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با وجود اينکه صورخيال يکي از ويژگيهاي اصلي شعر است اما در بسياري از متون منثور عرفاني
نيز کاربرد دارد؛ به گونهاي که گاه زبان برخي از اين آثار به س ب ک کاربرد فراوان انواع صببورخيال به
زبان شعر ميگرايد .در اين پژوهش هدف بر آن ا ست تا ت ش يه (رکن ا صلي صورخيال) و ت صاوير
برخا سته از آن در متون منثور عرفاني برر سي شود و جايگاه اين ت صاوير در س ک شنا سي متون
منثور عرفاني آ شکار گردد .با ا ستخراج و برر سي ت صاوير ت ش يهي سه متن برج ستة نثر عرفاني
(ع هرالعا شقين ،ا سرارالتوحيد ،ک شفاال سرار و عدّةاالبرار) ميتوان دريافت ت صاوير ت ش يهي ف شرده
مثل تش يه بليغ و انواع استعاره در تحليل س کي اين متون ،از جايگاه ويژهاي برخوردار است .تحليل
و بررسبي ويژگيهاي خاص تصبباوير تشب يهي فشببرده (تشب يه بليغ و اسببتعارهها) همراه با دادههاي
آماري ،همچنين برر سي ت صاوير از منظر درونگرايي و برونگرايي و برر سي ماهيت ت صاوير ف شرده در
سه متن برجستة عرفاني ،از ديگر اهداف اين گفتار است.
کليدواژه :تصوير فشردة تش يهي ،س ک شناسي ،نثر عرفاني

 1دانشآموختة ادبيات عرفاني دانشگاه اصفهان.
 2استاد و عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان.
 3استاد و عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان.
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مقدمه

در اين مقاله ع هرالعا شقين ،ا سرارالتوحيد و ک شفاال سرار و عدّهاالبرار براي برر سي ت ش يه در
متون منثور عرفاني و تحليل نقش تصاوير تش يهي انتخاب شدند .از اين آثار  2221تصوير تش يهي
ا ستخراج و در ه شت گروه ط قهبندي گرديد :ا ستعاره ،ا ستعارهبالکنايه ،ت شخيص ،تمثيل ،ت ش يه
بليغ ،ت ش يه مجمل ،ت ش يه مؤکد ،ت ش يه کامل .در آغاز اين ت صاوير به دو نوع ف شرده و غيرف شرده
تقسيم شد و سپس با بررسي شواهد ،تحليل س ک شناسي تصاوير تش يهي انجام گرديد .در تحليل
ت صاوير ت ش يهي در اين آثار ميتوان گفت ت صاوير ت ش يهي ف شرده يکي از برج ستهترين ويژگيهاي
س کي متون منثور عرفاني است.

پر سش ا صلي و ضرورت تحقيق :اين پژوهش بر آن ا ست تا به اين پر سش پا سخ دهد که

جايگاه تش يه و صورخيال در بررسي س کي متون منثور عرفاني چگونه است و علت کاربرد اين ابزار
بالغي در سخن عارفان چي ست؟ ضرورت تحقيق را در هدف پژوهش ميتوان جستجو کرد .بررسي و
تحليل انواع مختلف تصويرهاي تش يهي در متون منثور عرفاني و مشخص کردن جايگاه اين تصاوير
در تحليل س کي اين آثار مهمترين هدف اين جستار است.

روش پژوهش :براي بررسببي تشبب يه در متون منثور عرفاني ،ع هرالعاشببقين ،اسببرارالتوحيد و

کشبببفاالسبببرار و عدّةاالبرار انتخاب شبببد .علت انتخاب اين آثار ،زبان متفاوت آنهاسبببت؛ زبان
ع هرالعا شقين بين ا شارت و ع ارت و نزديک به زبان شعر ا ست .زبان ا سرارالتوحيد ع ارت و زبان
کشفاالسرار حد وسط زبان اين دو اثر است .ع هرالعاشقين و ا سرارالتوحيد ،کامل بررسي گرديد و
ت صويرهاي ت ش يهي آن ا ستخراج شد؛ اما در ک شفاال سرار و عدّةاالبرار به نوبة ثالثة جلد اول و دوم
ب سنده شد .به طور کلي مراحل د ستيابي به س ک شنا سي سه متن منثور عرفاني ع ارت ا ست از:
اسببتخراج تصبباوير تشبب يهي از متون ،ط قهبندي تصبباوير و تحليل و بررسببي يافتهها از منظرهاي
مختلف.
پيش ينة پژوهش :برخالف ع هرالعاشببقين و کشببفاالسببرار ،دربارة تصببويرهاي تشبب يه در

اسرارالتوحيد پژوهشي انجام نشده است .در مقالة «استعاره در زبان عرفاني مي دي» (ج ري22:ب)85
بحث بر کارکردهاي استعاره در دو بخش شناختي و زي اآفريني متمرکز مي شود و م احث بي شتر در
حوزة اهداف اسبتعاره درخور تأمل اسبت .از اشبکال مختلف اسبتعاره ،دادههاي آماري و م احث اين
ج ستار در آن بحثي ارائه ن شده ا ست .در مقالة «فراهنجاري معنايي در نثر ک شفاال سرار مي دي»
(باراني282:ببب  )222نقش تش يه و استعاره در دگرگونيهاي معنايي بررسي ميشود .مثالها مختصر و
تحليلها و م احث ،متفاوت با اين پژوهش اسببت .در مقالههاي «بررسببي اغراث ثانويه معاني ،بيان،
مختصات نگارشي و س کي ع هرالعاشقين» (شه ازي252:بببب « ،)222بررسي س ک نثر شاعرانه در
ع هرالعاشببقين» (بزرگبيگدلي21 :بببب ب )22و «بررسببي راب ة تجربه عرفاني و زبان تصببويري در
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ع هرالعاشقين» (فتوحي2:بببب )28دربارة صورخيال از جمله تش يه در ع هرالعاشقين بحثهايي ارائه
شده است .مثالً در مقالة شه ازي دربارة تش يه و استعاره در ع هرالعاشقين ،توضيحاتي مختصر ذکر
شببده اسببت .در آن مقاله عالوه بر تشبب يه و اسببتعاره حوزههاي مختلف معاني و بديع نيز بررسببي
ميشود؛ به همين س ک بحث تش يه و استعاره ،مختصر و با نگرشي متفاوت از اين پژوهش بيان شده
اسببت .در دو مقالة ديگر نيز نگرش نويسببندگان بسببيار متفاوت از اين پژوهش اسببت .به طور کلي
ب سياري از تحليها و م احث اين مقاله ،همچنين دادههاي آماري ،برر سي ت صاوير از منظر درونگرايي
و برونگرايي و تحليل ماهيت تصبباوير در مقاالت نام رده بررسببي نشببده اسببت .از سببويي ديگر اين
پژوهش حا صل برر سي ت صاوير ت ش يهي در سه اثر عرفاني براي يافتن ويژگيهاي م شترک متون
منثور عرفاني از منظر س ک شنا سي در حوزة صورخيال ا ست و پژوه شهاي نام رده فقط يک اثر
عرفاني را بررسي کردهاند.
تصاویر تشبیهی فشرده در عبهرالعاشقین ،کشفاالسرارو عدّهاالبرار و اسرارالتوحید

