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 چکیده

ــ  333عرفی شیرازی ) گیری و نیز معروف است و در شکل «تازه مخترع طرزِ» بهه. ق.( که  319ـ
شته     تکو سزایی دا سبک هندی نقش ب ضامین تازه      و ین  ست که هم در خلق م شاعرانی ا   ،از جمله 

آفرینیِ تازۀ خود را با مهارتی خالقانه و  مضمون  هم کرده و موفّق عملابداع ترکیبات و تصاویر بدیع  
شکل          شگردهای ادبی  ُصور خیال و  صربه فرد از  ستفادۀ منح ست با ا دیوان عرفی  . تورّقی در داده ا

نمایانگر کثرتِ مضامین و ترکیبهای نوینی است که پیش از وی در شعر دیگر شعرا دیده نشد. عرفی  
وفورِ تصـــویرهای انتزاعی در دیوان او به عنوان یک عامل  همچنین نخســـتین شـــاعری اســـت که 

شیو      . خودنمایی میکندساز دیده  سبک  ستارکه به  صلی این ج سش ا صیف -تحلیلیۀ دو پر با  ی و تو
های خاص عرفی برای ـــ ابزارها و شیوه5 عبارتند از:است، یی نگاشته شده کتابخانهاستفاده از منابع 

ـــ کداع عنصر ادبی در دیوان عرفی برای آفرینش تصویرهای 2آفرینش تصویرهای انتزاعی کدامند؟ 
ــته ــت؟ انتزاعی برجس ــوص در  در خور توجّهنکتۀ در طول متن پژوهش خواهیم دید که تر اس خص

ا  ههایی که عرفی برای آفرینش تصـــویرهای انتزاعی بکار میگیرد، این اســـت که در این نمونهکنایه
ستعارۀ مکنیه درهم می  صناعت ادبیِ جدیدی به ناعِ  کنایه و ا ستعاری »آمیزند و در نتیجه،  «  کنایۀ ا

 شکل میگیرد.« استعارۀ کنایه»یا 
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 مقدّمه
از پسِ   ســت،عینیِ پندارهای انتزاعی او و تجســّمِ های مبتکرانۀ هنرورتصــوّر زاییدۀ که تصــویر
ر د گذارد؛ستی می ه ، به دستیاری زبان و در هیأت کالع،گاع به ساحتِ  شاعر خانۀ بستن در ذهن نقش

به اســـت، گرفته او شـــکل اقۀخلّ لۀر مخیّدکه  ای راویژه خیالهای تجریدی مجموعۀ ،واقع، هنرمند
تای ن در راس . کارکرد زباآفرینندگیِ آن مصوّر و مجسّم میکند   عنصر زبان و ابزارهای مختلفِ  وسیلۀ 

صویر به منزلۀ  صر رنگ   خلق ت صویر که بازتابِ تحوّالت      حضور عن شی؛ پس ت ست برای آفرینش نقّا ا
ضمیر هنرمند و  ست در   آنیِ  ستر زبان به مرز عینیّت می امری ذهنی ا سد. ب ساً     ر سا زبان محمل »ا
صویر     ست و ت صویر ا ست که در زبان رخ می ویژه نوع هنری ، بت صویر از هر نوع که  آن، اتّفاقی ا دهد. ت

ساده یا مرکّب، زبانی یا م   شد:  صر زبان خلق می  با ود؛ از ش جازی و خیالی در قلمرو زبان و بوسیلۀ عنا
   (.61 ص فتوحی:بالغت تصویر. « )خیالی است زبان حامل تصویر و حاوی تجربۀ ،این رو

سی حاکم بوده          شعر فار صر تیموری بر  ست که در ع سبک هندی، نتیجۀ گریز از ابتذالی ا ظهور 
شاعر آینه   ست ) شفیعی کدکنی: ص  ا ضامین نو و معانی   51ها.  ( و لذا تأکید بر نوجویی و توجّه به م
در شعر، شاعر آن دوره را بر آن میدارد تا بجای مطالعه در آثار سنّتی، خالقیت را در    بیگانه و تازگی 

درون خود بجوید و هویّت خود را در خویشــتن خود پیدا کند و متکی به گذشــتگان نباشــد )نقد    
شعر         15خیال. فتوحی: ص  صی در  سا، بروز ویژگیهای خا ششِ خودجوش و توانفر صلِ این کو (. حا
ضمونهای تازه و فکر بدیع،  :شد؛ ویژگیهایی نظیر این دوره میبا صویرهای ذهنی و انتزاعی،  م   ظهور ت

گویی، ایجاز، بکار بردن امثال و اصــطالحات عامیانه و  خیالی، جســتجوی معنای بیگانه، تناق نازک
ــلوب معادله، ایهاع و ... . از میان این        ۀ بودن آن به زبان تود  نزدیک  ــخیا، اسـ مردع، تمثیل، تشـ
ی هنر هاییکی از اصــلیترین مشــخّصــه ،و انتزاعی پیدایش و گســترشِ تصــویرهای ذهنییها، ویژگ

شاعرانِ  ست؛   برخی از  صویرهایی که این دوره ا شاعر  ساخته و پرداختۀ ذهن  ت ست  وقّاد  و البته  ا
ــمیر ذهن اقلیم به گاهی آنچنان ــفانهک ردگرایش دا و ضـ ــنّع و  ه متأسـ از واقعیت دور قدری متصـ

 .آیدمی نیز به حساب یکی از ضعفهای طرز تازه البتهو  شودمی
بند قدرت فراوان داشت و از نکات مهم    بند و ترکیبعرفی در سرودن قصیده، غزل، قطعه، ترجیع  

و برجسته در شعرش روانی کالع اوست که گاه در حد سخنان روزمره و حکایت احوال خویش بیان       
اعر بلندپایه نشده است )پژوهشی در سبک هندی و      گردیده، ولی هیچگاه باعث سستی شعر این ش    

(. او از جمله شاعرانی است که هم در خلق مضامین تازه و ابداع    99دورۀ بازگشت ادبی. خاتمی: ص  
ــاویر بدیع    ــمون موفّق عمل ترکیبات و تصـ آفرینِی تازۀ خود را با مهارتی خالقانه و با         کرده و مضـ

شکل میدهد. بطور کلّی،          شگردهای ادبی  ُصور خیال و  صربه فرد از  ستفادۀ منح شوکت  ا فخامت و 
الفاظ، حسن ترکیب، پیوستگی جمالت، رفعت خیاالت، قوّت و زورمندی مضامین و معانی، ترکیبات 
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شعر او   عمده هایآفرینی را ازمشخّصه  ون و معنیخیالی و مضم های نوین، نازکنو و طرفگی استعاره 
ــ  36: ص 9اند )شعرالعجم. نعمانی. ج  برشمرده  گیری و تکوین سبک هندی   عرفی در شکل (. 59ــ

زندگی کوتاهی که داشت، توانست حلقۀ اتصال شعر بابافغانی      »نقش بسزایی داشته است و با وجود    
(؛ در حقیقت میتوان عرفی را 505ازه. حکیم آذر: ص شیرازی و طرز تازه باشد )سایۀ عرفی بر طرز ت

 های واسط شعر مکتب وقوع و سبک هندی دانست.یکی از اصلیترین حلقه
صلی این پژوهش پرسش   شیو  های ا ــ توصیفی  ۀ که به  ستفاده از منابع  تحلیلی ــ ای  خانهکتاب و با ا

شده   ون ست   شته  شیوه   ا سی  صُ بهره برای های خاصِ عرفیو به برر ور بالغی در آفرینش  گیری از 
 عبارتند از:  در غزلها و قصاید او میپردازد،تصویرهای انتزاعی 

 های خاص عرفی برای آفرینش تصویرهای انتزاعی کدامند؟ابزارها و شیوهـ 5
 تر است؟کداع عنصر ادبی در دیوان عرفی برای آفرینش تصویرهای انتزاعی برجستهـ 2

 پیشینۀ پژوهش
صر   ست، امّا فقط     اگرچه دربارۀ عنا صورت گرفته ا شعر عرفی مطالعاتی  سن    بالغی  سین ح ر پوح

ــتی در کتاب  ــویرهای انتزاعی به وفورِ با طرحِ جدولی کلّی، طرز تازهآالشـ ه ب در غزلیات عرفی تصـ
 پردازد.در این باره به بحث نمی ایشان نیز کند؛ امّااشاره می سازعنوان یک عامل سبک

ــنایع »مقالۀ  - ــورخیال و ص ــیرازی ص ــادی؛ یداهلل« ادبی در غزلیات عرفی ش   بهمنی و مهران ش
عه،       گارندگان در این مطال ــویرآفرین  ن ــاره   یبه تصـ های عرفی، اشـ مّا    غزل بارۀ میکنند، ا آفرینش   در

 ؛ سخن نمیگویندتصویرهای انتزاعی و ابزارهای ساختِ آن توسّط عرفی 
سی   سبک  به نگاهی»مقالۀ  -   غالمی محمدمهدی، «آن تازگیهای و شیرازی  عرفی غزلیات شنا

صات  ،؛ نگارندگان این مقالهدیمحمّ گردآفرینو  بیدک سبک غزلیات عرفی را    مخت صویری  ادبی و ت
 بررسی میکنند؛

شیرازی  »مقالۀ  - صویر در غزلیات عرفی  سندگان این مقاله    « ت سعیدی؛ نوی احمد کریمی و آلیس 
 یپردازند.اررفته در غزلهای عرفی منیز به بررسی صناعات بک

ناگفته پیداست که هیچ یک از منابع مورد اشاره ـ و حتّی اشاره نشده ـ در باب تصویرهای انتزاعی  
 اند.در دیوان عرفی، پژوهش و تحقیق مستقلی انجاع نداده

 های عرفی برای آفرینش تصویرهای انتزاعیشیوه
ین و  پربسامدتر عرفی برای ترسیمِ تصویرهایی که در ذهن دارد از چند شگرد بالغی بهره میگیرد.    

صناعات     صلیترین  ست مییازد،      ادبیی که ا صویرهای مبتکرانۀ خود د عرفی از رهگذر آنها به خلق ت
 .و کنایه استعاره ،تشبیه :عبارتند از

 یهتشب عنصر بر پایۀشده ساخته انتزاعیِ تصویرهای ـ9
شبیه ابهکت تقریباً در جملۀ صنعت در علوع    به ای بالغی، ت ستین  لحاظ  بالغت چهارگانۀعنوان نخ

سامد پراز یکی شده و   سی به   شگردهای ترین ب شعر فار ساب می بالغی در  صناعت در  آیدح . امّا این 
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سبک     »: توان گفتدیگر دارد تا جایی که می ینما و نمود ،طرز هندی ساس  شبیه ا ست ت  «هندی ا
سا،     شمی سبک هندی    .(235:5952) صویر  سّ  نتیجۀ ،ت ست   تج صاویر بیرونی ا برخورد  این نوع .م ت

  گردباد شور و جنون.د )نشو در شعرشان جاری می   شود که اشیا  سبب می  شاعران سبک هندی با اشیا   
ــوایاز پهنۀ همطرزان خویش فراتر نهاده و   را پاامّا عرفی  .(52: :صشـــمس لنگرودی   انعکاسِ سـ

 کند:یم ، تجّسم و تولیدتصوّر نیز اموری انتزاعی را ،گیری از شگرد تشبیهبهرهبا  ،ر بیرونیتصاوی
 بشـــکفت گلهای زخمی، نســـیم شـــوقآمد 

 
مبــارک   ــاج جــان  بر  ب ــذّت     بهــار ل نو ین    ا

(161غزل )  
؛ چراکه در همین فناخود )دخول به مرحلۀ  و انقالب درونیِ تحوّلشــاعر در این بیت، تصــوّرِ بروز 

ــانه گو در آمد      غزل میگوید:   ــم ناغنوده، خواب گران مبارک  ، اینک فنا به بالین، افسـ به    ( راای چشـ
 اعیبدیع و انتزدر تصویری   )نسیمِ شوق، گلهای زخم، نوبهار لذت و باج جان(   دستیاری چهار تشبیه  

شبیه       صویر و واکاوی ت سی اجزای ت سیم میکند. برر شاعر با مقولۀ مرگ را نمایان   تر ها، نوعِ مواجهۀ 
می به نسی  ی عقلی به حسّی( تشبیه )در خود به وصول به حق را   میل و رغبت فراوانمیسازد. عرفی  

شدنِ خود میکند  ماننده سّی(      گلهای زخم  که با پدیدار  سّی به ح شبیه ح شکفتنِ    )ت شکفد.  را می
شبیهی نغز و   ست؛ زخم ه  جالبگلهای زخم نیز ت مچون گلها دهان به خنده باز میکند. در ادامه و  ا

ــود که خود   ــکفتنِ گلهای زخم، نوبهاری گوارا حادی میشـ ــبیهی عقلی به عقلی و(  از پسِ شـ )تشـ
که شــاعر ظهورِ این  !پیداییِ حظ و التذاذ به واســطۀ شــکفتنِ زخمتصــویری پارادوکســیکال اســت؛ 

شادباش میگوید؛ باغی که سراسر، سرشار است        )تشبیه عقلی به حسّی(   ادراک خوشی را به باجِ جان 
 ته!فاز زخمهای شک

را در پندارگاه خود )خودآگاه یا ناخودآگاه(  « های مرگپدیداری آیه»شــاعر در این بیت، نخســت 
این اندیشۀ ذهنی خود را با لباسِ تشبیه موجودیت ببخشد و     متصوّر شده و سپس کوشیده است تا      

