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  چکیده

و قابل حذف از زبان  و مربوط به زبان ادبی استعاره امری تزیینی ،در دیدگاه سنتی

 ،گیری استعارهچنین مطابق این دیدگاه، مبنای شکلهم. استعلمی و فلسفی 

اما در دیدگاه معاصر نه تنها زبان ادبی بلکه زبان . شباهت عینی بین دو پدیده است

های گیری استعاره عالوه بر شباهتعلمی و فلسفی نیز استعاری است و مبنای شکل

. تواند باشدبستگی در تجربه نیز میهای ساختاری غیرعینی و همعینی، انواع شباهت

. در دیدگاه معاصر، استعاره، انتقال الگوی استنباطی حوزه مبدأ به حوزه مقصد است

لیکاف و  .شوندسازی میها مفهوممطابق این رویکرد، مفاهیم فلسفی از طریق استعاره

. شوندسازی میسط استعاره مفهومجانسون معتقدند خوِد ذهن و فرآیندهای ذهنی تو

های ذهنی را توسط کنش شود شیخ اشراق نیز ذهن ومی در این مقاله نشان داده

شناسی سهروردی در معرفت ادراکهای مختلف جنبه. کنداستعاره ساختاربندی می

، محاسبه ریاضی و کاری اجسام، ساختماندست اشراق، توسط مفاهیمی مانند دیدن،
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  مقدمه.۱

در نظریه . نظریه سنتی و نظریه معاصر: نظریه عمده وجود دارد/ کردیدرباره استعاره دو رو

» گرید یزیچ یبرا یزیاستعمال نام چ«نده عمده آن ارسطو است، استعاره یسنتی که نما

ک واژه به یشود یکه باعث م یلیاساس این نظر، دل رب [21,1457b ,14]. شودتلقی می

در دیدگاه  .ده استین دو پدیب ینیموجود و عشیگر به کار رود، شباهت از پیواژه د یجا

اما نظریه . سنتی کارکرد استعاره امری تزیینی است و بنابراین قابل حذف از زبان است

گذاری شده است این تلقی از استعاره را جانسون پایهمعاصر استعاره که توسط لیکاف و 

مفاهیم فلسفی از . داند و برای استعاره نقشی بنیادین در شناخت قائل استنادرست می

استعاره در خود شناخت نقش دارد و انتقال . شوندطریق استعاره ساختاربندی می

  .است )حوزه انتزاعی(به حوزه مقصد ) حوزه ملموس(ساختار حوزه مبدأ 

های مختلف آن توسط استعاره لیکاف و جانسون معتقدند خود ذهن و جنبه

سازی گو درباره ذهن بدون مفهوموها، فکر کردن یا گفتآن به نظر. شودسازی می مفهوم

کند، ای که خود ذهن را مفهوم سازی مینظام استعاری. از طریق استعاره دشوار است

ی و یکدست از زن
ّ
هایی کند، در عوض، استعارهدگی ذهنی ارائه نمیفهمی واحد، کل

نظریه «در حقیقت، چیزی به نام . دیگر سازگار نیستنددهد که با هممفهومی به دست می

 » غیر استعاری ذهن
ً
حرکتی در توانایی  -یی از نظام حسیها جنبه. وجود ندارد اساسا

ذهن از ترکیب متنوع های فلسفی نظریه .سازی و خرد مؤثر هستندانسان برای مفهوم

در این مقاله نشان داده  .]۳٦۲، ص ٤[اند شدههای گسترده ذهن ساخته استعاره

اند در بیان کرده ذهنهایی که لیکاف و جانسون در مورد شود که اغلب استعاره می

شیخ اشراق ذهن و فرآیندهای ذهنی . شناسی شیخ اشراق نیز قابل مشاهده استمعرفت

سازی مفهوم... کاری اجسام ویم محسوسی مانند حرکت، دیدن، دسترا از طریق مفاه

شناسی سهروردی وجود دارد که در آثار لیکاف و هایی در معرفتالبته استعاره .کندمی

های های ذکرشده در این مقاله تنها بخشی از استعارهاستعاره .اندجانسون مطرح نشده

توانند درست یا نادرست ها میاستعاره .شناسی سهروردی استاستفاده شده در معرفت

چنین ذکر این هم. ها موضوع این مقاله نیستباشند، بررسی درستی یا نادرستی استعاره

شناسی سهروردی به این های موجود در معرفتنکته ضروری است که اشاره به استعاره

ده هستند، شناسی سهروردی قابل مشاهها تنها در معرفتمعنا نیست که این استعاره

شناسی ها را در معرفتتواند وجود این استعارهتر در این زمینه میبلکه تحقیقات بیش

 .فالسفه مختلف نشان دهد



  ٦٣   شناسی سهروردیکاربرد استعاره در معرفت

  پیشینیه تحقیق .۲

انجام شده  یقاتیتا کنون تحق یدرباره فلسفه اسالمی با نگاه و نظر به استعاره مفهوم

» ت وجود؛ بررسی معناشناختینقش استعاره در اصال«در مقاله  ]۱۳۸۲[سپهری . است

اند را شناسایی کرده و هایی که در اندیشه اصالت وجود ایفای نقش کردهاستعاره

های حد و محدود، عارض و معروض و اثر استعاره. ها ردیابی شده استچگونگی تأثیر آن

در مقاله  ]۱۳۹۲ [میهاش. اندهایی هستند که مورد بررسی قرار گرفتهو مؤثر استعاره

دهد ینشان م» یه استعاره شناختیبر اساس نظر یآباد در دو رساله سهروردمفهوم ناکجا«

و خرده » مثال است عالم ناکجاآباد،«در چارچوب کالن استعاره  یکه سهرورد

ف عالم مثال یبه توص» ناکجاآباد، المکان است«و » ناکجاآباد، مکان است« یها استعاره

استعاره وجود به مثابه نوردر فلسفه «با عنوان  یادر مقاله ]۱۳۹٥[ه زادخادم .پردازد یم

در همو . ک در وجود دانسته استیتشک یرا مبنا »نور است ،وجود« یهاستعار » مالصدرا

 »ال در فلسفه مالصدرایاستعاره وجود به مثابه امر س«با عنوان  ]۱۳۹٦[ گرید یامقاله

فرض کرده  یوحدت وجود و حرکت جوهر یمبنارا » ال استیس ،وجود« یهاستعار 

: تحلیل استعاری وجودشناسی صدرایی«در مقاله ) ۱۳۹۸(چنین خادم زاده هم .است

دهد که مالصدرا جهت توصیف مفاهیم نشان می» خارج - استعاره جهتی داخل

برد و متافیزیکی وجود، ماهیت و عدم از الفاظی همانند ظرف، وعاء، دار و بقعه بهره می

در وجودشناسی صدرایی تفکیک و تمایز میان موجودات و  ترین نقش این استعارهمهم

 -سهروردی به مثابه دانشمند«در مقاله  ]۱۳۹٥ [مفتونی. شودمراتب هستی عنوان می

شناسی خود ده پردازد که شیخ اشراق در نفسبه این مسأله می» شناسیهنرمند در نفس

... ، ده گور، ده نگهبان، پنج حجره، پنج دروازه وحس ظاهری و باطنی را توسط ده پرنده

سهروردی به مثابه «ای دیگر با عنوان در مقاله ]۱۳۹٦[همو . کندتصویرسازی می

هنرمند مدینه  -با بیان این نکته که فیلسوف» هنرمنِد مدینه فاضله فارابی-فیلسوف

به  ، سهروردی راکندفاضله فارابی موضوعات فلسفی را برای عموم با تمثیل بیان می

پردازد که در آورد و به ذکر این نکته میهنرمند به شمار می - عنوان مصداقی از فیلسوف

گانه به وسیله ده پیر و عقل فعال به صورت پدر، استاد و عقل نظریه صدور، عقول مجرد ده

