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 مقدّمه
توار بود، اس یاستدالل ۀاز جهان اسالم که بر فلسف انییو مشا ییبا طرد مکتب ارسطو

توح ابوالف نیالدّ شد. شهاب ایّدر قرن ششم مه یرات اشـراقظهور و بروز تفکّ يبرا نهیزم
ـــهرورد ركیبن حبش بن ام ییحی ـــراق«ق. )  587 - 549(يس  انیرا بن» حکمـت اش

 نیحکمت و اصول را نزد مجدالدّ وزنجان بود » سهرورد« يروستا يو زادگاهگذاشت. 
 نیرالدّ یآشـنا شـد. سپس در محضر ظه يجا با فخر رازدر مراغه آموخت و همان یلیج

 يو علما خیبکر و شـــام با مشـــا ارید نیمنطق را فراگرفت و با ســـفر به ســـرزم يقار
ظاهر حاکم حلب و پسر  ملکاز طرف  يچند يکرد. سـهرورد داریمختلف د يشـهرها
رم کفر و سرانجام به ج هانیفق يهاینیچسهیبا دس نکهیشد تا ا میتکر یوبیا نیالدّصـالح

 )122-123صص ،1396 ،ي(شهرزور.کشته شد یسالگ 38در  يآلودبدعت به طرز ابهام
که  تاي اسیرات عرفانو تفکّ نایابن س ۀاز فلسـف يازهیاشـراق آم خیشـ يفکر نظام
 انیم یحوزه صورت برزخ نیا شـمندانیاند ریبه تعبشـود و دیده می یابن عرب بعداً در

ــفه و عرفان خالص پ ــتکرده  دایفلس ــر، .اس رات تفکّ نی) عالوه بر ا65ص ،1386(نص
 ينظام فکر نیا توانیاشراق گذاشته است که م خیش ۀبر فلسـف یشـگرف ریتأث یافالطون

 ۀلیوسرا به یمکتب مُثل افالطون نیا زیرادانسـت؛  ینوظهور از مُثل افالطون يارا شـاخه
ــته ــطالحات فرش ــاص ــناس ــت یش ــخّ فیتعر یوجه نیبه بهتر یزرتش . دکنیص مو مش

 نییبه دنبال تب يف باشد. وو تصـوّ ییمشـا ۀفلسـف ةدهندیآشـت دیکوشـیم يسـهرورد
ت. مراتب آن اسبه لیبه برهان و شهود در ن ازیو ن یهست درك يانسان برا یادراك متعال

دو  کند بلکه در وحدت آن یفلسفه را عرفان ای یقصد نداشته عرفان را فلسف يسـهرورد
ــان دارد یادراك متعال نیینظر به تب ــ.انس ــاس ن نی) بر ا106ص ،1391 دعرب،یّ(س  زیاس

 کامل ییبدون آشنا است،مطرح شده » االشراقۀحکم«که در شاهکارش  يو عیبد ۀینظر
 انیت ماس یپل يسهرورد يهاشهیاند لیدل نیبه هم ست؛ین ریپذامکان ییمشـا ۀبا فلسـف

 .میمواجه ینوافالطون کردیکه در آن با رو یرات عرفانو تفکّ ییگرات عقلسنّ
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 کرده میاشـراق را درمجموع به پنج دسته تقس خیشـ يهانصـر آموزه نیحسـ دیّسـ
 است:
 يو اسرار يرمز يهاتیحکا-3کوتاه و خالصه  يهارساله-2 ينظریمیآثار تعل-1

-5 و قرآن ترمیقد یفلســف يهابر کتاب ییرهایها و شــرح و تفســو ترجمه رهایتحر-4
» عقل سرخ« انیم نی) از ا68-69صص ،1386(نصر، یبه زبان عرب ییهادعاها و مناجات

ت که اس یکوتاه در پاسخ به پرسش دوست ۀیدیبند که پس از تحم15است در  يارسـاله
است که با نوع  ياواقعه و تجربه انیب زیاسـت. موضـوع رساله ن دهیپرسـ ياز سـهرورد

آن  نیدارد و مضــام یمحســوس تفاوت اســاســ یمشــترك از جهان یانســان يهاتجربه
 یحاکها ها و واقعهتجربه نی. اکندیم داینمود پ یالهام، مکاشفات روحان ا،یصورت رؤبه

 یشخص ۀق است و تجربمحسوسات متعلّ يورا یاسـت که به جهان یو معارف قیاز حقا
ال و انتق انیطرز ب ازاینرو. کندیمنعکس م يرا به زبان استعار يسـهرورد یو خصـوصـ

اله در نگاه رس نیمتفاوت است. زبان ا اریبسـ یعلم میانتقال مفاه ةویبا شـ اتیّتجرب نیا
فصـــل  توانیمختلف رمز، م یه به معاناســـت. با توجّ يعارو اســـت يزبان رمز بانه،یاد

ا است که بر معن يابودن دانست. رمز عالمت و اشاره یو مخف یدگیمشترك آنها را پوش
روشــن و آشکار خود  یاز معن شیب يزیظاهر خود داللت دارد و به چ يورا یو مفهوم

 يامور و عیکه وقا ستندین يرمز لیتمث هاتیحکا نیا«معتقدند  یاگرچه برخ ؛پردازدیم
نهان پ گرید یالیخ ای یو امور محسوس واقع عیمربوط به عالم محسوس را در لباس وقا

 ياعالم را در مرتبه نیو امور محسوس ا عیوقا یاست که معن یروح تیحکا نهایکنند، ا
ـــاهـده م یعنیعـالم  نیفراتر از ا ـــتند  کنـدیعـالم مثـال مش و راز آنهـا را چنانکه هس

ـــل147ّص ،1388 ،ی؛ همدان40ص ،1390 ان،ی(پورنامدار.»ابدیـیمدر  نکهیم ا) قدر مس
 یبا استفاده از زبان فنّ  يم شـناخت شهودتقدّ ةکننداثبات يسـهرورد يرمز يهاتیحکا

 خاص است. 
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 :قیتحق ۀنیشیپ
ـــتفــاده  یامروزه ضـــرورت يو هنر یمتون ادب لیــدر تحل نینو يکردهــایاز رو اس

ر و کالم نظ نیفلســفه و د ةاگرچه تاکنون در حوز ياســت. آثار ســهرورد ریناپذاجتناب
 یشــناســزبان ةحال در حوزنی) با ا106ص ،1373 ور،یقان را جلب کرده اســت(کدمحقّ