تش يه از نظر صوري به دو نوع فشرده و گسترده تقسيم ميشود .تش يهات فشرده «با افزودن دو
طرف تشببب يه (مشببب ه و مشببب هبه) به صبببورت يک ترکيک اضبببافي درميآيد» (سبببفر در مه،
پورنامداريان .)152:تش ب يه بليغ ،اسببتعارهها (اسببتعاره مکنيه و تشببخيص) و اسببتعارهگونهها (نماد)
ت ش يهاتي در نهايت ايجاز ا ست و وجود آنها در متن ن شانة قدرت تخيل نوي سنده ا ست .ت ش يهات
ف شرده در اين سه اثر از بي شترين و پرکاربردترين انواع ت ش يه ا ست .ف شردگي و تراکم ت صاوير از
ويژگيهاي تصوير در شعر سنتي است (بالغت تصوير ،فتوحي)105:؛ اما با بررسي تصاوير در اين سه
کتاب درمييابيم اين ويژگي در نثر نيز مشبباهده ميشببود و فقط خاص شببعر نيسببت .در جدول زير
کاربرد انواع تصاوير تش يهي در هر سه کتاب نشان داده شده است.
جدول :1انواع تصاوير تشبيهي در عبهرالعاشقين ،اسرارالتوحيد ،کشفاالسرار و عدّهاالبرار

بليغ

تشخيص

مکنيه

استعاره

کامل

مجموع

مجموع تش يهات فشرده:
2005

مجمل

کشفاالسرار

58 202 202 1105

82

تمثيل

اسرارالتوحيد

152

82

25

21

15

مؤکد

ع هرالعاشقينن

12 180 228 220 1228

مجموع

عنوان

5

2

2

1220

12
80

12

22

2

ب

200

1581

مجموع تش يهات غيرفشرده:
2221
222
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از  1220تصببوير تشب يهي در ع هرالعاشببقين حدود  2588درصببد ،از  200تصببوير تشب يهي در
اسرارالتوحيد  5888درصد و از  1581تصوير تش يهي در کشفاالسرار حدود  2288درصد آن تصاوير
ت ش يهي ف شرده ا ست .در مجموع ،از  2221ت صوير ت ش يهي ،حدود  28در صد ت صاوير ت ش يهي
فشرده (بليغ و انواع استعاره) است و فقط حدود  2درصد تصاوير ،غيرفشرده است .در جدول زير نيز
فراواني انواع تصاوير تش يهي فشرده نشان داده شده است.
جدول :2فراواني تصاوير تشبيهي فشرده در سه اثر

تصاوير تش يهي فشرده

بليغ

استعاره مکنيه

تشخيص

استعاره

مجموع

فراواني

2222

212

801

222

2005

درصد

%2882

%18822

%1288

%2822

%100

از ميان ت صاوير ت ش يهي ف شرده ،ت ش يه بليغ با فراواني  2882در صد ( 2222ت صوير) بي شترين
مقدار را به خود اختصبباص داده اسببت .در ادامه با توجه به کميت ارائه شببده هر يک از موضببوعات
بررسي و تحليل ميشود.
تشبیه بلیغ

تشبب يه بليغ ،باالترين مرت ة تشبب يه در قوت و م الغه (مختصببرالمعاني )212:و زي اترين نمونة
ت ش يه ا ست .در اين سه متن ،ت ش يه بليغ حدود  28در صد از ت صاوير ت ش يهي ف شرده را به خود
اخت صاص داده ا ست و پرکاربردترين نوع ت ش يه ف شرده ا ست .ت ش يه بليغ در اين آثار به دو صورت
اسنادي و اضافي مشاهده ميشود که ال ته کاربرد تش يه بليغ اضافي در اين آثار بي شتر است .جدول
زير فراواني انواع تش يهات بليغ را در سه اثر ،نشان داده است.
جدول :3فراواني تشبيه بليغ در سه اثر

عنوان

ع هرالعاشقينن اسرارالتوحيد کشفاالسرار

مجموع

51822 2122
521
25
1180
بليغ اضافي
15822
220
212
55
158
بليغ اسنادي
%
%100
2222
1105
152
1228
مجموع
%
از بين تش ب يه بليغ اضببافي و اسببنادي ،تش ب يه بليغ اضببافي با فراواني  51822درصببد از مقدار
بي شتري برخوردار است و در مقابل تش يه بليغ اسنادي فقط  15822درصد تش يهات بليغ را شامل
ميشود .از جمله نمونههاي تش يه بليغ در اين آثار ،به موارد زير ميتوان اشاره کرد:
بليغ ا ضافي :زمين دل ،آب صفاي صفت (ع هرالعا شقين)22:؛ جيحون توحيد ،قن رة ع شق

(همان)11:؛ گالب ان ساط ،آتش ع شق (همان)122:؛ ورقاء روح ،جناح ع شق (همان 112:و )112؛
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ب ساط ع وديّت (ک شفاال سرار و عدّةاالبرار ،ج)1:121؛ جوهر معرفت ،صدف ان سانيّت (همان)220:؛
گوهر اخالص ،صدف دل (همان 255:و .)252
بليغ اسنادي« :اسالم درخت است ،سنّت آبشخور آن و ايمان ثمره آن و حق جلّ شأنه نشاننده

آن» (همان)122 :؛ « شريعت چراغ ست ،حقيقت داغ ست( ».همان ،ج)220 :2؛ «علي مرت ضي آن
هزبر درگاه رسالت» (همان)825 :؛ «اين شهر دوزخيست» (اسرارالتوحيد)222:؛ «عشق است باکورة
باغ آن» (ع هرالعاشبقين)122:؛ «[يقين] زيرا که منظر اعلي اسبت ،منجنيق اشبوا اسبت ،مصب اح
عشّا آفا است» (همان.)120:
تحلیل تشبیهات بلیغ در سه اثر

در برر سي ت ش يهات بليغ در اين آثار نکات درخور تأملي دريافت مي شود )1 :ا ستفاده از آيات يا
احاديث در جايگاه مش ه )2تش يهات بليغ متوالي  )2صورخيال مضاعف يا پيچيده  )2کاربرد فراوان
تش يه بليغ مفرد به مفرد  )8نقش مؤثر تش يهات بليغ مقيد در استحکام صورخيال و رساندن معنا
)2کاربرد فراوان تش يهات عقلي به حسي.
 )1ا ستفاده از آيات يا احاديث در جايگاه م شبه :کاربرد ب سيار آيات و احاديث در متون عرفاني