شناسی، اجرام سماوی توسط نه چنین در جهانهم. شودسرخ به تصویر کشیده می

استعاره «در مقاله  ]۱۳۹٦[ یپناه. شوندها ترسیم مییازده کوه، پسران و کارگاهپوسته، 

 یپردازنظام استعاره» یدر عقل سرخ سهرورد یتجربه عرفان یادراک یالگو ؛یمفهوم

روح، پرنده «و » تن، قفس است«را حول دو کالن استعاره  عقل سرخخ اشراق در رساله یش



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال فلسفه و کالم اسالمی      ٦٤

ا جایی که نگارنده جستجو کرده است درباره کاربرد بدین ترتیب ت. دانسته است» است

  .انجام نشده است یقیتا کنون تحق یشناسی سهرورداستعاره در معرفت

  

  استعاره مفهومی .۳

استعاره . است ینیک مفهوم عیبر اساس  یک مفهوم انتزاعیفهم  یاستعاره مفهوم

است که  ١یساختار، استعاره یک نوع استعاره مفهومی. دارد یانواع مختلف یمفهوم

زمان، یک منبع «استعاره . شودیمند مگر ساختیک مفهوم بر حسب مفهوم دیتوسط آن 

 مواد خام یا منابع . ن نوع استعاره استیک نمونه از ای» مادی است
ً
منابع مادی نوعا

سوخت ممکن است برای . روندهای سودمند به کار میسوخت هستند و برای هدف

 . ا انرژی الزم در تولید محصول تمام شده به کار برودگرمایش، حمل و نقل ی
ً
مواد خام نوعا

 وارد چرخه تولید می
ً
توان کمی کرد و به منابع مادی را می در هر دو مورد،. شودمستقیما

فهم زمان . شودماده تا تحقق هدف به تدریج مصرف می. ها ارزش یا مقدار نسبت دادآن

گیری شود و به سازد که زمان کمی شود، یعنی اندازههم میبه مثابه منبع این امکان را فرا

  :تدریج مصرف شود

  شودوقت ما دارد تمام می

  .]۸۷- ۸۸و  ۱٤، ص ۳ [آیا زمان زیادی باقی مانده است؟

مانند  ییفضا یهایریگسمت. است ٢ی، استعاره جهتیگر استعاره مفهومینوع د

م یفهم مفاه یبرا یایرامون، شالوده غنیپ -ک، مرکزینزد - عقب، دور - ن، جلوییپا - باال

 به » سالمتی و زندگیم اهیمثال مف یبرا. کنندیفراهم م ییدر قالب جهت فضا
ً
معموال

 به صورت پایین» بیماری و مرگ«و مفاهیم  »باال«صورت 
ً
  :دنشویم یسازمفهوم معموال

  او در اوج سالمتی است

  .]۲٥، ص ۳[او به بستر بیماری افتاد 

بر . هستند یمفهوم یهااز استعاره یگریز نوع دین ٣یشناسیهست یهااستعاره

. شوندیده میبه صورت اجسام، مواد و ظروف فهم انتزاعی مین استعاره، مفاهیاساس ا

. شودسازی میبرای مثال ذهن که یک هستی انتزاعی است به صورت جسم مفهوم

ساختاری در ساختاردهی های تر از استعارهشناختی خیلی کمهای هستیاستعاره

                                                                                                                                            
1. structural metaphor  
2. orientational metaphors  
3. ontological metaphors  



  ٦٥   شناسی سهروردیکاربرد استعاره در معرفت

 نقش شناختی آن. کنندمفاهیم کمک می
ً
 دادن یک موقعیت ظاهرا

ً
ها صرفا

های های عام مفاهیم انتزاعی هدف و خلق هستیشناختی جدید به مقوله هستی

های خود را بر حسب اجسام، مواد و تجربه انسانمعنا که به این . انتزاعی جدید است

که مشخص شود کدام نوع جسم، ماده یا ظرف ، بدون اینفهمدها به طور کلی میظرف

 چون دانش بر حسب اجسام، مواد و ظرف. مورد نظر است
ً
ها در این سطح عام نسبتا

این . های انتزاعی به کار بردهای عام را برای فهم حوزهتوان این مقولهمحدود است، نمی

برای مفاهیم انتزاعی فراهم های ساختاری است که یک ساختار مفصل را وظیفه استعاره

توان به کمک شود، میسازی میکنند برای مثال، اگر ذهن به مثابه جسم مفهوممی

 امروز ذهن من از کار افتاده است(استعاره ماشین 
ً
تر به راحتی آن را بیش) مثال

  .]٦۹- ۷٠، ص۱۲[ مند کرد ساخت

. بخشندیو ساختار م ز به فهم شکلین یریتصو یهاوارهن موارد، طرحیعالوه بر ا

 ینیمع یاجزاء و روابط ساختار یاست که دارا یی، الگوهایریتصو یهاوارهمنظور از طرح

 در سطح ادراک
ً
 .ندیآید میو حرکت پد یا بدنی یکیزیف یحس یهاهستند که عمدتا

واره ، طرحیریتصو یهاوارهک نمونه از طرحی. های تصویری انواع مختلفی دارندوارهطرح

، مغناطیسی، الکتریکی و )جاذبه(گرانشی: انواع مختلف نیرو وجود دارد. یرو استن

نیروها در جهان اشکال مختلفی . کنندهای مختلف عمل میاین نیروها به راه. مکانیکی

به خود  آورندهمانند امواج، باد، توفان، آتش و عوامل هل دهنده، کشنده، به حرکت در

سازی مفهوم. کنندها ایجاد میچیزها تغییرات زیادی در آنگیرند که در برخورد با می

  :های انتزاعی بر حسب نیروها در عبارات زیر بازتاب یافته استاستعاری حوزه

  مرا از پا در آورد

  مرا به مرز دیوانگی کشانید

  .]٤٦، ص ۱۲[مرا زیر فشار نگذار 

 
  شناسیکاربرد استعاره در معرفت .٤

به طور کلی یک . شوندسازی میهای مختلفی مفهوماستعاره ذهن و اعمال ذهنی توسط

 ١ایو سویتِسر. شودسازی میاستعاره عام وجود دارد که در آن ذهن به مثابه جسم مفهوم

ها ذهن به های ذهن وجود دارد که در آننشان داده است که یک نظام وسیع از استعاره

                                                                                                                                            
1. E.Sweetser  
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م در زیرنگاشت عام زیر قابل مشاهده طرح کلی این نظا. شودسازی میمثابه جسم مفهوم

