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  :چكيده 
بينـي و   زبان هنري عرفان است و از جهان ةهاي برجستيص از شاخصاستفاده از تشخ 

موالنا معتقد است كه تمام مخلوقات و . گيردرفاي هنرمندي چون موالنا نشأت مينگرش ع
ـ  پديده روي محركـه و  هاي هستي، از نوعي حيات و آگاهي و هوشمندي برخوردارند كه ني

ة جـا بوضـوح در آثـارش    بازتاب اين طرز تلقي هم. مال استسوي كهدايت كننده آنها ب
قابـل   هاي مهم زبـان و سـبك بيـان او   به عنوان يكي از ويژگي غزليات و مثنوي خصوص ب

  .تشخيص و درخور مطالعه است
موالنا پرداخته است  مثنويحاضر به بررسي تشخيص و انواع ساختارهاي آن در  ةمقال

ز امتيازات بالغي و سبكي زبان او بازنمايـد و بـا مقايسـة    تا اهميت آن را به عنوان يكي ا
همچنين با مقايسـة  . استفاده از هريك را نشان دهد ميزانساختارهاي متنوع تشخيص، 

تعداد كل اسناد مجازي و تعداد كل پنج شاخص ديگر سبك اين شـاعر، يعنـي تشـبيه،    
قـرار  در مقـام دوم   آميزي، برجستگي اين سـاختار كـه   تمثيل، اغراق، پارادوكس و حس

  .گرددگرفته است، بيشتر آشكار مي
  

  :كلمات كليدي
  .تشخيص، ساختار، سبك، موالنا، مثنوي 
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  :مقدمه
كه بـراى   ائييعنى در معن ،كار بريماى را در غير معنى حقيقى آن ب دانيم كه اگر كلمهيم

بـه قلمـرو    اين نوع كاربرد در واقع خروج از مرز حقيقـت و وارد شـدن   ،آن وضع نشده است
مجاز را بـه دو نـوع تقسـيم     ،غتاما علماى بال. مجاز است و مجاز خود به همين معنى است

مجاز لغوى خود به دو نوع قابل . مجاز لغوى يا مفرد و مجاز عقلى يا مجاز در جمله :كرده اند
ميان معنى حقيقى و  ةقن عالآدر حقيقت  نوعى از مجاز است كه در  ،استعاره: تقسيم است

هـاى   قـه توانـد عال يو نوع ديگر مجاز مرسل كـه در آن م قه مشابهت باشد جازى از نوع عالم
امـا آنچـه در اينجـا     ،جز مشابهت وجود داشته باشدعددى ميان معنى حقيقى و مجازى بمت

محور بحث ما است، نوع دوم مجاز يعنى مجاز عقلى يا اسناد مجازى است كه محل وقوع يـا  
فعـل يـا    ،شود كه متكلميآن مجاز عقلى گفته ماز آن جهت به  .استعمال آن در جمله است

دهـد،   عليه نسبت مىتخيل خويش، به مسند ةز قوا صفتى را به يارى نيروى عقل و استفاده
توانـد در حقيقـت   يز آن فاعل صادر شود و صفتى كـه نم تواند ايفعلى كه در عالم واقعيت نم
  . متعلق به آن موصوف باشد

  
  نظر علماي بالغت و عرفا اسناد مجازي از

آنچه مـا   .مبحث اسناد مجازى است ،هاى صور خيال از وسيعترين و زيباترين حوزهيكي 
غـت قـديم بـه نـوعى     در بال ،شناسيممى (personification) امروز تحت عنوان تشخيص

. مكنيه و تخييليه به اجمال مـورد بحـث و بررسـى قـرار گرفتـه اسـت       ةتحت عنوان استعار
:  گويـد يبـاره م يندر ا انوار الربيـع صاحب  ) 153:صور خيال در شعر فارسىكدكنى، شفيعى (
فس خويش چيزى را بـه  بدين معنى كه شخص در ن ،تشبيهى است مضمر استعاره بالكنايه«