 وجود يسهرورد يرمز يهارساله در ايیغن یپژوهش يهاتیّاستعاره، قابل ۀشاخ ژهیبو
 اند،دهیرا کاو يآثار ســهرورد یعرفان يهاکه جنبه ییهاپژوهش ةعمد يدارد. ســنگ بنا

دهه است  کی) است. عالوه برآن حدود 1378 ان،ی(پورنامدار»يرمز يهارمز و داستان«
 قانقّحچشم م شیپ يدیو جانسون افق جد کافیل »ی/ شناختیمفهوم ةاستعار« ۀیکه نظر

مفهوم ناکجاآباد در « ۀاساس مقال نینوشـته شـده است. بر ا يگشـوده و مقاالت درخور
در شمار  دی) شا1392 ،ی(هاشم»یشناخت رةاستعا ۀیبر اساس نظر يسـهرورد ۀدو رسـال

. ه استدسوق دا ياتازه ریرا به مس یپژوهيسهرورد ۀکه کارنامباشد  یقاتیتحق نینخست
 ۀینظر براســاسرا  يســهرورد» عقل ســرخ« تا اســتجســتار بر آن  نیدر ا زینگارنده ن

 کند.   یو بررس لیتحل یمفهوم ةاستعار
 لهأطرح مس

خر قرن اکالم در او نییتز يبرا یتبالغت سنّ یاصل يهاهیاز پا یکی» استعاره« لۀمقو
. ودشیم لیشــناســان تبدشـناسـان و روانمباحث و مطالعات زبان نیتريبه جدّ سـتمیب

مختلف از مبحث استعاره، آن را به  يهابرداشت يبندمی) با تقس125ص ،1390هاوکس(
 يتا امروز. و کیاز عصر رمانت -2. کیاز آغاز تا عصر رمانت -1: کندیم میدو دوره تقسـ

 ةبر دور رهیچ کردی. رونامدیم کیرمانت ةدوم را دور ةو دور کیکالس ةل را دوراوّ ةدور
و استعاره  داندیزبان م یجدانشدن وارسـطو اسـت که اسـتعاره را جز دگاهید کیکالسـ

ــناعت ــت با کارکرد یص ــتعاره  ۀمقول کیرمانت ةا در دوردر خدمت زبان؛ امّ نیّمع ياس اس
از نظر  دیجد کردیاسـاس استعاره در رو نی. بر اشـهیاز زبان اسـت و محمل اند يجزو
ــانیمعن ــناس ــناخت ش ــهیابزار اند ،یزبانیذهن فرآیندعنوان به یش ــناخت  ش و درك و ش

است که استعاره  یعمدّ  کردیرو نی. ادهدیم تیّماه رییتغ یموضوعات و مقوالت انتزاع
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از  و کنندیم يپردازاستعاره ریمردم ناگز ۀبلکه هم کندیم ریشـاعر را تسـخ هنفقط ذنه
اره را استع دیبا ری. پس ناگزرندیگیخود کمک م یآشـکار و ضمن امیرسـاندن پ يآن برا

ــناختبه ــد.  تواندیم یکرد که در هر ذهن یتلقّ یعنوان ابزار ش ــته باش امکان عملکرد داش
ــال ــت 1980س ــونو  کافیبار ل نینخس ــتعاره«در کتاب  جانس  یکه با آنها زندگ ییهااس

که  درانداختند »یمفهوم ةاستعار«به نام  یشناساستعاره ةرا در حوز ياطرح تازه »میکنیم
باعث  دیجد ۀیـنظر نی. اکنـدیفراهم م ینیامور ع ۀیـرا بر پـا یرك امور انتزاعامکـان د

ـــودیم ـــهیاند یکـه مســـکوت ماندن موضـــوع تجلّ ش دو در  نیدر زبان و ارتباط ا ش
تند در هس یزبان يهادهیپد نیترممبحث استعاره و مجاز که مه زیو ن یتسنّ یشـناسـزبان
ــزبان ــناس ــناخت یش ــاخه گریو د یش ــوع پژوهش قرار با قوّ زیآن ن يهاش ت تمام موض

 )32ص ،1391 ا،ینی(قائم.ردیگ
 در دو گزاره خالصه کرد: توانیرا م یپژوهان شناختاستعاره یاصل يعامدّ
 یو ادب ینییتز يهافقط واژهو ناخودآگاه هستند، نه یعیطب میها مفاهاسـتعاره ۀیپا-1

 محض. 
 انیم یطیمح اتیّتجرب يهانهیبلکه زم ندیآینم دیها بر اســاس تشــابه پداســتعاره-2

 .   شودیاستعاره م يریگموجب شکل یمفهوم ةدو حوز
 سه سازه دارد: يااساس هر استعاره نیبر ا

 یانتزاع میو مفاه یکه عموماً امور ذهن نامندیقلمرو (الف) را هدف (مقصـــد) م-1
 هستند.
ـــناتر و متعارف ینیکه معموالً امور ع نامندیقلمرو (ب) را منبع (مبدأ) م-2 ر تو آش

 هستند.
ـــت( -3 ـــکل تناظرها انیم ۀ): رابطmappingنگاش دو  انیم ییدو قلمرو که به ش

 یاستعاره مفهوم يمثال برا عنوان) به326ص ،1391 ،ی(فتوح.ردیگیمجموعه صـورت م
 :شودیارائه م بیترت نیبه ا ییتناظرها ایها نگاشت» سفر است یزندگ«
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 »زندگی سفر است«هاي نگاشت

 نگاشت ها
 مقصد: زندگی       مبدأ: سفر                                                  
 هاانسان                                         مسافران                      

 زندگی کردن                                   مسافرت کردن                 
 مشکالت زندگی                  موانع مسافرت                                
 امکانات زندگی                وسیله مسافرت                                  
 هدف زندگی                    مقصد مسافرت                               

اثر از خود به یادگار گذاشته که  48ین سهروردي حدود الدّف، شهابفیلسوف متصوّ
ه عربی است. دستگاه فکري و نظام معرفتی شیخ مقتول را اثر او به زبان فارسی و بقیّ 14