موضببوعي رايج اسببت .نويسببندگان اين متون حتي از آيات الهي در سبباختارهاي تش ب يهي نيز بهره
بردهاند .اسبببتفاده از آيات و احاديث در قالک تشب ب يه بليغ و در جايگاه مشب ب ه اهميت و ارزش اين
سببخنان را نزد عارفان و نويسببندگان متون عرفاني مؤکد ميکند .در اين تشب يهات ،مشب هبهِ آيات و
احاديث از چيزهاي م لوب و سببتودني همانند نگين ،خلعت ،عزّتخانه ،سببل نت و ...اسببت که اين
موضبببوع از ارزش و مقام باالي اين سبببخنان حکايت ميکند« :نقش"خلق اهلل آدم علي صبببورته"»
(همان)20:؛
 )2ت شبيهات بليغ متوالي :کاربرد ت ش يهات بليغ متوالي ،ويژگي س کي برج سته در اين آثار به

ويژه ع هرالعاشببقين و کشببفاالسببرار و عدّهاالبرار اسببت« .يادي که درخت توحيد را آبشببخورس بت
دوستي حق مر آن را ميوه و برست» (همان)212:؛ «تا از غمرات جهل و تيه تحير به ساحل نجات و
شطّ ر شد شتابند» (ا سرارالتوحيد)2:؛ «[عا شقان] چون راو رجا از کأس وفا چ شيدند ،ماه جان از
خسوف نقصان بيرون آيد( ».ع هرالعاشقين)112:؛
 )2ص ورايال مع اعف يا پي يده :در مقالة «صبببور بياني مضببباعف در شبببعر فارسبببي»

(صرفي102:بببب )122صور بياني مضاعف به دو دسته تقسيم مي شود )1 :ترکيک دو صورت بياني با
يکديگر که خود دو نوع ا ست :الف) ترکيک صورت بياني با همان صورت (مثالً ا ستعاره با ا ستعاره)؛
ب) ترکيک يک صورت بياني با صورت بياني ديگر (مثالً ا ستعاره با ت ش يه)؛  )2ترکيک يک صورت
بياني با يک آراية بديعي( .مانند استعاره با ايهام) (همان 102:و  .)105در تش يهات بليغ اين سه اثر
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به صورت برج ستهاي از اين شگرد ادبي ا ستفاده شده ا ست .در برخي از ت ش يهات بليغ به ويژه در
ع هرالعاشقين و کشفاالسرار مش هبه ترکي ي اضافي است که تش يهي ديگر از نوع بليغ يا استعاره
مکنيه را با خود همراه کرده ا ست؛ مثالً در «هزاران تحيّت و آفرين بر روان پاک صحابه ...که نجوم
آ سمان هدايت و شمع انجمن ر شد و عنايت بودند» (ا سرارالتوحيد )2:روان پاک صحابه به نجوم
تش يه شده است؛ اما نجومي که منظور نوي سنده است نه ستارگان آشناي عالم ماده بلکه ستارگاني
درخشان در آسمان عالم هدايت است .کاربرد آسمان هدايت در جايگاه مش هبه ،گويي صورخيال را
دوچندان کرده است .به همين س ک از اين ويژگي تش يهات بليغ ،صورخيال مضاعف يا پيچيده ياد
شببد .در بسببياري از اين تشبب يهات مشبب هبه محسببوس به نظر ميرسببد اما درحقيقت مشبب هبه با
شگردهايي از تصاوير س حي فاصله گرفته و به تصاوير عمقي نزديک شده است .در اين تش يهات
بليغ اصوالً مش هبه ،مقيد به صفات يا کلماتي است که واژه را از جهان حسي فراتر مي رد .در «از آن
شبير مرغزار توحيد و شبهسبوار ميدان تجريد ابوبکر شب لي ...بشبنو» (ع هرالعاشبقين 122:و )122
ش لي به شير و سوارکاري ماهر ت ش يه شده ا ست .اين دو ت ش يه مح سوس به نظر مير سد اما
م ضافاليههاي اين دو م ش هبه ،ت ش يه را از حوزة ح سي فراتر مي رد .ش لي همانند شيري ا ست که
در توحيد مرغزارمانند گردش ميکند و يا همانند شه سواري ا ست که در تجريد ميدانمانند ميتازد.
ت ش يه ش لي به شير و شه سوار به س ک همراهي با ت ش يهات بليغ «مرغزار توحيد» و «ميدان
تجريد» که به صورت م ضافاليه براي م ش هبه به کار رفته از صورخيال پيچيدهتري برخوردار شده
ا ست .کاربرد فراوان ت شبيه بليغ مفرد به مفرد :کاربرد فراوان ت ش يه بليغ مفرد به مفرد يکي از

ويژگيهاي ت ش يه بليغ در اين سه اثر ا ست .ت ش يه مقيد نيز در اين آثار کم ني ست؛ اما ا ستفاده از
تش يه بليغ مفرد به مفرد به س ک فراواني زياد ،ويژگي س کي اين آثار است.
جدول :4انواع تشبيهات بليغ مفرد و مقيد در کل آثار

مجموع
مفرد
مقيد
مفرد
مقيد
مفرد
عنوان
1228
1
80
102
212
285
ع هرالعاشقين
مرکک
مقيد
مقيد
مفرد
مفرد
1105
1
22
111
122
528
کشفاالسرار
152
ب
1
22
22
122
اسرارالتوحيد
2222
2
50
222
252
1212
مجموع
تش يه بليغ خود تش يهي فشرده است اما نوي سندگان اين آثار گويي با کاربرد بسيار تش يه بليغ
مفرد به مفرد به ف شردگي صورخيال خود افزودهاند .گويي ايجاز سخنان عارفان و متون عرفاني به
صورخيال نيز راه يافته ا ست .نمونه ت ش يهات بليغ مفرد به مفرد :شحنة تقوي (همان ،ج)215 :2؛
بريد مرگ (همان)222:؛ شببورسببتان دنيا ،زمهرير مرگ (همان)222:؛ سببلسببلة قهر ،بحر توحيد
(اسرارالتوحيد)222:؛ پردة غيک (همان)22:؛ مرکک عشق (ع هرالعاشقين)28:؛ سل ان عشق؛ لشکر
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عقل (همان)21:؛ باغ عشببق (همان)102:؛ صببحراء خرد (همان)111:؛ سببواقي شببو ؛ بحر عشببق
(همان.)122:

 )2نقش مؤثر ت شبيهات بليغ مقيد در ا ستحکام صورايال و ر ساندن معنا :با وجود فراواني

