به اين نظريه توجه خاصي داشته هاي زبان پژوهش
» بررسي استعارة مفهومي نور در ديوان شمس«، )1381(» استعاره و شناختي شناسي زبان«
برخي ؛ ...و) 1389(» مروري بر نظرية استعارة مفهومي ازديدگاه ليكاف و جانسون«، )1389(

در استعاره ، )1380( استعاره در زبان فارسيهاي دانشجويي مانند  ها و رساله نامه پايان
بررسي استعاره در ادبيات فارسي  ،)1382( شناسي شناختي زبان فارسي ازديدگاه معني

، )1388( شناختي استعاره در قرآن بررسي زبان، )1385( شناسي شناختي ازديدگاه زبان
مقاالت  و مجموعه) 1388( بررسي استعاره ازديدگاه شناختي در اشعار فروغ فرخزاد

 
2
- Corbin  
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 استعاره و مجاز و )1382(آفريني  مبناي تفكر و ابزار زيبايي: استعاره شده با عنوان ترجمه
  .باره نوشته شده است آثاري است كه در اين )1390(

دهد باوجود كاربردي شدن نظرية استعارة مفهومي، هنوز  نگاهي به اين سياهه نشان مي
اين جستار، درصدد رو، نگارنده در  زاينا. استعارة شناختي به حوزة فلسفه راه نيافته است

هاي مربوط به اين موضوع، با كاربرد نظرية استعارة  است تا از رهگذر تحليل استعاره
ها، درجهت  هاي چندمعنايي آن استعارة ناكجاآباد و بررسي تعميم شناختي، در قالب كالن

  . پيوند اين نظريه با نقد و واكاوي آثار عرفاني و فلسفي فارسي گامي بردارد
  

  استعارة شناختي و اصطالحات كليدي ةنظري. 2
شناسي  شناسي شناختي و زبان هاي مطالعات روان هاي پاياني قرن بيستم، پيشرفت در دهه

شناسي از مطالعات شناختي موجب شد تا انديشمندان  موازات هم و تأثيرپذيري تحقيقات زبان به
نا كه چون بيشتر پژوهشگران به اين مع. ازديدگاهي ديگر به استعاره و كاركردهاي آن بنگرند

هاي  ها برحسب ضرورت و نياز بشر براي درك و بازنمايي پديده استعارهبر اين باورند كه 
هاي فكري و تخيل نقش  اطالعات قبلي شكل گرفته و در جوالن ها و واره ساخت ناآشنا با تكيه بر 

ها صورت  برحسب استعارههاي ما  ها و استنباط بندي مهمي دارند؛ بنابراين بسياري از طبقه
ويژه مفاهيم انتزاعي از طريق انطباق استعاري اطالعات  گرفته است و تعداد زيادي از مفاهيم، به

  ). 31- 28: 1378زاده،  اسمق( كنند بندي پيدا مي اي به حوزة ديگر سازمان از حوزه
ر چالش هاي سنتّي به استعاره را دچا هاي جديدي كه بسياري از نگرش يكي از ديدگاه

بار ليكاف و  است كه نخستين» نظرية استعارة مفهومي«تاكنون نيز ادامه داشته، و كرده 
 ليكاف و جانسون .مطرح كردند كنيم ها زندگي مي هايي كه با آن استعارهجانسون در كتاب 

اي  اي ويژة زبان، ابزار تخيل شاعرانه و آرايه اين ديدگاه را كه در آن استعاره خصيصه
استعاره به ه اند ك شد، رد كرده و گفته اي از كاركرد غيرمعمول زبان فرض مي و گونهبالغي 

شود؛ بلكه سرتاسر زندگي روزمره ازجمله قلمرو انديشه و عمل ما را  حوزة زبان محدود نمي
كه براساس آن فكر و عمل  -مان طوري كه نظام مفهومي هر روزه  گيرد؛ به نيز دربرمي

نظرهاي اين دو ). Lakoff & Johnson, 2003: 3( ساً استعاري داردماهيتي اسا -كنيم مي
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اين شناخت تازه  3يابند؛ موجب شد تا بسياري از محققان به شناختي تازه از استعاره دست
دهي به ديدگاه كنوني ما از زندگي را ندارد؛  فقط قابليت شكل   بر اين است كه استعاره مبني
  . كننده نسبت به زندگي ما از آينده را نيز دارد تعيينايجاد انتظارات توانايي  بلكه 

مبناي نظر براما . ي هستنددلبخواهاصطالحاتي داراي معاني  ها استعاره ،كالسيك  در ديدگاه
اي  گونه اند؛ يعني اين اصطالحات به ي، بلكه انگيختهدلبخواهها نه  ليكاف و جانسون، استعاره

ي موجود در نظام مفهومي چند الگوشوند؛ اما با يك يا  خودكار و براساس قوانيني زايا توليد مي
در  برخاسته ازتنها  نهها  ين باورند كه اين استعارهبر اهمچنين، ليكاف و جانسون . انطباق دارند

  .گذارند اثر ميها و كارهاي ما نيز  هاي فرهنگي و فيزيكي ما هستند؛ بلكه بر تجربه تجربه
ليكاف و . هاي ما ريشه دارند در روابط درون تجربه مفهومي هاي استعارهبه عبارت ديگر،  

هايشان بر اين نكته تأكيد كردند كه استعاره عنصري بنيادين در  جانسون در پژوهش
در ادامه، برخي  .بندي ما از جهان خارج و فرايندهاي وابسته به انديشيدن ماست مقوله
  .دهيم كار رفته است، توضيح مي حات كليدي اين نظريه را كه در اين تحقيق بهاصطال

شمار  به انديشهسطحي از  ازديدگاه شناختي، استعاره: استعارة مفهومي يا شناختي
بردارندة  قلمرو منبع در. قلمرو منبع و هدف: آيد كه با دو قلمرو مفهومي مرتبط است مي

ها، فرايندها و  ويژگي. قلمرو هدف شامل مفاهيم ذهني و انتزاعيمفاهيم واقعي و عيني است و 
لحاظ معنايي و ظاهري با هم براساس روابط  روابط ميان مفاهيم هريك از اين دو قلمرو كه به