ویژه در ۀ سهروردي بشناسیم که زبان رمزي و شاعرانمی» حکمت اشراق«با عنوان 
 صاست؛ این تشخّ رات اشراقی وي دادهاي به تفکّ ص ویژهش تشخّاهاي فارسیرساله
 طعنوان عنصر بالغی مسلّرمزي را بهگرفته از نگرش استعاري اوست که اسلوب نشأت

 هاي استعاري به شکل منسجم وکند. همچنین استفاده از انگارهبر سبک وي برجسته می
می، ف اسالحکمت یونانیان و تصوّ مند و در طیف وسیعی از فرهنگ ایران باستان،نظام

 کند.ران ممتاز میبینی بدیع سهروردي را از دیگر متفکّ جهان
 ۀجربتوان به تهاي رمزي میها، با ژرفکاوي در حکایتتعلیمی رساله ۀگذشته از جنب

هاي  -یافت. رمز در رساله دست ،استشده گر که به زبان رمز بیانعرفانی ناب تجربه
دهد. در این حکایات کوتاه اي از مشاهده و رؤیا را تشکیل میکنندهتمام وجز«سهروردي 

یات آن نمایش داده شود بلکه در هر تجلّ ۀکوششی به عمل نیامده است تا حقیقت در هم
اي رموز پرده ات درونی آشکار شده و از دستهاي از حیات روحی و تجربیّرساله مرحله

شود اساساً در حکمت اشراق است که تالش می )92ص ،1386(نصر، .»شده استبرداشته
ت شناخته سمیّرشناختی به-تا مکاشفه، مشاهده و الهام براي تبیین مسائل فلسفی و هستی

 ۀپردازي، تجربشود و سهروردي در همین هیجانات روحی و اشراقی است که با استعاره
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معنوي او با مرزهاي  کند؛ اینجاست که مرزهاي جهانعرفانی خود را بازنمایی می
هاي روحیِ او آگاهی و تا به اعماق این زبان نرویم از تجربه«یابد اش پیوند میهنري

پس بایسته است نخست به چیستی  )357ص ،1392 کدکنی،(شفیعی.»نخواهیم یافت
 عرفانی بپردازیم.   ۀتجرب
 

 عرفانی ۀچیستی تجرب
نوعی ادراك و معرفت شهودي  )mystical experiences(عرفانی ۀتجرب

آورد. معرفتی واسطه از خدا/ امر قدسی به دست میذومراتب است که شخص عارف بی
شف از واقع عرفانی، ک ۀگر در ضمن تجربعرفانی بر این مبناست که تجربه ۀدانستن تجرب

اسخ به پ العی نداشته است. برايت اطّبرد که قبالً از آن واقعیّ تی پی میکند و به واقعیّمی
-1842( دینی تفهیم کرد. ویلیام جیمز ۀتوان آن را در ذیل تجربعرفانی می ۀت تجربماهیّ

» دینی ۀتجرب«میالدي اصطالح  1902در سال » دینی ۀع تجربتنوّ «م.) با تألیف کتاب 1910
 16ة ه داشت که اندیشمندان بسیاري از سدپژوهی کرد. باید توجّدین ةرا وارد حوز
 بیعه والطّدینی را مهمترین راه براي اثبات وجود خداوند یا امور ماوراء ۀمیالدي تجرب
بودند که از آن جمله  به جاناتان ادواردز،  به شمار آوردهس انسان با امر مقدّ  ۀنوعی مواجه

 توان اشاره کرد.شالیر ماخر و رودلف اتّو می
سوف از کانت، فیل مان تا پیشدهد که فالسفه و متکلّبشر نشان می ۀتاریخ اندیش

ک دانستند که براي اثبات خداوند بدان تمسّرا تنها دستاویزي می» عقل«، آلمانی
میالدي مناقشات فراوانی در براهین عقالنی اثبات خدا  18ا پس از قرن جستند؛ امّ می

از این  ستبر تاختند. پس نند هیوم، کانت و هگل بر این نظریۀمطرح شد و فیلسوفانی ما
 ۀتجرب«بار بحث لینم.) براي او1834ّ-1768ناقشه بود که فردریک شالیر ماخر(مقطع پرم

ی دین عقالن ت دینی مؤمنان بر جنبۀرا پیش کشید. وي بیش از آنکه مطابق سنّ» دینی
 که دیانت را نه علم و نه اخالقطوريتر کرد؛ بهاحساسی آن را برجسته ۀتأکید کند، جنب

انسانی دانست. پس از او نیز فیلسوف دانمارکی سورن کی  ۀبلکه عنصري در تجرب
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-1869ه گذاشت و بعدها رودلف اتّو(م.) بر این مباحث صحّ 1855-1813گور(یرکه
را  دینی ۀشناختی تجربم.) و ویلیام جیمز زوایاي دینی، کالمی، فلسفی و روان1937

ها دهد در این پدیدهدینی نشان می ۀبر این اساس تعاریف گوناگون از تجرب کاویدند.
حیث  از این» عرفانی ۀتجرب«شناخت مستقیم و مشاهده نقش اصلی دارد و آوردن تعبیر 

 اطالق هکم به سه پدیدهاي اندیشه دستدار در حوزهکه این اصطالح دامنهاست؛ همچنان
 شود:می

ی از خدا/ امر واسطه شبیه به شناخت حسّنوعی شناخت غیراستنتاجی و بی -1
 س.مقدّ 

شوند شناختی و معنوي که بر اثر خودکاوي، بر آدمی مکشوف میهایی روانپدیده -2
 اند.که با فرض و قبول یک موجود فوق انسانی(خدا) قابل تبیین

-خدا در حوادث خارقِ عادت و شگفت ۀواسطدخالت مستقیم و بی ةمشاهد -3
 ۀتجرب«بنابراین  )314ص ،1381کرامات اولیاءاهللا(ملکیان، وانگیز مثل معجزات و کشف

دینی است که در عرفان اسالمی با عنوان کشف و  ۀیکی از مراتب مختلف تجرب» عرفانی
شود و مهمترین مصداق مطرح می» عرفانی ۀتجرب«شهود و در فرهنگ غرب با عنوان 

 )800ص ،1383 (سعیدي،.دینی است ۀتجرب
ان گفت توشود؟ میعرفانی چه چیزي تجربه می ۀپرسش اصلی این است که در تجرب

 یابد:یندي به سه نوع تجربه دست میآفر تجربه طیّعرفانی شخص صاحب ۀکه در تجرب
 ؛یگانگی موجودات ۀتجرب -1
 ؛موجود یگانه ۀتجرب -2
 .پیوستگی به موجودات ۀتجرب -3

