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  بررسي صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفاني سهروردي
  

       1دكتر مه دخت پورخالقي چترودي 

        2پارسا شمسي دكتر

  چكيده

كـه از   -در اين جستار صور ابهام و عوامل ايجاد آن  را در رسائل عرفـاني سـهروردي  
اني رمـزي از نـوع   از آن جا كـه بيـان عرفـ   . ماي بررسي كرده -ي رمزي هستندها نوع داستان

 ،مفاهيم معرفتي اسـت و طريقـة تعبيـر از آن فقـط از طريـق الفـاظ متشـابه ممكـن اسـت         
ي رمزي او از روايـت  ها تمثيل. سهروردي براي تبيين آن مفاهيم به تمثيل روي آورده است

. داستاني و نماد تشكيل شده و همين غلبة نمادها بر روايت داستاني ايجاد ابهام كرده اسـت 
 ،ي سـهروردي صـورت گرفتـه   هـا  يي كه تا كنـون از تمثيـل  ها ين مقاله بر اساس تأويلدر ا
دهـد   نتـايج نشـان مـي   . بررسي شده است و عوامل آن ها ي باقي مانده در اين تمثيلها ابهام

اوالً به پيش زمينة فكـري و عقيـدتي مخاطـب و     ،ها ميزان ابهامات در هر يك از اين تمثيل
كـار رفتـه در    بيني سهروردي و ثانياً به نوع نمادهـاي بـه   نيت و جهانميزان آشنايي او با ذه

باالترين سـطح ابهـام را در   . بستگي دارد )تكراري بودن نمادها وشخصي  ،اساطيري(تمثيل
  . توان ديدمي الطّير ةالعشق و رسال ةحقيقفي  ،عقل سرخ ،آواز پر جبرئيلرسائل 

  . نماد ،تمثيل رمزي ،سهرورديرسائل عرفاني  ،صور ابهام :هاكليدواژه 

مهمقد 

هـاي خـاص    هاي رمزي و براي مردم عادي و فاقد تجربـه  رسائل عرفاني سهروردي از نوع تمثيل
او را غنـا   وجود پشتوانة استوار و سختة فرهنگي در رسـائل سـهروردي  نثـر   . نامفهوم و مبهم هستند
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،  ابهـام عارضـي   )26- 43: 1360ل هـروي،  مايـ :رك(اين پشتوانه همراه با  ابهام ذاتـي  . بخشيده است
 . استوارتر و اتّساع پذيرتر كرده  است نثر او را ) 71 - 6همان، (و گاه ابهام  عمدي )  4 4 -  7همان، (

سهروردي براي بيان مفاهيم عرفاني خود كه از نوع مفاهيم معرفتي است و طريقة تعبير از آن فقط 
 . ثيل داستاني روي آورده استممكن است، به تم از طريق الفاظ متشابه

ه   - 1:اي است كه حد ّ اقل دو الية معنايي دارد  تمثيل داستاني  روايت گسترش يافته صـورت قصـ
در اين نوع تمثيل  خواننده بايـد يـك   ). روح تمثيل(معناي ثانوي عميق تر  - 2؛ )اشخاص و حوادث(

  .  معناي ثانوي و عميق تر را از وراي قصه تشخيص دهد
ي سهروردي از روايت داستاني و نماد شكل گرفته و ابهام اين رسائل نيز از همـين غلبـة   ها تمثيل

: هـاي تمثيـل داسـتاني و انـواع آن رك     براي اطّالع  بيشتر از ويژگي. (نماد در روايت ناشي شده است
ن بعالوه سهروردي كه  به نوعي رمز و راز براي سخنا). 154- 58: 1384و1383فتوحي رود معجني ، 

 ابراهيمـي دينـاني،  ( قائـل اسـت  . .  .. بسياري از حكماي قديم مانند فيثاغورس، انباذقلس، هـرمس و 
هـاي رمـزي  ابهـام آميـزي      ، خود نيز به عنوان يك حكيم بر راه رمز و راز رفته و تمثيـل )453:1376
 . آفريده است

.  رت گرفتـه اسـت  دربارة آثار سهروردي از ديرباز تا كنون شـرح و تفسـيرهاي گونـاگوني صـو     
هـاي رمـزي    اند براي تبيـين تمثيـل   بيني فلسفي و عقيدتي سهروردي آشنايي داشته كساني كه با جهان

). 1390و  1364پورنامـداريان،  (انـد  و در صدد رمزگشايي آنها برآمده  سهروردي به تأويل متوسل شده
هاي باقي  ي صورت گرفته، ابهامهاي سهرورد هايي كه تا كنون از تمثيل در اين جستار بر اساس تأويل

  . ها بررسي شده است مانده در اين تمثيل

  سؤاالت تحقيق  

  عوامل ابهام در رسائل عرفاني سهروردي كدام است؟ - 1
  كار رفته در اين متون ابهام بيشتري ايجاد كرده است؟ كدام عنصر بالغي به - 2
  ديگر عناصر بالغي در ايجاد ابهام چه قدر نقش دارند؟ - 3
  كار رفته در آنها  چگونه است؟ بندي اين رسائل با توجه به ميزان ابهام به رده - 4
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انـد،  االت  به  تبيين عناصر بالغي كـه در ايـن رسـائل ايجـاد ابهـام كـرده      ؤبراي  پاسخ به اين س 
ا تحليلي صور ابهام و عوامل ايجاد و ميزان ابهام هر يك از اين عناصر ر - پرداخته  و با روش توصيفي

  . ايم ها نشان داده در اين رساله

  عوامل ايجاد ابهام در رسائل سهروردي

به معني پيچيدگي، گنگي، نامفهوم بودن و همچنين به معني ايهام،  دوپهلويي و چنـدمعنايي   1ابهام
منظور از ابهام در اين جستار تعقيد و گنگي نيست، بلكه ابهام بـه معنـي   ). 38:1387شناس،حق(است 

تكثّر معناي ابهام را عامل بالغت .) ق 749متوفي (يحيي بن حمزه علوي . يا تكثّر معناست چندمعنايي
افزايد و اعجاب و فخامت  معني چون در كالم مبهم آيد، بالغت آن مي: گويد كالم شمرده است و مي

:  1332، العلـوي (رود  هاي مختلف  مي نونده به راهكند، زيرا  گوش وقتي متوجه ابهام شود، ش پيدا مي
كند و در هنگام بحث از ابهام بالغي و غيرقابـل تفسـير    ابن ا ثير نيز  بر اهميت  ابهام تاكيد مي). 2/78
؛ يعني كالم مـبهم  "و ذلك الذّهاب الوهم فيه كلّ  مذهب و ايقاعه علي محتمالت كثير . ..": گويد  مي