  4.ذخيره شده است اند، در ذهن اجتماعي، فرهنگي و جسمي مرتبط
وابط دو قلمرو حسي و اي از ر كه گفته شد، هر استعارة مفهومي مجموعه چنان :نگاشت

ليكاف و جانسون با استفاده از يكي . صورت متناظر نسبت به هم قرار دارند ذهني است كه به
وسيلة نگاشت  به عبارت ديگر، به 6.ناميدند »5نگاشت«از مفاهيم رياضي، اين رابطه را 
ا مفهومي بريم و آن ر هاي يك قلمرو را به قلمرو ديگر مي استعاري ساختار مفاهيم و ويژگي

 7متناظر يقلمروهانگاشت ميان «به اين ترتيب، ليكاف دراصل استعاره را . كنيم و تجسمي مي
اي از تناظرهاي مفهومي، و نه يك  هر نگاشت را مجموعه كند و تعريف مي» در نظام مفهومي
برخالف نظرية كالسيك، كلمات يا عبارات استعاره را ، به عبارت ديگر. داند گزارة صرف، مي

از اين . و مقصد است مبدأبر روابط مفهومي ميان دو حوزة  استعارهسازند؛ بلكه اساس  نمي

 
3
  4
وماً بر اين عقيده -2  ابراين مياند كه استعاره، ان محققان استعارة شناختي، عم سه مقوله اصلي سنتي،  توان آن را اصلي گاره اصليِ انتقالي است كه رخ داده، بن ست و صناعات ديگر به ويژه  عت كالم دان ديگر . اند هايي از همان الگوي استعاره گونه معموالًترين صنا رت  اد و غيره را ميهاي بالغي و مجازي را اعم از تشبيه، مجاز مرسل،  يك از ديگر صورتهر به عبا .توان نوعي استعاره دانست تمثيل، نم  5
 - mapping 6

شت رك -3    بيشتر دربارة نگا   : براي اطالعات 
Evans& Green,( 2006:308) ; La koff & Johnson (2003:245-252) ; Lakoff, (1993:190-195) ; La koff, & Kovecses (1987: 195-221).  

 7
 - cross domain 
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ديدگاه، كار كلمات و عبارات برانگيختنِ ذهن ما به برقراري ارتباطي است كه در آن 
  . (Lakoff, 1993: 186) د وش ها و روابط ميان دو حوزه منتقل مي موضوعات، ويژگي
كنيم  استفاده مي (4 :2003)ن تر شدن مفهوم نگاشت از مثال ليكاف و جانسو براي روشن

هايي  در زبان روزمره، مباحثه معموالً با چنين عبارت. كه در زبان فارسي هم مصداق دارد
  : شود بيان مي
 .ادعاهاي تو غير قابل دفاع است -
  .استداللم حمله كرداو به نقاط ضعف ِ -
  .گيري شده بود انتقادهاي او درست هدف -
  .استداللش را درهم كوبيدم -
  .او از خط ِجديدي به من حمله كرد -
  . من او را شكست دادم -

مباحثه جنگ «ها متناظرها يا برابرهايي است كه براساس نگاشت استعارة  اين عبارت
  :توان جدولي از متناظرهاي زير ترسيم كرد ميية اين استعاره برپا. شكل گرفته است» است

  »باحثه جنگ استم«هاي  نگاشت 1جدول 
  

 مباحثه: مقصد                       ها   نگاشت جنگ                    : مبدأ               

 دشمن          فرد مقابل در مباحثه                                         

 حريم قابل دفاع                                                  موضوع مباحثه

  هاي جنگي استراتژي                                         هاي طرح موضوع شيوه
  پيروزي               متقاعد كردن فرد مقابل                                  

  شكست   م اقناع فرد مقابل                                                    عد
  حمله كردن                                               ايراد گرفتن از فرد مقابل

  
  

ها را ازنظر اهميت و شمولي كه  ليكاف نگاشت 9:و الگوي استنباطي 8ييچندمعناتعميم 
به قلمرو معاني » چندمعناتعميم «دانسته است كه از قابليت » اي هاي استنباطي الگو« دارند، مانند

 
8
- polysemy   generalization  9
 - inferential generalization  
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، تعميم حاصل از معناهاي »ييچندمعناتعميم «منظور ليكاف از . و مفاهيم ديگر برخوردارند
براي ... و» حمله كردن«، »دشمن«، »حريف«اصطالحاتي مانند (ها در كالم است  مرتبط عبارت

هاي مختلفي  بر استنباط ، تعميم مبتني»الگوي استنباطي«و منظور او از ) اند گونه نياز ا» مباحثه«
براي مثال، .  (Lakoff, 1993: 210)شود سازي مي است كه در ديگر قلمروها براساس آن مفهوم

درواقع، استعاره . بريم كار مي به» مباحثه«يك الگوي استنباطي است كه ما آن را دربارة » جنگ«
فراهم كردن امكان فرافكني الگوهاي استنباطي يك قلمرو عيني بر قلمرو ذهني به ابزاري با 

   .شود و در تفكر انتزاعي نقش محوري دارد شناختي تبديل مي
در تعريف استعاره گفته شد كه استعاره مقايسه ميان دو چيز است كه به  :استعاره كالن

هاي بعدي  بخش هاي بعدي و بقية جمله يا در جملهحال اگر اين مقايسه در . يكديگر شبيه نيستند
اي كه كلّ اثر حول يك استعارة مركزي شكل بگيرد و ساير  گونه اثر يا كل اثر ادامه يابد به

يا » استعارة گسترده«كار گرفته شود، آن استعاره به  ها نيز در حمايت از آن به استعاره
ها ممكن است در سراسر متن  برخي استعارهبه عبارت ديگر،  .شود تبديل مي» استعاره كالن«

هايي از  كار روند و فقط گاهي براي دادنِ نشانه ادبي بدون نياز به ظاهر شدن در سطح به
اغلب، دنبال . هايي در سطح داشته باشند هاي بزرگ خاص در متن ادبي، جلوه حضور استعاره
طور كالن و نهفته  رساند كه به مي تر گبزرهاي  ه يا استعار  ها ما را به استعاره كردن اين نشانه