ود. در شل وراي کثرت ظاهري موجودات، وحدتی بین آنها مشاهده میدر نوع اوّ
شود. و نوع دوم موجود یگانه تجربه و از آن به امر مطلق/ خدا/ جان جهان و ... یاد می

جین تجربه، خود را عشود که صاحبدر نوع سوم تجربه پیوستگی به موجودات باعث می
بر این اساس ویلیام جیمز با رویکرد  )21ص ،1386(ملکیان، .ها بداندشده با دیگر پدیده
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نوع  گران دو-تجارب عرفانی را از نظر تجربه» دینی ۀع تجربتنوّ«کتاب  علمی جدید در
 -2کند تجربه بین خود و متعلَّق تجربه هیچ تمایزي احساس نمیصاحب-1داند:می

تجربه به متعلَّق تجربه آگاهی دارد.  جیمز همچنین چهار نشانه براي تمایز و صاحب
 شمارد:عرفانی برمی ۀتشخیص تجرب

(جیمز، .حالت انفعالی بودن -4زودگذري.  -3ت معرفتی. کیفیّ -2اپذیري. نوصف -1
 )422-423صص ،1393

رفانی دینی و ع ۀمفهوم امر قدسی به سه ویژگی بنیادي تجرب ةرودلف اتّو نیز دربار
-3احساس عظمت -2احساس هیبت یا احساس مواجهه با رازي مهیب -1کند:اشاره می

 ۀعرفانی، الزم ۀین مفهوم تجرب) با تبی71-73صص ،1380 احساس شوق و طلب(اتّو،
عنوان نظر، تحلیل زبان استعاري است که سهروردي بهمدّ ۀشناخت آن در رسال

 کار گرفته است.  ترین عنصر سبکی، بهشاخص
 

 »عقل سرخ«ي تحلیل زبان استعار
 اجمالی تقریر کرد: ۀتوان در هفت مرحلرا می» عقل سرخ«پاراگرافی  15 ۀرسال

 ه مخاطبپرسد، توجّراوي با سؤال عجیبی که دوستی از دوستان عزیز از او می -1
 ) 226ص ،1372سهروردي، »(مرغان زبان یکدگر دانند؟«کند: را جلب می

کند که در ابتداي آفرینش م میباز تجسّ ةت خود را در قالب پرندراوي شخصیّ -2
 ادان قضا و قدراینکه ناگاه به دام صیّدر والیت اصلی همراه دیگر بازان بوده است تا 

 افتد.می

 به اسارت درآمدنِ راوي/ باز و فراموشی والیت و موطن اصلی خود. -3

 کسب آگاهی و گشودگی تدریجی چشم عقل و بصیرت راوي/ باز. -4

 نهد و با پیريکند و روي به صحرا میالن استفاده میباز از غفلت موکّ ةپرند -5
 شود. گانه آشنا مییب هفتنورانی و نیز عجا
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و ط سیمرغ و نیز نبرد رستم و اسفندیار را بازگپیر نورانی داستان پرورش زال توسّ -6
 کند.هاي سیر و سلوك خبردار میو او را از گردنه

که  گیرددر نظر میبازي  ةپرند ۀمنزلپایانی آن دوست عزیز، راوي را به ۀدر مرحل -7
اینک مرا بر فتراك بند که صیدي بد «خواهد از رواي می کند ودر دام است و صید می

 ) 238، ص1372سهروردي،  »(نیستم

 اصلی ظهور و بروز دارد: ۀعقل سرخ نیز چند تجرب ۀدر کل رسال
 ؛م روح قبل از اسارتزندگی آزاد و خوش و خرّ  -
 ؛در دام افتادن روح در قفس تن -
 ؛تنفراموشی موطن اصلی و عادت کردن به اسارت  -
 ؛هشیاري و کسب رهایی تدریجی -
  ؛وجوي رهایی و آزاديجست -
 ؛گذر از امتحانات و مراحل دشوار سیر و سلوك -
   .س(پیر نورانی)ف و دیدار با امر مقدّ تشرّ -

ن اي از آهگر با حقیقت قدسی و متعالی و اظهار شمّتجربه ۀبدیهی است که مواجه
هاي ت حکایتیّی دارد. به همین دلیل نیز اهمّخاصّ به مخاطبان نیاز به طرز بیان و زبان

ویژه  ةشان باشد، ناشی از استفادرمزي سهروردي بیش از آنکه مرتبط با محتواي فلسفی
دهد. مشکل ی را انتقال میاحساس تجربی و ذوقی خاصّ زیرای خاص است؛ از زبان فنّ

ري کارگی انی راهی جز بهات و مکاشفات عرفشود که براي بیان تجربیّآنجا آغاز می از
ات تجربیّ ةدهندانتقال ها وزبان وجود ندارد. همین زبانی که ابزار مفاهمه و تفهیم انسان

ده بخش نبوترین لحظات در حصار کلمات هرگز رضایتهاست و گنجاندن نابة آنروزمرّ
تی که ) بویژه موضوعا289ص ،1367(استیس، .بنددراه را بر گفتار می ةمشاهد زیرااست 

ها و احوال و مکاشفات در درك آن عنصر ناآگاهی حاکم است از قبیل رؤیاها، واقعه
گر در توصیف چنین مضامینی با اذعان به ناکارآمدي زبان، راهی جز صوفیانه، تجربه

یا  تجربهها با تفسیر خود صاحبکارگیري رمز ندارد. معنی رمز در این نوع تجربهبه
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ه هانري کربن معتقد است که رمز را در این نوع آید. البتّدرمی ه به فعلدیگران از قوّ
 زیرات؛ اثر در نظر گرفاي انتزاعی یا مجازپردازي بیمکاشفات نباید به معنی نماد یا نشانه

م ما براي استشعار به عوال ۀاند که این عالم تنها واسطهایی از عالم واسطهاین رمزها تمثیل
 (کربن،.گیرداین رویکرد رمز اساساً کارکرد رازگشایی به خود میبرتر از خود آن است. با 

ي فراتر هاتاستعاري متون عرفانی، زبانی است که از واقعیّ)؛ بنابراین زبان130ص ،1391
آورد که براي مخاطبان گوید و عوالمی را پیش چشم میي سخن میاز زندگی زمینی و عادّ