تشبب يه بليغ مفرد به مفرد در اين آثار نميتوان تشبب يهات بليغ مقيد را ناديده گرفت .در تشبب يهات
بليغ مقيد نويسنده با افزودن صفت ،ويژگي يا ...به مش ه يا مش هبه ،معناي را به خواننده انتقال داده
ا ست .در ت ش يهات بليغ اين آثار گاه براي م ش هبه صفتي بيان مي شود؛ کاربرد اين صفت عالوه بر
مقيد کردن مشبب هبه درحقيقت در انتقال معناي منظور نويسببنده نقشببي بسببزا دارد .به بيان ديگر
کاربرد صفت براي م ش هبه اين ت ش يهات به خيالانگيزي ت ش يه و متن ميانجامد؛ مثالً در «ع شق،
مرغ جانگداز است» (همان )122:تش يه عشق به مرغ تش يهي ساده است که وجهش ههاي مختلفي
براي آن ميتوان منظور داشببت؛ اما کاربرد صببفت جانگداز براي مشبب هبه مرغ اين تشبب يه را از حدّ
ت ش يهات عادي فراتر مي رد؛ گويي اين صفت نوعي ح صر براي م ش هبه ايجاد ميکند به گونهاي که
ذهن خواننده به جانک پرندهاي خاص و دستنيافتني مثل ققنوس هدايت ميشود .در تش يهات بليغ
مقيد ،گاه نوي سنده با جابهجايي صفت خاص م ش هبه و ن س ت دادن آن به م ش ه ،خيالانگيزي و
تأثيرگذاري متن را افزايش داده اسبببت .مثالً در « جان و دل را عقرب عشبببق نيشپرورد زهر زد»
(همان ) 52:ع شق به عقربي ت ش يه شده ا ست و صفت نيشپرورد که خاص عقرب ا ست به جاي
همراهي با مش هبه به مش ه نس ت داده شده است؛ گويا نويسنده اينگونه ،تشابه را به يکسان سازي
نزديک کرده ا ست .خيالانگيزي و نقش ت ش يهات مقيد در انتقال معاني ،بي شتر در ت ش يهات مفرد
به مقيد است .به بيان ديگر کارکرد مؤثر تش يه در انتقال معاني و خيالانگيزي با کاربرد مش هبههاي
مقيد بسيار بيشتر از کاربرد مش ههاي مقيد است.
 )5کاربرد فراوان ت شبيهات عقلي به ح سي :فراواني ب سيار ت ش يهات عقلي به ح سي از ديگر

ويژگيهاي تش يه بليغ در اين سه اثر است .در جدول زير فراواني انواع تش يهات بليغ از نظر حسي و
عقلي نشان داده شده است.
جدول : 5فراواني انواع تشبيهات بليغ حسي و عقلي در کل آثار

جمع
حسي به
عقلي به
حسي به
عقلي به
عنوان
1228
عقلي2
82
125
1120
ع هرالعاشقين
عقلي
حسي
حسي
1105
2
20
22
228
کشفاالسرار
152
2
12
88
112
اسرارالتوحيد
2222
12
182
222
2122
مجموع
از مجموع  2222تش يه بليغ 2122 ،تش يه ،عقلي به حسي است .فرواني تش يهات محسوس به
معقول عرصببه را براي ديگر انواع تشبب يهات تنگ ميکند .بيان م احث عرفاني ،اخالقي ،مذه ي که
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محتواي اصببلي آثار عرفاني اسببت ،الفاظ و مفاهيم معقول را مي ل د و همين عامل اصببلي افزايش
ت ش يهات عقلي به ح سي ا ست .ب سياري از م ش هها در اين آثار ،ا ص الحات و الفاظ عرفاني ا ست.
واژههايي مثل :ق ض ،بسط ،عشق ،مهر ،شهوت ،شو  ،انس و....
بالين انس (ک شفاال سرار و عدّةاالبرار ،ج)22: 1؛ شراب شو (همان)20:؛ باد کرم (همان)22:؛
تير دعا ،نشانه اجابت (همان،ج)28 :2؛
استعاره

در اين سه اثر  222ا ستعارة م صرحه م شاهده شد .در جدول زير فراواني انواع ا ستعارة م صرحه
نشان داده است .بي شترين کاربرد استعاره را ميتوان در ع هرالعاشقين مشاهده کرد 180( .نمونه) از
ميان انواع استعاره ،استعارة مصرحة مجرده پرکاربردترين نوع استعاره در اين سه اثر است.
جدول :6فراواني انواع استعاره مصرحه

مجموع
کشفاالسرار
اسرارالتوحيد
ع هرالعاشقين
عنوان
122
80
12
22
استعاره مجرده
52
22
11
82
استعاره
22
12
2
20
مرشحهمجرده
استعاره
222
58
21
180
مجموع
مرشحه
براي زبان عرفان از ديرباز تق سيمبنديهاي مختلفي ذکر شده (ر.ک :شرح ش حيات )50:که از
آن جمله زبان «ع ارت» و «اشارت» است (تفسير قرآني و زبان عرفاني ،نويا .)8 :شناخت مستعارله
در زبان ع ارت و آثار عرفاني تعليمي بسيار آسانتر از آثار نوشته شده به زبان اشارت است .به همين
س ک شناخت م ستعارله در ا ستعارههاي ا سرارالتوحيد و ک شفاال سرار از شناخت م ستعارله در
ع هرالعا شقين آ سانتر ا ست .برخي از ق سمتهاي ع هرالعا شقين يک تجربة فردي و شهودي ا ست.
نويسنده شواهدي را دريافته و سپس آن را بيان کرده است .آنچه بيان ميشود نه کامالً ش ح است و
نه زبان ع ارت؛ گاه زبان بسيار روان است چنانچه گويي خارج از عالم ماده و بيرون از تجارب همگان
سخني بيان نمي شود؛ اما گاه زبان نوي سنده به جانک ماوراء ميرود و از شواهدي سخن ميگويد که
براي ديگران غريک و چه بسا گاه م هم و نامفهوم مينمايد .نوي سنده در اين هنگام براي بيان تجارب
خود ،از بالغت بسيار بهره برده است؛ گويي هدف وي از کاربرد تش يهات ،استعارهها و ديگر آرايهها
و صببنايع ادبي نزديک کردن دنياي تجربي خود به دنياي مادي و آشببناي همگان اسببت .به همين
س ک درک برخي از اين استعارهها براي خواننده دشوار است .مثالً شروع کتاب با ديدن جنّي لع تي
آغاز مي شود (ع هرالعا شقين ،روزبهان بقلي .)2 :سخنان متعدد و مختلفي دربارة ماهيت جنّي لع تي
ب يان شبببده اسبببت .برخي آن را جمال قدم ميدان ند (رمز و داسبببتانهاي رمزي در ادب فارسبببي،
پورنامداريان )22 :و برخي ديگر من ملکوتي نوي سنده (برر سي س ک نثر شاعرانه در ع هرالعا شقين
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،بزرگ بيگدلي)22 :؛ اما آيا به واقع ميتوان گفت مراد حقيقي نوي سنده از اين ا ستعاره چي ست؟ به
نظر ميرسد اين سخنان بيشتر تأويلگونههايي از تجربة شخصي نويسندهاي است که ديگران قادر به
دريافت آن تجربه نخواهند بود .مثالً در «روح نوآموز ازل ...سر از مغاره ديده رسم صورت آدم بيرون