هاي  اي موجب انسجام معنايي متن و ارتباط استعاره گونه در سراسر متن حضور دارند و به
  . شوند يم با يكديگر 10خردتر

آثار دايالن را در  »هاي گسترده استعاره«يا » استعاره كالن«اصطالح  11پاول ورثبار  نخستين
ت ها ممكن اس استعاره  كالن گويد، كه ورث مي چنان. برد كار  به 13يرشزير جنگل با عنوان  12توماس

خواهند در شكل آنچه كه  ها مي بروز واضح و صريحي در متن نداشته باشند؛ اما همة آن
كاركرد شناختي اين نوع  .(Kövecses, 2010: 59)ناميم ظاهر شوند  مي 14»هاي خرد استعاره«

  هاي خرد براي انسجام ساختار استعاري در متن است دهي استعاره ها در سازمان استعاره
 )Ibid: 325 .(شود، برخاسته  هاي زباني در متن ديده مي صورت استعاره به عبارت ديگر، آنچه به

استعارة گسترده  تر، دهبه بيان سا. شود تري است كه در اثر ظاهر نمي از استعارة مفهوميِ بزرگ
ريزي  شالودة آن پايه حكم تم يا موضوع اصلي و واحدي است كه ساير موضوعات در متن بر در
استعاره يا استعارة گسترده است كه باوجود  به اين دليل كالن  استعاره رو، كالن ازاين. شوند مي

 
10

 - micrometaphor 11
 -Paul Werth 12
- Dy lan Thomas 13
 -Under Milk Wood  14
 -micro metaphor 
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سازي او تأثير  استعارهنوعي با اثر گذاشتن بر ذهنيت نويسنده بر  آشكار نشدنش در متن، به
  . دهد سو مي و هاي ديگر متن را سمت گذارد و استعاره مي

  
  عالم مثال در فلسفة سهروردي. 3

 ي،عرب ابنتعبير   يا به  مثال  دار عالم وام  و شهود خويش  در كشف  اسالمي  و حكمت  عرفان
و محسوس   معقول  عالم  ميان  عالم  وجود اينكربن، تعبير   به. تاس  »خيال  حضرت«قلمرو 

را ميسر   ملكوت  عالم با  ملك  يا عالم  عقل  با عالم  حس  عالم  ارتباط  كه  است  انتقالي  تسمة«
اي  گونه به سهروردي نخستين فيلسوفي است كه رسد مينظر  به .)186: 1358(» .سازد مي
تا پيش از او در  15.استاش سخن گفته  هفلسفم در اين عال يشناس وجود مند و منسجم از نظام
عرفاني فارسي اين اصطالح نيامده است و سهروردي براي و يك از آثار فلسفي  هيچ


��في و ل يآواز پر جبرئبار، در دو رسالة  نخستين��اين اصطالح ) العشاق مونس( العشق �
سخن گفته آميز  هاي مكاشفه شيوة اشراقي خويش، در قالب حكايت كار برده و دربارة آن به را به
   :كرده استبر وجود سه عالم تأكيد  شهاي رساله بيشترهروردي در س .است

اند مجرّد از مادت و جهت از جملة وجوه و آن را عالم جبروت خوانند و  عالم عقل و آن ذواتي
اند مجرّد از مادت و آن را ملكوت كوچك خوانند و عالم  عالم نفس و آن ذواتي و ؛ملكوت بزرگ

و آن افالكند و عالم  است اثيرعالم : جرم و آن را عالم ملك خوانند و آن نيز دو قسم است
اند، و  عنصريات است و عالم عنصريات در جنب افالك قدري ندارد و افالك در قهر نفوس منطوي

و عقول در قهر معلول اول و معلول اول در قهر نور و عزت بار خداي عز نفوس در قهر عقل، 
   .)121 /3 :2535 سهروردي،( سلطانه
است كه  هايي همان - گويد مي النور هياكلة طور كه سهروردي در رسال همان - اين سه عالم

طور كلي  به ،دارند ها عالَمهاي مختلفي كه اين  جدا از نام. اعتقاد دارند ها به آن اهل حكمت
است و با  آند از ماده و اعراض عالم معقول كه مجرّ: به دو عالم محدود كردها را  توان آن مي

ست و با حواس قابل ادراك ا شود و عالم محسوس كه جدا از نوع ماده حواس ظاهر ادراك نمي
فصل از مقالة اين سه عالم، در آخرين  بر عالوهاما سهروردي  .)248: 1383پورنامداريان، (است 
اي از  كند كه مرتبه ياد مي» عالم مثال«از عالم ديگري با عنوان  )254: 1388( االشراق �! � پنجم
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ل نمي مثالًالزم به ذكر است كه گرچه قبل از سهروردي در آثار عرفا و فالسفه بعد از او،  -4  ا ويژگي در آثار مولوي، اشاره صريحي به عالم مثا وت نسبت داده هاي آن را مي بينيم، ام به عالم غيب يا ملك خاص و شراي. اند، مالحظه كرد توان در آنچه  ديني و عاطفي  يل زمينه  به دل ني اهمي رواني كه ضمن سير و سلوك در آنان ايجاد مي طصوفيه  و تجارب روحا به مكاشفات  رتر و لطيف ت بسيار ميشد،  لكوت يا غيب و تماشاي موجودات ب به عالم م تيجه آزادي روح از عاليق تن و رفتن  وقايع را ن ند تر مي دادند و اين  اطقه دانسته و عضو ادراك آن را نيز در قوه .دانست جارب را روح يا نفس ن و اي فرض مي آنان مدرِك اين ت نفس  جه رياضت و تزكيه  پيدا مي كردند كه در نتي يت  رت ياد مي معموالًكرد و  توفيق الهي فعل ن از آن به عنوان چشم باطن يا بصي امداريان،. (دكرد به عالم عرفان و فلسفه كرد چرا كه م )258: 1383پورن ول خدمت بزرگي  ندي ميان دو عالم محسوس و معق به عالم مثال و ايجاد مرزب شبه بوجبا اين همه توجه سهروردي  ر رفع ابهام و  ه از بسياري مسائل موجود د
ال آن شد ايع و امث   . تجارب روحي و وق
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توانند در  هستي است ميان عالم معقول و عالم محسوس كه سالكان مستعد در علم و عمل مي
  . همين زندگي دنيوي به آن صعود كنند

