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 چکيده
اي از است گاه سلسله است. ذهن پوياي روزبهان موجب شده خيالصورسرشار از  عبهرالعاشقين

در  «استعارة مفهومي»اين مقاله با الهام از نظرية  ردکه  مشاهده شود اين اثر پيوسته درهمبه تشبيهات

اي، عناصر و لوازم يک مجموعه د. در تشبيه حوزهنوشيمبررسي « ايتشبيه حوزه»قالب طرحي با عنوان 

تشبيه اصلي در رأس  عنوان بهيک تشبيه يعني گيرد؛ ميديگر قرار يامجموعهدر تطابق با عناصر و لوازم 

عنوان تشبيهات  با ،است مجموعهدو  هر يها ويژگي، لوازم يا ءاست و تشبيهات ديگر که همان اجزا

 درعشق  که دربارة تحليل جمالت تشبيهياستخراج و گيرد. پس از ميتطابق و تشابه قرارمورد فرعي

بسياري از تشبيهات با يکديگر در در کل اثر که  شوديافت مين دريچن، است آمده عبهرالعاشقين

ن يااي بستري مناسب براي تحليل و بررسي تشبيهات ساختار تشبيه حوزه ،به همين سبب ؛اندارتباط

استخراج و تحليل  عبهرالعاشقيناي دربارة عشق از تشبيه حوزه 44طي اين پژوهش است.  ياثر عرفان

       :ندبندي شدتقسيمبدين شرح اي در چهار گروه تشبيهات حوزه يريگشکل. همچنين عوامل شد

  ويژگي و صفات  -4 و بهنتايج حاصل از مشبه -1 ،بهاجزا و اعضاي مشبه -1، تناسبات و مالزمات -2

 به.مشبه
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 مقدمه .1

از عارفان بنام قرن پنجم و ششم  ،يرازيش يفسو يبن ابونصر بقل روزبهانمحمد ابو

 :2131 ،بقلي) ر درآورده استيدر موضوعات مختلف به رشتة تحر يآثار متعدد يواست. 