  :است

  ذهن، جسم است

  اندیشیدن، کارکرد فیزیکی است

  هایی با موجودیت مستقل هستندها، هستیاندیشه

 موجود است
ً
  .اندیشه درباره یک تصور،کارکرد فیزیکی نسبت به یک هستی مستقال

کارکرد فیزیکی  ها تفکر به مثابه سهسه حالت از این استعاره وجود دارد که در آن

، ۱، ج ٤[ شودسازی میکاری اجسام، ادراک کردن و حرکت مفهوممتفاوت یعنی دست

عالوه بر این موارد، معرفت توسط فعالیت زبانی، محاسبه ریاضی و  .]۳۳٦- ۳۳۷ص 

  .شودسازی میساختمان نیز مفهوم

 
  سهروردی شناسیتصویرسازی استعاری معرفت در معرفت .٥

شناسی شیخ در معرفت. ترین مسائل فلسفه اشراق استکی از مهممسأله شناخت ی

های مختلف ادراک مانند ادراک حسی، ادراک عقلی، ادراک کلی، تعریف و اشراق جنبه

  .شوندهای متفاوت تصویرسازی میاستدالل توسط استعاره

 
  »کاری اجسام استمعرفت، دست«استعاره. ٥.۱

این است که در تجربه متعارف انسان، میان دو حوزه گیری استعاره یکی از دالیل شکل

هایی که از طریق آن انسان اطالعات یکی از راه. بستگی وجود داردمختلف تجربه، هم

در تجربه متعارف در مورد اجسام  .ها استکاری آنکند، وارسی اجسام و دستکسب می

توان خوب و با دقت میفیزیکی، اگر بتوان چیزی را گرفت و در دستان خود نگه داشت، 

 به آن نگاه کرد و فهم 
ً
این تجربه متعارف اساس یکی از  .خوبی از آن به دست آورد نسبتا

این . دهدرا تشکیل می» کاری اجسام استمعرفت، دست«های تفکر یعنی استعاره

  :شودهای زیر تشکیل میاستعاره از نگاشت

  ذهن، جسم است

  کاری جسم استفکر کردن، دست

  اط برقرار کردن، ارسال کردن استارتب

  فهمیدن،گرفتن است

  .ساختار یک اندیشه، ساختار یک جسم است
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. شوندهای ذهنی توسط آن فهمیده میظرف، یک نوع جسم است که ذهن و کنش

مفاهیم در  شود کهشناسی شیخ اشراق، ذهن به مثابه ظرفی تصویرسازی میدر معرفت

  :آیندهایی است که از خارج میظرف مخصوص ادراکذهن به مثابه . گیرندآن قرار می

للشیء وجودا فی االعیان ای فی نفسه و هو المدلول علیه ال الدال و وجودا  نأ اعلم

  فی االذهان
ً
  ].۱۷، ص۱۱ [و هو دال علی العینی حقیقه ال وضعا

 تودر که هر چه را بشناسی، شناخت و دانش تو او را آن باشد که صورتی از آن او بدان

چه پیش تو است و چون او را چنان که اوست بدانستی باید که آن.............. حاصل شود

  .]۲- ۳، ص ۱٠[مطابق آن چیز باشد که در نفس خویش و صورت او بود 

بدان که تو چون چیزی بدانی که ندانسته باشی، دانستن تو آن باشد که صورت آن 

  .]۸٦ ، ص۱٠[تو حاصل شود  در ذهنچیز که بدانستی 

دهنده این است که ذهن به صورت ظرف فهمیده شده نشان» فی«حرف اضافه 

چیزی . دهدها را در ظرف ذهن قرار میگیرد و آنشخص، مفاهیم را از خارج می. است

  .کند مطابق بودن ذهن و عین استکه این استعاره برجسته می

عقل فعال در فرآیند شیخ اشراق برای . ادراک عقلی نیز یکی از اقسام ادراک است 

. گیردانسان صورت معقوالت را از عقل فعال می. ادراک عقلی نقشی اساسی قائل است

به نظر شیخ اشراق در ادراک صور معقوالت انسان ارتباطی دو طرفه با جهان محسوس و 

. شودستد اجسام تصویرسازی می و این ارتباط به صورت داد. کندعقل فعال برقرار می

عقل فعال معقوالت را از عقول . ل، دهنده معقوالت و نفس، گیرنده معقوالت استعقل فعا

این تصویرسازی در عبارات زیر قابل مشاهده . دهدگیرد و به نفس انسانی میباالتر می

  :است

چه عقل چون خواهد که ادراک چیزی کند از این همه که گفتیم مجرد کند و آن

 صورت جسمی مطلقمحسوس است معقول گرداند از جسم م
ً
که مطابق چنان گیرد ثال

  .]۳٦٦، ص۱٠[ جمله صور اجسام باشد

پذیرد بواسطه دیگر عقول که فرشتگان و می گیردمیو او فیض از حق تعالی ... 

های صورت دادن پس بکمال رساننده نفس انسانی را بذات، بسبب فائده. ترینندمقرب

- ٤۳٠، ص۱٠[معقوالت مر او را تا بکمال رسد اوست و بدین سبب عقل فعال گویند 

٤۲۹[ .  

شناسی سهروردی، کلیات از در معرفت. یکی از اقسام ادراک، ادراک کلیات است

هر . هر ظرفی دارای داخل، خارج و مرز است. شوندواره ظرف فهمیده میطریق طرح
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در آن ) اجسام(شود که اعضاء شخص تصویرسازی میظرفی با حد و مرز م کلی به مثابه

برای مثال، شیخ اشراق، موجودات عالم مادی را در چهار مقوله انسان، . گیرندقرار می

اگر چه در درون هر مقوله شدت و ضعف وجود دارد اما . دهدحیوان، نبات و جماد قرار می

اعضای هر مقوله با . از طریق استعاره ظرف، مرز هر مقوله با دیگری مشخص است

  :شوندهای مشترک توصیف میویژگی

ی خوانند، چنانکه حیوان ...
ّ
اکنون بدان که هر کلمه که شامل دو سه معنی بود کل

 که بر آدمی و بر مرغ و بر فیل و ددان و غیر هم افتد و این جماعت که بر شمردیم در 
ً
مثال

چنانکه اگر تو مرغی ببینی که  حیوانی با یکدیگر شرکت است هم به لفظ و هم به معنی،

کنی از چون بر همه حکم حیوانی می... دیگر ندیده باشی حکم کنی که آن حیوانست

کند آن معنی که داللت حیوانی می. آنست که شرکتشان هم در لفظ است و هم در معنی

  .]۳۳٥-۳۳٦، ص ۱٠ [...در همه یابی

هماننِد اجساِم دارای اجزاء  سازی مفاهیم بر حسب اجسام، مفاهیم،براساس مفهوم 

شوند، در نتیجه، در تعریِف مفهوم فقط یک تحلیل درست از تجزیه مشخص توصیف می

  :مفهوم مرکب به اجزای مفهومی نهایی وجود دارد

 ان تعرف ما الذی یلزمها لذاتها بالضروره دون الحاق فاعل و 
َ
 حقیقه اذا اردت

ّ
هو اّن کل

 الجزء..... و اقطع النظر عن غیرها  حدهار الی الحقیقه و ما الذی یلحقها من غیرها فانظ