ابـن اثيـر   (كنـد  گونـاگوني را فـراهم مـي    برد و امكان احتمـاالت معنـايي   قوة  وهم را به هر راهي مي
انگيـزد و مخاطـب را ميـان     به تعبير ديگر  ابهام گره معنايي است كه واكنش برمـي ). 2/199، .ق1379

به همين جهت ابهام  اتّساع پذير است و به قول ابن رشيق قيرواني . كند ادراك و عدم ادراك شناور مي
آورد  و بـه قـول ابـو     د و هر كس از آن معنايي را بر مـي تاب هاي مختلف را بر مي تأويل) 716: 1988(

هـاي مختلـف و    بالغت تأويـل دارد و بـا بررسـي و تـدبر صـورت     ) 2/142:  1953(حيان توحيدي 
  . شود سودمند زيادي  از آن حاصل مي

ت دارنـد،       كار رفته در زبان ادبي هريك بسـته بـه فاصـله    عناصر بالغي به  اي كـه بـا زبـان واقعيـ
هـاي رمـزي هسـتند،     در رسايل سهروردي كه از نوع داستان. كنند هاي مختلف ابهام را ايجاد مي گونه

ابهـام  ) نمـا  متنـاقض (هاي رمزي، نمادهاي شخصي، اساطيري و پارادوكس عناصر بالغي از قبيل تمثيل
  . عنصر غالبي كه در اين رسائل ايجاد ابهام كرده تمثيل رمزي است. اندايجاد كرده

                                                 
١. Ambiguity 
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  مزيتمثيل ر
  را  به همين جهت بسياري از محقّقين تمثيل رمـزي . تمثيل پيوند استواري با روايت داستاني دارد

در ايـن شـيوه نـام    . انـد  اي را تمثيـل روايـي خوانـده    هاي اسطوره با اسطوره آميخته و نخستين روايت
اصـوال   .) 142:  1383-  1384فتوحي رود معجني،( شيا  رمزي از يك مفهوم مجرّد استاشخاص و ا

خدا، مرگ، عشق، حقيقـت،   هاي بزرگ  و مفاهيم نا متعين متافيزيكي مثل وف به انتزاعــمعاني معط "
انـد، بـه  گـواهي تـاريخ      با آن كه هميشه در شمار مبهم ترين موضوعات زندگي بشر بوده... هستي، و

انـد   و پـر مناقشـه آفريـده    هـاي جاودانـه   هـا و نمادهـاي متكثّـر را در مـتن     ها، تمثيل بيشترين استعاره
  . رسايل عرفاني سهروردي  از اين نوع  آثارند). 32:  1387همان،(

راز  رمـز و : هنرها و از جمله ادبيات را بر دو محور مهم استوار مي بينـد   ةهم 1هربرت موسيريلو
ين رمـز و  مند به استعانت از آن مي كوشد تا چنـ رنمادگرايانه اي كه هنة انسان و جهان و شيوه و نحو
  . )26:  1368ناظرزاده كرماني، (راز ي را توصيف و تفسير كند

، 63:  1363پورنامـداريان،  : رك(هاي عرفاني سهروردي از نوع رمـزي هسـتند    از آن جا كه تمثيل
توان تناظري يك به يك بين الية ظاهري و اليـة بـاطني تمثيـل     در همة موارد نمي) 58: 1376تقوي، 

  . تابد ناشي از ويژگي رمز است كه يك معنايي را بر نميبرقرار كرد و اين 
هاي تمثيلي از چيـز مشـخّص و قابـل قبـولي حكايـت       هاي رمزي همچون ديگر داستان داستان  
كشف و تأويل معني رمز نيز مانند ظهور آن با شـعور و اسـتعداد ضـمير و    «به همين جهت . كنند نمي

  ). 227: 1364پورنامداريان، (» دارداقتضاي روحي كاشف و تأويل كننده ارتباط 
شناسي، رمز عبارت است از يـك شـي كـه گذشـته از معنـي ويـژه و بالواسـطة        در زيبايي

م نيسـت،      خودش به چيزي ديگر بويژه يك مضمون معنـوي  اشـاره   تـر كـه كـامال قابـل تجسـ
بـا   بنـا بـراين رمـز هميشـه    ).  (Dictionary of Philosophy and Psychology,1960:640كنـد 
  . اي از ابهام همراه است گونه

                                                 
١- Herbert Musirillo 
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ايـن  . نامنـد مـي  Allegoryهـا   هاي عرفاني سهروردي شبيه آن چيزي است كه فرنگـي  داستان
كـاربرد دارد  و حـوادثي كـه    ) داستان، حماسه و نمايشنامه(اصطالح بيشتر در حوزة ادبيات روايي

 دي امور عيني و ذهني ديگر باشاتواند تمثيلي از مجموعهدر هر كدام از آنها جريان دارد، مي

 (Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics,1974:12) 

تـوان  اي است كه معناي دومي هم در آن سـوي ظـاهر آن مـي   اليگوري بيان روايي گسترش يافته
را بـه كـار    "اليگـوري   "علماي مسيحي به جاي مثـل  واژة  . (Beckson and Ganz,1960: 6)جست 

ايـن واژه در  . د، شايد از آن جهت كه اليگوري زمينة آزادي ادراك و قابليت تأويل بيشـتري دارد ان برده
به صراحت آمده تا نشـان دهـد  كـه مكتوبـات      –ترجمة نسخة قديمي كينگ جيمز  –كتاب مقدس 

آمـده اسـت  و برخـي     "سـمبل  "  در ويرايش جديد به جاي اليگـوري واژة . مسيحي تمثيلي هستند
  .)145:  1383- 1384فتوحي رود معجني، ( اند آورده "استعاره "به جاي آن  كتاب مقدس  مفسران

روايـت  . هاي رمزي سهروردي نيز از روايت داستاني و نماد و استعاره  شكل گرفتـه اسـت   تمثيل
نقـد  ، م 1فيشـر به نظر . هايي كه دارد نامتعين است داستاني تعين معنايي دارد، ولي نماد به دليل ويژگي

ردازي آگاهانـه و برنامـه   ن نشانه پ دارد  و آ نيز  مفهوم خاصي عالوه بر مفاهيم چندگانه  آلماني، نماد
نـاكي بـه تمثيـل    رحد خط تا امري نوعي است كه به نظر او اين نوعة ريزي شده در باز آفريني شاعران

اسـطوره و نمـاد حقيقـي     ا ازشـمارد و آن ر  ردازي را بي ارزش ميپالبتّه او اين نوع رمز. نزديك است
تمثيل پديده : گويد پردازد و مي نيز به طرح اين تمايز مي2گوته). 292/ 3:  1375ولك، ( جدا مي كند