نمايـد،   ك از اركان تشبيه به جز مشـبه اشـاره نمـى   يبه هيچ كند اما صراحتاًيچيزى مانند م
آن تشبيه مضمر  ةگردد كه نشانيبراى مشبه ذكر مبه  مشبهتنها بعضى از خواص و مختصات 

 ؛شود به براى مشبه، استعاره تخييليه ناميده مى است و اثبات و اسناد مختصات و لوازم مشبه
به عاريـت گرفتـه شـده و ايـن كـار      ،  آن لوازم و خواص براى مشبه ،چرا كه از رهگذر تخيل

به  زيرا به يارى خيال، مشبه از جنس مشبه ،به در تشبيه است موجب كمال و پايدارى مشبه
  : يكى از مثالهايى كه ذكر شده است اين است. شوديو برابر با آن دانسته م

   قنطَاَ ةِكايشبِ ىحال سانُلفَ         حاًفصم كرِّبِ كرِشُبِ قتطَن نَئلَفَ
ا زبان حالم بـه  اگر زبانم به سپاس نيكي تو با فصاحت و شيوايي سخن ميگويد ام: معني 

  . شكايت گوياترست 
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اسـت و اثبـات زبـان     استعاره بالكنايـه  )كه ذكر نشده است(تشبيه حال به انسان متكلم 
معالم در . باشدياستعاره تخييليه م ،لت بر انسان متكلم استبراى حال كه باعث پايدارى دال

به اين نكتـه اشـاره شـده     ،و تخييليه و ذكر مثال نيز پس از بحث از استعاره بالكنايه غهالبال
تـوان گفـت كـه    يدر حقيقـت م . زم و مقـارن يكديگرنـد  كه اين دو نوع استعاره همواره مـال 

معصـومى  (. يا مكنيه است شكل تفصيلى و گسترش يافته استعاره بالكنايه ،استعاره تخييليه
معانى و بيان و در علم غه، رجايى، معالم البال؛ 253، 252 :انوار الربيع فى انواع البديعمدنى، 
جان، يفعال يا اوصاف انسانى به اشياى بنسبت دادن ا ،منظور از تشخيص ) 309-307 :بديع

 Abrams. J.A.Cuddon, , The ,.(مفاهيم كلى و انتزاعى است روح طبيعت يابيعناصر 

dictionary of literary Terms, Beritania, 1979, personification(  عبـد
شخيص، درباره نقش و كاركرد استعاره مكنيه و تخييليه يا ت غهسرار البالاالقاهر جرجانى در 

به يارى همـين اسـتعاره جمـادات را زنـده و زبانـدار و      «: گويديبزيبايى سخن گفته است، م
يـابى و   آرا مى زبان را فصيح و سخنور و چيزهاى صامت و گنگ را خطيب و سخنگو و بزم بى

سـپس   ».انـد  ى كوتاه و نارسـا روشـنگر و پرتجلـى شـده    در اين عرصه پرشكوه است كه معان
 ثيربخشى بيشـتر و أاى است كه تشبيهات را از ت دهد كه بكارگيرى چنين استعارهيتوضيح م

ات و تجسـم و بـه اوصـاف    حيـ  ف،سازد، به مفاهيم لطييمرتبه تحسين و اعجاب برخوردار م
 شـعر  ةاستعاره بيشتر ويـژ  اين نوع المعجمدر . بخشديروحانيت و لطف م ،جانيجسمانى و ب

آنچه به اوصاف شـعرا مخصوصـتر    ،جازاتو از ساير انواع م«: دانسته شده، در آنجا آمده است
جمادات، حيوانـات غيرنـاطق اسـت     ةمكالم ،م منظوم تداولى بيشتر ندارداست و جز در كال

ريـاح و  دمـن و   ل والطـ ت تيغ و قلم، شمع و چراغ، و گل و بلبل و مخاطبات ااچون مناظر
اى  اين تعريف ناظر به كاركردهاى تشخيص اسـت كـه از قلمـرو گسـترده     .كواكب و غير آن
المعجـم فـى   رازى،  قـيس  ؛25و  24 :غـه اسرار البالعبد القاهر جرجانى، (  ».برخوردار است