 در طول بیت به تصویر بکشد. بِ موضوع )ظهور فنا( راآن لُ
تنــه      ف یر     غبــار  ث ــأ ــ  ز ت تش غضــــب  تآ

 
خا ر  ــود چو ب ــرر مرتفع شـ ته  طبع شـ  گرف

(92)قصیده   
هار را بر پایۀ چ (است  ممدوح خشم که متأثر از «)فتنه باالگرفتنِ»شاعر در این بیت، تصوّرِ خود از   

شد.        صویر میک سّی( به ت شبیه )عقلی به ح شبیه  تیرگی( به غبار ت فتنه را )در در این تابلو، عرفی ت
ت( باال  س باالرو به  انمیکند؛ غباری که بر اثرِ آتشِ خشمِ ممدوح بسان طبع شرر و بخار )که پویشش     

 آن با تجزیۀ اجزای و ردیشکل میگ در طول بیت  شدۀ او ساخته  تصویر  این پنداشتِ شاعر و   .میگیرد
 میشود: به وضوح دیده دیدههای پی در پی ، تشبیهگونجریانی ریاضیدر 
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 «غبار فتنه + آتش غضب = طبع شرر و بخار«    »تشبیه + تشبیه = تشبیه و تشبیه»
 

 در جیحونِ عشقکه هم سمندر باش و هم ماهی 
 

ــت   ــبیل و قعر دریا آتش اس ــلس  روی دریا س
(262غزل )  

 خاللِدر را « ناســازیِ ظاهر و باطنِ عشــقدوگانگی و »در این بیت، شــاعر، تأمل و تصــوّر خود از 
شبیه  چند شۀ انتزاعی      ت شد و به آن اندی صویر میک شد.   صبغه  ،به ت سّمی میبخ ر این عرفی د ای تج

صیفِ    صویر برای تو شق  کیفیتِ  ت سّی( و     ع شبیه عقلی به ح ، آن را به رود جیحون ماننده میکند )ت
ــاعر میخواهد که برایلذا  ــت و زندگی کردن د از ش  نرع و روان و گوارا ر این رودی که روی آنزیس

شد و هم ماهی. ماهی             سمندر با ست، هم  شین )و دوزخی( ا شتی و ژرفای آن آت شمۀ به چونان چ
شد، چراکه قعر دریا         سمندر با ست و ستن در آب و رود، ماهی بودن ا شد چون الزمۀ زی شق، با   ی ع

شبیه )دوزیست  است جانوریکه د باشیکسر آتش است )پارادوکس( و عاشق نیز باید چونان سمندر 
 .سوزدمیگویند در آتش نمی ( وسوسمار

نوز            ه هزار جــان و  تو دارع  کوی   نثــار 
 

 متاع من همه دســـت تهیســـت همچو چنار 
(90)قصیده   

را در تصـــویری زیبا و محســـوس به « ناداری و افالس»در این بیت، عرفی دهنیّت خود از مقولۀ 
به انســانی ندار و تهیدســت  هبرگ و بار ک هایی بیبا شــاخه نمایش میگذارد؛ منظرۀ درخت چناری

ند )عرفی  اگیری این تابلو، چندین صناعت با یکدیگر ترکیب شده   . اگرچه در شکل است  بسیار شبیه  
صویر،   ستعاره   صناع برای آفرینش این ت شبیه، ا ه آمیزد؛ بدین قرار کرا به هم می ، ایهاع و کنایهات ت

ورت صکه  دهدنسبت می« چنار»ی مکنیه به از طریق استعاره ی را«تهیدست»نخست کنایۀ انسانیِ   
 «تهیدستی»های لخت و بیبار و برگِ آن. شاخهدید: « چنار»را میتوان در هیأت « تهیدستی» واقعیِ
ــورت واقعی، هیچ   چنار  ــانی ندارد؛   به صـ افالس و  ملزوع )= ربطی به مفهوع کنایی آن در حوزۀ انسـ

ستی د  (ناداری ست؛ عرفی برا ستفاده از ادات   ر چنار نی شبیه  «چنار»را به « خود»، «همچو»با ا   ت
سط  ستعار  چنارصورت واقعی آن در هیأت   وجودِ ۀمیکند؛ یعنی عمل کنایی، یکبار به وا  ۀاز طریق ا

شود،  تشبیه می  ان با لحاظ وجه کنایی به همان چنارنسبت داده میشود و دیگربار، انس    مکنیه به آن
شب  ست!    با وجه  صل متعلق به خود مشبه ا شدن دو وجه الزمی و ملزومی   هی که از ا کنایه،  از روبرو 

حاصــل میشــود؛  ایهاعاســتعاری برای آن،  ،می مفهومی اســتو دوّ که اولی حقیقتی اســت در چنار
رو شــدن این دو وجه و درک ایهاع، لذت میبرد؛  خواننده وقتی با این تصــویر مواجه میشــود، از روبه

ــورت آن را در مفهومی  چنار خیال کند که خود     چنار بیند که باید مفهومی را برای     می زیرا او ، صـ
به این صــناعت آمیغی: اســتعارۀ ایهامیِ کنایۀ تشــبیهی میگویند )ابعاد کنایه در غزلیات   .دیگر دارد
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ضایی: ص     صورت    ،((56صائب. میردار ر شبیه در  سته       امّا نقش و تأثیر ت سیار برج صویر، ب ستنِ ت   وب
 بیت زیر میتوان مشاهده کرد:مصرع دوّع نمونۀ دیگر این مورد را در  محرز است.

ــعلۀ آهم چو ریزد بر دماج عرش دود    من شـ
 

 از حسد چون خیزران بر خویشتن پیچد شهاب 
(3)قصیده   

شکو      شی و  شاعر انگارۀ خود از خو شبیه     هدر بیت زیر نیز  صناعت ادبی ت شمۀ لذت )»را با   ،«چ
 به تصویر کشیده است:«( تخم ناله»و « زار سینهشعله»، «پنبۀ الماس»، «ریش بودن»

 فرورفتم لذتۀ ســراســر کامم و در چشــم  
 طوبی داشت سرسبزی، نه کوثر داشت نمناکینه 
 

ــم و در پنب    ــر ریش ــراس ــتمغآ الماسۀ س ش  
شعله  سینه تخم ناله میک که من در  مشت زار   

(717غزل )  
در این قسمت جهت پرهیز از درازگویی،  عرفی دیده میشود که   دیوانها به وفور در و از این نمونه

 تشبیه، تصورهای ذهنی خود  صناعت  تالشهای شاعر که کوشیده تا به دستیاری     هایی دیگر از نمونه
 ود:شارائه می بصورت جدول را به تصویر بکشد،

 

 غزل نشانی تشبیه تصوّر ذهنی
 523 روی معشوق به الله ناز فروختن

 659 گلِ نیاز؛ خوشۀ نگاه تمنّای تماشا
 165 آفتابِ عقل ؛کوی عشق؛ چراجِ حسن گمگشتگیِ دل

 992 درد و غمصفهای مورِ  درد و غمنمایشِ 
 565 گلزارِ حسنِ تازه؛ روی چو ماه؛ گلدستۀ فریب ترسیمِ حسن

 590 نفَسِ نیلگون؛ مشت دود؛ خرمن آتش نَفَس حبسِ
 11 کبکِ خرامانزاجِ اندیشه؛  پویشِ فکر

 555 حجراالسودِ دیراست دلِ مقبلِ من اعتزازِ دل
 161 آن گنج که گم شد ز مالیک، دلِ عرفی است

 129 متاع وفا؛ کشورِ وجود بهاییِ وفابی
 901 شمعِ اهل دلیل؛ دمیدنِ افسونچراجِ بزعِ یقین،  ماهیّتِ من

 امیدواری

 922 مگسانِ امید

 991 چشمۀ امید
 70 رستمنا؛ لذّت امید به ثمرِ پیشباجِ 

 207 های باج دلستالله ،داغهای درون اندوهِ درونی
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 751 چو باد کوچۀ غم نفسم غبار داردکه  ابهاعِ سخن
   911 درد هجران؛ جبریل شوقت شوقمندی

 772 جاع آفتاب ؛آتش مستی نتیجۀ افشای راز
 211 داع صبر ؛مرج تالفی غایتِ مصابرت

 523 نرگس دلجو به آهوی مست چشم خمار
 571 شکستِ ناله در جگر به شکستِ کباب در سیخ شکستِ ناله

 209 جوهر دل به برگ گل؛ سنگ خاره به ستم دل پژمردگیِ
 96 لباسِ درد؛ دستِ بیداد دردیبی

 نشانی قصیده تشبیه تصوّر ذهنی
 7 بانِ غرابفروج صبح به سیمرج؛ دیده پوشیدگیِ پگاه 

 7 عطای او چو سعادت؛ ثنای او چو عبادت بخشندگی
 5 صحرایِ اندیشه؛ فضا تنگ میدانتر از تنگنا سرعتِ سیر
 5 طوطی نطقم چو در مدحت شکرخایی کند مداحیِ نطق

 50 های عشق فروز وی؛ فتنهآن دوزخم که سینۀ آتش سوز سینه
 56 نور بارد از سراپایش بسانِ آفتاب مهرورزی

 56 مانند حلقۀ نون بادگسسته دایره فلکدوّاری 
 57 قبضۀ شمشیرِ کین، دستگاهِ آفت فراخیِ کین

 27 شعلۀ فهم؛ اوجِ فراست اعتالی بینش

 غمناکی دل
ــته؛ غمم چو تهمت       ــکسـ دلم چو رنگ زلیخا شـ

 یوسف دویده
 

90 
 دلم ز درد گرانمایه چون جگر

 90 حصارمنجنیقِ فلک؛ سنگِ فتنه؛ آبگینه  عدعِ امنیت
 90 آتشِ شوق شوقمندی

 90 کسی که در چمنِ رای او رود چو فلک  وسعتِ رای

مشــعلِ شــقایق؛ شــعله بیشــتر از دود میجهد چو  شعلۀ شقایق
 شرار

92 

 99 شعلۀ خاطر؛ چشمۀ مهر تیزیِ خاطر
 96 قفسِ آفتاب؛ طوطیِ رای پویشِ اندیشه
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 استعارهعنصر  بر پایۀشده ساخته انتزاعیِ تصویرهایـ 6
دست  ،با استعانت از صناعت استعاره میکوشد تا که است یکی از شاعران این سبک شیرازی عرفی

ــو  ــوّر خود از     انگیز و یرهای خیال  به آفرینش تصـ یت زیر، عرفی تصـ ثال در ب ند. برای م انتزاعی بز
 بیقراریهای روح در قفسِ جسم را بدین گونه به تصویر میکشد:

کن ای      م فغــان  یر        مرج ا م فرو  فتــار،   گر
 

 گلزار ارع نیســـت، درون قفس اســـت این 
(503)غزل   

ستعاره  در مصرعِ نخست با بهره   روح به مرجِ دربندی ماننده شده که گویا زندانِ   گیری از صناعت ا
  اشــتباه گرفته اســت و شــاعر )با ادات ندا( بدو نهیب میزند که آراع گیرد. پردیس و فردوستن را با 

ستعاره از جسم است. در بیت زیر نیز عرفی پنداشت خود از مقولۀ      قفس نیز در مصر  «  روح»ع دوّع ا
 را بدین صورت به تصویر میکشد: در خس و خاشاکِ تن و مادیات آن تباهیِو 

ــاک  در میانِ   ند    خس و خاشـ ما تاده ب  تن اف
 

ــت     که در عرش پریدن دانسـ ــق   طایر عشـ  
(551)غزل   

مّا  عرش است، ا  است که با اینکه شایستۀ پریدن در ساحت    طایر عشق در این بیت استعاره از روح   
 جسمانیت و تعیّن )استعاره( فروافتاده و دربند مانده است.   در میانِ خس و خاشاک 

ستفادۀ     ستۀ ذکر در خصوص ا ست که او از بین دو نوع      امّا نکتۀ بای ستعاره این ا صناعت ا عرفی از 
ــتاق بهره  ــتر مش ــتعاره )مصــرحه و مکنیه( بیش ــت و با اینکه در دیوان او اس گیری از نوعِ مکنیه اس

یری گهایی از تصاویر انتزاعیِ برساخته با صناعت استعارۀ مصرحه دیده میشود، امّا مقدار بهره       نمونه
ست از              شحون ا سر دیوان او م سرا ست. امّا  سبکی نی صنعت در حد یک ویژگی  سامد این  از آن و ب

 اند:استعارۀ مکنیه آفریده شده که با دستیاری صناعتیی تصویرهای ذهن
گاع            به هر  نه  فد فت ــک یدع شـ باِج ام  در 

 
ــامــیــه و پــای خــزان را   ــت هــنــر ن  دســ

(6)قصیده   
ــاد نقی           ــاللــت گرفتــه ب  گهی زمــاع ضـ

 
عذاب            ــت  ناه دســ هل گ که دامِن ا نان  چ

(7)قصیده   
ــت       مرج داع عشـــق اســ ــه  فی کــه ن  عر

 
 در پــنــجــۀ عــافــیــت زبــون بــاد        

(625)غزل   
 یرود:مرا با استعارۀ مکنیه به شخصی ماننده میکند که به تاراج « عافیت»و دیگربار شاعر در بیتی دیگر 