را به مفهوم و مفهوم را به صورت خيال تبديل مي كند، ولي به نحوي كه آن مفهوم به صورت خيـال  
آيد، در حالي كه نماد پـرداز ي پديـده را بـه    آن به بيان ة به وسيل محدود شود و كامال در آن بگنجد و

انديشه و انديشه را به نحوي  به صورت خيال  تبديل مي كند كه انديشه همـواره در صـورت خيـال     
هـم بـه بيـان آمـده باشـد ،       هـا  زبان ةبه شكلي بغايت  دست نيافتني باقي مي ماند  و حتّي اگر در هم

  . )1/271همان، (وصف ناپذير باقي مي ماند 

                                                 
١- Feiedrich Visherhe 
٢- Johann Wolfgang Von Goethe 
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است كـه چـون نمـي تـوان مسـتقيما اليتنـاهي را شـناخت و        ن نماد اي ةدر بار1پيام  كاسيررة زبد
وضع عالمات يا نمادهـا  . اليتناهي را كشف و در آن كاوش كند ةگسترة دريافت، پس انديشه بايد هم

 ي نمادي زمينه ساز عزيمت روح يا ذهن براي تسخير جهان تصورات و معانيها صورتة يعني فلسف
- 1384فتـوحي رود معجنـي،   : براي اطّالع از فرق نماد و تمثيل رك. ()29- 58: 1372ستّاري، (است 
ه بـه نـوع     ). 167- 70: 1383 بنابراين تمثيل رمزي به دليل داشتن نماد و روايت، ممكن است بـا توجـ

  . پذيري معنا داشته يا نداشته باشد نمادهاي داخل در روايت و كميت آنها  تعين
اين نمادها بـا ايـن كـه    . شود م در تمثيل رمزي از نمادهاي داخل در روايت داستاني ناشي ميابها 

هـا از جنبـة    گيرند، با تكرارشدن در ديگر تمثيـل  انواع مختلفي چون ملّي، اساطيري و ديني را در برمي
داشـته و بـه   شود، ولي تعبيرهايي كه سهروردي از اين نمادها در ذهنيت خود  مبهم بودنشان كاسته مي

بينـي اشـراقي وي   طور مستقيم نيز به آنها اشاره نكرده است، تعبيرهاي شخصي هسـتند كـه از جهـان   
هاي ذهني مشـتركي بـا نويسـنده داشـته      بردن به مفهوم آنها بايد جنبه نشأت گرفته و مخاطب براي پي

  . باشد
ها به عهده دارند كـه در ايـن    در هر حال رمزها و نمادها بيشترين نقش را در ايجاد ابهام در تمثيل

  . پردازيمقسمت به بررسي آنها مي

  نماد   

و معـاني گونـاگون    )247: 1379الهـي پنـاه،   (گويند را در فارسي رمز و مظهر و نماد مي 2سمبول
اليـم  هـا و ع  اشاره، رمز، راز، ايما، دقيقه، نشانه، اشارت پنهان و بيان مقصـود بـا نشـانه   : از جمله. دارد
رمـز عبـارت از   : نيز در تعريف رمـز آمـده اسـت     فرهنگ اصطالحات ادبي جهاندر . . . دي وقراردا

چيزي است كه نمايندة چيز ديگر باشد، اما اين نماينده بودن بـه علّـت شـباهت دقيـق بـين دو چيـز       
در . (Shipley,1970:322) اي اتّفـاقي يـا قـراردادي اسـت    نيست، بلكه از طريق اشارة مبهم يا رابطـه 

صطالح تصوف رمز عبارت است از معني باطني كه مخزون در تحت كالم ظاهري است و غير اهـل  ا
                                                 

١- Ernest Cassirer   
٢- symbole 
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آن چه در تمام معاني رمز مشترك است  . )561:  1344/1966روزبهان بقلي، (را بدان دسترسي نيست 
 نماد متضمن استتار و در: منتقد انگليسي، مي گويد  1تامس كاراليل. پوشيدگي و عدم صراحت است

  .)3/148: 1375، ولك( امر بي كران  ةتجسم و درعين حال مكاشف. عين حال مكاشفه است
يـا حتّـي    عبارت است از يك اصطالح، يك نـام  ناميميونگ نيز  معتقد است آنچه ما سمبول مي 

تصويري كه ممكن است نمايندة چيز مأنوسي در زندگي روزانه باشد و با اين حال عـالوه بـر معنـي    
بـه نظـر يونـگ در    ). 16:1386يونگ،(معمول خود معاني تلويحي بخصوصي نيز داشته باشدآشكار و 
ها ، هر اثر هنري يك نماد محسوب مـي شـود و اگـر آن را چيـزي غيـر از نمـاد        كهن نمونه زبحث ا

گنگي «بنابراين . )74:  1352يونگ (هاي بعدي به دست نمي آوريم  بينگاريم، هيچ امكاني براي تحليل
پـذيري از   لنمايي و تأويـ  اتّحاد تجربه و تصوير، چندمعنايي، اشتمال بر معرفت شهودي، تناقضذاتي، 
  ). 16: 1386فتوحي رود معجني،( ".هاي نمادند ويژگي

ي قـراردادي يـا عمـومي كـه     ها سمبول - 1: توان به دو دسته تقسيم كرد به طور كلّي نمادها را مي
ي به سبب تكرار، داللت آنها بـر يكـي دو مشـبه، صـريح و     هاي به اصطالح مبتذل هستند؛ يعن سمبول

هاي خصوصي يا شخصي كه حاصل وضع و ابتكارات شاعران و نويسندگان  سمبول - 2. روشن است
بزرگ است و معموال در ادبيات قبل از آنان مسبوق به سابقه نيست و فهم آنها براي خوانندگان دشوار 

كـار   نمادهايي كه در رسائل  عرفـاني سـهروردي بـه   به بررسي در اين جا ). 71: 1384شميسا، (است 
  . پردازيم مياند  رفته

  نمادهاي اساطيري   
هاي متمادي فكر شاعران و نويسندگان را به خود مشغول  تفسيرهاي تمثيلي از اساطير در طي قرن

ه بـه جهـان    در ادبيات عرفاني ما نيز اين اسطوره. كرده است ي اسـالمي تفسـير   بينـي عرفـان   ها با توجـ
اي همچـون زال، رسـتم، اسـفنديار،     سهروردي در روايات تمثيلي خود از نمادهـاي اسـطوره  . اند شده

تفسـير سـهروردي از   «. نما استفاده كرده اسـت  سيمرغ، كوه قاف، درخت طوبي، كيخسرو و جام گيتي
اس نـور و ظلمـت   شناسي او براسـ  اين نمادها مبتني بر نظريات وي در حكمت اشراقي و طرح جهان

                                                 
١- Thomas Carlyle   
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ت       هاي رمزي خود، همان سهروردي در داستان. است طور كه حقايق مربـوط بـه نظـم جهـان و كيفيـ
» كنـد  هاي اساطيري ايران باستان را نيز از زبان فرشته نقل مي شنود، اشاره آفرينش را از زبان فرشته مي

  ). 164: 1364پورنامداريان، (
ه نيسـت      اي بهتراكم اين نمادها نسبت به ساير نماده كار رفته در اين رسـائل چنـدان قابـل توجـ .