هاي ماورایی دست به جعل تبراي آن واقعیّناچار گر بهغریب و شگفت است. تجربه
هاي شکست ساخت«گر آن مشاهدات باشد و زند تا قدري توصیفلفظ و کلمه می

درونی و شخصی غالب  ۀشود که تجربصوري و معنایی متن ادبی از آنجا شروع می
ده شایجاد ارتباط بین الفاظ جعل ،) از طرفی براي اغیار110ص ،1387 فتوحی،»(.شودمی

سوي کارکرد استعاري سوق زبان به ازاینروو مصادیق و مفاهیم مکشوف دشوار است؛ 
ل توان محملی براي انتقاکند و مهمترین کارکرد استعاره را در متون عرفانی، میپیدا می

 شمارآورد. تجربه و نقش اکتشافی آن به
 هايقطب«مشهور ۀمقالبنیادي خود در  ۀریم.) در نظ1982-1896رومن یاکوبسن(

 یند حرکت زبان بر دو محور مشابهتآضمن توضیح فر» پریشیاستعاري و مجازي در زبان
گذار از هر  یابد ومیکالم در دو جهت معنایی مختلف ادامه عی است که یا مجاورت مدّ

 گیردمیورت ص آنها مجاورت اساس مشابهت یا بر موضوع به موضوع ِ دیگر یا بر اساس
» مجازي ةشیو«را  دوم نوعو » استعاري ةشیو«را لاوّ نوعاصطالح براي  ترینکه مناسب

ست اتی اصناع ۀهم ،استعاره  منظور ازاساس این ) بر39ص ،1390 ،(یاکوبسن.دادندمی
هاي سهروردي با این رساله، رمز و ... تمثیل ،تشبیه از اعمّ گنجدمی مشابهت که در محور
ان به قطب استعاري زب کامالًعرفانی و تعابیر شخصی ناب،  ۀتجرب ۀواسطرویکرد به

خلق عوالم «ترتیب اینگر است؛ بهاحوال روحی تجربه ةدهندگرایش دارد و انعکاس
مان اند هه در زبان کشف کردهاي بوده است که صوفیّ جدید روحی از طریق زبان، وظیفه
هاي روحی خود را با کلمه عرضه کند و تجربهبان میکاري که شاعر در شعر خود با ز
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ی براي خودش هم آفریند که حتّتوان گفت عوالمی را با کلمه میی میکند و حتّمی
 )244ص ،1392 کدکنی،شفیعی»(.اندنامکشوف بوده

  
 » عقل سرخ«هاي استعاري نگاشت

اي اقانهکوشش خلّ درواقع » عقل سرخ«هایش ازجمله زبان رمزي سهروردي در رساله
یتگر روا» عالم مثال«م بخشیدن به حیات برزخی روحی که در سفر به است براي تجسّ

شود: عالم مثال صحراست. تجارب خویش است و با این نگاشت اصلی توصیف می
هانري کربن در توصیف این عالم معتقد است که این همان سرزمین وحی و الهام است 

دهد و جهانی است که با آن رستاخیز الهامی و غیبی حقیقت میو سرزمینی که به ادراکات 
شناسی سهروردي نوعی -در هستی ) اساساً 24ص ،1358(کربن، .به وقوع خواهد پیوست

یا عالم مثال وجود دارد که فوق عالم حس و دون » قهعالم مثل معلّ«جهان میانی به نام 
ات عرفانی است همان عالمی ربیّعالم عقل است. عالم مثال یا عالم برزخ که مکان تج

د از نامیدند. عالم مثال مجرّعالم ارواح مییا است که عرفا عالم ملکوت یا عالم خیال 
د اموري که در این اي میان محسوس و معقول. تجرّر از آن است؛ مرتبها متأثّه است امّمادّ

ي جهان معقول عالم میانی موجودند از پدیدارهاي جهان محسوس بیشتر و از پدیدارها
هبوط انسان از به  »عقل سرخ«داستان ) 450ص ،1380 ین شیرازي،الدّ(قطب.کمتر است

یعنی جایگاهی که به شود؛ مربوط میوجود  مراتبسلسلهدر  اشحقیقیجایگاه و مقام 
کمال سعادت و آسایش  جهان نور و روشنایی در جایگاه در آن در ق داشته واو تعلّ

 هاسارت در ظلمات و بندي گشتن در جهان مادّ هاین هبوط او را ب کرده است.زندگی می
ر و اسی شودمیر اثر این فروافتادن و سقوط است که او دچار غفلت بکشانده است. 

باز، حکایت اسارت روح در دام جسم و رهایی  ةپرند ة. سهروردي با استعارگرددمی
ند. کرشته را براي مخاطب بازگو میت خود را از دام جسم و دیدار با عقل سرخ یا فموقّ

ان دوستی از دوست«قان معتقدند مقصود سهروردي از تعابیر استعاري مانند برخی محقّ
و ... همگان جز خود سهروردي کس دیگري نیست و اگر » راوي«، »صیاد«، »باز«، »عزیز
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 الیاحتم ةف بتوان نام شخص دیگري را به زبان آورد آن شخص جز خوانندغیر از مؤلّ
اند، تعبیه کرده» ارادت ۀدان«حکایت که مجذوب آن شده و درواقع در دامی افتاده که در آن 

پاراگرافی بیش  15در این رساله  )191ص ،1393 (مجتهدي،.تواند باشدکس دیگري نمی
اي را تشکیل دهتنیاستعاري درهم ةکار رفته که زنجیرفقره تعبیر و ترکیب استعاري به 50از 
استعاري نشان داد:  ةتوان در این گزارعقل سرخ را می ۀدهد. نگاشت اصلی در رسالمی

 انسان این جهانی نیستوجودي اصل کند که سهروردي بارها تأکید می تن قفس است.
فتاده ادیگر است و چون اصلش از اینجا نیست در اینجا غریب و بیگانه » والیت«از  بلکه

 بر این اساس ست.مبتالدرد فراق  غم غربت وبه جهان است  تا زمانی که در این است و
 گیرد. کالن استعاره یا استعارةمی هایی متناظر با کالن استعاره شکلخرده استعاره

گیرد و اثر حول آن شکل می اي است که کلّگونه) بهmicrometaphorگسترده(
رواقع نگاشت کالن استعاره شوند. دکار گرفته میهاي دیگر در حمایت از آن بهاستعاره