   ) 361 :معايير اشعار العجم
ن و كارگيرى تشخيص و انـواع آن از خصـايص و برجسـتگيهاى زبـان هنـرى عرفـا      اما ب

ن و ا«: م الهى كهاز اين كال ثرأبينى او مت نا است، ذهنيت و جهانعارفان هنرمندى چون موال
من شىء الّا يسبح بحتمـامى ذرات كاينـات و اجـزاى     )44سوره اسرا، آيه: قرآن كريم(» همد

ذر دانـد و از ايـن رهگـ   يعور و معرفت نسبت به هستى مطلق مهستى را برخوردار از نوعى ش
كند، البته او براى داشـتن چنـين   يات، تكلم و تحرك و پويايى تلقى مآنها را برخوردار از حي

اى از معرفت نسـبت بـه جهـان     مندى انسان از مرتبه ل است و آن بهرهئشرطى قا ،طرز تلقى
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ر نا از آن به محرميـت تعبيـ  غيب و ادراك وحدت حق با او است و اين قابليتى است كه موال
  : فرمايدياو از زبان جمادات مكرده است، 

ــيم ــيريم و هشــ ــميعيم و بصــ ــا ســ  مــ
ــادى م   ــوى جمـ ــما سـ ــون شـ ــديچـ  رويـ

ــد   ــا رويـــ ــالم جانهـــ ــادى عـــ  از جمـــ
ــادات آيـــــدت  فـــــاش تســـــبيح جمـــ

  

ــيم    ــا خامشـ ــان مـ ــما نامحرمـ ــا شـ  بـ
 محــرم جــان جمــادان چــون شــويد    
 غلغــــل اجــــزاى عــــالم بشــــنويد   

 تاويلهــــــا نربايــــــدت  ةوسوســــــ
 

    )1027 – 1024ن، ج دوم، دفتر سوم، ابيات ، به تصحيح نيكلسومثنوى(
  

  ساختارهاي مختلف اسناد مجازي در مثنوي
، )از نـوع فعلـي و وصـفي   (جـان بخشـي   : اسناد مجازي در سه بخش قابل بررسي اسـت 

. و سرانجام، استعاره مفرد يا مصرحه) از نوع فعلي، وصفي، ندايي و استعاره مكنيه(تشخيص 
هـا از دو   داري از اطاله كالم و رعايت اختصـار، شـواهد و نمونـه   الزم به ذكر است براي خود(

  .)دفتر اول و دوم برگزيده شده است
مواردى از ابيات كه در آنها افعال يا اوصاف جانداران  .از تشخيص است اسناد مجازى اعم

 ،جان يا مفـاهيم تجريـدى و انتزاعـى اسـناد گرديـده     يهاى ب ديگر جز انسان به اشيا و پديده
  .اند، تا از مقوله تشخيص تمييز داده شوند بخشي ذكر شدهعنوان جان تحت
  
  :جانبخشي فعلي -

  چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت   شتافتيمچون قلم اندر نوشتن  - 1/114
   فعلي  از نوع  ، اسناد مجازي جانبخشي)  جانداران  از افعال(كار   در انجام  شتافتن

   روان  بين  بر خيالي  تو جهاني  نر روانيست وش باشد خيال اند -70/1
  :71  بيت  قرينة  ، به قدرت  با اعمال  همراه  در آوردن  حركت  به 

   و ننگشان  فخرشان  وز خيالي      و جنگشان  صلحشان  بر خيالي
   فعلي  ، تشخيص) انسان  عملي  هاييئو توانا  از افعال( 

  : بخشي وصفىنجا -
   است  سبز و تربى بهار و بى خزان   حالت برتر است      عاشقى زين هردو  - 1/1794

    وصفي  جانبخشي)  گياهان  از اوصاف(،  بودن  و با طراوت  تازه:  و تري  سبزي
  عشق جان طور آمد عاشقا     صاعقا  موسي رَّو خَ  طور مست -26/1

   وصفي  از نوع  بخشيطور، جان  به  اسناد مستي
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  تشخيص فعلي -
   گر گردد ز بيم البه  مومن  كو به     جحيم  فرمود از گفت  فيمصط - 1248/2