ذكـر شـده و مـوارد     ) 226 -  39 :1348سـهروردي،  (عقل سـرخ    نمادهاي اساطيري بيشتر در رسالة
و   و سـيمرغ   لغت موران  نيز در رسالة)  298همان، (شماري مانند جام گيتي نماي كيخسرو  انگشت

  . آمده است سيمرغ صفير در رسالة ) 315همان، (كوه قاف 

  نمادهاي شخصي يا ابداعي 

       ات ذهني خاصنمادهاي ابداعي، ابداع خود شاعر يا نويسنده و حاصل عوالم روحي و تجربي
نمادهاي شخصي معناي از پيش معلومي ندارند و تنها با توجه به زمينه و بافت اثر تـا حـدي   «. اوست

  ). 193: 1386وحي، فت(» توان به مفاهيم آنها راه يافت مي
. بينـي اشـراقي وي اسـت    نمادهاي شخصي سهروردي در اين رسـائل عرفـاني حـاكي از جهـان    

اي و شخصي، حتّي نمادهاي اساطيري را در بعضي مـوارد جنبـة    سهروردي با پيوند نمادهاي اسطوره
ج بيمـاري  ضمن يك حكايت تمثيلي در عال ةالطّفولي ةفي حالبراي مثال در رسالة . بخشد شخصي مي
بيمار دل بايد در كنار دريا مترصد گاوي بنشيند كـه از دريـا در شـب بـه سـاحل       :گويد  دل چنين مي

او نيز از همان گيـاه بخـورد تـا درونـش عشـق گـوهر       . كند آيد و به نور گوهر شب افروز چرا مي مي
شيان دارد بخورد تا افروز پيدا شود و سپس به كوه قاف برود و از ميوة درختي كه سيمرغ بر آن آ شب

  ). 3/257: 1380سهروردي، (بعد از آن به طبيب او را حاجت نباشد و اين مقام سوم است 
شود سيمرغ و كوه قاف از نمادهاي اساطيري هستند كه سهروردي با  طور كه مشاهده مي همان     

ت تمثيلـي، نمادهـاي   وي در اين رواي. توجه به بينش اشراقي خود از آنها برداشتي عرفاني كرده است
افروز كه گاو در پرتو نـور آن چـرا   آيد؛ گوهر شبشخصي مانند گاو كه در شب از دريا به ساحل مي

: 1348سـهروردي،  (شـود افروز مـي كند و علفي را كه خوردن آن باعث ايجاد عشق به گوهر شبمي
عقـل   مچنـين در رسـالة  ه.  ،  به همراه نمادهاي اساطيري سيمرغ و كوه قاف به كار برده اسـت )230
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بافنـد و  ها چه مـي پرسد در اين كارگاه، قهرمان داستان از پير مي)12بند(در تمثيل دوازده كارگاه سرخ
بيشتر ديبا بافند و از هر چيز كه فهم كس بدان نرسد و زره داوودي نيز هم در اين «: دهدوي پاسخ مي

پردازد، اما ابهام نماد ديبـا  شرح زره داوودي ميسپس پير به ). 236: 1380سهروردي، (»ها بافند كارگاه
  . ماندهمچنان باقي مي

نيز قهرمان داستان از پير تقاضاي تعلـيم علـم خياطـت دارد كـه  وي در      آواز پرجبرئيل در رسالة
ر نشـود كـه       ! هيهات« :گويدجواب مي اشباه و نظاير ترا بدين دست نرسد و نوع تـرا ايـن علـم ميسـ

  . است علم خياطت نيز از نمادهاي شخصي سهروردي). 216:همان(»بازنگنجد خياطت ما در فعل

  كالن نماد يا نماد تكرار شونده 

هـاي تمثيلـي مختلـف     در رسائل عرفاني سهروردي گاه يك تصوير يا واژه چند بـار در حكايـت  
تن سـلطه  كند اين واژه  داراي نقش مهمي است و بر سراسر مـ  شود كه خواننده احساس مي تكرار مي

براي مثال ديدار با پير روحـاني در  . كند بازي مي كنندگي را با ديگر تصاوير متن  دارد و نقش هماهنگ
  . شوند هاي سهروردي تكرار مي صحرا، گرفتاري مرغان در دام، سيمرغ و كوه قاف بارها در تمثيل

شـواليه و گربـران،   : براي اطّـالع از نمـاد پرنـده رك   (مرغ كالن نماد سهروردي در اين آثار است 
داستان گرفتاري مرغان در دام و سپس انديشيدن راه چاره بـراي خالصـي از دام،   ). ذيل پرنده: 1379

  . هاست كالن نمادي است كه هماهنگ كنندة بسياري از نمادهاي ديگر در اين تمثيل
ـ . سـت ح اونماد مرغ در آثار ديگر عارفان و دانشمندان اسالمي نيـز رمـز سـالك و رو    راي مثـال  ب

هـاي رمـزي    به طـور كلّـي مضـامين اصـلي داسـتان     . الطّير دارند ةلسينا و امام محمدغزّالي نيز رسا ابن
سهروردي همين گرفتاري مرغ در دام صيادان، آگاهي مرغ از اسارت در دام و فكر رها كـردن خـود،   

بـه شهرسـتان جـان     كمك گرفتن از پيري روحاني در صحرا براي  نجات و عبور از موانع  و رسيدن
نيز اختصـاص بـه تعلـيم گـرفتن  قهرمـان از پيـر دارد و سـؤال و         ها قسمت عمدة اين داستان. است
ه بـه بيـنش      . شود هايي كه بين قهرمان داستان و پير روحاني رد و بدل مي جواب سـهروردي بـا توجـ

ير و عـالم كبيـر   فلسفي خود راه نجات اين مرغ را كه رمز سالك است،  گذشتن از موانـع عـالم صـغ   
  . داند و هر كدام از اين رسائل به توضيح بخشي از اين موانع اختصاص يافته است مي
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منظور از موانع عالم صغير در ديدگاه سهروردي، همان كالبد مادي سالك است كه مـرغ جـان در   
پنهـان، پـنج    هاي پنج پرنـدة اين موانع كه در رسائل مختلف با نام. آن به بند آمده و گرفتار شده است

از آنهـا يـاد كـرده،    . . . ده موكّل، چهار بند، كارگاه عنكبوت، زره داوودي، تيغ بـالرك و  پرندة آشكار،
همه رمز حواس باطني، حواس پنجگانة ظاهري، اخالط چهارگانه و كالبـد خـاكي آدمـي اسـت كـه      