مناسب  يانهيزم ،اثر تيايادب صبغة. اوستجمله آثار معروف از عبهرالعاشقينکه  (17 -12

مهم در بالغت و رکن  يبحث عنوان بهه يتشب و فراهم کرده است صورخيالنش يآفر يبرا

محور  يکه با بررس ياگونهبه ؛دارد عبهرالعاشقينژه در يو يگاهيجا ،صورخيال ياصل

 . اندگر در ارتباطيکديهات با ياز تشب ياريافت که بسيتوان دريم متن يعمود

 يوستگيواند پتکه ب يدر قالب ارائة طرح ،ديجد يهات از منظريل تشبيو تحل يبررس

ن ياز اهداف ا ،کند يبه مخاطب معرف عبهرالعاشقينشة روزبهان را در ياند صورخيالِ

استعارة »ة يجمله نظراز ،يشناسزبان يهاهينظر يمقاله است. با شناخت و معرف

ه يتشب»عنوان  با يگريد يبندميتوان تقسيم ،(Conceptual metaphor) «يمفهوم

کرد که در  يمعرف عبهرالعاشقين ه دريتشب يبررس يبرا (domain simile) «ياحوزه

 .شوديم هتوجز ين يبه محور عمود ،کالم يبر محور افقعالوه ،آن

، و ديگران بيگدلي بزرگ)« عبهرالعاشقينسبک نثر شاعرانه در  يبررس»در دو مقالة 

   و  يفتوح)« عبهرالعاشقيندر  يريو زبان تصو يعرفان ةرابطة تجرب يبررس»و  (2137

در ق يان تحقيبن که شده است مطرح اين اثر صورخيالدربارة  ييهابحث ،(2133، نژادعلي

 .بالغت است يها کتابج در يرا يهايبندميتقس پژوهش،هر دو 

 يبررسشود که يم افتيدرگونه نيا ،انيب يها کتابه در يمات تشبيتقس يدر بررس

م يابييدرم عبهرالعاشقيندر ا با تأمل امّ ،گيردور افقي کالم صورت ميدر مح فقطه يتشب

ار يه بسيتشب در ساختذهن روزبهان . روداز يک جمله فراتر مي گاهپيوند تشبيهات که 

اين را که با  يگريد يها ويژگيعناصر و  ،اي خاصواژه کاربردبا  يو است.يخالق و پو

ه همانند يک تشبيگاه  ،ن سببيکند و به هميوارد مه يبه عرصة تشب است،مرتبط واژه 

 بنابراين، د؛ابييراه م متنآن به  مدخلگر از يهات دياز تشب ياست که جمع يادروازه

 رودمي فراترکالم  يبسا محور افقو چهاز حد واژه  عبهرالعاشقينه در يتوان گفت تشبيم

 روست. هروبا مجموعه يک حوزه يبا  ،ک واژهي يو خواننده به جا

    در  را آن توانيماست که  يجمله مباحثاز ،گريک حوزه به حوزة ديه يتشب

بر ه ين نظري. اجو کردوجست يمفهوم ةعنوان استعار با، يشناخت يِشناسزبان يهاهينظر

رد و يگيمقرار يشناخت ـ يدر سطح مفهوم بلکه ،ستين ياستعاره صرفاً زبانآن است که 



 81/اي عشق در عبهرالعاشقين روزبهان بقليبررسي تشبيهات حوزه

 .شناختگر يد يک قلمرو مفهومياساس بررا  يک قلمرو مفهوميتوان يمآن  مبنايبر 

 بارد که از آن يگيم شکلتناظر  صورتدو مجموعه به بين ةاساس رابط ،ن حالتيدر ا

ة ينظرنکه يبا ا. (144: 1001، جانسونليکاف و ) شوديماد ي (mapping) «نگاشت»عنوان 

 ليتکم يه براين نظريتوان از ايم ،اندهکردنقد بارها منتقدان  را يممفهو ةاستعار

با الهام از  پژوهشن يدر ا ،اساسنياجست. بر ياري يفارس تبالغه در يتشبمات يتقس

 د. وشيماد ي ياهه حوزيعنوان تشب با يهياز تشب ،ية استعارة مفهومينظرل يروش تحل

 کهمعتقدند و  اندال سخن گفتهيخ يبه محور عمود يهتوجيبپژوهشگران بارها از 

 ي. بررس(250: 2177 کدکني،)شفيعي اندنشان نداده ياديز هتوجن محور يز به ايشاعران ن

ال در يخ يمحور عمود ليتحلتواند در يم ياهات حوزهيساختار تشب براساسهات يتشب

 شودميکوشش ن مقاله يدر ا داشته باشد.نقشي مؤثر سندگان يآثار شاعران و نو

ه يتشب طرح  براساس ،عبهرالعاشقين يمحتوا يرکن اصل عنوان به ،عشقهات يتشب

مختلف متن و  يها قسمتپراکنده در  صورت بهبررسي شود. اين تشبيهات گاه  ياحوزه

 . شد به آنها پرداختهو  درپي مشاهدهمتوالي در يک يا چند جملة پي صورت بهگاه 

 

 يمفهوم ۀاستعار .2

  هاي مختلف علمي و معرفتي همانند در حوزه ،بالغتبر امروزه بحث استعاره عالوه

شناختي يکي از  شناسيِشود. زبانشناسي مطرح ميشناسي، فلسفة زبان و روانزبان

با  (G.Lakoff)استعاره است. جرج ليکاف  يهايي است که دربردارندة نظرية شناختحوزه

هايي که استعارهو کتاب 2«استعارهنظرية معاصر »در مقالة نظرية کالسيک استعاره،  نقد
 کافيلکند. نظرية جديدي با عنوان استعارة مفهومي مطرح مي 1،کنيمبا آن زندگي مي

و  آغازهايي بالغي و ادبي بحث خود را با استعاره «نظرية معاصر استعاره»در مقالة 

 کندميرا نقد استعارة ارسطويي يا استعارة کالسيک  ،سپس با تعريف بالغي استعاره

هاي خاص زبان ادبي نيست و مطالعة استعاره ،بر آن است که استعاره يو. (101: 2331)