    فعلي  تشخيص)  جحيم:  ، فاعل انسان  از افعال(،  نمودن  ، تضرع كردن  البه 
  را ربود   سوز نارم  نورت  كه  هين  زود    شاه  اي  بگذر ز من  گويدش - 1249/2 
: مـاني ز(،  فعلي  تشخيص)  جحيم:  ، فاعل نانسا  از افعال(و تقاضا،   درخواست  جهت  گفتن 
  )» ا ناريطفَاَ َ كنور  نَّاَفَ  ومنيا م«:  حديث  به  است  اشاره

    كرم  و درياي  حق  ةاز خزان     دژم  خاك  اين  است  دزديده  هر چه - 2954/2
    فعلي  تشخيص)  خاك  ، فاعل انسان  از افعال(،  دزديدن 

  كرد  لقمه  را يك  فرعون  ملكت  خورد   آب  موسي  ستعصا از د  چون -919/2
  قابليـت   كه  عصا در دستي  قرار گرفتن: از  است  ، استعاره موسي  عصا از دست  خوردن  آب
رو موثر   بود از اين  متصل  حق  انتهاي  بي  قدرت  به،   دست  آن  و قدرت  را داشت  معجزه  انجام
  .شد  واقع

  سـحر سـاحران    كـردن   باطل: از  است  عصا، استعاره  توسط  فرعون  لكتم  كردن  لقمه  يك
ـ «شـعرا،    سـوره  45  آيه  دارد به  تلميح. (گرديد  اقتدار فرعون  تزلزل  موجب  كه   موسـي   يالقَفَ
عفَ  صاهاذا هما يأفكون  فلقُتَ  ي «(  

  تشخيص وصفي -
  را نبود حيا   تيغ  ريدنكز ب    اسپر ميا   بي  الماس  اين  پيش - 692/1

    وصفي  تشخيص)  انسان  از اوصاف(حيا  
   او ز نقص  شد و رست  كامل  صوفي    رقص  شد به  طور از نور موسي  كوه - 867/1
  . وصفي  تشخيص)  انسان  از احوال(  يافتن  رهايي  و كاستي  و از نقص  شدن  صوفي:  دوم  مصراع

    پرشكوه  نافريدي  گر نبودي     كوه  تاجمح  مضطرب  زمين  وين - 3276/2
،  وصـفي   ، اسـناد مجـازي   جانبخشي)  زمين  ، موصوف جانداران  كليه  از اوصاف(،  مضطرب 

  ) » مكُبِ ميدتَ  ناَ  واسير  االرضِ  في  القيو« : نحل  سوره 15  آيه  به  تلميح(
هاى  ار دادن اشيا و پديدهب قرطبخشى از راه منادا و مخا تشخيص ندايى نوعى شخصيت

  . جان يا مفاهيم كلى و انتزاعى است بى
  :تشخيص ندايي -

  در فصد ما   اي زهرآلوده  نيش    تو اندر قصد ما    خنجر تيزي - 2312/2
)  فلـك   ، فاعـل  انسان  از افعال(  ، جراحي زدن  رگ:  ، فصد كردن ، كشتن كردن  قصد كسي 

  :بيت زيردر   شده  ناد دادهاس  فلك  به  اعتبار اينكه  به
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  آخر زمان  بدهگردى، يتيز م  آخر زمان      ةدر فتن اى فلك - 1/2311
    از تو جهان  شوم  من  تا كه  باش     نگنجد در جهان مي  و نازت  غنج - 3269/1

  تهديد   ، در اينجا متضمن تن  به  روح  خطاب 
  رو گلزار شو  را كه  آتش  يمگو  پر نار شو    هين  كه  بحر را گويم - 1628/2

 :تكـوير   از سوره 6  آيه  به  تلميح:  اول  مصراع(امر،   متضمن  ، خطاب بحر و آتش:   مخاطب 
  از سـوره  69  آيـه   بـه   تلمـيح   دوم  گيرد، مصرع  درياها آتش  كه  ، آنگاه» و اذا البحار سجرت«