  . سالك بايد از آنها بگذرد تا بتواند بند از پاي اين مرغ بردارد
رمزهاي عالم كبير نيز جهان دون و مادي است كه سهروردي با رمزهاي مختلف از آنها نام  مراد از
- و كوه قاف و ناكجا نشين رمز افالكندهفت پير گوشه و براي مثال، دوازده كارگاه، نه حقّه. برده است

نـد بـه سـرمنزل    آباد رمز عالم جان و موطن اصلي اين مرغ  كه بايد از آن افالك و موانع بگذرد تا بتوا
  . اصلي خويش برسد

   :مشاهده كرد توانبا ديگر نمادها را مي) مرغ(در نمودار زير، ارتباط اين كالن نماد 
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  پارادوكس 
سخني است به ظاهر متناقض و مهمل، ولي در پس اين تناقض، حقيقتي ) پارادوكس(متناقض نما 

ذهن بـراي كشـف ايـن    . ما داراي ابهام استمتناقض ن. دهد نهان است كه دو امر متناقض را آشتي مي
افتد و با اندك تالشي به راز و رمز سخن متناقض نما يعني حقيقتي كـه در آن نهفتـه   ابهام به تكاپو مي

به عبارت ديگر پارادوكس يا سخن متناقض بيـانگر حقيقتـي   ). 95 : 1379وحيديان، (برد است پي مي
. علّق ندارد و در نتيجه عقل از ادراك آن قاصـر اسـت  است كه به عالم حس و منطق معمول زندگي ت

هـاي روحـي    هاي ژرف شاعرانه قلمرو رويش محاالت عقلـي و تنـاقض   مكاشفات عرفاني و تجربه«
  ). 33: 1386فتوحي رود معجني، (»سخن پارادوكس جز از راه تأويل قابل درك نيست. است

منتقد انگليسي، ابهام را بر اساس فاصـلة آن از بيـان سـاده و زبـان     ) 1984- 1906( 1امپسنويليام 
گروه ششم در اين طبقـه بنـدي كـالم متنـاقض و نـامربوط      . كند منطقي در هفت گروه طبقه بندي مي

است كه خواننده را وامي دارد تا براي آن تفسيري بيافريند و گروه هفتم كالم پـر تنـاقض اسـت كـه     
 : Empson , 1977(. دو پارگي  ذهن مولّف  و ترديد و دودلي او نسبت به  موضوع است نشان دهندة

پل دمان ، منتقد ساختار شكن امريكايي، اين نـوع ابهـام  ناشـي از متنـاقض نمـا را از امكانـات       ) 7 -5
 فتـوحي رود معجنـي،  :بـه نقـل از   ؛ (De Man,1993 :236بنيادين ادبيات تخيلي به شمار آورده اسـت  

1387 : 27(. 

در رسائل عرفاني سهروردي نيز گاهي بيان متناقض نماست و همين امر موجب ابهام مـتن شـده    
هـاي شـگفت و جـالبي در خواننـده بـر       ابهام هنري ناشـي از تنـاقض واكـنش   متن از رهگذر . است
مرو راز تعلّق دارد و بنا براين ابهام هنري به قل. انگيزد تا به توجيه معنا شناختي و تأويل متن بپردازد مي

  :توان به اين موارد در رسايل سهروردي  اشاره كرد براي مثال مي. تأويل پذير است
اي برادران، حقيقـت خويشـتن همچنـان فراگيريـد كـه خارپشـت       «: الطّير آمده است  ةلدر رسا - 
ا آشـكار  هاي خويش را به صحرا آورد و ظاهرهاي خود را پنهان كند كه به خداي كه باطن شـم  باطن

آشكار و ظـاهر    در اين جا سهروردي باطن را. ) 198:1348سهروردي، (» است و ظاهر شما پوشيده
                                                 

١- William Empson 
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خـوردن زهـر    "داند و همين پارادوكس باعث ايجاد ابهام شده است يا مفهوم متنـاقض را پوشيده مي
كـه  را بـه كـار بـرده  اسـت، آن جـا       " براي خوش زيستن و دوست داشتن مرگ براي زنده مانـدن 

/ 3 :1380سـهروردي،  (» مرگ را دوست داريد تا زنـده مانيـد   ؛و زهر خوريد تا خوش زييد: گويد مي
سهروردي  نوشيدن زهر را نشان دشواري و تلخي كشتن نفس و پيمـودن سـير و سـلوك    ). 198- 99

  ). 111: 1382همان، (» داندمعنوي مي
آن شهرستان پيري جوان موكّـل اسـت و    و بر دروازة«: نيز آمده است العشق ةحقيقفي در رسالة  - 

كند، چنان كه از مقام خود نجنبد و حافظي نيك  است و او پيوسته سياحي مي» جاويد خرد«نام آن پير 
است؛ كتاب الهي داند خواندن و فصاحتي عظيم دارد، اما گنگ است و به سال ديرينه است،  اما سـال  

ابهـام در  ). 275: 1348همان،(» ي در او راه نيافته استنديده است و سخت كهن است،  اما هنوز سست
به سال ديرينه اما سـال   "و » حافظي نيك و فصيح اما گنگ است«و » پيري جوان«اين جا در عبارات 

  . وجود دارد كه ناشي از  تناقض است "نديده 
پـر و  و بپرد بيجنبش و اين سيمرغ پرواز كند بي«: نيز چنين آمده است  صفير سيمرغدر رسالة  - 

ها از اوست و او خود رنگ ندارد و در مشرق است آشـيان او   نزديك شود بي قطع اماكن و همة نقش
و مغرب از او خالي نيست؛ همـه بـدو مشـغولند  و او از همـه فـارغ؛ همـه از او پـر  و  او از همـه         

  . در اين جا تمام عبارت متناقض نما و داراي ابهام است). 315همان، (»تهي
بايد توجه داشت ميزان تراكم تعابير متناقض نما نسبت به ديگـر عوامـل ايجادكننـدة ابهـام در رسـائل      

  . تأويالت عرفاني اين رسائل، از ابهام اين سخنان متناقض تا حدي كاسته است. سهروردي،  بسيار كم است

  بندي رسائل عرفاني سهروردي بر اساس سطح ابهام رده 

گفتـه شـد كـه    . سائل عرفاني سهروردي به عوامل ايجاد ابهام بسـتگي دارد تعيين سطح ابهام در ر
نقش تمثيل رمزي در ايجاد ابهام رسائل، نقش محوري است و عامل ايجاد ابهام نيـز انـواع نمادهـايي    

ها از نظر سطح ابهام به نـوع نمادهـايي كـه در     بندي تمثيل رده. است كه سهروردي به كارگرفته است
، ماقبلي بـودن محتـوا، طـول روايـت، شـباهت سـاختاري و       شونده تكرار(ر رفته است ها به كا تمثيل