کرده  ،آيات مجهول را نشبببانة عروس قدم ميکرد ،ميگفت ":هذا رَبِّي"[.انعام( »]22 :همان )22:با

اسببتفاده از قسببمتي از آية قرآن کريم (هذا ربّي) که در اينجا قرينهاي براي درک اسببتعاره اسببت،
ميتوان دريافت م ستعارله ميتواند خداوند با شد اما در نمونههاي زير درک حقيقت ا صلي م ستعارله
دشوار است« :چون به ج ستوجوي معشو درآمد ،جوهر ف رت روح ناطقه از سر ارادت در مرکک
طلک از رنجوري نايافت کام در ب نان اش اح استرواح طلک کرد ...تا بيمکان را در ال مکان ج ستي و
غ ار حدوثيّت به ق رات دموع حزن عشق از چهره عروس قدم بشستي چون ف نت ادراک حقايق
در زمان ارادت دستش نداد ،رسم عشق او را در آينه اکوان و حدثان جمال معشو نمود .زيرا که از

امر ر بّاني در د يده جاوداني پردة عروس قدم داشببببت » (ه مان)82:؛ همچنين( :ه مان)22:؛

(همان.)102:

استعاره مصرحه مجرده

بسياري از استعارههاي مصرحه مجرده در اين سه اثر ،به س ک کاربرد شواهد و اشعار نقل شده
از ديگران ا ست .به همين س ک ب سياري از اين ا ستعارهها در شمار ا ستعارههاي مرده قرار ميگيرد.
ا ستعارههاي م صرحة مجردهاي مثل جان ،صنم ،شمع و بت براي مع شو از اين نوع ا ست (ر.ک:
ا سرارالتوحيد .)221 ،228 ،225 :برخي ديگر از ا ستعارهها در زبان عرفان ،به س ک کاربرد فراوان،
گويي به يک کليدواژه ت ديل ميشبببود؛ به همين سب ب ک ميتوان اين نوع اسبببتعارهها را در شبببمار
اسبببتعارههاي مرده قرار داد؛ زيرا خواننده با توجه به بافت و محتواي کالم بالفاصبببله مسبببتعارله را
درخواهد يافت؛ مثالً ا ستعارهاي مثل جانان براي خداوند از اين نوع ا ست .ال ته اين سخن بدان معنا
نيسببت که اسببتعارههاي مصببرحة مجردة بديع در اين آثار به کار نرفته اسببت؛ مثالً در «اين دعاگو
نميخواسببت که باز آن جواهر نفيس ،ش ب ه خسببيس خويش عرضببه کند» (همان )2:جواهر نفيس
اسببتعارة مصببرحة مجرده از کتابي که پسببرعم منوّر ،پيش از او به نگارش درآورده و ش ب ه خسبيس
استعاره مصرحة مجرده از اسرارالتوحيد ،نمونههايي از کاربرد استعارههاي غيرتکراري است.
استعارة مصرحة مرشحه

بسياري از استعارههاي زنده و بديع اين سه اثر ،استعارة مصرحه است« .اکنون لشکرها به سينة
تو تاختن آرد ،واديهاي گوناگون بيني» (اسببرارالتوحيد( )22:اسببتعاره از کشببفها و شببواهد غي ي)؛
«خواجه حمويه اشارت به شيخ کرد که «اسالمش عرضه کن ».من گفتم":چندين پيخستش مکنيد
از بندش بيرون کنيد( »".همان( )152:اسبببتعاره از کفر)؛ در مقالة «اسبببتعارههاي ترکي ي گونهاي

 / 296سبکشناسی نظم و نثر فارسی -شماره پی در پی-35بهار96

نويافته از استعاره در سرودههاي خاقاني» (پارسا28:ببب )80دربارة استعارههايي صح ت ميشود که از
حدّ يک واژه فراتر ميرود .در اين نوع اسبببتعارهها از ترکيک کلمات با يکديگر معنايي تازه ،متمايز از
معناي هر يک از واژههاي م ستقل آن ،شکل ميگيرد (ر.ک :همان .)21:در اين سه متن به ويژه در
ع هرالعاشقين چنين استعارههاي مرک ي را ميتوان مشاهده کرد .اين استعارههاي ترکي ي معموالً از
ترکيک چند اسم ساخته مي شود .اين نوع استعارهها زماني در زبان عرفان شکل ميگيرد که نوي سنده
با يک واژه نميتواند عاطفه ،احسببباس و در نتي جه معناي منظور خود را به خواننده منتقل کند؛ به
همين س ک از ترکيک چند ا سم بهره مي رد« .رقام طراز نيمکار آدم» (ع هرالعا شقين« ،)102:آئينة
مجدود عالم» (همان)« ،غوّاص بحر ع رات شبببو » (همان )22:و «نخّاس عرايس عشبببق» (همان)
ا ستعارههايي از پيام ر ا سالم(ص) از اين نوع ا ست .در اين نوع ا ستعاره نوي سنده توان سته ا ست با
مجموعهاي از کلمات عالوه بر آفرينش استعارهاي نو و بديع ،به استعارههاي مرده جامهاي نو بپوشاند.
استعارة مصرحه مجرده مرشحه (مطلقه)

در اي ن اسبببتعاره همراه با مسبببتعارمنه هم از مالئمات و قرائن مشبب ه و هم از مالئمات و قرائن
م ش هبه ا ستفاده مي شود( 1.بيان ،شمي سا )121:اين نوع ا ستعاره در اين آثار ب سيار اندک ا ست.
«آفريدگار ...آفتاب دولت آن ساية حق را تا قيام ساعت تابنده داراد ...و سايه عدل و انصاف آن آفتاب
سالطين دهر و خرشيد ملوک عصر را ابدالدهر...پاينده داراد( ».اسرارالتوحيد( )10:استعاره از حاکم
زمانه)؛ استعاره مکنيه
ع دالقاهر جرجاني ا ستعارة سودمند را يا در لفظ ميداند و يا در فعل (ر.ک :ا سرارال الغه 22 :و
 .)22در کتابهاي بالغت قديمي تمايزي ميان استعارة مکنيه و تشخيص گذاشته نشده است ،اما در
کتابهاي بيان معا صر اين دو م حث جداگانه برر سي مي شود .در اين پژوهش در زيرمجموعة ا ستعارة
مکنيه عالوه بر تشبببخيص از عنوان جاندار و غيرجاندار نيز ياد ميشبببود .در جدول زير فراواني انواع
استعارههاي مکنيه در اين سه اثر نشان داده شده است.
عنوان
مکنيه(غيرجاندار)
مکنيه(جاندار)
مجموع