  .]۱٦، ص۲، ج ۹[من عالماته تقدم تعلقه علی تعقل الکل 

  .]۲٠، ص ۲، ج۹[داند البته شیخ اشراق در نهایت تعریف به حد را ممکن نمی

شود و سهروردی شناسی سهروردی مطرح میهایی که در معرفتیکی دیگر از استعاره

مجموعه تواند زیرکند استعاره آینه است که میبرای علم به امور غیبی استفاده میاز آن 

این استعاره برای علم غیبی به . قرار بگیرد» کاری اجسام استمعرفت، دست«استعاره 

به نظر شیخ اشراق جزئیات حوادث جهان مادی پیش از . رودحوادث جزئیات به کار می

نفوس بشری بر اساس استعداد و زوال . اندانی نقش بستهکه پدید آیند در نفوس آسمآن

  :توانند با عالم نفوس ارتباط برقرار کنندمانع می

هر گه نفس قوی گردد به فضایل روحانی و سلطان قوای بدنی ضعیف 

باشد که به نفوس افالک پیوندد که ایشان عالمند به لوازم حرکات .................... شود

که در مقابل چیزی آید که بر وی  ایآینهچون در خواب و بیداری همخود و از ایشان 

  .]۱٠۷- ۱٠۸،ص ۱٠[حاصل شود  آینهدر  ها بود، آن نقشنقش
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ای صیقلی است که نقوش نفوس فلکی در وی نقش وقتی نفس قوی شود همانند آینه

  .بنددمی

 
  »معرفت، ادراک حسی است«استعاره . ٥.۲

. های به دست آوردن دانش هستندو شنیدن از جمله راههای حسی مانند دیدن ادراک

  . سازی شودشود دانستن به صورت دیدن و شنیدن مفهوماین تجربه روزمره سبب می

 
  »معرفت، دیدن است«استعاره  .۱ .٥.۲

کنند استعاره هایی که لیکاف و جانسون در حوزه ذهن بر آن تأکید مییکی از استعاره

تِر دانش خود را از طریق بینایی جا که انسان بیشاز آن. است» معرفت، دیدن است«

به طریق . سازی شودمفهوم» دیدن«،»دانستن«شود کند، این تجربه باعث میکسب می

مشابه، دیگر مفاهیم وابسته به دانستن بر حسب مفاهیم متناظر وابسته به دیدن 

ای از دانش خود را از طریق دیدن ون انسان معموال بخش عمدهچ .شوندسازی می مفهوم

های ها، حوزهدر این اختالط. ها دور از انتظار نیستکند، اختالط این حوزهکسب می

دانستن و دیدن هم فعال هستند و دانستن از لحاظ دستوری با فعل دیدن در بافتی به 

بگذار ببینم در «برای مثال، در جمله  .آیندرود که در آن این دو با هم پدید میکار می

بستگی چه در جعبه است همچه در جعبه است با دانستن آندیدن آن» جعبه چیست؟

  :های استعاری معرفت، دیدن است به این صورت استنگاشت. ]۸٤، ص۱، ج ٤ [دارد

  حوزه دانستن: حوزه بینایی

  تصورات: جسم دیده شده

  دانستن تصورات: دیدن جسم به وضوح

  داند یمکسی که : ندیب یمکسی که 

  نور خرد: نور

  توجه ذهنی: تمرکز بینایی

  تیزی فکر: تیزی بینایی

  مانع بینایی: مانع در برابر دانستن

  کسی که نادان است، در تاریکی است

  آن که توان کسب دانش ندارد، نابینا است

  .]۳٤٠-۳٤۱، ص ۱، ج ٤[سازد چیزی را بداند، روشنگر است چه انسان را توانا میآن
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به نظر لیکاف و جانسون، به طور کلی، انسان بخش مهمی از منطق دانش خود را از  

به این ترتیب ) حوزه دیدن( بخشی از دانش حوزه مبدأ. گیردطریق منطق دیدن می

  :است

تواند ببیند قرار داشته باشد و اگر این اگر جسمی در میدان دید ناظری که می

هم روی آن را نپوشانده  توسط نور روشن و هیچ جسم دیگری جسم به اندازه کافی

 هست خواهد گاه ناظر این جسم را با تمام جزئیات و همانباشد، آن
ً
گونه که واقعا

  .]۱٠٠، ص۲، ج ٤[ دید و خواهد توانست آن را از دیگر اجسام متمایز سازد

سازی نظریات ومها برای مفهاز دیدگاه لیکاف و جانسون فیلسوفان از این استعاره

برای مثال، به نظر لیکاف و جانسون، دکارت این نظریه در باب دیدن . اندخود بهره گرفته

  :کندمنتقل میشامل نتایج استعاری زیر است  کهرا به نظریه معرفت،

تواند بشناسد، قرار داشته اگر مفهوم و معنایی در میدان دید ذهن، که می

و » روشن شده باشد«ذهن » نور«اندازه کافی توسط  باشد و اگر این تصور و معنا به

گاه ذهن این مفهوم را با تمام هیچ مفهوم دیگری هم روی آن را نپوشانده باشد، آن

 هست خواهد شناخت و آن را از دیگر مفاهیم متمایز جزئیات و همان
ً
گونه که واقعا

  .]۱٠٠، ص۲، ج ٤ [ساختخواهد 

قوه خرد به طور استعاری شخصی تصور » دانستن، دیدن است«مطابِق استعاره 

ها از از دیدگاه دکارت، برخی ایده. را ببیند) اجسام(مفاهیم  تواند یمکه  شود یم

ها، به نظر ها اجسام خارجی است، اما دیگر ایدهخیزند و منشأ آناحساسات بدنی بر می

شوند، ندارند و فقط به ساختار خود ذهن مربوط می ای با بدن انساندکارت، هیچ رابطه

های ریاضی، ها، ایدهسه نمونه از این ایده. نامدهای ذاتی میها را ایدهدکارت این ایده

ها برجسته است این است چه درباره همه اینآن. ساختار خود اندیشه و ایده خدا است

ید از پیش و از زمان تولد حضور های بدنی نیست و بنابراین باها احساسکه منشأ آن

به نظر لیکاف و . ها را توسط ذهن به وضوح مشاهده کردتوان این ایدهمی. داشته باشند

تصور . استفاده کرده است» معرفت، دیدن است«جا دکارت از استعاره جانسون در این

تصورات ( یاستعارکه در آن اجسام  است دکارت از معرفت یک صحنه درونی ذهنی

را  ها آن) قوه فهم انسان(و یک ناظر استعاری  شوند یمروشن  یدرونبا یک نور ) سانان

نامد؛ این تصور به دکارت امکان دکارت یک چنین معرفتی را شهود می. کندتماشا می

، ۲، ج ٤ [را از یکدیگر متمایز سازد ها آنرا به وضوح ببیند و  -اجسام -دهد که تصوراتمی
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  .]۹٦ص