  41                    بررسي صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفاني سهروردي                    چهارمچهل و سال  

 هـا  يـل بستگي دارد كه در اين جا به بررسي انواع نمادهاي به كار رفته در تمث. . .) ها و محتوايي تمثيل
  . پردازيممي

  نمادهاي اساطيري 
لغت ت شماري نيز در رسالة ذكر شده و موارد انگش عقل سرخنمادهاي اساطيري اغلب در رسالة 

 . آمده است صفير سيمرغ وموران 

به اسطورة جام گيتي نماي كيخسرو  و جام جهان نما اشـاره  ) 298همان، ( لغت موراندر رسالة  
دانسـته اسـت   » ي معرفـت  راز اصل«را تعبيري از » جام گيتي نماي كيخسرو«هانري كوربن  .شده است

  ). 309- 341: 1351مرتضوي،  :به نقل از(
 1348سهروردي، (آورده است   نيز سهروردي حكايت زال و رستم و اسفنديار راعقل سرخ در رسالة 

بديهي است، تفسير نماد طبق ذوق و سليقة . ، اما از اين داستان حماسي برداشت عرفاني كرده است)232: 
ـتن    مناسببرداشت عطّار « :گويد  مثال كوربن مي. كندهر نويسنده و شارحي تغيير مي تر ما را بـه سـوي م
همان سيمرغي كه . شود متني كه با ظاهر شدن سيمرغ جاويدان آغاز مي. سازدپيچيدة سهروردي متمايل مي

شبيه حيرت سي مـرغ بـه هنگـام    . (اي متعالي فروبرداش اسفنديار را در جذبهل مراقبت كرد و جلوها از ز
ـيمرغي از ميـان مجموعـه       يـابيم  ، اما كمي بعـد در مـي  )آشكار شدن سيمرغ ـانگر س اي از كـه ايـن نـام بي

بنابراين ميـزان بـه كـارگيري نمادهـاي اسـاطيري و نـوع برداشـت        ). 183: 1384كوربن، (» هاست سيمرغ
ـيش   شخصي نويسنده از آنها بر ميزان ابهام اثر تأثير مي گذارد و سطح ابهام اثر به ميزان آگاهي خواننـده از پ

  . اي بستگي داردشنايي او با نمادهاي اسطورهزمينة فكري نويسنده و آ
  نمادهاي شخصي

اين نمادها را نمادهاي شخصي مي . گاه در يك اثر استعاره اي در اثر تكرار به نماد تبديل مي شود
هر تصويري نخستين بار مي تواند اسنادي مجازي و استعاري داشته باشد، اما اگر تكرار شـود،  . گويند

  ). 363- 68: 1370احمدي،: رك . (ودبه نماد تبديل مي ش
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فرق استعاره و نماد، قبل از هر چيز، در تكرار  "معتقدند كه  نيز 2 و اوستن وارن 1رنه ولك
ا اگـر   . و تداوم سمبول است هر تصوير ممكن است يك بار به صورت استعاره به ذهن آيد، امـ

بـه سـمبول تبـديل     ود،ـهم از جهت ظاهري و هم از جهت ارزش نموداري هميشه تكـرار شـ  
  .  Wellek & Austin, 1976 :209)(ودـش مي

. هاي سهروردي اغلب،نمـاد شخصـي نيسـت، بلكـه  برداشـت از نمادهـا شخصـي اسـت         در تمثيل 
 ،تر ذكـر شـد  چنان كه پيش. سهروردي حتّي از نمادهاي اساطيري برداشتي شخصي و عرفاني كرده است

از نمادهاي شخصي اسـت   "عقل سرخ"عنوان . ن مشاهده كردتوامي عقل سرخاين برداشت را در رسالة 
متّصف كردن عقل كه امري مجرّد و غير مادي است به صفت مادي غير . كه سهروردي  به كار برده است
، عقل سـرخ عالوه بر اين در داستان ).  116:  1363سجادي، (تواند باشداز رمز و كنايت چيز ديگري نمي

، )232:  1348سهروردي، (سيمرغ سخن گفته  كي زال و پرورش وي به دست از كود سهروردي جا كه آن
روايت او با روايتي كه فردوسي از زال آورده متفاوت است و ظاهراً در روايت اسطورة زال و سيمرغ، منبع «

توضيح اين مطلب الزم است كه ). 125:1386اكبري مفاخر،(»در اختيار داشته است شاهنامهديگري غير از 
ـتا ها و مأخذ سهروردي در ايجاد فلسفة اشراقي، ، خداينامهشاهنامهخذ فردوسي در ايجاد مأ« و ديگـر   اوس

بنابراين اگر روزي اين منابع در دسترس ). 150:1378حقيقت،(»هايي بوده كه بعدها از ميان رفته استرساله
ـتفاده يـا برداشـت     در هـر  . قرار بگيرد، شايد ابهامات باقي ماندة رسائل سهروردي نيز حل شـود  حـال اس

  . تواند به ميزان ابهام اثر بيفزايدشخصي از نمادها مي
  نمادهاي تكرار شونده

لغـت  و ) 198 -  205 :همـان  ( الطّيـر  لـة رسـا  و) 239:  1348سهروردي، (  عقل سرخدر داستان 
اين نماد . نماد مرغ كه مظهر روح انساني اسير در دام تن است، آمده است)  295-  311 :همان( موران

 مام محمد غزالي، عطّـار نيشـابوري و  هاي عارفان و فيلسوفاني همچون ابن سينا، االطّير لةرسادر بيشتر 
ر عطّـار و ديگـر منطـق    همچنان كه از مطالعة منطق«. شودالدين رازي مشاهده مينجم الطّيرهـا و  الطيـ

                                                 
١- Rene Wellek 
٢- Austin Warren 
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خصوص تأثير دادن نقش هدهد در آن،  شك به زبان مرغان سخن گفتن، بهآيد، بيها برميالطّير لةرسا
  ). 133: 1379خياطيان، (» كريم است قرآنمتأثّر از 

نمادهاي به كار رفته در تمثيل  صفير سيمرغدر . كاهدتكراري بودن نمادها در تمثيل از ابهام آن مي
 كه عبارت از رمزهاي عالم صغير اسـت، تكـراري  )  331:  1348سهروردي، (رمزي كارگاه عنكبوت 

و تمثيـل حكّـاك و نـه حقّـه      روزي با جماعت صوفيانو  عقل سرخهمين نمادها را در رسالة . است
هـاي  همچنين نماد ديدار قهرمان داستان با پير روحاني در صحرا در رساله. توان ديدمي) 243: همان (