  ) » ابراهيم  برداً و سالماً علي  قلنا يا نار كوني« :انبيا
  . آيد كارگيرى اين نوع از تشخيص پديد مىهاى شاعرانه با ب بسيارى از مكالمه

استعاره مكنيه از نظر شكل و  مقاله،در اين . استعاره مكنيه است ،ديگر از انواع تشخيصها
اراى شـكل اجمـالى آن د   .به دو نوع اجمالى و تفصيلى تقسـيم شـده اسـت    ،ساختار صورى

  .صورت اضافه استعارى استو بساختمانى فشرده 
  : استعاره مكنيه اجمالي -

   است  مانده  و خامش  گشت  كو مراقب      است  خوانده  او چه  خاك  گوش  تا به -1455/1
  .گوش خاك 

  صورت اوميد را گردن زدست  گفت ديديت آن قضا مبرم شدست -2531/1
  .اميد  صورت
   نيست  اهللا  جز غم  در دماغش    نيست  فكرها آگاه  خود زين  عقل -2622/1

  كـه   و تمييـزي   بصيرت  قدرت: از  است  ، استعاره عقل  دماغ  ، يعني دماغش  دوم  در مصرع
  نفـس : مـاني ز. (گزينـد يرا برم  و روحـاني   و امـور معنـوي    موجود است  انسان  الهي  در فطرت

  ) معنوي  نيازهاي  دنبال  و عقل  است  مادي  معاش  جوياي
   نيابند و خطاب  ز آتش  پختگي      آب  و فرزندان  آب  حجابي  بي -832/2

  ، خطـاب  آتـش   خطاب  يعني  دوم  در مصرع  خطاب. انسانها: از  است  ، استعاره آب  فرزندان
  و كمال  و پختگي  نفس  در تربيت  كه  سلوك  طريق  رنجها و رياضتهاي: از  است  استعاره  آتش
  :830  بيت  به  با توجه.  موثر است  سالك
   و خوش  او سرخ  است  و آتش  زير پتك      فقير سختكش  آهن  آن  هست 
  :835  بيت  به  با توجه  البته 
   است  رابطه  ها را با وجودش شعله      است  واسطه  كو بي  است  فقير آن  پس 

  .  دانست  سرار غيبو ا  و معارف  الهي  از تجليات  را استعاره  آتش  خطاب  توان مي
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  : استعاره مكنيه تفصيلي -
  .صورت جمله كامل استشكل تفصيلى آن ب

    را گردد غالم  ذره  آن  آفتاب      آرد پيام  آفتاب  زان  اي ذره -1161/2
  در مقابل  آن  هاي و پديده  طبيعت  شدن  مطيع: از  است  ، استعاره از آفتاب  ذره  آوردن  پيام
  . است  شده  برگزيده  زمين  در روي  اهللا  خالفت  هب  كه  انساني

    وصال  بداند قدر ايام  جان      گوشمال  را فراقش  تا دهد جان -2634/2
در   حـق   و رحمـت   از لطـف   دوري:  از اينكـه   فـراق، اسـتعاره    توسـط   جان  دادن  گوشمال

  از ايـن   تعـالي   و مـراد حـق    و اسـت ا  از غفلت  يا بازتابي  عاصي  بنده  و مجازات  تنبيه  حقيقت
  . است  گمراه  بنده  آوردن  راه  به  تنبيه

   چرا است  خاري ةخست  جانش  پاي    خدا است  گلستان  كه  لقمان  جان -1965/1
  ملكـوتي   و وجـه   الهي  جان  شأن  تنزل: از  است  ، استعاره خاري  به  جان  پاي  شدن  خسته 

خـار تعبيـر   .  حقيـر نفسـاني    يا خواهشهاي  جسماني  نيازي  به  اشتغال  هواسط  به  وجود انسان
  . است  تعبير كرده  لقمه  به  از آن 1961در   كه  است  چيزهايي  از همان  ديگري

  را باشد اسير  قطره  بحر آن  هفت  شد سفير   كز بحر وحدت  اي قطره -1612/2
از   حس  عالم  اجزاي  تمامي  و اطاعت  شدن  ليمتس: از  ، استعاره شدن  بحر اسير قطره  هفت