ولي از آثار آن بركنار نيست؛  ؛ماده مجرّد استاي از هستي است كه از  عالم مثال مرتبه
دو خواص هر  يبرخ رو ؛ ازايناي كه ميان محسوس و معقول يا مجرّد و ماده است يعني مرتبه

كه يكي از قواي  - الية خبر صور خيالي و قو شيخ اشراق عالوه ،درواقع. حوزه را داراست
 موجود. گويد نام عالم مثال سخن مياز امر ديگري به  - باطني و مورد قبول مشائيان است
و كيف و نيز ساير اعراض برخوردار است، از ماده  كه از كمنيمثالي موجودي است كه در عين ا

  .مجرّد است
و  است ها و الهام اين همان سرزمين وحي: نويسد اين عالم مي ةدربار )24: 1358(كربن 
دهد و جهاني است كه با آن رستاخيز  است كه به ادراكات الهامي و غيبي حقيقت مي سرزميني

كه اين عالم، عالم حوادث  گيريم با توجه به آنچه گفته شد، نتيجه مي. تبه وقوع خواهد پيوس
نفس است و اگر عالم را به دو عالم عقل و حس محدود نكنيم، عالم مثال عالمي در ميان اين دو 

شود كه اين عالم خارج  معلوم مي ،همچنين. شود ميخيال فعال يا تخيل فعال ادراك  بااست كه 
عيني  كه اين عالمِ دليلاما به اين  ؛اين اعتبار عيني است نه ذهني هاز انسان قرار دارد و ب

توان شمرد  عيني نيز نمي ،محسوس به حواس ظاهر نيست، آن را به مفهوم واقعي كلمه
  ).253: 1383ورنامداريان، پ(

از وجود اين عالم و و مختصات آن سخن  اش جاي آرا و آثار فلسفي سهروردي در جاي
قه، عالم هورقليا، عالم عالم مثال و خيال، عالم صور معلّهاي مختلفي مانند  گفته و از آن با نام

آواز ش يعني ا در دو رسالة عرفاني فارسي او 16.كرده استوسيط يا واسط و اقليم هشتم ياد 


��في  و يلپر جبرئ��  . نام برده است» ناكجاآباد«از عالم مثال با عنوان  العشق �
  

  روش تحقيق . 4
 17»باال به پايين«تحليل استعاره با رويكرد  هاي تشخيص استعارة شناختي، يكي از روش

دنبال  هاي مفهومي هر متن را مشخص كند، سپس به است؛ يعني پژوهشگر از بيرون استعاره
هاي مفهوميِ  استعاره  كه موافق با نگاشت اي باشد هاي زباني تعبيرهاي زباني يا استعاره

 
16

وتهمان است كه هنري كربن در كتابش با عنوان  اين عالم -5    حكم ارض ملك ديگران جست و جو ميعربي، داوود قيصري، عبدالكريم  الدين محيايران باستان و سپس در آثار سهروردي،  تنام و نشان آن را ابتدا در آثار و متون زرتشتي و  -17    .)146: 1358. (دكن جيلي، صدرالدين شيرازي و   up to down  
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  . شده است پيش تعيين از
هاي  جو و تحليل استعارهو جست در اين تحقيق نگارنده با استفاده از روش يادشده به
سفي سهروردي سو با توجه به آراي فل شناختي اين دو متن پرداخته است؛ به اين معنا كه از يك

را مفروض » ناكجاآباد عالم مثال است«استعارة  و نظر شارحان آثار او درباب عالم مثال، كالن
هاي آن در متن پرداخته و از سويي ديگر با توجه به  جوي مصداقو دانسته و به جست

ن بدي. كوشيده است  آمده از اين متون، در اثبات حاكميت اين استعاره  دست هاي به استعاره

��في و سپس رسالة  يلآواز پر جبرئهاي رسالة  ترتيب، ابتدا نگاشت��را با استفاده  العشق �

هاي  ترتيب نگاشت استعاري، قلمرو منبع، الگوي استنباطي و تعميم از جدولي كه در آن به
  .يي قرار داده شده، بررسي كرده استچندمعنا

  هاي ناكجاآباد در دو رساله استعاره تحليل . 5

��في  و 18جبرئيل آواز پررا در دو رسالة » ناكجاآباد« اصطالح سهروردي�� 19العشق �
صورت پرسش و پاسخ مطرح  برده به اين اصطالح در دو رسالة نام. كار برده است آشكارا به
، در )سهروردي، يعقوب، زليخا(ابتدا كسي كه ناگهان به ديدار شخصي نائل شده : شده است

سيما، حزن،  پيران خوب(مرتبط با آن عالم است ه گو ك شخصي در نقش پاسخز نقش پرسشگر ا
از جانب ناكجاآباد، شهرستان «: دهد و او پاسخ مي» اي؟ از كجا آمده«: پرسد ، سؤال مي)مهر
هاي سهروردي را دربارة ساكنان ناكجاآباد و  ها گاهي توصيف همچنين، در اين رساله. »جان

  . بينيم رمزي از چگونگي رسيدن به آنجا مي اي  كارهايشان و نيز نقشه
شود و آن در  سهروردي پس از اينكه وارد خانقاه پدرش مي ،لجبرئير آواز پدر داستان 

 يرپكند، ده  سوي صحراست باز مي بندد و دري را كه به سوي شهر دارد مي خانقاه را كه رو به
  :پرسد مي سؤالبيند و  سيما را مي خوب

ة صفه بود مرا بر كناراند؟ آن پير كه  بزرگان از كدام صوب تشريف داده خورده يبپرسيدم [...] 
مرا فهم بدان نرسيد، پرسيدم  .مرسي مي» ناكجاآباد«از جانب ، جواب داد كه ما جماعتي مجرّدانيم
پس مرا  ،از آن اقليم است كه انگشت سبابه آنجا راه نبرد؟ گفت كه آن شهر از كدام اقليم است