  . تكرار شده  است ةالطّفولي ةفي حالو  آواز پر جبرئيل، عقل سرخ
براي مثال بـراي مفهـوم   . كنداي بيان يك مفهوم واحد از چند نماد استفاده ميسهروردي  گاهي بر

. القمر، چاه سياه و واليت ديگـر اسـتفاده كـرده اسـت     تحت عالم كون و فساد از نمادهاي مزرعه، عالم
  . استفاده از چند نماد براي بيان يك مفهوم، بيانگر ذهنيت پيچيده و ابهام آفرين سهروردي است

  ي بودن و گسستگي روايتطوالن 
طوالني بودن و گسستگي روايت، تناسب اجزا و عناصر داستان را بر هم  آواز پر جبرئيلدر رسالة 

در رسـالة  . در واقع ارتباط ميان عناصر داستان مشخّص نيسـت . زده و در نتيجه ايجاد ابهام كرده است
پير و موضوعات مختلف مطـرح  نيز روايت طوالني است و سؤال و جواب بين قهرمان و  عقل سرخ

  . شده از سوي قهرمان، باعث گسستگي متن داستان و ابهام آن شده است

  ماقبلي يا مابعدي بودن محتواي داستان 
ن از قبل براي ديگران شناخته شده باشد يـا  ٱاگر محتواي تمثيلي داستان ماقبلي باشد، يعني مفهوم 

براي مثـال  . شودده باشد، مسلماً از ابهام تمثيل كاسته مينويسنده خود قبالً مفهوم آن را رمزگشايي كر
اند كه در آن هايي داشتهالطّير لةرساسهروردي مفهوم ماقبلي دارد، چون قبل از او ديگران نيز  الطّير لةرسا

  . كندمرغ  رمز روح گرفتار در زندان تن است و براي نجات خود تالش مي
باشد، مسلماً معاني آن از نوع مابعدي است و گشايش رمزهاي اگر محتواي تمثيلي اثر بديع و تازه 

به همـين جهـت ميـزان    . تابد و خواننده خود بايد رمزگشايي كندها و تفاسير جديد را برمي آن تأويل
  . ها باالست ابهام در اين گونه تمثيل
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  ها شباهت ساختاري و محتوايي تمثيل
ر و محتوايي شبيه به هم دارنـد، بـه يكـديگر شـبيه     هايي كه ساختا رمزهاي به كار رفته در داستان

براي مثال ديدار با پير روحـاني در صـحرا در   . تابدآنها تالش ذهني زيادي را برنمي گشودن هستند و 
تمثيل كارگاه عنكبوت و تمثيل حكّاك و نـه  . تكرار شده است عقل سرخو  آواز پرجبرئيلهاي رساله

عقـل سـرخ،   هاي ها را در رساله اين تمثيل. ي نزديك به هم دارندحقّه نيز شباهت محتوايي و ساختار
  . توان مشاهده كرد مي صفير سيمرغ وروزي با جماعت صوفيان 

با توجه به توصيفات ابهام در اين رسائل كه پيشتر ذكر شد، سطح ابهام رسائل را در جـدول زيـر   
  :نشان دادتوان  مي

  طح ابهامعرفاني سهروردي برحسب سرده بندي رسائل 
 ابهام سطحمعيارتشخيصمحتوا نام رساله

ـا ده آوازپرجبرئيل ــدار بـ ــدر، دي ـاه پ ـان در خانقـ ورود قهرمـ
 پيرنوراني، پرسش و پاسخ بين قهرمان و پير

طوالني بودن روايت، گسستگي روايت و عـدم  
 تناسب اجزا و عناصر داستان

ـارت و عقل سرخ ـتان و شـرح اس پرنده بودن قهرمان داس
ـاني در  بندها ي بسته شده به او، ديدار با پيرروح

 صحرا و سؤال و جواب بين قهرمان و پير

ــوالني ـتفاده از نمادهــاي   ط ــت، اسـ ــودن رواي ب
اساطيري و شخصي، تكـراري بـودن محتـواي    

 ديدار با پير روحاني در صحرا

تفسير سورة يوسف به طور رمزي وديدار عشق العشق ةحقيق في
عشق از خودش و  با زليخا و شنيدن شرح حال

 برادرش حزن و حسن به طريق تمثيل رمزي

ـا    تكراري بودن محتواي تمثيل رمزي و ديـدار ب
ـاني     ـا پيـر روح عشق كه در واقع مشابه ديدار ب

 است و آوردن رمزهاي عالم صغير

ـان الطّير ةرسال گرفتاري مرغ در دام، ياري جستن او از مرغ
ـايي كـه از آن    ديگر و شـرح سـفر و صـحنه    ه

 گذرد و رسيدن به حضرت ملكمي

ماقبلي بودن محتواي تمثيل

داستان كودكي قهرمان و رفتن او به نـزد پيـر وةالطّفولي ةحال في
ـين     طلب علم آموزي از او و پرسـش و پاسـخ ب

ـار دل   قهرمان و پير و تمثيل طريقة شفايافتن بيم
 و بيمار تن

بـودن   تكراري بودن محتوا و ساختار تمثيل، كـم 
 به كاررفته در روايت نمادهاي

روزي با جماعت
 صوفيان

شرح يك پرسش و پاسخ و بيان مسائل مختلف
 عرفاني و تمثيل حكّاك و نه حقّه

شــرح و توضــيح رمزهــا از زبــان پيرروحــاني، 
 تكراري بودن تمثيل رمزي

ـاه  صفير سيمرغ شرح حال اخوان تجريد، تمثيل رمـزي كارگ
 عنكبوت و رمزهاي عالم صغير

بودن نمادها در تمثيل كارگاه عنكبـوت  تكراري 
 . كه رمز عالم صغير است

ـواويسحكايت  لغت موران هاي كوتاه تمثيلي و حكايت پادشاه و ط
 .و رمزي استعقل سرخكه شبيه حكايت باز

ـاهي طـول      گشودن رمز با آيـه و حـديث، كوت
 ها روايت، شباهت ساختاري  و محتوايي تمثيل
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  نتيجه

ام آفرين  موجود در رسائل عرفاني سهروردي،  تمثيل رمزي  بيشـترين سـهم را   از ميان عوامل ابه
هاي رمزي سهروردي ناشي از نمادهايي است كه در روايت تمثيلي بـه   ابهام تمثيل. در ايجاد ابهام دارد

نمـاد  (و كـالن نمـاد   )  ابـداعي (هاي اساطيري، شخصي توان در مقوله اين نمادها را مي. كاربرده است
نمادهاي اساطيري پيش از سهروردي در آثار نويسندگان و شاعران ديگر نيز . جاي داد)  شونده تكرار