 .را به صورت دیدن تصویرسازی کرده است به برخی امور معرفت شیخ اشراق نیز

  :شودسازی میمعرفت به بسایط محسوسات و مقوالت عالی به صورت دیدن مفهوم

  
ً
ف أصال عرَّ

ُ
فاّن التعریفات البّد و . و الصوت ال یعّرف بشیء و المحسوسات بسایطها ال ت

 تسلسل الی غیر النهایه و اذا انتهی ان تنتهی الی معلومات ال حاجه فیه الی التعریف و 
ّ
اال

اذ جمیع علومنا منتزعه من . من المحسوسات حّتی ینتهی الیه أظهر و لیس شیء

  ]۱٠٤، ص ۲، ج ۹[المحسوسات، فهی الفطرّیه التی ال تعریف لها أصال ً

، ج 4[ظاهرة کیف و العوالی من المقوالت ال جنس لها و ال فصل لها فال حّد لها فهی 
  .]8، ص 1

همانند  ،نفس. متعلق به حوزه بینایی است ای است که کاربرد اولیه آنظهور واژه

. شوداین امور می) معلوم شدن(که سبب روشن شدن شودمی کشیده نوری به تصویر

 ای است، معرفت نفس نسبت به این امور نیز بدونطور که مشاهده، آنی و لحظههمان

علم به خداوند و انوار در حکمت اشراق،  .ند این استترتیب مقدمات و اموری مانتالش، 

  :شودمجرد نیز به صورت دیدن تصویرسازی می

  .]۲۱۳، ص۲، ج ۹ [النور االسفهبد مرئیه برؤیهنوراالنوار و االنوار القاهره 

  :به نظر شیخ اشراق علم شهودی انسان به خداوند امری ممکن است

تر از قوی مشاهدهو اما از جهت یافت دلیل و تأکد برهان مبّین است که 

حق تعالی بنده را علم ضروری دهد بوجود او و صفاتش و غیر ... استدالل باشد

پس چون این جایز است که بعضی را حاصل شود شک نیست که راجح باشد . آن

و محل شبهت  چه تحمل کلفت و نظر و مشقت استدالل و اقتحام مشکوکبر آن

  .]۳۱۷، ص ۱٠[ باید کرد

؛ ج ۳۳، ص۱، ج۹[شود الوجود با براهین متعدد نیز اثبات مینوراالنوار یا واجبالبته 

شناسی شیخ های مشاهده و رؤیت در معرفتاستفاده از واژه .]۳٦، ص ۱٠؛ ۱۲۱، ص۲

لحظه استدالل نیست بلکه به  تعریف و اشراق همواره به معنای معرفت فطری و بدون

  .شودنیز مشاهده گفته می بعد از طی مقدمات انکشاف حقیقت

شود مشاهده در فلسفه سهروردی تنها به معرفت عقلی یا معرفت فطری محدود نمی

  :شودشود نیز اطالق میبلکه به معرفتی که در حالت رؤیا و در عالم مثال واقع می
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و قد یشاهدون صور ............  و ما یتلقی األنبیاء و األولیاء و غیرهم من المغیبات

 حسنه انسانیه تخاطبهم فی غایه الحسن 
ً
  .]۲٤٠، ص ۲، ج ۹[الکاین و قد یرون صورا

های روحانی، صور مثالی را ادراک به نظر سهروردی به وسیله تخیل نفس در تجربه

و  اگر از عقل الهام بگیرد. تخیل ممکن است تحت تأثیر عقل یا وهم قرار بگیرد. کندمی

های جسمانی بر ای است که موجودات روحانی در هیئتتابع عقل باشد به منزله فرشته

  . بیندگردد و شخص مناظر زیبا میاو ظاهر می

 
  »معرفت، شنیدن است«استعاره .۲ .٥.۲

شود بلکه نفس در عالم مثال توسط شنیدن نیز معرفت مثالی فقط منحصر به دیدن نمی

  :کندعلم حاصل می

 بسماع صوتو قد ترد ...... لقی األنبیاء و األولیاء و غیرهم من المغیباتو ما یت

 
ً
 و قد یکون هایال

ً
  .]۲٤٠، ص۲، ج ۹[قد یکون لذیذا

ها در سطحی که نفس در مرتبه مادی است و تحت به نظر شیخ اشراق این معرفت

ی تأثیر قوه وهم است، ناشی از ترکیب و تفصیل قوه خیال شخص است و ارزش معرفت

های عالم ها و دیدهها فرافکنِی شنیدهشود این معرفتاما وقتی که نفس قوی می. ندارند

های نفس نیست بلکه تجلی مجردات در عالم مثال مادی و یا ظهور امیال، آرزوها و ترس

به نظر سهروردی عقول مجرد از مثل معلقه برای خود به عنوان طلسم و بدن . است

ها دست به کارهای یابند و به وسیله همین صورتو ظهور می برگزیده با آن سخن گفته

آورند که خیال انگیزی پدید میانگیز زده و صداهای شگفتهای شگفتسنگین و تصرف

انسان به هنگام نوعی تجرد این صداها را شنیده و خودش . ها را نداردکسی توان درک آن

  .]۲٤۲-۲٤۳، ص۲، ج ۹ [دهندها گوش میو خیالش نیز به آن

 
  »معرفت، اشراق است«استعاره  .٥.۳

علم انسان به جزئیات خارجی . داندسهروردی علم انسان به جزئیات را به اشراق نفس می

  :به اشراق نفس است

فاما بحضور ذواتها و اشراق للنفس و اما بحصول صورتها فی : و اما الجزئیات...

النفس الجزئیات اما شیء حاضر للنفس یقع للنفس علیها اشراق، فیدرک 

 ]. ٤۸۷، ص۱، ج ۹ [بحضورها لها او بحضورها فی امر حاضر لها، کالصور الخیالیه
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علم انسان به امور خیالی نیز به اشراق است اما این اشراق، اشراق به صور خیالی 

  :است

  .]۲۱٥، ص ۲، ج ۹[ان هذا االشراق علی الخیال مثل االشراق علی االبصار 

آفتاب نیازی به حرکت، تغییر و شرط ندارد، در معرفت نفس به  طور که اشراقهمان

در مورد علم به . جزئیات خارجی نیز اشراق نفس کافی است و نیازی به صورت نیست

اموری که مانند امور خارجی نزد نفس حاضر نیستند مانند امور خیالی اشراق نفس بر 

  .صور خیالی است

 
  »استمعرفت، فعالیت زبانی «استعاره . ٤.٥

های زبانی مانند خواندن، نوشتن شناسی سهروردی، معرفت به صورت فعالیتدر معرفت

  :دهداین نوع معرفت در عالم مثال روی می. شودسازی مینیز مفهوم

فإنها قد ترد علیهم فی ...... و ما یتلقی األنبیاء و األولیاء و غیرهم من المغیبات

  .]۲٤٠، ص۲، ج ۹[أسطر مکتوبه 

 
  »معرفت، حرکت کردن است«ستعاره ا. ٥.٥

 ییهاوارهطرح. ردیدر ذهن شکل بگ ییهاوارهشود طرحیط اطراف باعث میتعامل با مح

ها وارهن طرحیتوسط ا یم انتزاعیمفاه. یواره حرکترو و طرحیواره ظرف، نمانند طرح

 ١انانینارا ینیسر. گیردشوند و بر این اساس، استعاره مفهومی شکل مییم یساختاربند

از نحوه  ی، ناشیو ذهن ینیدادها، اعم از عیتمام رو ینشان داده است که ساختارده

که در  یریتصو یهاوارهاز طرح یکیرو، نیاز ا. انسان است یبدن یهاحرکت یساختارده

 حرکت .است یواره حرکتکند، طرحیم یباز یاساس ینقش یم انتزاعیمفاه یسازمفهوم

 در مورد تکان دادن(باشد ا در جا یر محل ییتواند شامل تغیم
ً
 یایواره حرکتطرح). مثال