  ).211: 1348سهروردي، (ت معلوم شد كه پير مطلعس
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ختي از عالم مثال ارائه مي از سفر روحاني سهروردي است، كه وي از رهگذر آن، طرحي  شرحي معراج گونه محتواي اين رسالة رمزي در حقيقت -6     به عالم مثال ميس. كند كيهان شنا ري از طريق سير مراحل كشف و شهود كه در اينجا راه دوم را توضيح مي. پردازد زيرا عقيده دارد كه افراد توانايي رسيدن به آن را در اين دنيا از دو راه دارند هروردي در اين داستان به شرح چگونگي رسيدن  هد نخست از طريق خواب و رؤيا و ديگ اد وي. د به اعتق   : براي اطالعات بيشتر رك. تواند به اين عالم راه پيدا كند هر كس به قدر استعداد و صفاي باطني و پااليش روح خويش مي بنا 
بعد 1388:254( سهروردي ح)به  19  ). 1374:144( يرضو ينام؛ ) 1384: 89-90(د ؛ مو

يكي از فصول دوازده -7     نه اين رساله  سهروردي در  نقشه از ساختمان جهان به بيان شرحي رمزي  گا   .كند اي خيالي از عالم مثالي را به شيوة خاص خويش ارائه مي پرداخته و 
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  هاي استعاري سهروردي يا پرسشگر نگاشت 1جدول 
  

  ها تعميم  الگوي استنباطي  قلمرو منبع  نگاشت

  مكان  شهر  .استر ناكجاآباد شه

  داشتن) سمت(جانب 
  آباد بودن
  شهر بودن
  ساكن داشتن

  شهري از اقليم بودن

  
  گو هاي استعاري پير يا پاسخ نگاشت 2جدول 

  

  ها تعميم  الگوي استنباطي  قلمرو منبع  نگاشت

جهتمند / غيرقابل اشاره بودن  اشاره كردن    .ناكجاآباد المكان است
  نبودن

  
  ي استعاري مشتركها نگاشت 3جدول 

  

  ها تعميم  الگوي استنباطي  قلمرو منبع  نگاشت

  مكان  شهر  .استر ناكجاآباد شه
  بودنجايي 

  جزئي از جايي  بودن

  
 »[...]. نو قدري آب در ميان آن، و بر جوانب آه تو ديدم در صحن افكند  اي يازده ركوه«
  ).جا همان(

  هاي استعاري سهروردي يا پرسشگر نگاشت 4جدول 
  

  ها تعميم  الگوي استنباطي  قلمرو منبع  نگاشت

  .استه ناكجاآباد خان
  
  خانه
  

  صحن داشتن  مكان
  صفه داشتن
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ان در ارتباط آيد، توصيف سهروردي از اين پيران و كارهاي آن آنچه در ادامة اين رساله مي
  .و كلمات الهي با توجه به آيات قرآن استم عال امور يرتدببا 

طور مستقيم به وصف  هايي كه در اين رساله به استعاره  خرده با توجه به آنچه ذكر شد،
ناكجاآباد شهر است، ناكجاآباد خانه است و ناكجاآباد : زاند ا پردازند، عبارت ناكجاآباد مي
هاي چندمعنايي، صفات و اعمالي كه  ها با توجه به تعميم هر سة اين استعاره. المكان است

كار برده و نيز توجه به نظر مفسران  به) سيما پيران خوب(ناكجاآباد  سهروردي دربارة ساكنان
و شارحان آثار سهروردي، بر اين داللت دارند كه مقصود سهروردي از ناكجاآباد در اين 

  . رساله همان عالم مثال است
هاي پرسشگر و  دست آمده تضادي است كه ميان استعاره نكتة درخور توجه دربارة نتيجة به

گوها دو استعارة مركزي را و نگاه كوتاهي به اين گفت. ود داردگو دربارة ناكجاآباد وج پاسخ
است و ) رسشگرپ( كه استعارة سهروردي» مكان است ناكجاآباد«نخست استعارة : كند روشن مي

سهروردي با استفاده از . است) گو پاسخ(كه استعارة يكي از پيران » ناكجاآباد المكان است«ديگر 
كه در آثار  طور همانطور ضمني روشن كند؛  د اين ويژگي را بهاين دو استعارة متضاد سعي دار

هاي هر دو عالم محسوس و  واسط ميان ماده و روح و برخوردار از ويژگيا اش اين عالم ر فلسفي
  .نحوي خاص دانسته است معقول به


��  فيدر رسالة ��هاي  نيز سهروردي در دو قسمت از موقعيت )العشاق مونس( العشق �
قسمت اول مربوط به . سخن گفته است» ناكجاآباد«پاسخ ميان اشخاص داستان از  پرسش و

  :يعقوب و حزن است ديدار
. ناگاه از در صومعه او درشد چشم يعقوب برو افتاد، مسافري ديد آشناروي و اثر مهر درو پيدا

گفت از اقليم حزن اي؟  هزار شادي آمدي، باالخره از كدام طرف ما را تشريف داده به .گفت مرحبا
   ).273: همان( از شهرِ پاكان» ناكجاآباد«

  
  )پرسشگر(ي استعاري يعقوب ها نگاشت 5جدول 

  

  ها تعميم  الگوي استنباطي  قلمرو منبع  نگاشت

  سمت داشتن  ظرف  مكان  .است ناكجاآباد مكان
  شهر بودن
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  )گو پاسخ(ن هاي استعاري حز نگاشت 6جدول 
  

  ها تعميم  استنباطيالگوي   قلمرو منبع  نگاشت

  ظرف  مكان  .استن ناكجاآباد مكا
  شهر داشتن

  بودن تر بزرگجزئي از جاي 
  ساكن داشتن

  
  هاي استعاري مشترك  نگاشت 7جدول 

 

  ها تعميم  الگوي استنباطي  قلمرو منبع  نگاشت

  جايي بودن  ظرف  مكان  .است نناكجاآباد مكا
  

  :قسمت دوم هنگام ديدار عشق يا مهر با زليخاست
اي صد هزار جان گرامي : زليخا چون اين حادثه ديد برپاي خاست و روي به عشق آورد و گفت