جدول :7فراواني انواع استعارههاي مکنيه در سه اثر

ع هرالعاشقين
22
125
228

اسرارالتوحيد
82
2
25

کشفاالسرار
225
21
202

مجموع
222
225
212

ً
 - 1ا ستعارة مطلقه در کتابهاي بالغت به يک معنا ني ست ،مثال در مخت صر المعاني در تعريف ا ستعاره مطلقه آمده ا ست:
«استعارهاي که به چيزي متناسب و هماهنگ با مستعارله يا مستعارمنه همراه نيست ،اين استعاره مطلقه ناميده ميشود».
(مختصرالمعاني )232:به همين سبب در اين پژوهش از ترکيب «استعارة مصرحة مجردة مرشحه» استفاده ميشود.
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تشخيص

با بررسي شواهد مستخرج از اين سه اثر ميتوان گفت تشخيص در اين آثار ،به دو صورت ابداع ميشود:

 )1نس ت دادن افعال خاص انساني به غيرانسان« :چون علم دست از تو بداشت» (همان)112:؛

«کع ه گرد تو طواف ميک ند( »،ه مان)125:؛ «اين نفس تو اسبببت که سبببخن ها با تو ميگو يد»
(همان)252:؛ «حسببن ان سبباط در رويش بخندد» (ع هرالعاشببقين)102:؛ «چون جان از آن شببراب
خورد مست ابد گشت» (همان.)122:
 )2نس ب ت دادن صببفات ،ويژگيهاي خاص انسبباني به غيرانسببان« :ارواح ان ياء و اولياء  ...مسببت

شدند» (همان)122:؛ «زميني بود  ...به خداي بناليده ا ست  ...قدم دو ستي بر روي من بران ،تا من
فردا بر زمينهاي ديگر فخر کنم» (اسببرارالتوحيد)122:؛ «درخت را گوي» (همان)288:؛ «يقول اهلل
تعالي لالخالص ... :و يقول للشرک» (همان)222:؛ «عمود نور را فرمودم» (کشفاالسرارو عدّةاالبرار،
ج.)202 :1
بررسي تصاوير از منظر برونگرايي و درونگرايي (محسوس و معقول)

به س ک فراواني ب سيار ت صاوير ت ش يهي ف شرده در اين سه اثر ،براي برر سي ت صاوير ت ش يهي از
منظر برونگرايي و درونگرايي (محسببوس و معقول) ،تشبب يهات فشببردة بليغ ،اسببتعارة مکنيه و
ت شخيص ،براي جامعة آماري انتخاب شد .در جدول زير م ش ه و م ش هبه ت ش يهات بليغ ،ا ستعاره
مکنيه و تشببخيص ،در اين سببه اثر ،از نظر حسبي و عقلي بررسبي و نتايج آن ث ت شببده اسببت .در
بررسي  2222تش يه بليغ ،تشخيص و استعاره مکنيه در اين متون ميتوان دريافت تعداد بسياري از
ت ش يهات از نوع عقلي به ح سي ا ست .اين ت ش يهات با  2201عدد 58882 ،در صد از مجموع کل
تصاوير ( 2222عدد) را به خود اختصاص داده است .پس از آن با اختالف بسيار زيادي تصاوير حسي
به حسي با فراواني  220عدد ( 2822درصد) قرار ميگيرد .دو تصوير عقلي به عقلي و حسي به عقلي
با فراواني  122و  12عدد تعداد بسيار اندکي از تصاوير تش يهي را دربرگرفته است.
جدول :8بررسي بليغ ،تشخيص و مکنيه از نظر حسي و عقلي در کل آثار

مجموع
حسي
عقلي
حسي
عقلي
عنوان
1510
عقلي2
عقلي82
122
1852
حسي
ع هرالعاشقين حسي
1221
2
25
120
1222
کشفاالسرار
211
2
12
22
212
اسرارالتوحيد
2222
12
122
220
2201
مجموع
حجم بسببيار تصبباوير عقلي به حسببي و کاربرد فراوان مشبب ههاي عقلي با درونماية عرفاني و با
ا هداف ن گارش آ ثار (ه مان ند تعليم م فاهيم عر فاني و  )...مرت ط اسبببت .قرارگرفتن بسببب ياري از
اص الحات و ترکي ات عرفاني در جايگاه مش ه موجک افزوني مش ههاي عقلي است .به همين س ک
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ميتوان گفت تش يه براي عارفان و نويسندگان متون عرفاني ،ابزاري براي وصف و ت يين انديشههاي
عرفاني است.

نمونههايي از ت صاوير تشبيهي عقلي به حسي :چوگان عتاب (کشفاالسرارو عدّةاالبرار ،ج1

)121:؛ دهرة بال (همان)125:؛ باغ وصببال (همان)122:؛ باد فضببل ،ميغ برّ ،باران ل ف ،سببيل مهر
(همان.)118:

نمونههايي از ت صاوير ت شبيهي ح سي به ح سي :پرده شببک (همان)210:؛ سببهام مژگان

(ع هرالعاشببقين 21:و)22؛ گلسببتان رخسببار ،ماه روي (همان)20:؛ آئينة روي آدم (همان)22:؛ لک
لعلش (همان.)2:
نمونههايي از تص اوير تش بيهي عقلي به عقلي :سببل نت ان سبباط (همان)112:؛ مهالک

خدعت (همان)105:؛ سب بياسبببت ق عيّت (کشبببفاالسبببرارو عدهاالبرار ،ج)12 :2؛ آفت پراکندگي
(همان)200:؛ رسوم انسانيّت (همان.)802:
بررسي ماهيت تصاوير در ع هرالعاشقين ،اسرارالتوحيد و کشفاالسرار و عدّهاالبرار
عارف با توجه به محتوا و حال و تجربة عرفاني خويش ميتواند از انواع مختلف زبان ع ارت و
اشببارت بهره برد .هر زباني تصبباوير ويژة خود را مي ل د .مثالً زبان اشببارت جايگاه تصبباوير م هم و
سوررئال و زبان ع ارت ،جايگاه ت صاوير ديگري مثل کال سيک و گاه رمانتيک ا ست .به همين س ک
ميتوان گفت تصبببوير در زبان عرفان ميتواند به صبببورتهاي مختلفي اعم از رئاليسبببم ،رمانتيک،
سوررئاليسم و ...مشاهده شود.
ت صاوير کال سيک :ت ش يهات ح سي به ح سي حا صل روابط عقالني ميان دو رکن ت ش يه و به