 ةت دارد. استفاده از مفاهیم عینی مانند پرندهاي دیگر متن حاکمیّاي بر نگاشتگونهبه
انه، گالن دهوالیت، آشیان، چشم بردوختن، چهاربند مختلف، موکّ ادان، دام، دانه،باز، صیّ

 ةارالن استعت کهایی است که تحت حاکمیّخرده استعاره ةدهندصحرا، شهر و ...تشکیل
هایی مانند این نگاشت که روح پرنده است، در فرهنگ ه استعارهمتن قرار دارند. البتّ

اي پرمعنا حضور دارد. استفاده از عنوان کالن استعارههاي مختلف بهتیّعرفانی ادیان و ملّ
 براي قلمرو مفهومی آزادي و پرواز کردن و امکان صعود به» مثابه روح انسانپرنده به«

 یابد که در عالم محسوسات در دام تن افتاده است.ت میباال در عقل سرخ موضوعیّ
 ةاصلی او را که شالود ةتوان انگارسازي سهروردي میاستعاره فرآیندت در با دقّهمچنین 

خداوند «جو کرد: وبخشد در این نگاشت اصلی جستافکار و سرشت آثارش را انتظام می
کانونی را در سراسر آثارش از طریق  )mapping(گاشتسهروردي این ن» نور است

ات ت و ضعف موجودشدّکند و هاي استعاري متناظر با نگاشت اصلی بازتولید میگزاره
ت ا شدّ ور حقیقتی واحد است امّ به اعتقاد او ن .داندا میهت آنت و ضعف نورانیّرا در شدّ

 یرسا تنورانیّ ۀو سرچشم »االنوارنور« عنوانبهاز خداوند  دلیلاین  هو کاستی دارد و ب
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» وجود«سینا را از شناسی ابن. سهروردي درواقع چارچوب هستیکندتعبیر می وجودها
 ةه داشت که در قرآن کریم واژ) باید توج63ّص ،1391 رضوي،(امین.تبدیل کرد» نور«به 

وصیف نور در ت ۀاي که کلمترین آیهبار و با تعابیر مختلفی ذکر شده و صریح 43» نور«
اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَْرضِ مَثَلُ ُنورِِه : «استنور  ةسور 35 ۀیآ ،تعالی ذکرشدهباري

ةٍ فِیَها مِصَْباحٌ الْمِصَْباحُ فِی زُجَاجٍَۀ الزُّجَاجَُۀ کَأَنَّهَا کَْوَکبٌ دُرِّيٌّ یُوَقدُ مِن َشَجرَةٍ وکَمِشْکَ
ی همّه به کثرت تفاسیر در طول تاریخ سهم مکه با توجّ...» اشَْرقِیٍَّۀ وَلَاَغرْبِیَّۀٍمُّبَارَکٍَۀ زَیْتُوِنۀٍ لَّ 

پرمعنا  ة) این واژ295ص ،1373 (نویا،.در ایجاد زبانی نمادین در اسالم داشته است
همچنین با میراث فکري ایران باستان، حکمت یونانیان، حکمت اسالمی ممزوج و به 

ه کطوريان اسالم به موضوع محوري تبدیل شده است؛ بهدست حکما و دانشمندان جه
شناسی رات اندیشمندان این حوزه بدون مفهومشناسی کالم اسالمی و تفکّتبیین و جریان

بندي شیخ اشراق جهان عبارت است از درجاتی پذیر نیست. در تقسیمدقیق این واژه امکان
ي آنها مادّ ۀم تا آنجا که به جنبکه ظلمت خود فقدان نور است و اجسا ؛از نور و ظلمت

. بر ، نیستندشودشود چیزي جز ظلمت یا حجابی که مانع نفوذ نور در آنها میمربوط می
مفهومی نور و نورانی شدن و تقابل آن با ظلمت و تشریح توصیفی  ةاین اساس انگار

که طوريگیرد. بهات شهودي سهروردي شکل میجهان در نظام معرفتی و تجربیّ
 جهان نور محض یا جهان فرشتگان«عنوان قلمرو عینی منبع) براي مفهوم انتزاعی رق(بهمش

. کندریشه بازتولید میر و همهاي استعاري متکثّعنوان قلمرو هدف) گزارهبه»(مقرب
ي است گیرد که جهان تاریکی و ظلمت مادّقرار می» مغرب«همچنین در قطب مخالف آن 

و بین آن دو مغرب وسطی جایگاه افالك مرئی و فضایی است که نور و ظلمت به 
هاي استعاري پیچیده و پرشمار سهروردي را باید در این آمیخته است. بنابراین انگارههم

هاي هاي عرفانی و حوادث داستانبیشتر تجربه زیرازمینه از جغرافیاي جهان تحلیل کرد 
 ةپرند» عقل سرخ« ۀکه در رسالطوريشود. بهجهان حادث میزیسترمزي او نیز در این 

نهد و با پیري نورانی و نیز کند و روي به صحرا میکالن استفاده میباز از غفلت موّ
شود. همچنین این پیر نورانی است که داستان پرورش زال گانه آشنا میعجایب هفت
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وك هاي سیر و سلگو و او را از گردنهتوسط سیمرغ و نیز نبرد رستم و اسفندیار را باز
 کند.خبردار می

 هاي استعاري عقل سرخنگاشت

 هاتعمیم الگوي استنباطی قلمرو منبع نگاشت

 آشیانه داشتن پرواز کردن پرنده روح پرنده است
 شدن صید دام تقدیر

 

 هاتعمیم الگوي استنباطی قلمرو منبع نگاشت

 رها نبودنت، محدودیّ اسارت قفس تن قفس است

 

 هاتعمیم الگوي استنباطی قلمرو منبع نگاشت

 پیرایگی،سادگی، بی مکان صحرا مثال صحراست عالم
 وسعت

 

 هاتعمیم الگوي استنباطی قلمرو منبع نگاشت

 بخشیحیات نورانیت نوراالنوار خدا نوراالنوار است

 

 هاتحلیل کالن استعار

 » قفس« ةکالن استعار -الف
پژوهندگان در  ی است که ویلیام جیمز و دیگریکی از عناصر مهمّبخشی معرفت