من از فداي تو از كجا آمدي و به كجا خواهي رفتن و ترا چه خوانند؟ عشق جوابش داد كه 
  ).275: همان(اي در همسايگي حزن دارم  خانه .آباد از درب حسن المقدسم از محلة روح بيت

  
  رسشگرپ) ازليخ(هاي استعاري  نگاشت 8جدول 

  

  ها تعميم  ياستنباط يالگو  قلمرو منبع  نگاشت

  سمت داشتن  ظرف  مكان  .ناكجاآباد مكان است
  جايي بودن

 
  گو هاي استعاري پاسخ نگاشت 9 جدول

 

  ها تعميم  ياستنباط يالگو  قلمرو منبع  نگاشت

  ساكن داشتن  ظرف  مكان  .ناكجاآباد مكان است

  مكان  خانه  .خانه استناكجاآباد 

  در داشتن
  مقدس بودن
  همسايه داشتن
  آدرس داشتن
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  هاي استعاري مشترك نگاشت 10 جدول
  

  ها تعميم  الگوي استنباطي  قلمرو منبع  نگاشت

  جايي بودن  ظرف  مكان  .استن ناكجاآباد مكا
  ساكن داشتن

  
  : كند ناكجاآباد را چنين وصف مي در ادامه، سهروردي از زبان عشق

كه آنجاست شما فهم نكنيد و در ادراك شما ها كنم  و اگر احوال واليت خود گويم وصف عجايب
و از واليت شما بنه منزل كسي كه راه  ،هاي ما آنست ست كه آخرترين واليت نيايد، اما واليتي

  ).جا همان( حكايت آن واليت چنانكه بفهم شما نزديك باشد بكنم. داند آنجا تواند رسيدن
  

  گو هاي استعاري پاسخ نگاشت 11جدول 
  

  هاي چندمعنايي تعميم  الگوي استنباطي  قلمرو منبع  نگاشت

  واليت  مكان  .استر ناكجاآباد شه
  جايي بودن

  فاصله داشتن/ دور بودن
  .المكان است ناكجاآباد

  
  غيرقابل فهم بودن  انگيز پديدة شگفت  -----

  عجيب بودن
  

خوانند و آن باروئي  »شهرستان جان«را   ست كه آن طاقياشكوب كه باالي اين كوشك نه  بدان
بر دروازة آن شهرستان پيري جوان موكلست و نام آن  و دارد از عزت و خندقي دارد از عظمت؛

و او پيوسته سياحي كند چنانكه از مقام خود نجنبد و حافظي نيكست،  است »جاويد خرد«پير 
سال ديرينه است اما سال نديده  ست به دارد، اما گنگداند خواندن و فصاحتي عظيم  كتاب الهي

هركه خواهد بدان شهرستان رسد  و درو راه نيافته است؛ است، و سخت كهن است اما سستي
[...] شش طناب بگسلد و كمندي از عشق سازد و زين ذوق بر مركب شوق نهد و  ازين چهار طاق

  ).جا همان(
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  گو هاي استعاري پاسخ نگاشت 12جدول 
  

  ها يمتعم  استنباطي الگوي  قلمرو منبع  نگاشت
  بلندي داشتن  مكان  طاق  .ناكجاآباد طاق است

  
  مكان  شهر/ شهرستان  .استر ناكجاآباد شه

  قلعه داشتن
  در جايي قرار داشتن

  راه داشتن

  
  

  .ناكجاآباد قلعه است

  
  
  قلعه

  
  
  مكان
  

  بارو داشتن
  خندق داشتن
  دروازه داشتن
  نگهبان داشتن

  
هايي اجمالي ناكجاآباد به شرح مفصل راه و شيوة  سهروردي بالفاصله پس از توصيف

  .پردازد رسيدن به اين مكان مي
  

  گو هاي استعاري پاسخ نگاشت 13جدول  

  

  ها تعميم  الگوي استنباطي  قلمرو منبع  نگاشت

  
  .استه ناكجاآباد خان

  
  خانه

  
  مكان

  طبقه داشتن
  حجره داشتن
  ساكن داشتن
  در داشتن
  دهليز داشتن

  مكان  شهر  .ناكجاآباد شهر است

  بيشه داشتن
  اهل داشتن

ميان شهرهاي ديگر قرار 
  داشتن

  
ناكجاآباد «، »ناكجاآباد شهر است«هاي  استعاره ها نشان داده شد، خرده كه در جدول چنان
در اين » ناكجاآباد المكان است«و » ناكجاآباد طاق است«، »ناكجاآباد قلعه است«، »خانه است
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: مركزي است جز آخري، مؤيد اين استعارة ها به تمام اين استعاره. تر است رساله برجسته
با توجه به  هاي رسالة قبلي گفته شد، تعارهطور كه در بحث از اس همان. »ناكجاآباد مكان است«

دهندة اين  هاي چندمعناييِ گسترش ها، عناصر و اشخاص دخيل در آن و تعميم فضاي حكايت
واقع،  در. است» عالم مثال«ها همان  الگوي اين استعاره توان نتيجه گرفت كهن ها مي استعاره

سو داراي  اينكه از يك بر عالم مبني هايش دربارة اين سهروردي با توجه به باورها و انديشه
ها و خصوصياتي  هايي با عالم محسوس و ماده و از سويي داراي شباهت ها و همانندي ويژگي

رو، ازنظر  ازاين. با عالم معقول است، آن را مكاني با جغرافياي خاص خويش وصف كرده است
و  لعه يا بارو، خانه و طاق استهايي نظير ق همانندي با عالم ماده، اين مكان داراي ساختمان

گيرد  ازنظر همانندي با عالم معقول، المكان بوده و در طول و عرض جغرافيايي خاصي قرار نمي
  ):1 شكل( توان چنين ترسيم كرد اين ديدگاه را مي. و قابل اشاره نيست

  
 

  
  هاي مرتبط با آن استعاره استعارة ناكجاآباد و خرده كالن 1شكل 

  

  گيري نتيجه. 6
، در پاسخ به پرسش اول دو متنين در اهاي استعاري موجود  با توجه به گزارش تحليل نگاشت