  :ر استیعناصر ز یر محل است داراییکه شامل تغ

  متحرک که در حرکت است

  )نقطه شروع حرکت(مبدأ محل 

  ا مقصد مورد نظر متحرکیهدف 

  .]٦۲، ص ۱، ج ٤[هدف ر از مبدأ به یمس

                                                                                                                                            
1.srini Narayanan  
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 یحرکت یبه صورت یگر به زبان استعاریلت دک حالت به حایرات از ییانواع مختلف تغ

ک حوزه مبدأ، یهر استعاره شامل . ر محل استییشوند که متضمن تغیم یسازمفهوم

جا حوزه مبدأ، نیدر ا. ک انتقال از حوزه مبدأ به حوزه هدف استیک حوزه هدف و ی

چند  یکه دارا یواره حرکتدر طرح. ر استییحوزه حرکت است و حوزه هدف، حوزه تغ

ب بر ین اجزاء به ترتیاست ا ییر از مبدأ به مقصد و محل نهایمانند محل، مس یجزء اصل

جا شکل نین اساس سه استعاره در ایشوند و بر ایرات و اهداف منتقل مییحاالت، تغ

  :ردیگیم

  »ها هستندها، محلحالت«استعاره 

  »رات، حرکات هستندییتغ«استعاره 

  »هستنداهداف، مقصدها «استعاره 

  :دارد یتجرب ییها مبنان استعارهیهرکدام از ا یریگشکل

  »هستند حرکات رات،ییتغ«استعاره 

  .از بحران خارج شدم. دمیرس یبه حالت سر خوش: مثال

ف یگر توصیک محل به محل دیر در حالت به صورت حرکت از ییکه چرا تغنیل ایدل

 با تغر حالت یین است که در تجربه متعارف، تغیشود ایم
ً
. ر در محل همراه استییمعموال

 یو اغلب ناآگاهانه وارد فهم و درک امور انتزاع یاریراختین تجربه متعارف به نحو غیا

  .شوندیده میگر فهمیک محل به محل دیها به صورت حرکت از ر حالتییشود و تغ یم

  »ها هستندمحل ها،حالت«استعاره 

 یوانگید) مرز(در لبه . ق گرفتار استیعمدر بحران . خارج شد) بحران(از : مثال

  .است

ن است که یدارد و آن مبنا ا یتجرب ییز مبنایها نها به صورت محلحالت یسازمفهوم

 بودن در 
ً
مثال  یبرا. ک محل استیبا بودن در  یک حالت مساویدر تجربه روزمره معموال

 یاریاختریه و غبه صورت ناآگاهان یان تجربهیچن. ک درختیر یدر ز یاحساس خنک

 به صورت بودن در محلکه حالتنیشود به ایمنجر م
ً
  .شوند یسازها مفهومها عمدتا

  »ها، مقصدها هستندهدف«استعاره 

-۲٦٦، ص۱، ج ٤[ دیرسید، هرگز به سعادت نمیر خود را عوض نکنیاگر مس: مثال

۲٦٤[.  

را  یانتزاع یهاشود هدفیه در تجربه انسان وجود دارد که باعث میپا یبستگک همی 

 ین است که از زمانیدر تجربه ا یبستگن همیا. میک حرکت بفهمی یانیبه مثابه نقاط پا
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ن را داشته است که به محل یگیرد، مرتب قصد ااد مییدن را ین بار خزیاول یکه انسان برا

در  یتیانجام فعال یک امکان برایبرود، چه به خاطر خود آن محل و چه به عنوان  یخاص

به آن محل هم در ذهن  یکیزیف ییجابهجز جا یچ هدف خاصیممکن است ه. آن محل

ن موارد، منظور، بودن در آن محل است که با حرکت دادن بدن خود از یدر ا. انسان نباشد

ب برآورده  یانیبه نقطه پا ییفضا یهااز محل یانیم یک توالیق ینقطه شروع الف از طر

  . ]۱۹٥، ص ۲ [داردوجود  یکیزین حوزه هدف و حوزه فیب یهماننیک ایجا نیا. شودیم

که آب  یگرید یا هر جایکن سردد به محل آبیم، بایم آب بنوشیمثال اگر بخواه یبرا

 مستلزم رفتن به یرس یعنیم، یوجود دارد برو
ً
ن یدر ا. ک مقصد استیدن به هدف غالبا

 یتکرارن تجربه یا. ک مقصدیبسته است با مفهوم رفتن به ، مفهوم هدف همیمعن

ها، هدف«استعاره  یمحکم برا یه تجربیک پای) دن به هدف با رفتن به مقصدیرس(

 یهاشود هدفیباعث م یه تجربین پایهم. ]۱۳٦، ص ۱۲[ سازدیم» مقصدها هستند

  .میک حرکت بفهمی یانیرا به مثابه نقطه پا یانتزاع

. شودآید به صورت حرکت تصویرسازی میکه نوعی تغییر به شمار می اندیشیدن نیز 

مند، به طور استعاری، ذهِن اندیش» اندیشیدن، حرکت کردن است«بنا بر استعاره 

  :شود یم سازیمفهومشخِص در حال حرکت 

  کردذهنم، پرواز می: مثال

  .ذهنم برای یک لحظه منحرف شد

  :های زیر تشکیل شده استنگاشت از» معرفت، حرکت کردن است«استعاره 

  ذهن، جسم است

  تفکر، حرکت است

  ها هستندمعانی، محل

  استدالل، نیرو است 

  .]۳۳۷، ص ۱ ج، ٤[ استخط یا رشته تفکر، راه 

  :کندسهروردی نیز فرآیند تفکر را به صورت حرکت توصیف می

نقل د اوایل و اند اول که حاصل شوند، وانگه از او حاصل شوکه نفوس ما بقّوتبدان

  .]۱۸٠ص، ۱٠[ثوانی بواسطه وجوِد نفِس ما  بهو از کند

ه و المجهول اذا لم یکفه التنبیه و االخطار بالبال ه أو غیر فطریّ معارف االنسان فطریّ  ّن ا

  یتوّصل الیها و لیس مّم 
ّ
له من المعلومات  ه إلی الحکماء العظماء البّد بالمشاهده الحق

  .]۱۸، ۲، ج ۹[ الی الفطریات فی التبّین منتهیه موصل الیهذات ترتیب  موصله الیه
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 .رودشود که از یک محل به محل دیگر میسازی میهمانند شخصی تصویر ذهن