  .  است  شده  برانگيخته  خلق  هدايت  جهت  حق  از سوي  كه  كوچك  خاكي  انسان
اين دو نوع ساختار اجمالى و تفصيلى تشخيص برابر با همان استعاره مكنيـه و تخييليـه   

يـا تشـخيص تفصـيلى و    نكته قابل ذكر در اسـتعاره مكنيـه تفصـيلى    . غت قديم استدر بال
بخشي در  بخشى يا جان تفاوت آن با تشخيص فعلى اين است كه جنبه استعارى و شخصيت

ــر اســت   ــل منحص ــى در فع ــتعاره و    ،تشــخيص فعل ــيلى اس ــه تفص ــتعاره مكني ــا در اس ام
بخشى در تمام اجزاى جملـه گسـترده شـده اسـت و هريـك از عناصـر جملـه در         شخصيت

تر بودن يكى نسـبت   اى است و اين گسترده ش و وظيفهصاحب نق، گيرى اين تشخيص شكل
  .به ديگرى تنها تفاوتى است كه ميان آن دو وجود دارد

  
  : مفرد يا مصرحه  استعاره -

اقع يكى از انواع مجاز لغوى يا مجاز مفرد است و عبـارت از حـذف   واستعاره مصرحه در 
قه كه همان عالاست م در كالبه همراه با آوردن بعضى از مختصات مشبه  مشبه و ذكر مشبه

مشابهت ميان معنى حقيقى و مجازى است و مخاطب را به منظور و مراد استعاره رهنمـون  
   )292: غهمعالم البالمحمد خليل رجايي، (. شود مى
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   ها منقطع  هم از او حبل سبب  ها مطلع       شمس باشد بر سبب - 2/1111
يعنـي منقطـع شـدن    ( كه در بيت آمـده استعاره از خداوند است و توضيحى  ،كه شمس

  . روشنگر معنى استعارى آن است ،)ها از او حبل سبب
   دله  نگار ده  آن  از جفاي      گله  و گيرم  بگذارم  اين  شرح -1773/1
  تجلـي   هسـتي   در عـالم   ونـاگون صـور گ   بـه   كه  تعالي  حق: از  است  ، استعاره دله  نگار ده

  تجليـات   كردگار داراي  حضرت  يعني  حقيقي  محبوب  آن  كه  اينست  به  اشاره:مانيز. (كندمي
  .) شان  كلُّ يومٍ هو في، تكرار نيست  و در تجلياتش  داتموجو  بر همه  است  شمار لطيفه  بي

  دو تو  گاهي  گهي  گرديمي  راست  تو   كه  نيزه  اي  است  گرداني  نيزه -1121/2
و   بطور اعم  و موجودات  هستي  جهان: از  استعاره  ، نيزه تعالي  حق: از  ، استعاره گردان  نيزه
  . طور اخصب  انسان
   كجا است  چوگاني  چوگانيم  گوي    راست  كه  دامي  چنين  اين  ما شكاريم -1310/2 

  1311/2  در بيت  ، نفاط خياط  ، همچنين تعالي  حق: از  ، استعاره چوگاني
  كو  نفاط  سوزد اينميدمد مي    كو   خياط  دوزد اينميدرد مي 

  ، استعاره ، سوزاندن ، دريدن جانموجود بي  به  بخشيدن  حيات: از  ، استعاره ، دوختن دميدن
  .) ميراننده  و هم  است  جانبخش  هم:  سوزد، يعنيميدمد، مي: يكلسونن. ( از ميراندن

  
  هاي مربوط به اسناد مجازيجدول

يعنى دو نـوع فعلـى و وصـفى در دو دفتـر اول و دوم      يخشبنجدول اول شامل انواع جا
 65از اين تعـداد دفتـر اول،    .است مورد 94بخشي در دو دفتر،  مثنوى است، تعداد كل جان

 85/30مـورد حـدود    29م شـامل  ورا به خود اختصـاص داده و دفتـر د    15/69 مورد يعنى
بخشي دفتر اول بيش ناد جاشود كه تعديشي بوده است، بدين ترتيب معلوم مبخ درصد جان