 جانسونو  ليکافنظر  از. (101 )همان: هاي روزمره استبسط استعاره حقيقت درادبي 

پديدة استعارة مفهومي از  ،ة آنانيدر نظر سببنيبدو  ستين يزبان بيانياستعاره 

و عبارات زباني  هاواژه ،زباني استعاري هاي عبارتشود. تفکيک مياستعاري  يها عبارت

تعارة مفهومي فراتر اسد و نشوحين بيان کالم استعاري محقق ميکه در  هستندبالفعلي 

استعارة  ،ستعارهتحليل شناختي از ان يا؛ دشودر سطح انديشه مطرح مياز اين کلمات، 
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 بينارتباط  استعاره ،اين نظريه براساس. (70 :2131 مهند،)راسخه است نام گرفت مفهومي

قلمرو مفهومي ديگر  براساسيک قلمرو مفهومي  است که در آن يدو قلمرو مفهوم

    :عبارت است از ياستعارة مفهوم يسه جزء اصل .(73: 2130نيا،)قائمي شودميشناخته 

     گر را يد ياآن حوزه از طريقکه  يمفهوم يا: حوزه(sourcedomain) حوزة مبدأ -2

لة حوزة مبدأ شناخته يکه به وس يا: حوزه(targetdomain) حوزة مقصد -1 ؛ميشناسيم

 صورت بهدو حوزه که  بيننگاشت: رابطة  -1؛ (171 -147: 1001، و جانسون )ليکاف شوديم

 . (244: 2130)ليکاف، است تناظر

 

 ياحوزهه يتشب .3

از گاه برخي  که ياگونهبه ؛است آميختههمبسيار بهنگليسي تشبيه و استعاره در بالغت ا

 است، آنچه در بالغت فارسي تشبيه بليغ مثالً ؛آيدميشماراستعاره به ،تشبيهات فارسي

رز استعاره و تشبيه از نکات تعيين م ييگو .شوددر بالغت انگليسي استعاره معرفي مي

به اين  ،هر دو ،بالغت فارسي و انگليسياهل در بالغت فارسي و انگليسي است.  ياختالف

ادعاي همساني و يکساني  ،ادعاي شباهت و در استعاره ،ند که در تشبيهامعترف اصل

گويا همساني در نظر بالغيون اسالمي و  اامّ ،(73ـ  75: 2137 ،و آقازينالي )آقاحسيني است

    ره استعابالغي فارسي  يها کتابي در آنچه همسان و شدت و ضعف دارد يسيانگل

توان گفت يکسان نيست. مي ،شودتشبيه بليغ ناميده ميبا همساني در آنچه  ،دنناممي

دو زبان هر اهداف کاربرد استعاره و تشبيه در  ا، امّمتفاوت است ها نام ،در هر دو بالغت

 ،سبب به همين ؛هاست اسمبلکه در  ،ابه يکديگر نزديک است و اختالف نه در مسم

  با کمي گسترش معنايي  ،که در غرب دربارة استعاره صورت گرفته است هايي بحث

همانند تشبيه بررسي شود  ،هاي ديگر علم بيان فارسيدر حوزه ،بر استعارهتواند عالوهمي

 .فتگرنظر نويسندگان قرارمد موضوعاين  نيز که البته در اين پژوهش

که يابيم درمي ،يدر بالغت فارسشده براي تشبيه ذکر هاي بندي تقسيمبا تأمل در 

به  ؛شودگذاشته ميبحثبيه، ابتدا از متن خارج و سپس بهعبارت يا جملة دربردارندة تش

گرفته نشده متن درنظربند و تقسيمات نقش چندان مهمي براي ن يادر  ،بيان ديگر

يکي از عوامل اصلي  ،شاعران به محور عمودي شعر يهتوجيباست. شايد بتوان گفت 

جدي به محور  يهتوجيببالغي است.  يها کتابدي خيال در محور عمونکردن بررسي

در نثر از ارکان  «جمله»در شعر و  «بيت»شود. عمودي خيال در نثر نيز مشاهده مي
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 يطشود که گاه در شعر و نثر تشبيهاتي مشاهده مي اامّ ،اندبررسي محور افقي خيال