سهروردي با بينش اشراقي . هايي در زمينة آنها صورت گرفته است به كار گرفته شده و از ديرباز تأويل
ـ   خاص خود، حتّي از نمادهاي اساطيري نيز برداشتي عرفاني ارائه داده و همين ي از اسـاطير،  طـرز تلقّ

و درك مفـاهيم بـاطني آن را در سـطوح مختلـف      دورآنها را از مفهوم يك بعدي و از پيش انديشيده 
  . دشوار كرده است

: سطح ابهام در اين رسائل به نوع نماد به كار رفته در تمثيل بستگي دارد و داراي انواع زير اسـت  
همچنـين بيـان   . نو، يك معنايي و چنـدمعنايي نماد مرسوم، ابداعي، اساطيري، شخصي، تكرار شونده، 

و گسستگي روايت در بعضـي   بودن پارادوكسيكال و متناقض  سهروردي در برخي حكايات، طوالني
  . نيز سبب ايجاد ابهام در اين رسائل شده است ها ها و مابعدي بودن محتوا در برخي تمثيل داستان

از رسائل عرفاني سهروردي ارائـه شـده اسـت،     هاي مختلفي از ديرباز در هرحال، اگر چه تأويل 
هنوز هم نمادهاي به كار رفته در رسائل سهروردي قابل تأويل هستند و آنچه در اين جستار آمـده راه  

  .  هاي ديگر نبسته است را بر تأويل
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  . مصر ةالنّهضدار. القسم الثّاني. الحوفي و دكتور بدوي طبانه
  . ةدارالمعرف: ق الدكتور محمد قرقزان  بيروتتحقي. العمده في محاسن الشّعر و آدابه). 1988. (ابن رشيق القيرواني

  . مركز: تهران . ساختار و تاويل متن). 1370. (احمدي، بابك
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ـيد   . »حكمت فردوسي در داستان كودكي زال«). 1386. (اكبري مفاخر، آرش مجموعه مقاالت بزرگداشت علّامـه س
  . انتشارات دانشگاه بيرجند: بيرجند. محمد فرزان

ـ منشـورات  . صيدا: صححه احمد امين و احمد الزين، بيروت. ةانسؤاالمتاع والم). 1953. (و حيانالتوحيدي، اب  ةالمكتب
ةالمصري .  

  . ةالقاهر. و علوم الحقائق االعجاز ةالبالغالطّرازالمتضمن السرار). 1914. (العلوي، يحيي بن حمزه
  . نشياردا: تهران. فرهنگ اصطالحات ادبي). 1379. (الهي پناه، نوشين
  . موسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران . داستان پيامبران در غزليات شمس). 1364. (پورنامداريان، تقي
ـ    . انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. هاي رمزي در ادبيات فارسي رمز و داستان). 1364( .ـــــــــــــــ
ـ    . سخن: تهران . هاي رمزي سهروردي داستان شرح و تأويل: عقل سرخ ). 1390( .ـــــــــــــــ

  . نشر روزنه: تهران. هاي حيوانات در ادب فارسي حكايت). 1376. (تقوي، محمد
 . فرهنگ معاصر: تهران.  چاپ دوازدهم. فرهنگ معاصر هزاره). 1387. (حق شناس، علي محمد و ديگران

  . بهجت. انتشارات كومش: تهران. رانسهروردي، شهيد فرهنگ ملّي اي). 1378. (حقيقت، عبدالرفيع
  . دانشگاه تهران: سمنان. الطيرها و منطق الطيرهاي فيلسوفان و عارفان لةسيري در رسا). 1379. (خياطيان، قدرت اهللا

ـتيتو ايـران    . شرح شطحيات). 1344/1966. (روزبهان بقلي شيرازي، ابو محمد ابي نصر تصحيح هانري كـوربن، انس
 . و فرانسهشناسي ايران 

  . انتشارات فلسفه: تهران. الدين سهروردي و سيري در فلسفة اشراق اوشهاب). 1363. (سجادي، سيد جعفر
به تصحيح و تحشيه و مقدمة سيد . مجموعه آثار فارسي شيخ اشراق). 1348/1977. (الدين يحيي سهروردي، شهاب

  . هاي علمي در ايران  انسوي پژوهشانستيتو فر: حسين نصر و مقدمة هانري كربن، تهران 
: تهـران . تصحيح سيدحسين نصـر . جلد سوم. مجموعه مصنّفات شيخ اشراق). 1380( .ــــــــــــــــــــــــــ 

 . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

حسـن  . محمـدخاني اصغر به كوشش علي. )مجموعه مقاالت( نامة سهروردي). 1382( .ــــــــــــــــــــــــــ 
  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  :تهران. سيد عرب

  . نشر ميترا: تهران). ويرايش دوم( بيان و معاني). 1384. (شميسا، سيروس
  . انتشارات جيحون: تهران . ترجمه و تحقيق سودابه فضايلي. فرهنگ نمادها). 1379. (شواليه، ژان  و آلن گربران
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ـات فارسـي   . "ارزش ادبي ابهام از دو معنايي تا چند اليگي معنا  "). 1387( .محمود  فتوحي رودمعجني، زبان و ادبي
  . 17- 36صص . 8شمارة . 62دورة ). مجلّة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلّم(

ـ    . انتشارات سخن: تهران. بالغت تصوير). 1386( .ــــــــــــــــــــــــ
ـ ـــــــــــــــــــــــ مجلّة ادبيات و (زبان و ادبيات فارسي . "تمثيل، ماهيت، اقسام، كاركرد  "). 1383- 1384( .ـ

  . 141- 178صص . 47- 48- 49شمارة . 12- 13دورة ). علوم انساني دانشگاه تربيت معلّم
انتشارات  : تهران. ترجمة محمود بهفروزي. هاي آيين زرتشت در انديشة سهرورديبن مايه). 1384. (كوربن، هانري

  . جامي
  . كتابفروشي زوار: مشهد . صور ابهام در شعر فارسي). 1360. (مايل هروي، نجيب
 - 309صص . 24ش . نشرية دانشكدة ادبيات تبريز. »نظري به آثار و شيوة شيخ اشراق«). 1351. (مرتضوي، منوچهر

341 .  
  . برگ: تهران . )سمبولبسم( نمادگرايي در ادبيات نمايشي). 1368. (ناظرزاده كرماني،فرهاد
  . بوستان: تهران. بديع از ديدگاه زيبايي شناسي). 1379. (وحيديان كاميار، تقي

 . نيلوفر:تهران . ترجمة سعيد ارباب شيراني. تاريخ نقد جديد). 1373- 75. (ولك، رنه

  . ر كبيرامي:تهران. ترجمة ابوطالب صارمي. هايش انسان و سمبول). 1352. (يونگ، كارل گوستاو
ـ    . جامي: تهران. چاپ ششم. ترجمة محمود سلطانيه. هايش انسان و سمبول). 1386( .ــــــــــــــــــ
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