خدا  ۀواسطاند. بنابراین جلوه کردن بیکید کردهأر به آن تدینی و عرفانی مکرّ  ۀین تجربتبی
شود؛ بلکه انواعی از باورهاي ی خالصه نمیدر ادراك حسّ تجربه صرفاًبر ضمیر صاحب
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-49صص ،1389(آلستون، .مل شخصی با خداستشود و این ناشی از تعاجدید ایجاد می
 گیرد.    شکل می» عقل سرخ« ۀهاي اصلی رسال) بر این اساس است که نگاشت46

رساله غلبه دارد و بر اساس آن  این نگاشت بر کلّ». تن قفس است«نگاشت اصلی: 
 کنند. هایی را بازتولید میهاي استعاري متناظر با آن، نگاشتگزاره

 استعاري متناظر با نگاشت اصلی:هاي گزاره
را ارادت در آن تعبیه کردند و م ۀگسترانیدند و دان ادان قضا و قدر دام تقدیر بازصیّ -

 )226ص ،1372بدین طریق اسیر گردانیدند.(سهروردي، 
ل چشم من بردوختند و چهاربند مختلف نهادند و ده کس را بر من موکّ هر دو« -
 )227، صهمان»(.کردند
نگریستم که بر من نهاده بودند و بت تمام چشم من باز کردند... من در بند میعاق« -

 )جاهمان»(.الندر موکّ
 )اج(همان ».سوي صحرا نهادماي فروخزیدم و همچنان با بند لنگان روي بهگوشهبه« -
کس که تو را در دام اسیر گردانید و این بندهاي مختلف بر تو نهاد و این آن« -

 )228، ص(همان.تو گماشت...الن بر موکّ
اند... پس همچو تو همچون زره داودي این بندهاي مختلف است که بر تو نهاده« -

 )236، صهمان»(.تو بازي اسیر کنند و آن زره در گردن وي اندازند
 )238ص ،همان»(.کنیتو آن بازي که در دامی و صید می« -

 »پرنده« ةکالن استعار -ب
 »پرنده استروح « نگاشت اصلی: 

 هاي استعاري متناظر با نگاشت اصلی: گزاره
 ».مرا در صورت بازي آفرید و در آن والیت که من بودم دیگر بازان بودند« -

 )226، ص1372سهروردي، (
 )227، صهمان»(.پس از آن والیت که آشیان ما بود به والیتی دیگر بردند« -
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فروگردانند و بال من گشوده شود چنانکه الن را از من گفتم... این موکّبا خود می« -
 )227، ص1372سهروردي، »(.اي در هوا طیران کنملحظه
 )229، صهمان»(.ايا تو فراموش کردهجایگه بود امّ آشیان تو نیز آن« -
 )230ص ،همان»(.تر شودتر باشد پیشهر مرغ که زیرك« -
 مقام/ آشیان/ والیت ةکالن استعار -ج

 نگاشت اصلی: کوه قاف  مقام/ آشیان/ والیت/ ناکجاآباد است.  
 هاي استعاري متناظر با نگاشت اصلی:گزاره

 )226ص ،1372سهروردي،  »(.و در آن والیت که من بودم دیگر بازان بودند« -
 )227، صهمان»(.پس از آن والیت که آشیان ما بود به والیتی دیگر بردند« -
، همان( ».جایگه بودجاست و آشیان تو نیز آنکه مقام من آن گفت از پس کوه قاف« -

 )229ص
 

 گیرينتیجه
 صکاررفته در این رساله و دیگر آثار سهروردي مشخّت در مفاهیم استعاري بهبا دقّ

ات عرفانی نوعی مواجهه با  امر قدسی اصلی و کانونی بیشتر تجربیّ ۀشود که حادثمی
ال دهد. ازجمله دیدار با عقل فعّهاي خود قرار میالهاست که سهروردي آن را محور رس

 ات غیرارادي و ناگهانیت پیري حکیم و راهنماي آسمانی و فرشته. در این تجربیّأدر هی
ی متفاوت با جهان محسوسات است. کلّیابد که بهگر خود را در فضایی میتجربه

مشاهدات را در  سهروردي شرط رسیدن به این مرحله از شناخت و فهم رموز این
ادراك باطنی و معرفت  داند که شخص را مستعدّهاي صوفیانه میها و مجاهدتریاضت

هاي هاي ذهنی و انگارهاي از تداعیات سهروردي در هالهکند. اصوالً تجربیّشهودي می
اره در این یابد. نقش استعت میشود که بیشتر با رؤیا سنخیّتنیده بیان میاستعاري درهم

عرفانی  ۀربگر آن تجطور یکپارچه و هماهنگ تجربهات هرگز تزیینی نیست بلکه بهبیّتجر
کند. از این نظر زبان و قدسی را در زبان خود کشف و به تمام سطوح زبان جاري می
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که یابد. همچنانت و نمود خاصی مییّهایش اهمّت سهروردي در رسالهشخصی و فردیّ
ذهنی و نگاه هنري خویش نیازمند  ۀبه منظوم هر شاعر و عارفی در شکل بخشیدن

 ۀمرکزي خواهد بود. کاربرد محوري این کلمات در مجموع ةگیري از چند استعاربهره
 سازد.  هاي محوري و اصلی وي را میآثار یک شاعر یا عارف، استعاره

م لاي فراتر از این عاها در مرتبهشده در این داستانتجربه ۀه داشت واقعباید توجّ 
هاي مثالی و رمزي که براي افتد. ازاینرو معنی و عمل داستاناتفاق می» مثل«یعنی عالم 

ا انداز عالم وسیط یط سهروردي پرداخته شده است باید در چشمتعلیمات روحانی توسّ
 تعالم مثل نگریسته شود. عالمی که فراتر از عالم محسوسات و فروتر از عالم معقوال

طور هي است که بفرآیندکه استعاره از منظر شناختی ه به اینتوجّ  قرار گرفته است. با
هاي سهروردي تجربه است، رساله ةشالود ةکننددهد و تقویتطبیعی در زبان رخ می

 شناختی است. ةبهترین مصداق براي استعار
 

 و مآخذ منابع

 ها:الف) کتاب
 قرآن کریم. -1

 ةدینی، گزید ۀتجرب ة، دربار»دینی: ادراك خدا ۀتجرب«)، 1389آلستون، ویلیام( -2
 هرمس. ، انتشاراتمایکل پترسون [و دیگران]، تهران

 ، انتشاراتهمایون همتی، تهران ۀ)،  مفهوم امر قدسی، ترجم1380اتّو، رودلف( -3
 نقش جهان.