طور کلي حاصل رؤيت است .در بين اين آثار ،ويژگيهايِ خاص تصاوير کالسيک را بيش از همه در
اسرارالتوحيد ميتوان مشاهده کرد .اين اثر شرح زندگي ،سخنان و رفتار ابوسعيد ابيالخير است که
گاه رنگي تعليمي مييابد ،گاه توصيف مشهودات ابوسعيد و بزرگان عرفان است و گاه از زبان ابوسعيد
و يا ديگران م احثي همانند هجران ،وصال و ستايش مح وب م رح ميشود .در هر يک از اينها زبان،
تصاوير خاص خود را مي ل د؛ اما در مقاي سة ميان سه اثر ،تصاوير کالسيک در اسرارالتوحيد بيش از
ديگر آثار نمود يافته است و اين موضوع ميتواند در ارت اط با زبان ع ارتي اين اثر باشد.
تصوير اث اتي مولود ادراک حسي و حاصل انديشهاي عقالني است (بالغت تصوير ،فتوحي )85:و
در اين باره تصوير ابزاري براي توضيح تجربه و تشريح انديشه ،آموزش ،اخال  ،آگاهيرساني و اث ات
دعاوي ا ست و بي شتر به ق صد اث ات و تقرير يک معنا يا مو ضوع آفريده مي شود (همان .)20:در زبان
عرفان نوي سنده از ت صاوير همانند يک ابزار براي انتقال معنا بهره برده ا ست .به همين س ک بي شتر
تصاوير تش يهي در اين سه اثر ،اث اتي است .از سويي ديگر به س ک آنکه بسياري از تصاوير تش يهي
در زبان عرفان براي توضيح و انتقال معناست ،ميتوان گفت اين تصاوير از نظر کارکرد همانند تصاوير
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کال سيک ا ست .ت صاوير کال سيک عالوه بر اينکه آرايندة محتوا ست ،به و صف و تو ضيح معنا نيز
ميپردازد (همان 182 :و  )185تشببب يه وصبببل به شبببراب( ،اسبببرارالتوحيد ،)220:تحيّر به بيابان
(همان ،)2:آخرت به سبببرا (همان ،)215:کشبببش به بوسبببتان (همان )212:شبببو و نياز به آتش
(همان 228:و  ،)222شبببهوت به کمند (همان" ،)221:نفخت فيه من روحي" به زيور (همان)1:
نمونههايي از تش يهاتي است که هدف در آن بيشتر وصف و ت يين مش ه از جن ههاي گوناگون است.
ت صاوير رمانتيک :اسببتحالة نويسببنده در ط يعت از ويژگيهاي تصببوير رمانتيک اسببت (بالغت

تصوير ،فتوحي )122:که در زبان عرفان نيز مشاهده ميشود .کل هستي در نظر عارف يک واحد زنده
و پوياسببت .کاربرد بسببيار عناصببر ط يعت در زبان عرفان و کاربرد آن در توصببيف حاالت عرفاني،
نمودي از ا ستحالة نوي سنده در اين عنا صر ا ست .در ت صاوير ت ش يهي اين سه اثر ،حجم ب سياري از
مش هبهها ،عناصر ط يعت است .يکي از عوامل افزوني تش يهات عقلي به حسي کاربرد فراوان عناصر
محسوس ط يعت (جاندار يا بيجان) در جايگاه مش هبه است .تش يههاي فتوت ،شجاعت ،ل افت و
ظرافت به ن ات (اسبببرارالتوحيد ،)212:منيّت به درخت (همان ،)202:علم ،اسبببالم ،ايمان ،حقيقت،
وضبببو به نور (ه مان 225:و  222و 222و ،)182ا ندوه به باد يه (ه مان ،)125:توح يد به در يا
(همان ،)222:تجلي به روز و ا ستتار به شک (همان )202:و ...از نمونههاي کاربرد عنا صر ط يعت در
جايگاه مش هبه است .از سويي ديگر در متون و حکايات عرفاني گاه بزرگان عرفان با موجودات ديگر
ه ستي مثل آ سياب ،دريا ،نان خ شک ،سگ و ...سخن ميگويند مثل اينکه آنها موجوداتي زندهاند و
همانند انسببان سببخن ميگويند (ر.ک :همان  .)288 ،282 ،222 ،221 ،282 ،282بنابراين به نظر
ميرسببد اگر رمانتيکها با ط يعت و اشببياء ارت اط روحي خاص دارند( ،بالغت تصببوير ،فتوحي)182:
عارف گويي در ط يعت حل شده ا ست .سخن گفتن عارفان با عنا صر مختلف ه ستي حکايتگر اين
موضوع است و اين موضوع برخاسته از ديدگاه وحدتنگر عارفان است.
تصوير سوررئالي سم « :سوررئالي سم ،اساس کار خود را بر تداعي آزاد معاني و افکار و تصاوير و

نوعي حالت خلسه و رويا ميگذارد و ميکوشد تا به خالقيت هنري جن ة خودبخودي دهد» (رئاليسم
و ضدرئاليسم در ادبيات ،پرهام .)125 :عارفان و نوي سندگان متون عرفاني ،گاه تحرير آثارشان همراه
با غل ة هيجانات روحي و اتّکا بر الهامات و دريافتهاي دروني است و به همين س ک آثار و نوشتههاي
آنان گاه رنگي سوررئالي ستي مييابد .از بين سه اثر ،ع هرالعاشقين از تصاوير سوررئالي ستي بي شتري

برخوردار است .مثالً در «روح نوآموز ازل ...آيات مجهول را نشانه عروس قدم ميکرد ،ميگفت":هذا

رَبِّي"[انعام( .»]22:ع هرالعاشقين )22:حق به عروس تش يه شده است .اين تش يه عالوه بر آنکه در
بين مسلمانان معمول نيست حتي همانند تصاوير سوررئالي غيرمنتظره و غافلگيرکننده است .تصوير
هنگامي آ شکارتر مي شود که م احثي مثل ت ش يه و تنزيه م رح ميگردد .از ديدگاه صوفيه حقيقت
ازلي از هر گونه شبب اهتي م رّاسببت .بنابراين تنزيه را ويژگي و صببفت حق ميدانند .اکنون تشبب يه
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خداوند به عروس ميتواند تش يهي منحصربهفرد ،غافلگيرکننده و مولود يک تجربة شهودي باشد که
مرزهاي عادت را درهم ميشکند و به خيال نيز آزادي مي خشد.
از ديگر ويژگيهاي ت صاوير سوررئالي ستي وظيفة ک شف و رو شنگري ا ست .ک شف ابعاد مجهول
روان انسان و روشنگري بعد پنهان روح آدمي (بالغت تصوير ،فتوحي .)212:در بسياري از تش يهات
زبان عرفان مش ه ،روح ،نفس ناطقه ،ط ع و سرشت و ابعاد مجهول آدمي و ماوارئي است که سالک
در تجارب خود بي شتر با آن بعد سر و کار دارد .کاربرد اين نوع ت ش يهات در ع هرالعا شقين درخور
توجه ا ست« :و مرغ روح ناطقه» (ع هرالعا شقين)52:؛ «معادن ط ايع ان ساني» (همان)12:؛ «الجرم
عقل قدسببي و روح قدسببي آيينه قدم آمد( »،همان)22:؛ «زانکه مرغان روحشببان قفص جسببم
بشکست» (همان« )82:روح در معدن دل چون بنشست( »،همان)28:؛ «زيرا که نفس را لگام عفّت
در سر کرد و گفت"و عفّ"( ».همان 22:و .)28
نتيجهگيري