ــتــان   ــبــود کــار دوســ ــاراج عــافــیــت ن  ت
 

شمارمت         شمن  ست که د ستی  این هم ز دو
(55)غزل   

ست نمونه   شود که  از این د سمت جهت پرهیز از  ها نیز در دیوان عرفی به وفور دیده می در این ق
ستعارۀ مک صناعت  تالشهای شاعر را که کوشیده تا به دستیاری      هایی دیگر از درازگویی، نمونه نیه، ا

 شود:ارائه میبصورت جدول  تصورهای ذهنی خود را به تصویر بکشد،
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 قصیدهنشانی  استعارۀ مکنیه تصوّر ذهنی
 2 ریزد به گریبانِ بقا خونِ عدع را بقا و عدع تجسّدِ
 9 دامنِ بال بودنِ بالملبّس

 9 فلک به عشوه گوید ناز و کرشمۀ فلک
 7 همیشه بر رخِ مهر من از وفایت زخم جراحتِ مِهر

 7 بر رخ مهر تو از جفاست نقاب پوشیدگیِ مهر
 52 های نیازدلم کاتبِ رقعه قلمزنیِ دهر
 56 جاهِ تیزدندان درندگیِ جاه

 56 گردونز خطِ حکم تو گر پا برون نهد  حدشکنیِ گردون
 53 ز عجزع دع زدع، اندیشه لب گزید و ... تأسفِ اندیشه
 90 زمانۀ خونخوار سفاکیِ زمانه

 95 تقدیر در ازل زد بانگ بر زمانه آوازِ تقدیر
 99 مسندِ جاه مرتبتِ جاه

 96 باعِ عشق مکانتِ عشق
 96 درِ اندیشه مکانتِ اندیشه

 91 باعِ صبر مکانتِ صبر
 هاتشخیا

 
 
 
 
 
 

 تجسّدِ مقوالتِ انتزاعی

 9 دلِ سخا
  لبِ خمیازه

 دستِ اضطراب 3
  جبینِ حیا

 چشمِ وهم 55
 52 دهانِ سکوت

 59 پایِ صبر
 56 دستِ فطرت

 56 رخِ اندیشه
 51 خندۀ جاع

 51 قهقهۀ شیشه
 55 پای فتنه

 53 سینۀ اندیشه
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ستعاره    سی ا ستعاره     امّا در برر ستعارۀ مکنیه، ا سوای ا های فعلی یا تبعیه نیز ها در دیوان عرفی، 
بســیار قابل توجه و حایز اهمیت اســت؛ زیرا هم بســامد حضــور این صــناعت باالســت و هم یکی از 

 25 چشمِ فتنه
 90 پایِ حرص

 57 اع بر آستانِ نامرادی سوده راچهره نامرادیمکانتِ 
 65 ریشه داشتنِ حُسن رستنِ حُسن

 50 بال و پر باختنِ دل سقوطِ دل
 591 درِ مقصود مکانتِ مراد
 513 درِ فتنه مکانتِ فتنه
 213 دوزخ از جگرش آه سرد میخیزد تأثرِ جهنم

 
 مکانتِ دل

 205 گوشۀ باعِ دلِ ریش
  دریچۀ دل

 کلیدِ دل 261
 215 درِ راز مکانتِ راز

 259 چکیدنِ آبرو تراوشِ آبرو
 610 شهپرِ اندیشه پرشِ اندیشه

 هاتشخیا
 
 
 
 
 
 

 تجسّدِ مقوالتِ انتزاعی

 1 بازویِ دل
  غمزۀ تیزدست

 گوشِ دل 16
 507 دهنِ زخم
 529 پایِ قیامت

 591 دیدۀ دل
 560 دستِ بخت

 557 پیرهنِ عشق
 573 پنجۀ پیچ و تاب

 265 دستزلفِ سبک
 210 عشقِ بدگمان

 961 لبِ قضا
 799 پیشانیِ غم
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تا حدّی که میتوان گفت این صــناعت   ابزارهای ویژۀ عرفی برای ایجاد شــگفتی در خواننده اســت 
 میگیرد.است که عرفی برای آفرینش تصویرهای انتزاعی بکار  ییترین عنصر ادببرجسته

ساً     سا شگفتی در او     ا سبک هندی عموماً در پی غافلگیر کردن خواننده و ایجاد  از طریق  شعرای 
ــته خلق موقعیت تازه و عادت ــگردهای فراوان بهره جس ــتیابی بدان از ش اند )طرز گریزند و برای دس

ــتی: ص تازه. حســن ــتعاره که عرفی از رهگذر ب( و لذا یکی از گونه35پور آالش کارگیری آن های اس
صویرهای خیال   شعر خود را از دیگران جدا می    ضمن آفرینش ت سیاق  سبک و  د،  ساز انگیز و باریک، 

 استعارۀ تبعیه )فعلی( است.
در  هتعاردر اس  ،رواز این گویند؛به استعاره در اسم، استعارۀ اصلیه می     ؛است اساساً استعاره در اسم     

باب   فعل از سمی پیدا کند. پس اطالق استعارۀ  ی اجنبه کنند تایل میوفعل، فعل را هم به مصدر تأ 
عل حقیقی پنداشته، فتبعیه فاعل را  نفسه اصالت ندارد. در استعارۀفی تبعیت آن از اسم است و خود

در « ارمسـتع »پس اسـتعارۀ تبعیه آن اسـت که لفظ    کنیم.مشـابهت تعبیر و تفسـیر می   را به عالقۀ
ــتقّات فعل»یا از « فعل»جمله  ــد. مثال « مش ــهادت را به جان خریدیم»باش ؛ در این جمله، «ما ش

آمده اسـت. در واقع، معنی   « پذیرفتن»اسـت که فعل میباشـد و در معنی   « خریدیم»مسـتعار لفظ  
)طراز ســخن در « ما شــهادت را به جان پذیرفتیم»اصــلی )غیر اســتعاری( این جمله چنین اســت: 

انگیز و شاعرانه  چندان خیال« چکیدنِ شراب از لب »صویر  مثالً ت (.537صادقیان: ص   معانی و بیان.
و یا در بیت زیر، تصــویر  ســتآفرین ایو شــگفت زیبا «شــراب از نگاه چکیدنِ»نیســت، امّا تصــویر 

 که امری غریب و نگاهی بدیع است:« چکیدنِ عشوه»
یت              ــن و کیف یه حسـ ما ته آن  یاف نه  ما  ز

 
 که عشـــوه میچکد از چشـــم صـــورت دیوار 

(29)قصیده   
ترکیبهایی هستند   « نِ غمرمید»و « حسرت  نِچکید»، «نِ طاقترمید»در بیتهای زیر تصویرهای  

ــتعارۀ تبعیه )فعلی( و از رهگذر فعلهایی که در جایگاه ردیف    ــگردِ ادبیِ اس ــتیاری ش رار قکه به دس
بته در النیز دیگر ترکیب اســتعاری این ابیات اســت که  « باریدنِ تغافل»، آفریده شــدند. اندگرفته

و  « طاقت و غم»برای اســـمهای معنای « رمیدن»جایگاه ردیف قرار نگرفته اســـت. بکار بردن فعل 
سرت »برای واژۀ « چکیدن»بکارگیری فعل  ست؛ « ح )چرا که عموماً برای واژۀ  قدری دور از انتظار ا

امّا   اســتفاده میشــود(،«آوردن»از فعل « طاقت»و برای واژۀ « خوردن»از فعل « حســرت»و « غم»
ستادانه چنان تصویر زیبا و خیال      انگیزی از ترکیب این امور ظاهراً بیربط میسازد  شاعر، تردستانه و ا

 که خواننده بجای احساس ضعف و ناپختگی قلم شاعر، دچار شگفتی و التذاذ بسیار میشود.
 از من میرمید طاقت و میرفتی که ساعت آن خوش

 ، امّا خوش آن مدّت که هرگز بر مراد من نبود  
 نه از ذوق وصال امشب نیم غمگین که در عشقت

سرت میچکید  از من   تغافل از تو میبارید و ح
 نصـــیحتهای بیباکانه گاهی میشـــنید از من
 ز بس ناشادی و پژمردگی غم هم رمید از من

(731)غزل   
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تضمن مهمچنین اگر استعاره در فعل غیرمنتظره و بدیع و نو باشد، بطوری که جلب نظر کند و یا  
 (:17ص سازی یا فورگراندینگ گویند )شمیسا، بیان و معانی: خبر غیرمتعارفی باشد، بدان برجسته

ــی کن  ــته، گوش ــبزۀ نورس  مجو از تربت ما س
 

ــیون نمیروید  ــهیدان تو جز ش  که از خاک ش
(111)غزل   

ــی   ــرق ــجــهــد ب ــی ــاز م ــا ب  ز روی گــرع وف
 

ــوزد    تاب میسـ ــ ــبوری    شـ نان صـ که در ع  
(156)غزل   

 بطور کلی، صناعت  صرع نخست نیز به همین ترتیب است.   در م« برق جهیدن از روی وفا»ترکیب 
از  گیری عرفیاستعارۀ فعلی مهمترین شاخصۀ سبکی عرفی در حوزۀ تخیّل است. میزان باالی بهره      

شعری، نه  این  شعر دیگران جدا می   تنهاشگرد  سیر تحوّ  شعر او را از  ل غزل حضور  کند و در بررسی 
ابقه و تازه است، بلکه این خصوصیت در مقایسه با       س های فعلی در شعر او کامالً بی هستعار آن همه ا

کز های فعلی در مرگویی استعاره  تر و پرکارتر است؛ او نیز برجسته  های شعری خود دیگر خصوصیت  
شعری او و بقیّ    شی  صور خیال   خترع طرزند. از این جهت عرفی را باید مو جوانب آن واقعه در حوا

ذکر است که این صناعت بیشتر  الزع به(. 35پور آالشتی: ص استعارۀ فعلی دانست )طرز تازه. حسن  
منظور پرهیز از اطالۀ کالع،  قســـمت، به  این درهای او. در غزلهای عرفی دیده میشـــود تا قصـــیده

ستیاری        هایی دیگر از نمونه شیده تا به د شاعر که کو شهای  ستعارۀ تبعیه،  صناعت  تال صور ا های ت
 شود:ارائه می بصورت جدول ذهنی خود را به تصویر بکشد،

 

 شمارۀ غزل استعارۀ فعلی تصویر انتزاعی
 تجسّد مقوالت انتزاعی  

 (از مصدر باریدن)
 17 باریدنِ کرشمه

 731 باریدنِ تغافل
 

 تجسّد مقوالت انتزاعی
 (زدنجوش مصدر از)
 
 

  زدنِ جنونجوش
 
 

225 

 درد زدنِجوش
 داجِ دل زدنِجوش
 اندوه زدنِجوش
 غمزه زدنِجوش

 تجسّد مقوالت انتزاعی
 )از مصدر چکیدن(

  شراب از تبسّم چکیدن
 آبرو از جواب چکیدن 121

 تجسّد مقوالت انتزاعی
 روییدن(از مصدر )

 612 درد از دستان فراج روییدن

  روییدنِ داج از سینه
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 کنایهعنصر  بر پایۀشده ساخته انتزاعیِ تصویرهایـ 3
شگرد بالغ  صوّراتِ ذهنی و انتزاعی خود    کمککه عرفی به یی دیگر  شد تا ت ص  را آن میکو ویر به ت

.  بیان و معانی« )علم بیان ســنتی آخرین باب از ابواب چهارگانۀ»بکشــد، کنایه اســت. این صــناعت 

 765 روییدنِ درد 
 

 مقوالت انتزاعی تجسّد
 (سوختناز مصدر )
 
 

 217 دع سوختن
  ایمان سوختن

 درمان سوختن 297
 690 خنده سوختن

 915 شفا سوختن
 
 

 تجسّد مقوالت انتزاعی
 فروختن(از مصدر )
 

  درمان فروختن
 ایمان فروختن 776

 پیمان فروختن
 523 ناز فروختن

 215 پرواز فروختن
 215 رفتار فروختن

 
 

 تجسّد مقوالت انتزاعی
 شکستن(از مصدر )
 
 

 515 ایمان شکستن
 3 افغان به سینه شکستن

 590 فسون شکستن
 16 زمزمه شکستن

 590 رنگ رخ شکستن
  شکستنِ تب

 شکستنِخواب 611
 جوابشکستنِ

 
 

 تجسّد مقوالت انتزاعی
 )از مصدر گریختن(

 

  گریختنِ دین
 تخم عیشگریختنِ  525

 گریختنِ نفس
 گریختنِ آبرو
 گریختنِ خرد
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سا    صورت »( و 39ص  :شمی سلوب هنری گفتار   یکی از  شیده و ا شعر    « )های بیان پو صور خیال در 
  .است( 61 ص :فارسی. شفیعی

شد تا با بهره  شت خود از مقولۀ    در بیت زیر، عرفی میکو صناعت کنایه، پندا ا به ر «اجل»گیری از 
صویری که در آن اجل     شد؛ ت صویر بک سته      ت شک سانی  سان ان ه  پا )کنایه از علیل و ناتوان بودن( دیدب

 میشود:
ــم      ــن ــی ــب ــود ب ــان خ ــی ــه م ــی ب ــا ک  ت

 
ــتــه پــا را  ــکســـ ــتِ اجــلِ شـــ  دســـ

(9)قصیده   
 و در بیت زیر، تصوّر خود از بیچارگی روزگار را بدین صورت به تصویر میکشد:

لیــل   ــهد ه  خــان بس   روزگــاری ســـیــا ین   ا
 

ــا چراج       ــه ب آمــدکــه آفتــاب در این خــان  
(655)غزل   

صویر            و از این نمونه صّور ذهنی خود را به ت شیده تا ت صناعت کنایه کو ستیاری  شاعر با د ها که 
 کشد، در دیوان عرفی فراوان است:

ــاد ز   تی   فری مزه  آن  تردســـ  کــه مــا را غ
 

شت    ست  نگذا اینکه دانیم چه کرد و چه کس ا  
(503)غزل   

ماع اســــت     ــ گاعِ سـ یان را دالهن   نطق و ب
 

ــان را   دامن بــه میــان زن نفسِ زهر فشــ
(6)قصیده   

ــت   ــودع به روی دوس ــوقم ربود، دیده گش  ش
 

ست     سوی دو سبه تاخت  نگاهم به   اینک دوا
(299غزل )  

 ز مــیــداِن غــم بــر نــیــارد غــبــار       
 

ــت   دمی کش عنــان بر کف بخــت مــاســ
(55 قصیده)  

ــم گلگون فی   ــت در ره از س ــانی هس  تا نش
 

ــبکتازی کند  ــبدیز جان زن تا س  بانگ بر ش
(905غزل )  

ــیده تا به  هایی دیگر از در این قســمت جهت پرهیز از درازگویی، نمونه ــاعر که کوش ــهای ش تالش
 شود:ارائه می کنایه، تصورهای ذهنی خود را به تصویر بکشد، بصورت جدولصناعت دستیاری 

 

 نشانی غزل کنایه تصوّر ذهنی

 59 اندیشه را چین بر جبین مفکن خشمناکی
 63 و تاب افتادن در رگهای جانپیچ 
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 63 دست امید کسی دارد عنانش را تسلّط یافتن
 11 از پا نشستنِ عشق ماندگی

 556 گلوییِ چشمۀ کوثرتنگ بیظرفیتی

 576 جمازه در گِل افتادن ناامیدی
 562 سرد دل شدن

 212 درد من هم ترازوی متاع طاقت ایوب بودن دردمندی
 236و  61  تردامنی آلودگی

 239 عنان ز میدان عشق بازکشیدن پرهیز از عشق
 627 جنبانیِ دانشعنان پویشِ علم

اگر بادی وزد چون شعله بر من عشق  حسّاس بودن
 119 میلرزد

 139 چشم پوشیدنِ مالیک درگذشتن از ...
 727 طبلِ ناموس عشق بر باع دو عالم زدن رسوایی

 595 سیه کردست روی بخت بختینگون
 5 تاجِ شرف یافتنِ قسم ارج یقین

 2 گوی بردنِ حسد برتری
 9 بررفتنِ دامنِ بال بدبختی

 7 عنان فکندنِ باد رها کردن
 3 بر خویشتن پیچیدنِ شهاب خشمناکی
 55 میدانی فضاتنگ بیظرفیتی

 56 خون ریختنِ مغز کمان آفرینیمرگ
 56 پا برون نهادنِ گردون از ... عصیان

 51 هوش را خیمه بر سر اندازد بیخودی
 53 گزیدنِ اندیشهلب ثرأت

 53 دلدهر سنگین بیرحمی
 53 فشان داشتنِ دهرچشمِ خون تألم

 90 تهیدستی چنار افالس
 90 سنگ باریدنِ فلک ستمکاری

 90 بادجبینِ اشکِ جگرگون سیاه بختیباژگونه
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صوص کنایه  مّا نکتۀ قابلا صویرهای انتزاعی بکار میگیرد   هایی کهذکر در خ عرفی برای آفرینش ت

ــتعارۀ مکنیه های باال نیز میتوان مشــاهده کرد، این اســت که در این نمونهو در نمونه ها کنایه و اس
ــناعت ادبیِ جدیدی به ناعِ درهم می ــتعاری»آمیزند و در نتیجه، ص ــتعارۀ کنایه»یا « کنایۀ اس  «اس

ستعاری    ست که کنایه ای» شکل میگیرد. کنایۀ ا ای را به چیزی عاریت میدهیم که در واقع عرفاً  ن ا
 (219: 5930جو، )حق« دارای آن نباشد

شاعر کنایۀ   برای مثال سته   »در بیت زیر  ست را    «کنایه»که « پا بودنشک سانی ا صن ای ان اعت با 
ستعارۀ مکنیه » صورت و        به اجل« ا سبت میدهد، امّا  ست، ن سم معنی و مفهومی ذهنی ا اقعی  که ا

)ملزومی( این کنایه )علیل و ناتوان بودن( براســـتی در اجل نیســـت؛ پس شـــاعر این کنایه را اجل 
. در تحلیل و برای تشریح ابیاتی از این دست   عاریت داده که خود اجل عرفاً دارای این ویژگی نیست 

ستعار    صناعت ا سیط  ۀباید به آمیغی بودنِ آنها توجّه کرد. در حقیقت،  ست   مکنیه، ب شتق ا ا ز و م
صناعت آمیغیِ جدیدی        شوند و  صناعات دیگر نیست؛ یعنی از اجزای مختلفی که با یکدیگر ترکیب 
ــت. امّا در     ــت، بلکه در ذات و ماهیت خود، منفرد و مجزاس ــده اس ــکیل نش را به وجود بیاورند، تش

ستعار    ستعاری  کنایه ۀصناعت ا ش     یا کنایۀ ا شگردهای  صناعت مجزا و متفاوت، یعنی  عریِ ، چند 
ستعاره و کنایه با یکدیگر درمی  صناعتِ آمیغیِ    ا صناعات،  ستعارۀ »آمیزند و از آمیزشِ این  « ایهکن ا

 .حاصل میشود
 

 گیرینتیجه
 و ، پیدایش و گســترشِ تصــویرهای ذهنیاندهندی ذکر کرده ســبکیی که برای از میان ویژگیها

 نِ این دوره اسـت؛ تصـویرهایی که  های هنری برخی از شـاعرا یکی از اصـلیترین مشـخّصـه    انتزاعی،
. عرفی نخستین شاعری است که میکوشد دست به آفرینش       است  وقّاد شاعر  ساخته و پرداختۀ ذهن 

 تصــویرهای انتزاعی )با بســامدی قابل توجه( بزند و شــاید بواســطۀ همین خصــیصــه باشــد که او را
 میدانند.« تازه طرزمخترع »

رین و امدتن دارد از چند شگرد بالغی بهره میگیرد. پربس  عرفی برای ترسیمِ تصویرهایی که در ذه  
که عرفی از رهگذر آنها به خلق تصــویرهای مبتکرانۀ خود دســت مییازد،   اصــلیترین صــناعات ادبی

ستعاره    :عبارتند از شبیه و ا ستای بهره  .و کنایه ت شبیه برای آفرینش     عرفی در را صناعت ت گیری از 
 ۀاساساً نتیجتصویر سبک هندی تصویرهای ذهنی، پا از پهنۀ همطرزان خویش فراتر مینهد؛ چرا که 

جّسم   انتزاعی را نیز تصوّر، ت  امور ،، امّا عرفی سوای انعکاسِ تصاویر بیرونی  تجسّم تصاویر بیرونی است   
 کند.  و تولید می
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ن دو او از بی برای ساخت تصاویر ذهنی باید گفت که صناعت استعارهعرفی از  در خصوص استفادۀ
شتاق بهره       شتر م صرحه و مکنیه( بی ستعاره )م ست و با اینکه در دیوان او  نوع ا گیری از نوعِ مکنیه ا

یری گهایی از تصاویر انتزاعیِ برساخته با صناعت استعارۀ مصرحه دیده میشود، امّا مقدار بهره       نمونه
س  صنع از آن و ب ست؛ در حالی که   ت در حدّامد این  سبکی نی شحون      یک ویژگی  سر دیوان او م سرا

یستۀ  . امّا نکتۀ بااندیی که با دستیاری صناعت استعارۀ مکنیه آفریده شده     است از تصویرهای ذهنی  
ین . ااست های فعلی یا تبعیه استعاره  از گیریِ ویژۀ اوبهره ها در دیوان عرفی،در بررسی استعاره   ذکر
ز اهمیت است؛ زیرا هم بسامد حضور این صناعت باالست و هم یکی از       ئبسیار قابل توجه و حا  نکته

ابزارهای ویژۀ عرفی برای ایجاد شــگفتی در خواننده اســت تا حدّی که میتوان گفت این صــناعت    
 ست که عرفی برای آفرینش تصویرهای انتزاعی بکار میگیرد.ادبیی اترین عنصر برجسته

سین  شد تا   یی شگرد بالغ  واپ ستیاری آن میکو صوّراتِ ذهنی و انتزاعی خود  که عرفی به د به  ار ت
رهای  هایی که عرفی برای آفرینش تصویذکر در خصوص کنایه ت و نکتۀ قابلتصویر بکشد، کنایه اس 

ــت که در این نمونه    ــتعارۀ مکنیه درهم می     انتزاعی بکار میگیرد، این اسـ آمیزند و در  ها کنایه و اسـ
 شکل میگیرد. « استعارۀ کنایه»یا « کنایۀ استعاری»تیجه، صناعت ادبیِ جدیدی به ناعِ ن
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 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه
 پژوهشی -علمی

 35پیاپی شماره -9316 بهار -یکم شماره -دهم سال
 

 یر عرفانونثم متون یبرجستة سبک یژگیفشرده و یهیتشب يرهایتصو
 (االبرارةو عدّ االسرارکشف ،دین، اسرارالتوحی)با تمرکز بر عبهرالعاشق

 (827-333)ص 
 3فرد يرباقریاصغر مید علیّس ، 8ینین آقاحسیحس،  9)نویسنده مسئول(ینافلم یمر

 5931بهار :مقاله دریافت تاریخ
 5931بهار :مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 دهیچک
  ياز متون منثور عرفان يارياما در بس شعر است ياصل يهايژگياز و يکيال يبا وجود اينکه صورخ 

ال به يصببورخانواع ن آثار به سبب ک کاربرد فراوان ياز ا يکه گاه زبان برخ يابه گونه؛ ز کاربرد داردين
شعر م  ست ن پژوهش هدف بر آن يد. در ايراگيزبان  ش   ا صل يتا ت صاو يصورخ  يه )رکن ا ر يال( و ت

سته از آن در متون منثور عرفان  س  يبرخا صاو يگاه ايشود و جا  يبرر س ک ين ت س   ر در  ن متو يشنا
شکار گردد  يمنثور عرفان س   . آ ستخراج و برر صاو  يبا ا ش  يت ستة نثر سه متن   يهير ت   يرفانع برج

شف    ) سرارالتوحيد، ک شقين، ا سرار و عدّة ع هرالعا صاو يتوان دريماالبرار( اال ش  يافت ت شرده  ف يهير ت
ل يحلبرخوردار است. ت ياژهيگاه وين متون، از جايا يل س کيغ و انواع استعاره در تحليه بليمثل تش 
  يهاها( همراه با دادهغ و اسببتعارهيه بليفشببرده )تشبب  يهير تشبب يخاص تصبباو يهايژگيو يو بررسبب

س يهمچن ،يآمار صاو  ين برر س  ييو برونگرا يير از منظر درونگرايت صاو يماه يو برر شر يت ت ده در ر ف
 است. ن گفتارياگر اهداف ياز د ،يعرفانبرجستة سه متن 

 يعرفان ، نثريشناس ، س کيهير فشردة تش يوتص دواژه:يکل
 

 

                                                      
 

 Maryam_nafeli@yahoo.com                 آموختة ادبيات عرفاني دانشگاه اصفهان.دانش 1
 H.aghahosaini@itr.ui.ac.ir                         .استاد و عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان 2
  Bagheri@ltr.ui.ac.ir                                     استاد و عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان. 3
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 مقدمه
شف      سرارالتوحيد و ک شقين، ا سرار و عدّه در اين مقاله ع هرالعا ش يه در    االبرار اال سي ت براي برر

تصوير تش يهي    2221. از اين آثار ندانتخاب شد متون منثور عرفاني و تحليل نقش تصاوير تش يهي   
شت گروه ط قه    ستخراج و در ه ستعاره ا ستعاره ، بندي گرديد: ا شخيص ، بالکنايها ش يه  ت، تمثيل، ت

ش يه مجمل ، بليغ ش يه مؤکد ، ت شرده       ، ت شرده و غيرف صاوير به دو نوع ف ش يه کامل. در آغاز اين ت ت
 شناسي تصاوير تش يهي انجام گرديد. در تحليل    تقسيم شد و سپس با بررسي شواهد، تحليل س ک      

شرده يکي از         ش يهي ف صاوير ت ش يهي در اين آثار ميتوان گفت ت صاوير ت سته  ت ويژگيهاي  ترينبرج
 س کي متون منثور عرفاني است. 