قبول یک گزاره همانند بودن در . شودگزاره به صورت استعاری به مثابه محل فهمیده می

ند، نقطه شروع بحث شوچیزهایی که بدیهی انگاشته می. یک فضای محدوِد معین است

ها هایی هستند که به آنشوند هدفشوند و چیزهایی که ثابت میدر نظر گرفته می

  .رسیم می

استدالل که تالش ذهن برای برطرف کردن مجهول از طریق تألیف معلومات پیشین 

ای استدالل باید شروع داشته باشد، به شیوه. شودسازی میاست، توسط حرکت مفهوم

استدالل، شامل انواع . روی کندود و طی مراحلی به سوی هدف پیشخطی پیش بر 

  :شودمختلفی مانند قیاس، استقراء و تمثیل می

  .]۳٠٤، ص ۸[لذاته قول آخر  لزم عنهمن قضایا اذا سلمت  مؤلفالقیاس قول 

در . از یک قضیه به قضیه دیگر برود دهد یمقیاس چیزی است که به ذهن اجازه  

 -به یک نتیجه مجبور شدن رسیدن به یک اندیشه. شودمعین گرفته میقیاس یک نتیجه 

از این رو استدالل یک نیروی قوی و مقاومت . محل دیگر از طریق تفکر منطقی است

. محل دیگر می برد - محل به قضیه –شود که شخص متفکر را از قضیه ناپذیر تعبیر می

ص را در امتداد یک مسیر معین شود که شخسازی مینیروی استدالل این گونه مفهوم

عقالنی فکر کردن، فکر کردن در امتداد مسیرهایی است که نیروی . بردتفکر پیش می

این حرکت، گام به گام است، نه پرشی و گذشتن از چند مرحله و . کنداستدالل ایجاب می

 به سوی یک نتیجه بدون اندیشیدن درباره مسیرهای دایره
ً
یا از  ایدر حد امکان مستقیما

متفکر منطقِی دقیق، قدم به . این شاخه به آن شاخه پریدن، یا از مسیر جدا شدن است

اندیشه حرکت « یاستعاراستلزام . تا به نتیجه برسد کند یمقدم از مقدمات، آغاز و حرکت 

  .است گامبهگامی و اراد واسطه،یبی امر ،یعقالن شهیانداین است که » کردن است

در این نوع . کندمی به صورت حرکت اجباری تصویرسازی را معرفتگاهی سهروردی  

معرفت همانند جسمی است کند بلکه نفس برای رسیدن به معرفت حرکت نمیاستعاره، 

نگارش کتاب او . گیردفرد قرار می - باطن–کند و در محل که توسط نیرویی حرکت می

  :کندحکمه االشراق را چنین توصیف می

  .]۲٥۹ ، ص۲ج ، ۹[ دفعةً عجیٍب  ُروعی فی یوٍم  فی النافث القدسّی  القاه و قد... 

  :رسد در حکمت اشراق شرط به دست آوردن چنین معرفتی ریاضت استبه نظر می

. ةالمشاهدصحاب أ ةخدمه، فعلیه بالریاضات و ق بهذا و لم یقنعه الحّج و من لم یصّد ... 
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  .]۱٥٦ ، ص۲ ، ج۹[ یری نور الساطع فی عالم الجبروت ةخطف یقع لهفعسی 

، ص ۱٠[پاکان از آن روشنایی یابند مجرد از مادت، و رواناز عالم قدس نورها آید و 

۸۱[.  

  :گویداو درباره نفوس قدسی می

ممکن است که قوت نفس او و قوت این شخص تا بحدی رسد که به سبب شدت 

گان چنان بود که بزمانی سخت اندک چون او اتصال به عالم عقلی و جواهر فریشت

تحصیل معقوالت اندیشه کند، در هر مسأله او را حدود وسطی پیش آید که بدان سبب 

شود او را و قوت حدس او تا رنجی جمله معقوالت کلیات بی معلمی و کتابی متخیل میبی

چنان پندارد که بحدی بود که پس تفکر نباید کردن او را تا این این معنی حاصل شود و 

  .]٤٤۷- ٤٤٦، ص ۱٠[افکند این مسائل کسی از دور در دل او می

در یک نوع، نفس از . تصویرسازی معرفت به صورت حرکت وجود دارد بنابراین دو نوع

در این نوع . رسدکند تا به نتیجه میگام حرکت میبهکند، به صورت گاممبادی آغاز می

در نوع دیگر نفس ثابت است و معرفت از . محل استتصویرسازی، نتیجه، رسیدن به یک 

چون ظرفی تصویرسازی شده است قرار کند و در باطن فرد که هممکانی دیگر حرکت می

بنابراین، کاربردهای افعالی مانند گرفتن، رسیدن و انداختن، یک مخزن . گیردمی

یک مفهوم اشاره های خود همه به این افعال در مضمون. چیز نیستند واژگانی برای یک

هر . کند که مقداری با دیگری متفاوت استهر کدام به مفهومی اشاره می. کنندنمی

کدام منطق خود را دارد که با بقیه متفاوت است و هر کدام محصول صورتی از حرکت 

  .است که بر حوزه انتزاعی معرفت نگاشته شده است

کند و نفس ناطقه افاضه می سهروردی معتقد است که عقل فعال معقوالت را به نفس

این باور شیخ اشراق نه تنها در زبان به . آوردرا از حالت بالقوه به حالت بالفعل در می

شود بلکه در عالم رؤیا نیز به طور ناخودآگاه به صورت صورت حرکت تصویرسازی می

کمک به «و » ها هستندتغییرات، حرکت«، »ها هستندها، محلحالت«های استعاره

به همین دلیل است که در بعضی از . شودنمایان می» غییر، کمک به حرکت استت

های رمزی مانند عقل سرخ، عقل فعال در عالم مثال به صورت راهنمایی متجلی داستان

بنابراین برای این نوع . دهدنشان می) نفس ناطقه(شود که مسیر حرکت را به مسافر می

یک تحلیل این . رسد با هم تفاوت دارندکه به نظر می رمزپردازی دو نوع تحلیل وجود دارد

بستگی حالت با محل، تغییر با حرکت در تجربه متعارف، انسان به است که به دلیل هم

محل و  رؤیا به صورت را در حالت) جا فکر استکه در این(طور ناخودآگاه حالت و تغییر 
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نیز به صورت کمک به ) فکر( کند و به همین نحو کمک به تغییرحرکت تصویرسازی می