در اين م العه سه کتاب ع هرالعاشقين ،اسرارالتوحيد و کشفاالسرار و عدّهاالبرار از نظر کاربرد
ت صاوير ت ش يهي برر سي شد .در اين برر سي  2221ت صوير ت ش يهي از اين آثار ا ستخراج گرديد که
ع ارت اس از )1 :استعاره  )2استعاره مکنيه  )2تشخيص  )2تمثيل  )8تش يه بليغ  )2تش يه مجمل
 )2ت ش يه مؤکد  )5ت ش يه کامل .در يک د ستهبندي کلي اين ت صاوير ت ش يهي به دو نوع ت صاوير
ت ش يهي ف شرده و غيرف شرده تق سيم مي شود .کاربرد ت ش يهات ف شرده در اين متون ب سيار بي شتر از
کاربرد ت ش يهات غيرف شرده ا ست به گونهاي که ميتوان آن را ويژگي برج ستة متون منثور عرفاني
دان ست .ت ش يه بليغ ،ت شخيص ،ا ستعاره مکنيه و ا ستعاره م صرحه در اين سه کتاب ب سيار پرکاربرد
اسببت .از مجموع  2221تصببوير تشبب يهي 1220 ،تصببوير از ع هرالعاشببقين 1581 ،تصببوير از
کشفاالسرار و عدّةاالبرار (جلد اول و دوم) و  200ت صوير از اسرارالتوحيد استخراج شد .تش يه بليغ
پرکاربردترين نوع ت ش يه در اين آثار ا ست که به دو صورت اضافي و ا سنادي م شاهده مي شود؛ ال ته
تش يه بليغ اضافي بسيار پرکاربردتر از اسنادي است .از مجموع  2222تش يه بليغ 2122 ،تش يه به
صورت اضافي و  220تش يه به صورت اسنادي است .با وجود آنکه تش يه بليغ خود تش يهي موجز
و ف شرده ا ست ،کاربرد ت ش يهات بليغ ا ضافي گويي اين ف شردگي و موجزي را بيش از ت ش يه بليغ
اسنادي آشکار ميکند .در بررسي تش يهات بليغ از منظر س ک شناسي ميتوان ويژگيهاي متعددي
براي اين نوع تش يه فشرده در زبان عرفاني اين آثار در نظر گرفت )1 :استفاده از آيات يا احاديث در
جايگاه م ش ه؛  )2ت ش يهات بليغ متوالي؛  )2صورخيال م ضاعف يا پيچيده؛  )2کاربرد فراوان ت ش يه
بليغ مفرد به مفرد؛  )8نقش مؤثر ت ش يهات بليغ مقيد در ا ستحکام صورخيال و ر ساندن معنا؛ )2
کاربرد فراوان تش يهات عقلي به حسي.
انواع مختلف ا ستعاره (ا ستعاره م صرحه ،ا ستعاره مکنيه ،ت شخيص) صورخيال ديگر در اين آثار
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اسببت .اسببتعارة مکنيه به صببورتهاي مختلفي مثل تشببخيص ،اسببتعاره مکنيه جاندار و غيرجاندار به
ترتيک با فراوانيهاي  222 ،225 ،801از پرکاربردترين انواع اسببتعاره در اين سببه اثر اسببت .برخي از
استعارههاي مجرده از نوع استعارههاي پرکاربرد يا به ع ارتي مرده است .ال ته اين استعارهها بيشتر
به س ک کاربرد ا شعار ديگران در جايگاه شاهد در متن م شاهده مي شود و نوي سندگان در کاربرد
ا ستعارههاي مر شحه ،ابداع و نوآوريهاي بي شتري به کار بردهاند .برخي از اين نوع ا ستعارهها از حدّ
يک واژه فراتر ميرود و حالتي ترکي ي مييابد .در زبان عرفان به ويژه در آثاري که به زبان اشببارت يا
آميخته با آن نوشته ميشود ،يافتن برخي مستعارلهها کاري دشوار است .خوانندگان ،بيشتر در يافتن
مستعارله به تأويل متمايل ميشوند؛ زيرا درک معنا و حقيقت اصلي آنچه نويسنده يا عارف در تجربة
شهودي به آن دست يافته براي همگان در دسترس نيست.
در اين آثار تشبب يهات کامل ،مجمل ،مؤکد و تمثيل در جايگاه تصبباوير تشبب يهي غيرفشببرده،
فراواني بسيار اندکي دارد؛ به گونهاي که مجموع اين تصاوير در اين آثار فقط  222تصوير است.
در بررسببي تصبباوير تش ب يهي از منظر برونگرايي و درونگرايي (محسببوس و معقول) ،تصبباوير
تش يهي فشرده براي جامعة آماري انتخاب شد .در اين بررسي انواع تصاوير تش يهي عقلي به حسي
با فراواني  2201از بيشترين کاربرد برخوردار است .کاربرد فراوان تش يهات عقلي به حسي با محتوا
و درونماية آثار مرت ط است .بيان ،شرح و توضيح مفاهيم عرفاني ،مذه ي ،اخالقي و تعليمي واژهها،
اص الحات و ترکي ات ذهني ب ب عقلي را مي ل د و همين موضوع موجک فراواني مش ههاي عقلي در
اينگونه متون است .تش يهات حسي نيز گاهي در اين متون ،از حوزة محسوس صرف فاصله ميگيرد.
ترکي ات اضافي در جايگاه مش ه و مش هبه گاهي باعث ميشود که مش ه محسوس ،جن ة خيالي يابد
و حا صل ترکيک مو ضوع يا چيزي خيالي و عقلي با شد .بنابراين کاربرد ت ش يهات عقلي به ح سي از
ديگر ويژگيهاي س کي نثر عرفاني است.
در برر سي ماهيت ت صاوير ميتوان گفت ،ماهيت ت صاوير ت ش يهي اين آثار ،در سه نوع ت صاوير
کالسيک ،رمانتيسم و سوررئاليسم درخور بررسي است.
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