صل   سش ا ضرورت تحق  يپر ست تا به ا يا ق:يو  سخ دهد که    ين پژوهش بر آن ا سش پا ن پر
ن ابزار يچگونه است و علت کاربرد ا  يمتون منثور عرفان يس ک  يبررس ال در يه و صورخ يتش   گاهيجا
توان جستجو کرد. بررسي و   يهدف پژوهش مق را در يضرورت تحق  ست؟ يدر سخن عارفان چ  يبالغ

تحليل انواع مختلف تصويرهاي تش يهي در متون منثور عرفاني و مشخص کردن جايگاه اين تصاوير      
 ن جستار است. ين هدف ايدر تحليل س کي اين آثار مهمتر

ع هرالعاشببقين، اسببرارالتوحيد و  ، بررسببي تشبب يه در متون منثور عرفاني يبرا روش پژوهش:
زبان  زبان متفاوت آنهاسبببت؛      آثار، ن يعلت انتخاب ا   .انتخاب شبببد  االبرارعدّة السبببرار و اکشبببف

شعر      شارت و ع ارت و نزديک به زبان  شقين بين ا ست.  ع هرالعا سرارالتوحيد ع ارت و  زبان  ا ان زبا
د و يگرد يکامل بررس  ،ديسرارالتوح ن و ايع هرالعاشق  است. االسرار حد وسط زبان اين دو اثر   کشف 
صو  ش   يرهايت شد   يهيت ستخراج  شف  اما در ؛آن ا سرار و  ک م جلد اول و دو ةنوبة ثالث به االبرارعدّةاال

سنده  س ک   به طور کلي  .شد  ب ستيابي به  ست از:       مراحل د سه متن منثور عرفاني ع ارت ا سي  شنا
ي اها از منظرهبندي تصبباوير و تحليل و بررسببي يافته ، ط قهاسببتخراج تصبباوير تشبب يهي از متون 

 .مختلف
ه در يتشبب  يرهايدربارة تصببواالسببرار، ع هرالعاشببقين و کشببف  برخالفنة پژوهش: يش  يپ

( 85ب22)ج ري:« استعاره در زبان عرفاني مي دي»مقالة در  .انجام نشده است يد پژوهشياسرارالتوح
ستعاره در دو بخش شناختي و زي اآفريني متمرکز م   تر در ش يشود و م احث ب يبحث بر کارکردهاي ا

ن يا و م احث يآمار يهاتأمل اسبت. از اشبکال مختلف اسبتعاره، داده    درخورحوزة اهداف اسبتعاره  
ستار  ست.     يدر آن بحث ج شده ا شف »مقالة در ارائه ن سرار مي دي فراهنجاري معنايي در نثر ک  «اال
و  مثالها مختصر. دشويم يبررس ييمعنا يهايه و استعاره در دگرگوني( نقش تش 222ببب 282)باراني:

بررسببي اغراث ثانويه معاني، بيان،  »هاي در مقاله پژوهش اسببت.ن يامتفاوت با  ،لها و م احثيتحل
بررسي س ک نثر شاعرانه در    »(، 222بببب 252)شه ازي: « مختصات نگارشي و س کي ع هرالعاشقين    

يري در بررسببي راب ة تجربه عرفاني و زبان تصببو »( و 22بببببب21 بيگدلي:)بزرگ« ع هرالعاشببقين
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( دربارة صورخيال از جمله تش يه در ع هرالعاشقين بحثهايي ارائه    28بببب2فتوحي:« )ع هرالعاشقين 
 ذکرصر  مخت يحاتين، توض يه و استعاره در ع هرالعاشق  يدربارة تش   يدر مقالة شه از  مثالًاست.   شده 

  يز بررسببين عيو بد يمختلف معان يهاحوزه ه و اسببتعارهيشببده اسببت. در آن مقاله عالوه بر تشبب  
ان شده ين پژوهش بيمتفاوت از ا يو با نگرش ختصرم ،ه و استعارهين س ک بحث تش يبه هم ميشود؛

  به طور کليپژوهش اسببت. ن ياار متفاوت از يسببندگان بسبب يز نگرش نويگر نياسببت. در دو مقالة د
س  صاوير از   ، همچنين دادهن مقالهيا م احثها و ياز تحل ياريب سي ت منظر درونگرايي هاي آماري، برر
ن يگر ايد يياز سببونشببده اسببت.  يبررسببمقاالت نام رده  درماهيت تصبباوير  ليتحلنگرايي و وو بر

س    صل برر صاو  يپژوهش حا ش  يت سه اثر عرفان  يهير ت شترک متو  يهايژگيافتن وي يبرا يدر  ن م
سي    س ک از منظر  يمنثور عرفان شها   صورخيال  در حوزة شنا ست و پژوه ثر ک اينام رده فقط  يا

 اند.هبررسي کرد را يعرفان
 دیو اسرارالتوح االبرارو عدّهاالسرارن، کشفیدر عبهرالعاشق فشرده یهیتشبر یتصاو

فزودن دو  با ا». تش يهات فشرده   شود يمتش يه از نظر صوري به دو نوع فشرده و گسترده تقسيم      
 در مه،  سبببفر« )آيد به( به صبببورت يک ترکيک اضبببافي درمي     مشببب ه و مشببب ه    طرف تشببب يه ) 

ها )نماد(  گونهاسببتعاره و ها )اسببتعاره مکنيه و تشببخيص(تشبب يه بليغ، اسببتعاره .(152:پورنامداريان
ش يهاتي در نهايت ايجاز  ست  ت شانة قدرت تخيل   متنوجود آنها در و  ا ست.  سنده ينون ش يه  ا ات ت

شرده   سه اثر در ف ش  ين و پرکاربردتريشتر ياز ب اين  ست.  ين انواع ت شردگ ه ا ص  يف از  رياوو تراکم ت
ن سه  ير در ايتصاو  يبا بررس اما  ؛(105:يفتوحبالغت تصوير،  ) است  ير در شعر سنت  يتصو  يهايژگيو

ر يدر جدول ز .سببتيشببود و فقط خاص شببعر نيز مشبباهده ميدر نثر ن يژگين ويا ميابييدرمکتاب 
  .در هر سه کتاب نشان داده شده است يهيتش ر يتصاوکاربرد انواع 

 
 االبراراالسرار و عدّهد، کشفيدر عبهرالعاشقين، اسرارالتوح ير تشبيهيانواع تصاو :1جدول
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 1220 2 2 5 12 180 228 220 1228 نع هرالعاشقين
 200 2 12 12 15 21 25 82 152 دالتوحياسرار
 1581 ب 22 80 82 58 202 202 1105 االسرارکشف

مجموع تش يهات فشرده:  مجموع
2005 

مجموع تش يهات غيرفشرده: 
222 2221 
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در  يهير تشبب يتصببو 200درصببد، از  2588حدود ن يدر ع هرالعاشببق يهير تشبب يتصببو 1220از 
ر يدرصد آن تصاو 2288االسرار حدود در کشف يهير تش يتصو 1581از  و درصد 5888د ياسرارالتوح

ش   ست. در مجموع    يهيت شرده ا صو  2221 از ،ف ش  يت صاو    28حدود ، يهير ت صد ت ش  يدر   يهير ت
ز ير ني. در جدول زاست رفشرده  يغ ،ريدرصد تصاو   2حدود و فقط  است غ و انواع استعاره(  يفشرده )بل 

 نشان داده شده است. فشرده  يهير تش يانواع تصاو يفراوان
 اثرسه در  فشرده ير تشبيهيتصاو: فراواني 2جدول

 مجموع استعاره تشخيص استعاره مکنيه بليغ ردهفش يتش يهر يتصاو

 2005 222 801 212 2222 فراواني
 %100 %2822 %1288 %18822 %2882 درصد

صاو ياز م ش  يان ت شرده،   يهير ت ش  ف صد )  2882 يغ با فراوانيه بليت صو  2222در  نيشتر ي( بريت
ک از موضببوعات يت ارائه شببده هر يدر ادامه با توجه به کم را به خود اختصبباص داده اسببت. مقدار
 شود.يل ميو تحل يبررس
 غیه بلیتشب

زي اترين نمونة و ( 212مختصببرالمعاني:ه در قوت و م الغه )ين مرت ة تشبب يباالتر غ،يبله يتشبب 
ش يه   ست ت سه  در  .ا ش يه بليغ  نمتاين  صد از   28حدود ، ت صاو در ش  ر يت شرده را به خود   يهيت ف

ست   صاص داده ا شرده   و اخت ش يه ف ش    پرکاربردترين نوع ت ست. ت ص يغ در ايه بليا ورت ن آثار به دو 
جدول ت. شتر اس  ين آثار بيکه ال ته کاربرد تش يه بليغ اضافي در ا   مشاهده ميشود   يو اضاف  ياسناد 

 نشان داده است. ،در سه اثررا غ يهات بليانواع تش  ير فراوانيز
 در سه اثر غيه بليتشب ي: فراوان3جدول

 مجموع االسرارکشف اسرارالتوحيد شقيننع هرالعا عنوان
51822 2122 521 25 1180 بليغ اضافي

15822 220 212 55 158 بليغ اسنادي %
 %100 2222 1105 152 1228 مجموع %

درصببد از مقدار  51822 يبا فراوان يغ اضببافيه بلي، تشبب يو اسببناد يغ اضببافيه بلين تشبب ياز ب
شامل  غ را يهات بليدرصد تش    15822فقط  يغ اسناد يه بليبرخوردار است و در مقابل تش    يشتر يب
  توان اشاره کرد:ير مين آثار، به موارد زيغ در ايه بليتش  يهاشود. از جمله نمونهيم

ضافي:   صفت     ،زمين دلبليغ ا صفاي  شق )آب  شق    ةقن ر ،جيحون توحيد؛ (22:نيع هرالعا ع
ساط ؛ (11)همان: شق )همان:  ،گالب ان  شق )همان:  ،ورقاء روح (؛122آتش ع  (؛112و  112جناح ع
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ساط ع وديّت )  شف ب سرار و  ک سانيّت )همان:    ،(؛ جوهر معرفت1:121ج ،االبرارعدّةاال (؛  220صدف ان
 (.252و  255صدف دل )همان: ،گوهر اخالص

  حق جلّ شأنه نشانندهو  ايمان ثمره آنو  آنسنّت آبشخور است،  اسالم درخت»بليغ اسنادي: 
ست   » (؛122 )همان:« آن ست ، شريعت چراغ ضي »(؛ 220: 2)همان، ج.« حقيقت داغ آن  علي مرت
 باکورة عشق است  »؛ (222)اسرارالتوحيد: « شهر دوزخيست  اين »(؛ 825 )همان:« درگاه رسالت  هزبر

 مصب اح اشبوا  اسبت،    منجنيقاسبت،  منظر اعلي [ زيرا که يقين»](؛ 122:نيع هرالعاشبق « )باغ آن
   .(120)همان:« عشّا  آفا  است

 سه اثرغ در یهات بلیل تشبیتحل
س  ش   يدر برر ستفاده از آيات يا   ( 1 د:وش يمافت يدر يتأمل درخورن آثار نکات يغ در ايهات بليت ا

کاربرد فراوان ( 2ده يچيا پيال مضاعف  يصورخ  (2 يغ متواليهات بليتش  (2 احاديث در جايگاه مش ه 
  ال و رساندن معنا يد در استحکام صورخ  يغ مقيهات بلينقش مؤثر تش  ( 8 غ مفرد به مفرديه بليتش  
 .يبه حس يهات عقليکاربرد فراوان تش (2
شبه   (1 ستفاده از آيات يا احاديث در جايگاه م س : ا   يث در متون عرفانيات و احاديار آيکاربرد ب

ز بهره ين يهيتشبب  يدر سبباختارها يات الهيآاز  ين متون حتيسببندگان اينوج اسببت. يرا يموضببوع
ن يت و ارزش ايگاه مشببب ه اهميغ و در جايبله يث در قالک تشببب يات و احادياند. اسبببتفاده از آبرده

ات و يآ بهِمشبب ه ،هاتين تشبب ي. در اکنديمؤکد م يسببندگان متون عرفانيرا نزد عارفان و نوسببخنان 
اسببت که اين  ...و خانه، سببل نتعزّتن، خلعت، يهمانند نگ يم لوب و سببتودن يزهايچث از ياحاد

«  "خلق اهلل آدم علي صبببورته"نقش»: کنداين سبببخنان حکايت مي يباالمقام زش و از ار موضبببوع
 ؛  (20:همان)
شبيهات بليغ متوالي  (2 سته در      : ت س کي برج ش يهات بليغ متوالي، ويژگي  به  آثار ن ياکاربرد ت
ت آبشببخورسببرا  درخت توحيدکه  يادي»االبرار اسببت. االسببرار و عدّهع هرالعاشببقين و کشببفژه يو

و  ساحل نجاتبه  تيه تحيرو  غمرات جهلتا از »(؛ 212:همان)« ميوه و برستمر آن را  دوستي حق
شد   سرارالتوح « )شتابند  شطّ ر شقان[ چون  »](؛ 2:ديا شيدند،   کأس وفااز  راو  رجاعا از  ماه جانچ
 (؛ 112:نيع هرالعاشق« )بيرون آيد. نقصان خسوف

ل  : ص  ورايال مع  اعف يا پي يده     (2 ياني مضببباعف در شبببعر فارسبببي    »ة در مقا «  صبببور ب
با   يانيک دو صورت ب يترک( 1 :شود يم ميمضاعف به دو دسته تقس    يانيصور ب  (122بببب102)صرفي: 

ست گر که خود دو نوع يکدي صورت ب يترک: الف( ا صورت )مثالً  با  يانيک  ستعاره(   همان  ستعاره با ا ؛  ا
صورت ب يک يترکب(  صورت ب  يانيک  ستعاره  يد يانيبا  ش   باگر )مثالً ا صورت  يک يترک( 2؛ ه(يت ک 
 سه اثر ن ياغ يهات بليتش  در  .(105و  102:همانهام( )ي. )مانند استعاره با ا يعية بديک آرايبا  يانيب
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صورت برجسته   شگرد ادب ياز ا يابه  ست.      ين  شده ا ستفاده  ش   يبرخدر ا در ژه يغ به ويبلهات ياز ت
ا استعاره  يغ يگر از نوع بليد يهياست که تش    ياضاف  ي يبه ترکمش ه االسرار  کشف  ن ويع هرالعاشق 