کننده تحلیل دیگر این است که عالوه بر معرفت عقلی که افاضه. شودحرکت نمایان می

آن به نفس ناطقه عقل فعال است، نوعی معرفت شهودی نیز در عالم مثال وجود دارد که 

  .کندطی آن عقل فعال که تجسم مثالی پیدا کرده است حقایقی را به نفس اعطاء می

 
  »معرفت، محاسبه ریاضی است«استعاره . ٦.٥

کند مفاهیم را به صورت اعداد مفهوم سازی می »اندیشه، محاسبه ریاضی است«استعاره 

اندیشه، محاسبه ریاضی «برهانی توسط استعاره  قیاس. های معین هستندکه موجودیت

 . شودسازی میمفهوم» است
ً
خاستگاه این استعاره یونان است که ریاضیات را  ظاهرا

توان در عبارات می این استعاره را. انددانستهآل استدالل میجوهر و صورت ایده

  :ای مانند موارد زیر مشاهده کرد روزمره

  ...که ردیگ یم جهیو نت کند یخودش حساب م شیپ او

  د؟یکن یبنداستدالل خود را جمع دیتوان یم

  :شودهای زیر تشکیل میاز نگاشت این استعاره

  اندیشیدن: محاسبه ریاضی

  مفاهیم: اعداد

  قضایا: معادالت

  گذاشتن مفاهیم کنار یکدیگر: جمع زدن

  .]۱۱٤-۱۱٥، ص ۲، ج ٤[ نتیجه: حاصل جمع

 فلسفی شناسیدر معرفت .قیاس برهانی، معتبرترین شکل استنتاج منطقی است 

  : سهرودی راه شناخِت حقیقت قیاس برهانی است

تا ببرهان حق ... غرض در شناختن اجزاء صناعت منطق شناختن قیاس برهانی است

   ].٤۱۳، ص ۱٠ [از باطل بشناسند

  :شودبه صورت عمل جمع زدن تصویرسازی میبرهان 

  .]٥٤۷، ص ۸ [من مقدمات یقینیه مؤلفالبرهان قیاس 

. داندفطریات و بدیهیات و علوم مبتنی بر بدیهیات میسهروردی علوم یقینی را 

مجربات و (فطریات و بدیهیات، اولیات، مشاهدات به حس ظاهر و باطن و حدسیات 

  . ]٤٠- ٤۱ص ،۲، ج ۹[هستند ) متواترات

طور که از وجه تشابه برهان و محاسبه ریاضیاتی مانند جمع زدن این است که همان



  ٧٩   شناسی سهروردیکاربرد استعاره در معرفت

جمع مشخص دست یافت، در قیاس وان به حاصلتجمع اعداد مشخص و واضح می

  .توان به نتیجه مشخص و واضح رسیدبرهانی نیز از تألیف مقدمات مشخص می

 
  »است معرفت، ساختمان« استعاره.٥.۷

هایی که فالسفه تفکر را به نحو استعاری از نظر لیکاف و جانسون یکی از راه

این استعاره، این در . ساختمان استکنند، مفاهیم مربوط به حوزه سازی می مفهوم

وگو های سازه، پی، شالوده از حوزه ساختمان برای گفتشود که عبارتامکان فراهم می

اجزای مفهوم ساختمان که برای ساختاربخشی به . درباره استدالل به کار برده شود

ر زبان چندین نمونه د .روند پی ساختمان و اسکلت آن هستندمفهوم استدالل به کار می

  :شود یمسازی ها به صورت ساختمان مفهومروزمره وجود دارد که در آن استدالل

  است؟ شما هینظر انیبن نیا

 .زدیر یفرو ماستدالل  نیوگرنه ا میدار ازین یشتریب اتیبه واقع ما

  .]٦۳-٦٤، ص۳[ او را ثابت کردند هینظر نیآخر اساس بودن یب

داند که علوم فطری یقینی را همانند ساختمانی می استداللشیخ اشراق نیز ساختار 

بحث  -او در تلویحات. ، بنای ساختمان هستندغیر فطریهای آن و علوم و بدیهی، پایه

  :گویدمیاره بدیهی و غیر بدیهی درب -منطق

اعلم ان العلم إما تصور و هو حصول صوره الشیء فی العقل و إما تصدیق هو الحکم 

 و کل منهما  ....بنفی و إثباتی التصورات إما عل
ً
و التصدیق اال علی تصورین فصاعدا

یقسم إلی فطری و غیر فطری، فأول األول کتصور مفهوم الشیء و الوجود و ثانیه کتصور 

و قسما التصدیق کحکمک بأن الکل أعظم من الجزء و أن العالم ممکن  العقل و الملک

لفکر هیهنا اجماع االنسان علی االنتقال الوجود و غیر الفطری یقتنص بالفکر و نعنی با

  .]۱، ص ۱۱[ من علمه الحاصل الی علمه المستحصل

 ترتیب ای برسند که علم و آگاهی به آنهای پایهمعلومات باید به گزاره
ِ
ها محتاج

بدیهیات و فطریات از . معرفت نظری باید بر پایه بدیهیات بنا شود. مقدمات دیگری نباشد

مجربات و (و حدسیات ) به حس ظاهر و باطن(ولیات، مشاهدات نظر شیخ اشراق، ا

  :شودساختمان معرفت بر پایه بدیهیات بنا می. هستند) متواترات

 
ً
ّنا بعض احوالها ثّم بنینا علیها علوما

ّ
ا شاهدنا المحسوسات و تیق

ّ
 - حةًيصحکما ان

  .]۱۳، ص ۲، ج ۹[ها یعل ینبناء، ثّم یات اشیفکذا نشاهد من الروحان - رهایئه و غیکاله
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 الیالبراه یستعمل فیفال 
ّ
 أویسواء کان فطر ینیقین اال

ً
اس یق یف یفطر یعل یبتنی ا

  .]٤۲، ص ۲، ج ۹[ح یصح

  .]۱٠، ص۲، ج ۹ [....رهیه و غیعل یبتنیع ما یو ما ذکرته من علم االنوار و جم

 یعل یبتنیفاّن من هذه القواعد ما . ةينور نتظم أمرهم دون سوانحیون ال یبل االشراق

  .]۱۳، ص ۲، ج ۹[هذه االنوار 

  ساختمان یها هیپا: حوزه مبدأ

  یعلوم فطر: حوزه هدف

  ساختمان یبنا: حوزه مبدأ

  یر فطریعلوم غ: حوزه هدف 

و  یفطر یساختمان هستند، باورها یساختمان مقدم بر بنا یهاهیطور که پاهمان

  . هستند یهیر بدیغ یمقدم بر باورها یهیبد

 
  جهینت. ٦

ق یذهن و اقسام ادراکات از طر. توان از استعاره جدا ساختینم را یزبان و فهم فلسف

ف و یات، تعری، ادراک کلی، عقلیانواع ادراکات حس. شوندیم یسازاستعاره مفهوم

در ادراک . شودیم یرسازیتوسط استعاره تصو یسهرورد یشناساستدالل در معرفت

 ینقش» دن استیمعرفت، د«، استعاره یط محسوسات و مقوالت عالیمحسوسات، بسا

ات، توسط یکل. است» معرفت، گرفتن است«، استعاره یان ادراک عقلیبن. دارد یاساس

شود یم یرسازیتصو یواره حرکتاس به صورت طرحیق. شوندیده میواره ظرف فهمطرح

ن ساختار معرفت یچنهم. شودیف میصتو یاتیاضیهمانند محاسبه ر یاس برهانیو ق

 یهاهیبه منزله پا یهیو بد یفطر یشود که باورهایم میترس یبه صورت ساختمان ینیقی

  .ساختمان هستند یبه منزله بنا یرفطریغ یساختمان و باورها
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