و » عالم مثال«بر  مبني» ناكجاآباد«سهروردي در ارتباط با ن الگوي اولية ذه توان گفت كهن مي
استعارة ناكجاآباد  ي در اين دو رساله با كاربرد كالنسهرورد. و مكانمندي اين عالم استد وجو
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. هاي اين مكان و ساكنانش را بيان كرده است طور ضمني و رمزي ويژگي براي اين مكان، به
و عالم » اقليم هشتم«دهد ناكجاآباد سهروردي  استعاره نشان مي هاي اين كالن حليل نگاشتت

ناكجاآباد « و» ناكجاآباد مكان است«هاي  كاربرد استعاره. واسط ميان جهان ماده و روح است
پذيري ذهنيت سهروردي از تعريف و ديدگاهي است كه او به  دهندة جهت نشان» المكان است

هايش اين عالم را واسط ميان دو  طور كه در ديگر رساله عالم مثال داشته است؛ يعني همان
او نيز   سازي هاي هر دو دانسته، تجسمي عالم الهوت و ناسوت و برخوردار از ويژگي

بر اين، دو استعارة يادشده  عالوه. مندي و المكاني است ر از خصوصيات مكانبرخوردا
  . اند هاي كانوني و مركزي اين دو رساله نيز بوده استعاره

هايي  سازيِ المكانيِ ناكجاآباد از استعاره نكتة ديگر اين است كه سهروردي براي تجسمي
به عبارت ديگر، سهروردي با . افزا نيز هستند تنها روشنگر نيستند؛ بلكه ابهام نهاستفاده كرده كه 

اينكه از عناصر حسي براي مفاهيم انتزاعي استفاده كرده، اين مفاهيم همچنان مبهم باقي مانده 
ناپذيري  بر خواست عمدي او در توصيف افزايي را عالوه شايد بتوان داليل اين ابهام. است
هايي مانند رازورزي و مخاطب خاص  ، در زبان خاص عرفان اسالمي و توصيه»ناكجاآباد«

تواند چالشي در نارسايي اين نظريه از برخي  در هر حال، اين مسئله مي. داشتن نيز بيان كرد
   .جهات در متون رمزي و عرفاني نيز باشد

اين دو معنا و هدف گيريم  هاي اين دو رساله، نتيجه مي ها و استعاره براساس تحليل نگاشت
ها در عالم مثال اتفاق  حوادث اين رساله. قرار داد »واسط«يا » مثالعالم « ا بايد در افقمتن ر
عالم وراي حس درك  ةتاريخ شخصي خود را در مرتب ةعارف در اين حوادث فاجع. افتد مي
خاص خود  مفاهيم انتزاعيزيرا مؤلف با صورت بخشيدن به  ؛كند كه عالم حوادث نفس است مي
  . يابد درميرا اشفات الهي تكلفي، معناي رموز مك يچه يب

  
  ها نوشت پي. 7
. اسـتاد ارجمنـدم، جنـاب آقـاي دكتـر محمـود فتـوحي، بـوده اسـت          موضوع جستار حاضر پيشـنهاد  .1

همچـون  . همچنين، ايشان نكات دقيق و مهمي را در مراحل آغازين تحقيق به نگارنده يـادآوري كردنـد  
 .گزار و رهين لطف ايشانم گذشته سپاس

2. Corbin 

 :ك.آگاهي بيشتر دربارة نظرية استعارة مفهومي ربراي  .3
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 Gibbs, 1994: 102-206; Gibbs & Steen, 1999: 1-8; Lakoff & Kövecses, 1987; Lakoff 

& Johnson, 1999 & 2003; Lakoff & Turner, 1989; Johnson, 1997   
  .1388پورابراهيم، ؛ 1381 گلفام و يوسفي،؛ 1390و نيز برخي منابع فارسي، ازجمله هاشمي، 

اند كه استعاره انگارة اصليِ انتقالي است كـه رخ   طور كلي، محققان استعارة شناختي بر اين عقيده به .4
ويـژه سـه مقولـة     ترين صناعت كالم دانست و صناعات ديگر بـه  توان آن را اصلي داده؛ بنابراين مي

يـك از ديگـر   هرعبـارت ديگـر،   بـه  . انـد  هـايي از همـان الگـوي اسـتعاره     گونـه  معمـوالً اصلي سنتي 
تـوان نـوعي    هاي بالغي و مجازي اعم از تشبيه، مجاز مرسل، تمثيـل، نمـاد و غيـره را مـي     صورت

 .استعاره دانست
5. mapping 

 :ك.براي آگاهي بيشتر دربارة نگاشت ر .6
 Evans & Green, 2006: 308; Lakoff & Johnson, 2003: 245-252; Lakoff, 1993: 190-

195; Lakoff & Kovecses, 1987: 195-221. 
7. cross domain 
8. polysemy generalization  

9. inferential generalization 
10. micrometaphor 

11. Paul Werth 

12. Dylan Thomas 

13. Under Milk Wood 
14. micro metaphor 

در آثار  مثالً(از او  و عارفان پس) سينا و فارابي ابن(فيلسوفان گرچه قبل از سهروردي در آثار  .15
توان در آنچه به عالم غيب يا  هاي آن را مي ويژگي ،بينيم صريحي به عالم مثال نمي ةاشار )مولوي

رواني كه  طديني و عاطفي خاص و شراي ةدليل زمين صوفيه به. كرد مشاهدهاند  ملكوت نسبت داده
بسيار اهميت  روحاني هاي ها و تجربه مكاشفه، به آمد پديد ميضمن سير و سلوك در آنان 

 ديدنآزادي روح از عاليق تن و رفتن به عالم ملكوت يا غيب و  ةدند و اين وقايع را نتيجدا مي
و  دانستند ميرا روح يا نفس ناطقه  ها ربهآنان مدرِك اين تج .دانستند تر مي موجودات برتر و لطيف

نفس و توفيق الهي  ةرياضت و تزكي بر اثركردند كه  اي فرض مي هعضو ادراك آن را نيز در قو
: 1383پورنامداريان، ( دكردن چشم باطن يا بصيرت ياد مي از آن به معموالًكرد و  فعليت پيدا مي

توجه سهروردي به عالم مثال و ايجاد مرزبندي ميان دو عالم محسوس و معقول  ،همه با اين. )258
 ي شد كه درهه از مسائلرفع ابهام و شب بموج ؛ زيراخدمت بزرگي به عالم عرفان و فلسفه كرد