ست  کردهه را با خود همراه يمکن صحابه...  روانن بر يت و آفريّهزاران تح»در  مثالً ؛ا نجوم که  پاک 
سمان هدا  شد و عنا   ت يآ شمع انجمن ر سرارالتوح ) «ت بودنديو  صحابه به نجوم  2:ديا ( روان پاک 

  ينعالم ماده بلکه ستارگا  يستارگان آشنا  نه سنده است   ينو منظورکه  ياما نجوم ؛ه شده است  يتش  
ال را يصورخ گويي  ،بهگاه مش ه يت در جاي. کاربرد آسمان هدا است ت يدر آسمان عالم هدا درخشان  
اد  يده يچيپا يال مضاعف  يخرصو  ،غيهات بليتش   يژگين ويااز ن س ک  يبه هم .کرده است  دوچندان

با به مشبب ه درحقيقترسببد اما يبه محسببوس به نظر مهات مشبب هين تشبب ياز ا ياريدر بسبب. شببد
صله       صاوير س حي فا صاوير عمقي نزديک  گرفته شگردهايي از ت ست  و به ت ش يدر ا. شده ا هات ي ن ت

از آن » درفراتر مي رد.  يحس را از جهان ه صفات يا کلماتي است که واژه   مقيد ب ،بهمش ه غ اصوالً  يبل
( 122و  122:نيع هرالعاشبق « )بشبنو  ابوبکر شب لي...  شبهسبوار ميدان تجريد  و  شبير مرغزار توحيد 

ش  يش ل  سوارکار يبه  ش   ير و  ست   يماهر ت شده ا ش  يا .ه  سوس به نظر م ين دو ت سد اما   يه مح ر
ش  بهن دو مش ه يا يهاهيالمضاف  ش ل يفراتر م يه را از حوزة حس ي، ت ش  ي رد.  ست  يريهمانند  که  ا
سوار   يکند و يگردش م مانندد مرغزاريدر توح شه ست که در تجر  يا همانند  . تازديم ماننددانيد ميا
ش   ش ل يت ش  يه  س ک همراه     يبه  سوار به  شه ش   ير و  دان يم»و « ديمرغزار توح»غ يهات بليبا ت
ضاف   « ديتجر صورت م ش ه  يه برايالکه به  صورخ م ش  يتردهيچيال پيبه به کار رفته از  ده برخوردار 

ست.   شب فراوان کاربرد ا ش يه  : به مفرد مفرد غيه بليت از  يکيرد مفرد به مفغ يبلکاربرد فراوان ت
ش   يهايژگيو سه اثر يدر ا غيه بليت ست.   ن  ش  ا س  ؛ست يکم نن آثار يز در ايد نيه مقيت تفاده از اما ا

  .استن آثار يا يس ک يژگيو اد،يز يبه س ک فراوانغ مفرد به مفرد يه بليتش 
 : انواع تشبيهات بليغ مفرد و مقيد در کل آثار4جدول

مفرد  عنوان
 مفرد

مقيد 
 مفرد

مفرد 
 مقيد

مقيد 
 مقيد

مفرد 
 مرکک

 مجموع
 1228 1 80 102 212 285 ع هرالعاشقين

 1105 1 22 111 122 528 االسرارکشف
 152 ب 1 22 22 122 اسرارالتوحيد
 2222 2 50 222 252 1212 مجموع

غ  يه بليتش  ار يبس با کاربرد  ييگون آثار يسندگان ا يفشرده است اما نو   يهيغ خود تش  يه بليتش  
شردگ مفرد به مفرد  سخنان عارفان و متون عرفان يا ييگواند. ال خود افزودهيصورخ  يبه ف ه ب يجاز 

ست.  يز راه يال نيصورخ  ش   نمونهافته ا ؛ (215: 2ج ،همان) يشحنة تقو  غ مفرد به مفرد:يهات بليت
د يبحر توح ،سببلسببلة قهر ؛ (222)همان: ر مرگيزمهر ،ايشببورسببتان دن ؛ (222د مرگ )همان:يبر
لشکر  ؛ سل ان عشق  ؛ (28:نيع هرالعاشق مرکک عشق ) ؛ (22)همان: کيغ ةپرد؛ (222:دياسرارالتوح )
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بحر عشببق  ؛شببو  يسببواق؛ (111صببحراء خرد )همان:؛ (102)همان:باغ عشببق ؛ (21عقل )همان:
 .(122)همان:

شب نقش مؤثر  (2 صورا  يغ مقيهات بليت ستحکام  ساندن معنا يد در ا   يبا وجود فراوان: ال و ر
شبب يهات در ت ده گرفت.يرا نادتوان تشبب يهات بليغ مقيد اين آثار نميتشبب يه بليغ مفرد به مفرد در 

ال داده به، معناي را به خواننده انتق... به مش ه يا مش هصفت، ويژگي يا افزودننده با بليغ مقيد نويس
ش     ست. در ت ش ه  يآثار گاه برا نياغ يهات بليا صفت م صفت ع يکاربرد ا ؛شود يان ميب يبه  الوه بر ن 

گر يان ديبسببزا دارد. به ب يسببنده نقشببينو منظور يمعنا انتقالقت در يبه درحقمشبب ه د کردنيمق
ش ه  يصفت برا کاربرد  ش  يبه ام ش   يزيانگاليخ بههات ين ت شق »ر د انجامد؛ مثالًيمه و متن يت  ،ع

هاي مختلفي ش ه وجهساده است که    يهيه عشق به مرغ تش   ي( تش  122:همان« )مرغ جانگداز است 
ه را از حدّ ين تشبب يبه مرغ امشبب ه يجانگداز برا منظور داشببت؛ اما کاربرد صببفتتوان يمبراي آن 

ش   صفت نوع يا ييگو ؛ رديفراتر م يهات عاديت صر برا  ين  ش ه  يح که  ياکند به گونهيجاد ميبه ام
غ يلهات بيدر تش  شود.يت ميمثل ققنوس هدا يافتنينخاص و دست ياپرنده جانکذهن خواننده به 

سنده با جابه  ،ديمق ش ه   گاه نوي صفت خاص م ش ه   جايي  س ت دادن آن به م و  انگيزيخيال ،به و ن
« زهر زد پروردعقرب عشبببق نيشجان و دل را  »در  مثالً ش داده اسبببت.يرا افزاتأثيرگذاري متن   

صفت نيش         52)همان: ست و  شده ا ش يه  شق به عقربي ت ست به جاي  ( ع پرورد که خاص عقرب ا
سازي  تشابه را به يکسان   ،اينگونه؛ گويا نويسنده  نس ت داده شده است   به به مش ه  با مش ه  يهمراه

ست.  ش   يزيانگاليخ نزديک کرده ا ش    يب ،يد در انتقال معانيهات مقيو نقش ت مفرد  اتهيشتر در ت
 يهابهش هبا کاربرد م يزيانگاليو خ يه در انتقال معانيثر تش ؤگر کارکرد ميان ديد است. به بيبه مق
  د است.يمق يهاشتر از کاربرد مش هيار بيد بسيمق
شب  (5 س  يعقلهات يکاربرد فراوان ت سي      : يبه ح ش يهات عقلي به ح سيار ت گر  يد ازفراواني ب
و  ير حس غ از نظيهات بليانواع تش   يفراوانر يدر جدول زاست.   ن سه اثر ياغ در يه بليتش   يهايژگيو

 نشان داده شده است. يعقل
 فراواني انواع تشبيهات بليغ حسي و عقلي در کل آثار : 5جدول

به  يعقل عنوان
 يحس

به  يحس
 يحس

به  يعقل
 يعقل

به  يحس
 يعقل

 جمع
 1228 2 82 125 1120 نيع هرالعاشق

 1105 2 20 22 228 االسرارکشف
 152 2 12 88 112 دياسرارالتوح
 2222 12 182 222 2122 مجموع
هات محسوس به  يتش   يفرواناست.   يبه حس  يعقل ،هيتش   2122غ، يه بليتش   2222از مجموع 

که  ي، مذه ياخالق ،يم احث عرفانان يب. کنديهات تنگ ميانواع تشبب گر يد يمعقول عرصببه را برا
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ش يافزا ين عامل اصببليو هم  ل ديم معقول را ميالفاظ و مفاهاسببت،  يآثار عرفان ياصببل يمحتوا
ش   س  يهات عقليت ست  يبه ح س ا ش ه  ياري. ب ص الحات و الفاظ عرفان  ،ن آثاريها در ااز م ست  يا . ا
 ....عشق، مهر، شهوت، شو ، انس وبسط، مثل: ق ض،  ييهاواژه

شف ن انس يبال سرار )ک شو  )همان:   ؛ (22: 1ج ،االبرارعدّة و اال ؛  (22باد کرم )همان:؛ (20شراب 
 ؛ (28: 2نشانه اجابت )همان،ج ،ر دعايت

 استعاره
سه اثر  يادر  ستعار  222ن  صرحه ا شد.    ة م شاهده  ستعار  ير فراوانيجدول زدر م صرحه انواع ا  ة م

از ( نمونه 180)ن مشاهده کرد.  يتوان در ع هرالعاشق ين کاربرد استعاره را م يشتر ينشان داده است. ب  
 ن سه اثر است. ين نوع استعاره در ايمجرده پرکاربردترمصرحة استعارة ان انواع استعاره، يم

 انواع استعاره مصرحه ي: فراوان6جدول
 مجموع االسرارکشف اسرارالتوحيد ع هرالعاشقين عنوان

 122 80 12 22 استعاره مجرده
استعاره 
 مرشحه

82 11 22 52 
استعاره مجرده 

 مرشحه
20 2 12 22 

 222 58 21 180 مجموع
س يزبان عرفان از د يبرا شده   يمختلف يهايبندميرباز تق ش حيات   )ر.ک: ذکر  که از  (50:شرح 

شارت »و « ع ارت» آن جمله زبان شناخت مستعارله   . (8عرفاني، نويا: است )تفسير قرآني و زبان   « ا
ن يه همباست.  به زبان اشارت  نوشته شده   ار آسانتر از آثار  يبس  يميتعل يدر زبان ع ارت و آثار عرفان

ستعاره        ستعارله در ا شناخت م سرارالتوح  يهاس ک  شف يا ستعارله در      د و ک شناخت م سرار از  اال
شق  ست.    يع هرالعا سانتر ا سمتها  يبرخن آ شق  ياز ق شهود  يفرد ةک تجربين يع هرالعا ست  يو  . ا

ت و ش ح اس کامالًنه شود يمان يان کرده است. آنچه بيسپس آن را ب و افتهيررا د يسنده شواهدينو
از تجارب همگان   رونيبخارج از عالم ماده و  ييگواست چنانچه ار روان ينه زبان ع ارت؛ گاه زبان بس

شواهد يسنده به جانک ماوراء م ياما گاه زبان نو ؛شود يان نميب يسخن   د کهيگويسخن م  يرود و از 
رب براي بيان تجا هنگامن ياسنده در  يد. نوينمايک و چه بسا گاه م هم و نامفهوم م يگران غريد يبرا
سيار   بالغتاز ، دخو ستعاره  ،هاتياز کاربرد تش   يهدف و ييگو ؛است  بهره بردهب ها هيگر آرايها و دا

ن يبه همهمگان اسببت.  يو آشببنا يماد يايبه دن خود يتجرب يايدن کردنک ينزد يع ادبيو صببنا
 يتلع  يدن جنّيشروع کتاب با د  مثالً .است خواننده دشوار   يها بران استعاره ياز ا يدرک برخ س ک 
شق ) شود يآغاز م  يلع ت يجنّت يماهدربارة  يمتعدد و مختلفسخنان   .(2 :يروزبهان بقل ن،يع هرالعا

رمز و داسبببتانهاي رمزي در ادب فارسبببي،      ند ) نآن را جمال قدم ميدا    يبرخ. ان شبببده اسبببت ي ب
سنده )  گريد يبرخ( و 22 :پورنامداريان شقين       من ملکوتي نوي شاعرانه در ع هرالعا س ک نثر  سي  برر
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ستعاره چ يسنده از ا ينو يقيحقتوان گفت مراد يا به واقع مياما آ ؛(22دلي: بزرگ بيگ،  ست؟ به ين ا
ران قادر به  گياست که د ياسندهينو يشخص  ربةجتاز  ييهاگونهليشتر تأو يسخنان ب ن يرسد ا ينظر م
رسم صورت آدم بيرون    ديده هرسر از مغا  ...روح نوآموز ازل» در مثالً. افت آن تجربه نخواهند بوديدر

با  ( 22:همان) «[22]انعام: ."هذا رَبِّي":فتگيرد، مکيم عروس قدم ة، آيات مجهول را نشبببان  کرده
، اسببتدرک اسببتعاره  يبرا يانهيقر جاني( که در ايم )هذا ربّية قرآن کرياز آ ياسببتفاده از قسببمت 

ستعارله م يتوان دريم شد اما در  يافت م صل ير درک حقيز يهانمونهتواند خداوند با ستعارل  يقت ا ه م
ست:   سر ارادت   يوجوچون به جست » دشوار ا مرکک  در معشو  درآمد، جوهر ف رت روح ناطقه از 

سترواح طلک کرد   نايافت کام يرنجور طلک از ش اح ا و  يمکان را در ال مکان جست يتا ب ...در ب نان ا
چون ف نت ادراک حقايق  يبشست   قدم عروسق رات دموع حزن عشق از چهره  ه غ ار حدوثيّت ب