مـورد از نـوع فعلـى كـه      56بخشي در دو دفتـر،  مورد جان 94بر دفتر دوم است، از از دو برا
ت، درصـد كـل اسـ    43/40مورد از نـوع وصـفى كـه شـامل      38درصد كل و  57/59شامل 

  .بخشي فعلى بيش از نوع وصفى آن استنبنابراين تعداد جا
تشخيص فعلى، وصفى، ندايى : رديف 4ت داراى شامل انواع تشخيص اس 2جدول شماره 

و در  313د در دفتر اول وكه تعداد موج 513تعداد كل انواع تشخيص در دو دفتر  .و مكنيه
دفتر دوم، كه تعداد تشـخيص   99/38دفتر اول،  1/16مورد بوده است يعنى  200دفتر دوم 

  . درصد بيش از دفتر دوم است 22طوركلى در دفتر اول  به
شامل انواع استعاره مكنيه اعم از اجمالى و تفصـيلى اسـت، تعـداد كـل      3شماره جدول 

 52درصد متعلـق بـه دفتـر اول و     40/58مورد يا  73.مورد 125استعاره مكنيه در دو دفتر 
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درصد از دفتر دوم است،بنابراين تعداد اسـتعار مكنيـه دفتـر اول بيشـتر      60/41مورد يعنى 
  .است

درصد مكنيه تفصـيلى   80/52درصد مكنيه اجمالى و  20/47، مورد در دو دفتر 125از 
 .باشـد يدرصد بيشتر از مكنيـه اجمـالى م   5 است، نتيجه آنكه تعداد مكنيه تفصيلى بيش از

را در دو دفتـر   )513(و تشـخيص  )94(بخشـي نجازم است كه اگر مجموع تذكر اين نكته ال
توانيم چنين استنباط كنيم يم از اين حاصل جمع .آيد به دست مى 607عدد   ،حساب كنيم

حـداقل در دو دفتـر مـورد     ،يى در مثنـوى كه تعداد موارد اسناد مجازى از بسامد بسيار باال
  .بيشترين فركانس را دارا است تشبيهبرخوردار است و پس از  ،محاسبه

طورى كه مجمـوع آن در  را در ميان انواع استعاره دارد باستعاره مصرحه كمترين بسامد 
  .مورد مشاهده گرديد 20و دفتر دوم  11دفتر اول  ،31ر دو دفت

  خشيبانواع جان -1جدول
دفتر  دفتر اول نوع اسناد مجازي وصفي

 دوم
  جمع

  
  بخشي فعليجان

 تعداد
  درصد سطري
  درصد ستوني

 درصد كل

38 
07/66  
92/56  
36/39  

19  
93/33  
52/65  
21/20  

56  
100  

  
57/59  

  
  خشي وصفيجانب

 تعداد
  درصد سطري

  ستوني درصد
 درصد كل

10 
32/26  
48/34  
64/10  

10  
32/26  
48/34  
64/10  

38  
100  

  
43/40  

 تعداد  جمع
  درصد ستوني

 درصد كل

65 
100  
15/30  

29  
100  
85/30  

94  
  

100  
  

  انواع اسناد مجازي - 2جدول 
دفتر  دفتر اول نوع اسناد مجازي وصفي

 دوم
  جمع

  
  تشخيص فعلي

 تعداد
  درصد سطري
  درصد ستوني

 درصد كل

126 
78/54  
25/40  
56/24  

104  
22/45  
00/52  
27/20  

230  
100  

  
83/44  

 76 تعداد  
85/80  

18  
15/19 

94  
100  
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 درصد سطري تشخيص وصفي
  درصد ستوني