مشاهی، چاپ ین خرّبهاءالدّ  ۀ)، عرفان و فلسفه، ترجم1367استیس، والترترنس( -4
 سروش. ، انتشاراتتهرانسوم، 
ین کیوانی، مجدالدّ ۀ)، سهروردي و مکتب اشراق، ترجم1391رضوي، مهدي(امین -5

 نشر مرکز. ،چاپ ششم، تهران



 __________________________________________________________________  
در  یسھرورد یتجربة عرفان یادراک یالگو ؛یاستعاره مفھوم

 ۲۷     »سرخ عقل«
 

 

 ،ات فارسی، تهرانهاي رمزي در ادبیّ)، رمز و داستان1378پورنامداریان، تقی( -6
 انتشارات علمی و فرهنگی.

هاي رمزي سهروردي، )، عقل سرخ، شرح و تأویل داستان1390(----------- -7
 سخن. ، نشرتهران
 ،حسین کیانی، چاپ دوم، تهران ۀدینی، ترجم ۀع تجرب)، تنو1393ّجیمز، ویلیام( -8
 حکمت.نشر 

 شفیعی. ، انتشاراتعربی، تهران)، فرهنگ اصطالحات ابن1383بابا(سعیدي، گل -9

، به تصحیح 3مصنفات شیخ اشراق، ج ۀ)، مجموع1380ین(الدّبسهروردي، شها -10
 مطالعات و تحقیقات ۀسسّؤمانتشارات  ،دحسین نصر، تهرانهانري کربن و سیّ ۀمو مقدّ

 فرهنگی.
)، نقد و تحلیل رویکردهاي معاصران به سهروردي، 1391دعرب، حسن(سیّ  -11

 هرمس. ، انتشاراتتهران

 سخن. ، نشره، تهران)، زبان شعر در نثر صوفیّ 1392درضا(کدکنی، محمّشفیعی -12

االفراح فی ۀاالرواح و روضۀق.)، نزه1396د(ین محمّالدّشهرزوري، شمس -13
 .ۀثمانیالمعارف العةد خورشید احمد، حیدرآباد، دایرالحکماء و الفالسفه، تصحیح سیّ تاریخ

ها، رویکردها و شناسی(نظریهسبک)، 1391(محمود فتوحی رودمعجنی، -14
  سخن. ، نشر، تهرانها)روش

، زبان استعاري »هاي مفهومی در آیات قرآناستعاره«)، 1391(نیا، علیرضاقائمی -15
 هرمس. ، انتشاراتهاي مفهومی، تهراناستعاره و

االشراق، به اهتمام عبداهللا نورانی و ۀ)، شرح حکم1380ین شیرازي(الدّقطب -16
عات انتشارات مطالگیل کانادا، دانشگاه مک، 50ةدانش ایرانی، شمار ۀق، سلسلمهدي محقّ

 .اسالمی دانشگاه تهران

http://www.noormags.com/view/fa/creator/243838
http://www.iaalc.com/reports/books/145-1392-02-29-09-54-51
http://www.iaalc.com/reports/books/145-1392-02-29-09-54-51


 __________________________________________________________________  
 35)، شماره 1396( هجدهمکاوش نامه، سال  28

 

)، ارض ملکوت: کالبد انسان در روز رستاخیز از ایران 1358کربن، هانري( -17
 ۀمرکز ایرانی مطالع ،ین دهشیري، تهراند ضیاءالدّسیّ ۀمزدایی تا ایران شیعی، ترجم

 ها.  فرهنگ
، 2اندازهاي معنوي و فلسفی: اسالم ایرانی، ج)، چشم1391(--------- -18

 سوفیا. نتشارات، اشاءاهللا رحمتی، تهرانان ۀترجم
کنیم، هایی که با آنها زندگی می)، استعاره1394لیکاف، جرج و مارك جانسون( -19

 نشر علم. ،هاجر ابراهیمی، تهران ۀترجم
، اشراق ۀلی در منابع فلسفمّ أسهروردي و افکار او: ت)، 1393مجتهدي، کریم( -20

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، انتشاراتتهران
 نگاه معاصر. ۀسسّؤم ، انتشارات)، راهی به رهایی، تهران1381(ملکیان، مصطفی -21
اه دانشگ ، انتشاراتاي، تهرانگفتار عرفان مقایسه)، درس1386(----------- -22

 ادیان و مذاهب.
 ، انتشارات)، سه حکیم مسلمان، چاپ ششم، تهران1386د حسین(نصر، سیّ -23

 امیرکبیر.
 ،اسماعیل سعادت، تهران ۀ)، تفسیر قرانی و زبان عرفانی، ترجم1373نویا، پل( -24

 مرکز نشر دانشگاهی. 
 ،تهرانچاپ چهارم، فرزانه طاهري،  ۀ)، استعاره، ترجم1390هاوکس، ترنس( -25

 نشر مرکز.
، »پریشیهاي استعاري و مجازي در زبانقطب«)، 1390یاکوبسن، رومن( -26

ر نش ،ریم خوزان و حسین پاینده، چاپ چهارم، تهرانم ۀشناسی و نقد ادبی، ترجمزبان
 نی.

 

 

 ب) مقاالت: 
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در  یسھرورد یتجربة عرفان یادراک یالگو ؛یاستعاره مفھوم
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شکست شکنی بالغی: نقش صناعات بالغی در ساخت«)، 1387فتوحی، محمود( -1
 .109-135، صص3 ةشمار، 1ة دور  ،ادبی قد، نو واسازي متن

 ۀینآ ۀفصلنام، »اشراق ۀشناسی توصیفی فلسفکتاب«)، 1373کدیور، محسن( -2
 . 106-124صص ،2 ةمار، ش5 الس ،پژوهش

سهروردي بر اساس  ۀدر دو رسال» ناکجاآباد«مفهوم «)، 1392زهره(بی هاشمی، بی -3
 .237-260 )، صص15(پیاپی3 ة، شمار4 ةدور، جستارهاي زبانی، »شناختی ةاستعار ۀنظری

عرفانی؛ خوانش سهروردي از  ۀحماسه، اسطوره و تجرب»)، 1388همدانی، امید( -4
 .137-162ص ، ص7ة شمار ،2 نقد ادبی، سال ۀ، فصلنام»شاهنامه

 
 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/913527
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/913527
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/1093
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/1093
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/1093
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/48510
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/48510