زيرا که از جمال معشو  نمود.   در زمان ارادت دستش نداد، رسم عشق او را در آينه اکوان و حدثان   
بّان  جاودان    يامر ر يده  قدم پردة  يدر د مان: ) «داشببببت عروس  مان: )ن: يهمچن؛ (82ه ؛  (22ه

 .(102همان:)
 استعاره مصرحه مجرده

نقل شده    به س ک کاربرد شواهد و اشعار   ، ن سه اثر يه در امصرحه مجرد  يهااز استعاره  ياريبس 
ست. به هم  گرانياز د س   يا س ک ب ستعاره ياز ا يارين  ستعاره   ن ا شمار ا رد. يگيمرده قرار م يهاها در 

ستعاره  صرحة مجرده  يهاا شمع    يام صنم،  شو   يبت برا و مثل جان،  ست  نوعن ياز ا مع )ر.ک:   ا
سرارالتوحيد:   ستعاره يبرخي د (.221، 228، 225ا س ک کاربرد فراو  ،ها در زبان عرفانگر از ا  ،انبه 

ها را در شبببمار توان اين نوع اسبببتعارهسببب ک ميشبببود؛ به همين گويي به يک کليدواژه ت ديل مي
زيرا خواننده با توجه به بافت و محتواي کالم بالفاصبببله مسبببتعارله را  ؛هاي مرده قرار داداسبببتعاره

ستعاره  مثالًدرخواهد يافت؛  ست.   مثلاي ا ن سخن بدان معنا   ياال ته جانان براي خداوند از اين نوع ا
اين دعاگو  »در  مثالً ؛ن آثار به کار نرفته اسببتيع در ايبد مصببرحة مجردة يهاسببت که اسببتعارهين

س يجواهر نف( 2:همان« )شبب ه خسببيس خويش عرضببه کند ،ن جواهر نفيسآ خواسببت که بازنمي
س يدرآورده و شبب ه خسبب نگارشش از او به ير، پکه پسببرعم منوّ ياسببتعارة مصببرحة مجرده از کتاب

  است. يرتکراريغ يهااز کاربرد استعاره يياهنمونه ،دياستعاره مصرحة مجرده از اسرارالتوح
 استعارة مصرحة مرشحه

نة يا به س لشکره اکنون » .است  هة مصرح استعار  ،سه اثر ن ياع يبدزنده و  يهااز استعاره  ياريبس 
؛  (ي ي)اسببتعاره از کشببفها و شببواهد غ  (22:دياسببرارالتوح« )ينيگوناگون ب يهايتو تاختن آرد، واد

د يخستش مکن ين پيچند"من گفتم:« اسالمش عرضه کن.  »د که خ کرياشارت به ش   هيخواجه حمو»
 ياگونه ي يترک يهااسبببتعاره»ة در مقال؛ )اسبببتعاره از کفر( (152)همان:« "د.يرون کنيش ببند از
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شود که از يصح ت م ييها( دربارة استعاره80ببب28:)پارسا« يخاقان يهاافته از استعاره در سرودهينو
ز از متماي ،تازهگر معنايي يکديک کلمات با   ي ها از ترک ن نوع اسبببتعاره يدر ارود. يواژه فراتر مک ي حدّ  

شکل مي   ز واژهمعناي هر يک ا ستقل آن،   ژه دريمتن به وسه  ن يادر  .(21گيرد )ر.ک: همان:هاي م
والً از معم ي يترک يهان استعاره يمشاهده کرد. ا ميتوان را  يمرک  يهان استعاره ين چنيع هرالعاشق 

سنده  يرد که نويگيدر زبان عرفان شکل م زماني ها ن نوع استعاره يشود. ا يک چند اسم ساخته م  يترک
ر خود را به خواننده منتقل کند؛ به      نظوم يجه معنا  يتواند عاطفه، احسببباس و در نت   يک واژه نمي با  
س ک از ترک يهم سم بهره م ين  شقين: )ع هرا «کار آدمرقام طراز نيم» رد. يک چند ا آئينة »، (102لعا

)همان(  « نخّاس عرايس عشبببق»( و 22)همان: «غوّاص بحر ع رات شبببو »، )همان( «مجدود عالم
ستعاره  سالم ياز پ ييهاا ست  نوعن ياز ا )ص(ام ر ا ستعاره نو يدر ا .ا ست با      ين نوع ا سته ا سنده توان
 بپوشاند.نو  ياجامههاي مرده استعارهبه  ،عينو و بد يااستعاره نشيآفراز کلمات عالوه بر  يامجموعه
 استعارة مصرحه مجرده مرشحه )مطلقه( 

ن اسبببتعاره همراه با مسبببتعارمنه هم از مالئمات و قرائن مشببب ه و هم از مالئمات و قرائن يدر ا
ش ه  ستفاده م م ستعاره در  يا (121سا: يشم  ان،يب) 1شود. يبه ا س ن يان نوع ا ست. يآثار ب   ار اندک ا

اب آفته عدل و انصاف آن يو سا ام ساعت تابنده داراد...ية حق را تا قيآفتاب دولت آن سا ...دگاريآفر»
)استعاره از حاکم    (10:دياسرارالتوح « )نده داراد.يپا...هردرا ابدال د ملوک عصر يخرش  و ن دهريسالط 
 هيمکناستعاره ؛ زمانه(

سودمند را     يع دالقاهر جرجان ستعارة  سرارال الغه: )ر.ک:  فعل ا دريداند و يا در لفظ ميا و   22 ا
در کتابهاي بالغت قديمي تمايزي ميان استعارة مکنيه و تشخيص گذاشته نشده است، اما در        .(22

صر اين د  ستعارة   و م حث جداگانه بررسي مي کتابهاي بيان معا شود. در اين پژوهش در زيرمجموعة ا
شبببود. در جدول زير فراواني انواع اد مينيز يرجاندار يو غمکنيه عالوه بر تشبببخيص از عنوان جاندار 

 نشان داده شده است.سه اثر ن ياهاي مکنيه در استعاره
 در سه اثر هيمکن يهاانواع استعاره ي: فراوان7جدول

 مجموع االسرارکشف اسرارالتوحيد ع هرالعاشقين عنوان
 222 225 82 22 مکنيه)غيرجاندار(
 225 21 2 125 مکنيه)جاندار(

 212 202 25 228 مجموع
                                                      

 
ست:  - 1 ستعاره مطلقه آمده ا صر المعاني در تعريف ا ست، مثاًل در مخت ستعارة مطلقه در کتابهاي بالغت به يک معنا ني ا
 «منه همراه نيست، اين استعاره مطلقه ناميده ميشود.اي که به چيزي متناسب و هماهنگ با مستعارله يا مستعاراستعاره»

 استفاده ميشود. « استعارة مصرحة مجردة مرشحه»ش از ترکيب ( به همين سبب در اين پژوه232)مختصرالمعاني:
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 تشخيص
 ود:شميبه دو صورت ابداع  ،ن آثارياتوان گفت تشخيص در مين سه اثر ياز ا مستخرجشواهد  يبا بررس

(؛  112)همان:« علم دست از تو بداشت  چون » :نس ت دادن افعال خاص انساني به غيرانسان    (1 
ند طواف مي گرد توکع ه  » مان:  «،ک که   نفس تاين »(؛ 125)ه با   و اسبببت  ها  يد تو مي سبببخن « گو

از آن شببراب  جانچون » ؛(102:نيع هرالعاشببق« )بخندددر رويش  حسببن ان سبباط»(؛ 252)همان:
 .(122)همان:« خورد مست ابد گشت

... مسببت  ارواح ان ياء و اولياء»: نسبب ت دادن صببفات، ويژگيهاي خاص انسبباني به غيرانسببان (2
ست  ...  زميني بود»(؛ 122)همان:« شدند  ستي بر روي من بران، تا من   ...به خداي بناليده ا قدم دو
يقول اهلل »؛ (288)همان:« درخت را گوي» ؛(122:دياسببرارالتوح« )بر زمينهاي ديگر فخر کنمفردا 

  ،االبرارعدّةاالسرارو  کشف « )را فرمودم عمود نور» ؛(222)همان:« يقول للشرک و  ...: تعالي لالخالص
 .(202 :1ج

 معقول( گرايي )محسوس وگرايي و درونتصاوير از منظر برونبررسي 
س ک   س  يفراوانبه  صاو  اريب ش  يت شرده در   يهير ت سه اثر، ب ياف س  يران  صاو  يبرر از  يهيش  ر تيت
 ه ويغ، اسببتعارة مکنيهات فشببردة بلي، تشبب )محسببوس و معقول( ييگراو درون ييگرامنظر برون

شخ  شد.   يجامعة آمار يبراص، يت ش ه   يدر جدول زانتخاب  ش ه و م ش  ر م ستعاره يهات بليبه ت  غ، ا
 در اسببت. شببدهج آن ث ت يو نتا يبررسبب يو عقل ياز نظر حسبب ،سببه اثرن ياص، در يه و تشببخيمکن

از  توان دريافت تعداد بسياري مي متونتش يه بليغ، تشخيص و استعاره مکنيه در اين     2222بررسي  
ش يهات از نوع   س  يعقلت ست.   يبه ح ش يهات ن ياا صد از مجموع کل   58882عدد،  2201با  ت در

 يحسعدد( را به خود اختصاص داده است. پس از آن با اختالف بسيار زيادي تصاوير  2222تصاوير )
گيرد. دو تصوير عقلي به عقلي و حسي به عقلي    درصد( قرار مي  2822عدد ) 220اني با فراو يحس به 

 دکي از تصاوير تش يهي را دربرگرفته است. عدد تعداد بسيار ان 12و  122با فراواني 
 بررسي بليغ، تشخيص و مکنيه از نظر حسي و عقلي در کل آثار :8جدول

عقلي  عنوان
 حسي

حسي 
 حسي

عقلي 
 عقلي

حسي 
 عقلي

 مجموع
 1510 2 82 122 1852 ع هرالعاشقين

 1221 2 25 120 1222 االسرارکشف
 211 2 12 22 212 اسرارالتوحيد

 2222 12 122 220 2201 مجموع
هاي عقلي با درونماية عرفاني و با  حجم بسببيار تصبباوير عقلي به حسببي و کاربرد فراوان مشبب ه 

ياري از              فاني و ...( مرت ط اسبببت. قرارگرفتن بسببب فاهيم عر ند تعليم م مان ثار )ه گارش آ هداف ن ا
هاي عقلي است. به همين س ک    هاص الحات و ترکي ات عرفاني در جايگاه مش ه موجک افزوني مش   
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هاي يشه ت يين اندابزاري براي وصف و   ،عارفان و نويسندگان متون عرفاني  يتش يه برا توان گفت مي
 . استعرفاني 

 1ج ،االبرارعدّةاالسرارو  کشف ) چوگان عتاب: يبه حس  يعقل يهيتشب  ريصاو از ت ييهانمونه
 ل مهريسبب، باران ل ف، غ برّيم، باد فضببل؛ (122)همان:باغ وصببال ؛ (125بال )همان: ةدهر؛ (121:

 (.118)همان:
صاو از  ييهانمونه شب  ريت س  يهيت س  يح سببهام مژگان  ؛ (210:همانپرده شببک ): يبه ح

لک ؛ (22آدم )همان: ينة رويآئ؛ (20)همان: يماه رو ،گلسببتان رخسببار ؛ (22و 21:نيع هرالعاشببق)
   .(2لعلش )همان:

مهالک  ؛ (112:همان) سببل نت ان سبباط : يبه عقل يعقل يهيتش  ب ريتص  اواز  ييهانمونه
  يآفت پراکندگ؛ (12: 2ج االبرار،االسبببرارو عده)کشبببفت يّاسبببت ق عيسببب؛ (105خدعت )همان:

 (.802ت )همان:يّرسوم انسان؛ (200)همان:
 االبراراالسرار و عدّهد و کشفين، اسرارالتوحيدر ع هرالعاشقبررسي ماهيت تصاوير 

با توجه    بان        عارف  ند از انواع مختلف ز ع ارت و    به محتوا و حال و تجربة عرفاني خويش ميتوا
زبان اشببارت جايگاه تصبباوير م هم و   مثالًرا مي ل د.  دبهره برد. هر زباني تصبباوير ويژة خو اشببارت

س ک         ست. به همين  صاوير ديگري مثل کالسيک و گاه رمانتيک ا سوررئال و زبان ع ارت، جايگاه ت
رئاليسبببم، رمانتيک،       تصبببوير در زبان عرفان ميتواند به صبببورتهاي مختلفي اعم از       ميتوان گفت 
 ... مشاهده شود. سوررئاليسم و

صاو  ش  : کير کالس يت س يت س  يهات ح ش يه و به     يبه ح صل روابط عقالني ميان دو رکن ت حا
ر ش از همه ديرا بهايِ خاص تصاوير کالسيک   ويژگي، ن آثارين ايبدر طور کلي حاصل رؤيت است.   