  .وجود داشت روحي و وقايع و امثال آن هاي ربهتج
نام و نشان آن  ارض ملكوتدر كتابش با عنوان  )146: 1358( همان است كه هنري كربن اين عالم .16

 الدين محيايران باستان و سپس در آثار سهروردي،  ترا ابتدا در آثار و متون زرتشتي و حكم
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  .دكن وجو مي عبدالكريم جيلي، صدرالدين شيرازي و ديگران جستعربي، داوود قيصري، 
17. up to down 

از سفر روحاني سهروردي است كه از رهگذر آن،   گونه محتواي اين رسالة رمزي شرحي معراج .18
هروردي در اين داستان چگونگي رسيدن به س. دهد دست مي شناختي از عالم مثال به كيهان طرحي

دهد؛ زيرا عقيده دارد افراد از دو راه توانايي رسيدن به آن را در اين دنيا  ميعالم مثال را شرح 
نخست از راه خواب و رؤيا و ديگري از راه سير مراحل كشف و شهود كه در اينجا راه دوم : دارند

كس به قدر استعداد و صفاي باطني و پااليش روح خويش  اعتقاد او، هر به. دهد را توضيح مي
، دبه بعد؛ موح 254: 1388 سهروردي،: ك.براي آگاهي بيشتر ر(اين عالم راه پيدا كند  تواند به مي

 ). 144: 1374 ي،رضو ينام؛ 89-90: 1384

دست داده  گانة اين رساله شرحي رمزي از ساختمان جهان به سهروردي در يكي از فصول دوازده .19
  .استاي خيالي از عالم مثالي ارائه كرده  شيوة خاص خود نقشه و به

 

  منابع . 8
: تهران. ترجمة مجدالدين كيواني .سهروردي و مكتب اشراق ).1377( امين رضوي، مهدي •

  .نشر مركز
جايگاه مثل معلقه در فلسفة (ل از قوة خيال تا حضرت مثا«). 1388(اهل سرمدي، نفيسه  •

 . 82- 59صص. 18ش. 7س. پژوهشي آينة معرفت - فصلنامة علمي. »)سهروردي

رويكرد نظرية : شناختي استعاره در قرآن بررسي زبان). 1388(شيرين پورابراهيم،  •
دانشگاه : تهران. يشناسي همگان رسالة دكتري زبان ).چارچوب شناختي( معاصر استعاره
 .تربيت مدرس

  .مركز نشر دانشگاهي: هرانت. ااشراق و عرفان مقاله و نقده). 1380(ه صرال، نپورجوادي •
  : هرانت. 5چ .هاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان). 1383( قي، تپورنامداريان •

  . علمي و فرهنگي
: تهران .هاي رمزي سهروردي شرح و تأويل داستان: عقل سرخ ).1390( _________ •

 .سخن
  .25- 6صص. 1ش .مجلة خيال. »عالم خيال به روايت شيخ اشراق«). 1381(داداشي، ايرج  •
 آفريني مبناي تفكر و ابزار زيبايي: استعاره ).1383) (گردآورنده(ساساني، فرهاد  •
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سورة مهر، حوزة : تهران. ترجمة گروه مترجمان). مقاالت امبرتو اكو و ديگران مجموعه(
  .36- 11صص. هنري سازمان تبليغات اسالمي

: تهران. ويراستار عبداله فقيهي .شرح رسائل سهروردي). 1376(جعفر يدسسجادي،  •
 . هنر اسالميو پژوهشگاه فرهنگ 

تصحيح، . مجموعه مصنّفات شيخ اشراق). 1355/ 2535( ين يحييالد شهابسهروردي،  •
  .انجمن شاهنشاهي فلسفة ايران: تهران. 3ج. ين نصرحسيدس تحشيه و مقدمة

 تصحيح، تحشيه و مقدمة. مجموعة آثار فارسي شيخ اشراق). 1348( ___________ •
 ].نا بي: [انتهر. ين نصر و مقدمة هانري كربنحسيدس

. و مقدمة هانري كربن تصحيح .مجموعه مصنّفات شيخ اشراق ).1388.(___________ •
  .پژوهشگاه علوم انساني: تهران. 4چ. 2ج

شناسي  بررسي استعاره در ادبيات فارسي ازديدگاه زبان .)1385(صدري، نيره  •
ادبيات و  ةدانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكد :تهران .نامة كارشناسي ارشد پايان. شناختي
  .هاي خارجي زبان

  .تنديس: تهران .شرح قصة غربت غربي). 1380(ز عباسي داكاني، پروي •
: تهران .الدين سهروردي هاي عرفاني شهاب پژوهشي در انديشه). 1384(عليجانيان، مريم  •

  .ترفند
  .اديان: قم .شناسي عرفاني هستي). 1386( يفضلي، عل •
  .فرهنگان: تهران .تاستعاره و شناخ). 1387(اله  زاده، حبيب قاسم •
كالبد انسان در روز رستاخيز از ايران مزدائي تا : ارض ملكوت). 1358( كربن، هانري •

  . ها ايراني مطالعة فرهنگز مرك: تهران. ترجمة سيد ضياءالدين دهشيري .ايران شيعي
 ةترجم .عثمان يحيي و با همكاري حسين نصر .تاريخ فلسفة اسالمي ).1374.(_____ •

  .اميركبير: تهران .اسداهللا مبشري
  صص. 11و  10ش. نامة فرهنگ. ترجمة سيدمحمد آويني. »عالم مثال«). 1372( _____ •

54 -65. 
 ةمجل. »استعاره و شناختي شناسي زبان« ).1381(راد  يوسفي فاطمه گلفام، ارسالن و •

 :در) 15( 3ش .شناختي علوم هاي تازه
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http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/68113810307.pdf   
: تهران. هاي بنيادي آن هاي حكمت اشراق و مفهوم سرچشمه. )1384(موحد، صمد  •

 .طهوري
. »مروري بر نظرية استعارة مفهومي ازديدگاه ليكاف و جانسون«). 1389(هاشمي، زهره  •
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