 درصد كل

28/24  
81/14  

00/9 
51/3  

  
48/12  

  
  تشخيص ندايي

 تعداد
  درصد سطري
  درصد ستوني

 درصد كل

38 
38/59  
14/12  
41/7  

26  
62/40  
00/13  
07/5  

64  
100  

  
48/12  

  
  استعاره مكنيه

 تعداد
  درصد سطري
  درصد ستوني

 درصد كل

73 
40/58  
33/23  
23/14  

52  
60/41  
00/26  
14/10  

125  
100  

  
37/24  

  
  جمع

 تعداد
  درصد ستوني

 درصد كل

313 
100  
01/61  

200  
100  
99/38  

513  
  

100  
  

  انواع استعاره مكنيه -3جدول 
دفتر   دفتر اول نوع استعاره مكنيه

  دوم
  جمع

  
نيه مك

  اجمالي

 تعداد
  درصد سطري
  درصد ستوني
 درصد كل

51 
44/86  
86/69  
80/40  

8  
56/13  
38/15  

40/6  

59  
100  
  

20/47  
  

مكنيه 
  تفضيلي

 تعداد
  درصد سطري
  درصد ستوني
 درصد كل

22 
33/33  
14/30  
60/17  

44  
67/66  
62/84  
20/35  

66  
100  
  

80/52  
 تعداد  جمع

  درصد سطري
  درصد ستوني
 درصد كل

73 
100  

40/58  

52  
100  

60/41  

125  
  
100  

  
  
  
  
  



  263/اسناد مجازي و ساختارهاي مختلف آن در مثنوي مولوي                                                   

 

 

  :نتيجه
وجه تسميه مجاز عقلي از آن . محل وقوع مجاز عقلي يا اسناد مجازي، در جمله است -1

  .گردداسناد مي روست كه فعل يا صفتي به نيروي خيال به مسنداليه
 .در بالغت قديم است و تخييليه استعاره مكنيه معادل)personification(تشخيص -2

 .اره تخييليه شكل تفصيلي استعاره مكنيه استاستع -3

چون در نظر او هستي . هاي سبك و زبان عرفايي چون موالنا استتشخيص از شاخص -4
 .و اجزاي آن همگي زنده و پويا هستند

 .بخشي و تشخيص قابل تقسيم استنوع جان اسناد مجازي به دو -5

از انسـان بـه اشـيا يـا مفـاهيم      بخشي نسبت دادن افعال و اوصاف جانداراني غير جان -6
 .انتزاعي است كه شامل دو نوع فعلي و وصفي است

ـ     -7 جـان يـا مفهـوم     يتشخيص ندايي از رهگذر مورد ندا و خطـاب قـرار دادن پديـده ب
 .شودانتزاعي ايجاد مي

شـكل  . استعاره مكنيه از نظر ساختار به دو نوع اجمالي و تفصيلي قابل تقسيم اسـت  -8
 .شودكل تفصيلي، در قالب جمله ديده ميرت اضافه استعاري است و شصو اجمالي آن به

استعاره مفرد يا مصرحه يكي از انواع مجاز لغوي يا مفرد است؛ يعني حذف مشـبه و   -9
 .به همراه با عالقه مشابهت آوردن مشبه

توان چنين نتيجه گرفت كـه اسـناد    بخشي و تشخيص، مي با احتساب مجموع جان -10
ضمناً ذكر اين نكته نيز در خـور  . امد بااليي در مثنوي موالنا برخوردار استمجازي از بس

بـا تعـداد   ) 607(توجه است كه مقايسة تعداد كل اسناد مجازي در دو دفتـر اول و دوم  
) 20(آميـزي   و حـس ) 37(، پـارادوكس  )92(، اغراق )502(، تمثيل )708(انواع تشبيه 

ه در ميان اين شش شاخص برجستة زبان موالنا مورد در اين دو دفتر نشانگر آن است ك
در مثنوي، اسناد مجازي جايگاه دوم را كسب كرده است كه تشخّص و بسـامد اسـتفادة   

 .كند موالنا را از اين ساختار بيشتر مشخص مي

: تشـخيص فعلـي  : نتايج مقايسة درصد كل انـواع تشـخيص بـه ترتيـب عبارتنـد از      -11
 .48/12: ، تشخيص ندايي32/18: تشخيص وصفي ،37/24: ، استعاره مكنيه83/44

 .درصد بيشتر از نوع اجمالي است پنجاستعاره مكنيه تفصيلي  -12

 .استعاره مصرحه كمترين بسامد را دارد -13
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