سرارالتوحيد   که الخير است يشرح زندگي، سخنان و رفتار ابوسعيد اب   ن اثر يا. توان مشاهده کرد يم ا
گاه رنگي تعليمي مييابد، گاه توصيف مشهودات ابوسعيد و بزرگان عرفان است و گاه از زبان ابوسعيد 

زبان، ها هر يک از ايندر  و يا ديگران م احثي همانند هجران، وصال و ستايش مح وب م رح ميشود.
ش از يب ديلتوحرادر اسرا  کير کالس يان سه اثر، تصاو  يم ةس ياما در مقا ؛تصاوير خاص خود را مي ل د 

 باشد.ن اثر يا يتواند در ارت اط با زبان ع ارتين موضوع ميافته است و ايگر آثار نمود يد
( و  85فتوحي: ر،يبالغت تصو )اي عقالني است  تصوير اث اتي مولود ادراک حسي و حاصل انديشه    

ث ات رساني و ا تصوير ابزاري براي توضيح تجربه و تشريح انديشه، آموزش، اخال ، آگاهي    باره در اين 
ست و ب  شود )همان:     يدعاوي ا صد اث ات و تقرير يک معنا يا موضوع آفريده مي در زبان  .(20شتر به ق

صاوير     سنده از ت س ک    يک ابزار براي انتقا همانندعرفان نوي ست. به همين   شتر يبل معنا بهره برده ا
 يهي به س ک آنکه بسياري از تصاوير تش  گر يد يياز سو اث اتي است.  ن سه اثر،  ياتصاوير تش يهي در   

معناست، ميتوان گفت اين تصاوير از نظر کارکرد همانند تصاوير  انتقال در زبان عرفان براي توضيح و
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سيک عالوه بر        صاوير کال ست. ت سيک ا ضيح معنا نيز       کال صف و تو ست، به و اينکه آرايندة محتوا
ر به بيابان  (، تحي220ّ:دياسبببرارالتوح( تشببب يه وصبببل به شبببراب، ) 185و  182 :همانميپردازد )
( شبببو  و نياز به آتش 212(، کشبببش به بوسبببتان )همان:215(، آخرت به سبببرا )همان:2)همان:
( 1به زيور )همان:   "فيه من روحي نفخت  "(، 221(، شبببهوت به کمند )همان:    222 و 228)همان: 
 . استهاي گوناگون وصف و ت يين مش ه از جن ه شتريبهايي از تش يهاتي است که هدف در آن نمونه

ص  الغت  باسببتحالة نويسببنده در ط يعت از ويژگيهاي تصببوير رمانتيک اسببت ): کير رمانتيوات
ر نظر عارف يک واحد زنده  هستي دکل ( که در زبان عرفان نيز مشاهده ميشود. 122:فتوحي ر،يتصو
عرفاني،  آن در توصببيف حاالت  کاربردعناصببر ط يعت در زبان عرفان و  اريبسببسببت. کاربرد و پويا

ست.       صر ا سنده در اين عنا ستحالة نوي ش يهي    درنمودي از ا صاوير ت س ، حجم سه اثر  نيات از  ياريب
ناصر  کاربرد فراوان ع يبه حس  يعقل هاتيتش   ياز عوامل افزون يکيها، عناصر ط يعت است.   بهمش ه 

هاي فتوت، شجاعت، ل افت و  تش يه به است.  گاه مش ه يجان( در جايا بيعت )جاندار يمحسوس ط  
(، علم، اسبببالم، ايمان، حقيقت، 202(، منيّت به درخت )همان:212:دياسبببرارالتوحظرافت به ن ات )

مان:    به نور )ه ي      182و 222و 222 و 225وضبببو  باد به  ندوه  مان: (، ا يا      125ه )ه به در يد  (، توح
شک )همان:   (، تجلي به222)همان: ستتار به  صر ط يعت در  از نمونه( و... 202روز و ا هاي کاربرد عنا

گاه بزرگان عرفان با موجودات ديگر عرفاني ات يمتون و حکا به است. از سويي ديگر در  جايگاه مش ه 
سخن         سگ و...  سياب، دريا، نان خشک،  ستي مثل آ  و اندميگويند مثل اينکه آنها موجوداتي زندهه

به نظر  نيبنابرا(. 288، 282، 222، 221، 282، 282)ر.ک: همان  نديگويمهمانند انسببان سببخن  
( 182:فتوحي ر،يبالغت تصببواگر رمانتيکها با ط يعت و اشببياء ارت اط روحي خاص دارند، )رسببد يم

سخن گفتن عارفا     ست.  شده ا ستي حکايتگر اين    عارف گويي در ط يعت حل  صر مختلف ه ن با عنا
 نگر عارفان است. برخاسته از ديدگاه وحدت موضوعموضوع است و اين 

ر و  يو افکار و تصاو  يآزاد معان يکار خود را بر تداع سسم، اسا  يسوررئال »: سم يسوررئال ر يتصو 
م رئاليس « )دهد يجن ة خودبخود يت هنريکوشد تا به خالق يگذارد و ميا ميحالت خلسه و رو  ينوع

ر آثارشان همراه  ي، گاه تحريسندگان متون عرفان يعارفان و نو .(125 :پرهام و ضدرئاليسم در ادبيات،  
 يهان س ک آثار و نوشتهياست و به هم يدرون يافتهايو اتّکا بر الهامات و در يجانات روحيبا غل ة ه

  يشتر يب يتس ير سوررئال ين از تصاو يع هرالعاشق  ،ن سه اثر ياز بابد. ييم يست يسوررئال  يآنان گاه رنگ
هذا  ":گفتيکرد، ميم عروس قدمآيات مجهول را نشانه  روح نوآموز ازل...»در  مثالً برخوردار است.

 درعالوه بر آنکه ه ين تش  يه شده است. ا  يحق به عروس تش  ( 22:نيع هرالعاشق «. )[22]انعام:"رَبِّي
ر يتصو.ت رکننده اسيغافلگ ورمنتظره يغ ير سوررئاليهمانند تصاو يست حت يمعمول نن مسلمانان  يب

شکارتر م  يهنگام ش   يشود که م احث يآ صوف ياز دگردد. يه م رح ميه و تنزيمثل ت قت يقه حيدگاه 
ه ياکنون تشبب دانند. يو صببفت حق م يژگيه را وين تنزيم رّاسببت. بنابرا ياز هر گونه شبب اهت يازل
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 کهباشد   يک تجربة شهود يرکننده و مولود يفرد، غافلگمنحصربه  يهيتواند تش  يخداوند به عروس م
  خشد. يم يز آزاديال نيبه خو شکند يعادت را درهم م يمرزها

صاو  يهايژگيگر وياز د سوررئال يت شنگر   يوظ يست ير  شف و رو شف ابعاد مجهول     يفة ک ست. ک ا
 هاتياز تش   ياريبس در  .(212:يفتوح ر،يبالغت تصو ) يبعد پنهان روح آدم يروان انسان و روشنگر  

است که سالک    يو ماوارئ يزبان عرفان مش ه، روح، نفس ناطقه، ط ع و سرشت و ابعاد مجهول آدم   
سر و کار دارد.   يب ددر تجارب خو ش يهات   شتر با آن بعد  شق کاربرد اين نوع ت  رخوردن يدر ع هرالعا
ست:  شق )« و مرغ روح ناطقه» توجه ا سان معادن »؛ (52:نيع هرالعا الجرم »؛ (12)همان:« يط ايع ان
 قفص جسببم مرغان روحشببانزانکه »؛ (22)همان:« قدم آمد، آيينه يو روح قدسبب يعقل قدسبب
را لگام عفّت  نفسزيرا که »؛ (28)همان:« ،چون بنشست   معدن دلدر  روح» (82)همان:« بشکست  

   .(28و  22)همان:.« "و عفّ"در سر کرد و گفت
 گيرينتيجه
سرارالتوحيد و کشف      م العهدر اين    االبرار از نظر کاربرداالسرار و عدّه سه کتاب ع هرالعاشقين، ا

شد. در       ش يهي بررسي  صاوير ت س يات ستخراج      2221 ين برر ش يهي از اين آثار ا صوير ت که  ديگردت
( تش يه مجمل 2( تش يه بليغ 8( تمثيل 2( تشخيص 2( استعاره مکنيه 2( استعاره 1 ع ارت اس از:

ش يه مؤکد  2 سته   5( ت ش يه کامل. در يک د ش يهي به دو نوع    ( ت صاوير ت ص بندي کلي اين ت ر  ياوت
ش يه  شرده و   يت شرده تقسيم مي  ف شتر از      غيرف سيار بي شرده در اين متون ب ش يهات ف  شود. کاربرد ت

ست به گونه      شرده ا ش يهات غيرف ستة متون منثور عرفان  يژگيتوان آن را ويکه م ياکاربرد ت   يبرج
ست.  ستعاره       دان ستعاره مکنيه و ا شخيص، ا ش يه بليغ، ت سه کتاب  مصرحه  ت س در اين  پرکاربرد   اريب
از  صببويرت 1581از ع هرالعاشببقين،  صببويرت 1220، يتشبب يهتصببوير  2221. از مجموع اسببت
تش يه بليغ  از اسرارالتوحيد استخراج شد.     صوير ت 200)جلد اول و دوم( و  االبرارعدّةاالسرار و  کشف 

ش يه در   ست ن ياپرکاربردترين نوع ت ضافي   که آثار ا سنادي مشاهده مي   به دو صورت ا ال ته  ؛شود و ا
تش يه به   2122تش يه بليغ،   2222تش يه بليغ اضافي بسيار پرکاربردتر از اسنادي است. از مجموع      

تش يه به صورت اسنادي است. با وجود آنکه تش يه بليغ خود تش يهي موجز         220صورت اضافي و   
ش ي          شردگي و موجزي را بيش از ت ضافي گويي اين ف ش يهات بليغ ا ست، کاربرد ت شرده ا بليغ  هو ف

تعددي  م يميتوان ويژگيها يشناس  از منظر س ک کند. در بررسي تش يهات بليغ   اسنادي آشکار مي  
استفاده از آيات يا احاديث در  ( 1 :آثار در نظر گرفتن يا يبراي اين نوع تش يه فشرده در زبان عرفان  

ش ه  ش يهات بليغ متوالي ( 2؛ جايگاه م ضاعف يا پيچيده  ( 2؛ ت ش يه  کار( 2؛ صورخيال م برد فراوان ت
ساندن معنا       ( 8؛ بليغ مفرد به مفرد صورخيال و ر ستحکام  ش يهات بليغ مقيد در ا (  2؛ نقش مؤثر ت

 .کاربرد فراوان تش يهات عقلي به حسي
ستعاره ) انواع مختلف  ستعاره مکنيه    ا صرحه، ا ستعاره م شخيص  ،ا ر در اين آثا گريدصورخيال   (ت
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ي مثل تشببخيص، اسببتعاره مکنيه جاندار و غيرجاندار به اسببت. اسببتعارة مکنيه به صببورتهاي مختلف
اسببت. برخي از ن سببه اثر يدر ااز پرکاربردترين انواع اسببتعاره  222، 225، 801ترتيک با فراوانيهاي 

ستعاره  ستعاره ا ستعاره  هاي مجرده از نوع ا ست. ال ته اين ا تر ها بيش هاي پرکاربرد يا به ع ارتي مرده ا
شعار     س ک کاربرد ا شاهده مي    گاهيدر جا ديگرانبه  سندگان در کاربرد    و شود شاهد در متن م نوي

ستعاره  شتري به کار برده   ا شحه، ابداع و نوآوريهاي بي ست هاي مر ها از حدّ عارهاند. برخي از اين نوع ا
ارت يا  اشبب يابد. در زبان عرفان به ويژه در آثاري که به زبانيک واژه فراتر ميرود و حالتي ترکي ي مي

 ر يافتند شتريب ،دشوار است. خوانندگان يکارها شود، يافتن برخي مستعارلهخته با آن نوشته ميآمي
زيرا درک معنا و حقيقت اصلي آنچه نويسنده يا عارف در تجربة    ؛شوند يمستعارله به تأويل متمايل م 

 ست. يندسترس در شهودي به آن دست يافته براي همگان 
غيرفشببرده،   يتشبب يهتصبباوير  گاهيدر جال، مؤکد و تمثيل در اين آثار تشبب يهات کامل، مجم

 است.  تصوير 222در اين آثار فقط تصاوير اي که مجموع اين به گونه ؛فراواني بسيار اندکي دارد
  ريتصبباوگرايي )محسببوس و معقول(، گرايي و دروندر بررسببي تصبباوير تشبب يهي از منظر برون

حسي   عقلي به يتش يه ر يتصاو جامعة آماري انتخاب شد. در اين بررسي انواع    يبرافشرده   يتش يه 
کاربرد فراوان تش يهات عقلي به حسي با محتوا   از بيشترين کاربرد برخوردار است.    2201با فراواني 

ها،  درونماية آثار مرت ط است. بيان، شرح و توضيح مفاهيم عرفاني، مذه ي، اخالقي و تعليمي واژه    و
هاي عقلي در  ل د و همين موضوع موجک فراواني مش هيحات و ترکي ات ذهني ببب عقلي را ماص ال

رد. يتون، از حوزة محسوس صرف فاصله ميگ   اينگونه متون است. تش يهات حسي نيز گاهي در اين م   
ي يابد  جن ة خيال ،مش ه محسوسکه شود باعث ميگاهي به ر جايگاه مش ه و مش هترکي ات اضافي د

صل  شد.     و حا ضوع يا چيزي خيالي و عقلي با ش  يبنابراترکيک مو س  به يهات عقلين کاربرد ت از  يح
 است. ينثر عرفان يس ک يهايژگيگر ويد

صاوير مي    سي ماهيت ت ش يهي    در برر صاوير ت صاوير   اين آثارتوان گفت، ماهيت ت سه نوع ت   ، در 
 بررسي است. درخور کالسيک، رمانتيسم و سوررئاليسم 
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