بسا فهم يک تشبيه به درک تشبيهات ديگر د و چهنپيوندي مستقيم دارگر يکديبا متن 

شود و هر اي زنجيروار مشاهده ميرابطه ،اي که بين تشبيهاتگونهبه ؛وابسته است

همانندي  ،است. اين نوع تشبيهمتصل به تشبيهي ديگر  همچون حلقة زنجيري ،تشبيه

بار عضوي يا دو مجموعه يا دو حوزه است و هر  بينبلکه تشابه  ،نيست واژهدو  بين

بالغت شايد  يها کتابشود. در يک حوزه با حوزة ديگر مقايسه و تشبيه مي از اي ويژگي

 به محور عمودي خيال، اين نوع تشبيه بررسي نشده است.  يهتوجيبسبب به

 يها قسمتگوناگون در  يها صورت  بهگاه يک تشبيه در انديشة روزبهان بقلي 

مرتبط با  يهاتيتشبکتاب  يجايجادر  ،سببنيبد ؛شوديمختلف متن مشاهده م

توان مياز دو روش  عبهرالعاشقينهات يتشب ي. در بررسشکل گرفته استگر يکدي

شکل و نحوة  براساساز متن خارج و  ابتدا را يهيهر عبارت تشب -استفاده کرد: الف

ستن به يرا با نگر يهيعبارات تشب -ب کرد؛ يبررسل و يتحل بهگرفتن مشبه و مشبهقرار

عشق » -2 جمالتِدر نمونه  يبرا ؛کرد يبررس يگرفتن محور عمودکل متن و درنظر

طرف شوخش در زمين جان تخم عشق » -1 ،(213: 2115 ،بقلي)« لبالبه زمين قدم است

صفت بر آب صفاي عشق تخم فعل قديمست در زمين دل به » -1 ،(225 )همان:« .کارد

ار عشق و در آن زمين اشج محبت زمين شوق است» -4 ،(71 )همان:« .ت اسرار آوردهلذ

 )همان:« .جوي جان از آن انهار آب برده و از سواقي ابد ب است، از بحار قدم آب خورد

ت و ات انفاس عشاق ثمرهاي الفت و محبهميشه بر دهد و در حرک]عشق[ » -7 ،(214

بيخ مهر در گل آدم دارد و ]عشق[ »-7 و (74 و 71)همان:« .بياسايندتا بدان  حکمت دهد

اگر هر که  گياه و نبات تشبيه شده استعشق به  ،(71)همان:« سر سوي آسمان قدم دارد.

م يرو خواههسنده روبياز تفکر نو يال محدوديبا عرصة خ ،شود يبررسجمله جداگانه 

و  يپنهان يارتباط که ميابييمدر ،ميجمالت بنگر همةبه  يکل ياگر با نگرش اامّ ،بود

 و چکيپ به عشق 2 شمارةجمالت وجود دارد. در جملة  ال درين عرصة خيب يناگسستن

درخت و  همچونعشق  4 است، در شمارة تشبيه شدهاه يتخم گ به 1 و 1 هايهدر جمل

جمالت ن يا يدهد. در تماميوه ميم پيوستهاست که  ياهيهمانند گ جملة پنجمدر 

      واردسنده يال نويدر عرصة خ يگريبه همراه آن عناصر د وه يعشق به نبات تشب

دم، ابد و قِ»؛ ديرويم هاکه عشق در آن اندينيهمانند زم «دمدل، جان و قِ»شود: يم

همانند  «الفت، محبت و حکمت»د؛ نپرورانکه نبات عشق را مي اندهمانند آب «صفت
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نيز  «غمزه و نگاه محبوب»د و نکه ريشه در گل آدمي دار اندهاي اشجار عشقميوه

جمالت برداشت  نيااست که از  ييها تصويرسازي ،. آنچه بيان شداندباغبان درخت عشق

انکار  عبهرالعاشقيندر محور عمودي را توان پيوند تشبيهات نمي ،اساسشود. براينمي

 ،يمفهوم ةة استعاريتوان با الهام از نظريم اين کتاب هاتيتشب ير بررسد ،نيبنابرا ؛کرد

در اين ساختار  گرفت.درنظر اليخ يور عموديه در محتشب يبررس يد برايجد يساختار

يک واژه  ،به آنگيرد که مشبه و مشبهميتشبيه اصلي در رأس قرار عنوان بهيک تشبيه 

       ييها ويژگيهايي با اجزا، عناصر و بلکه هر يک حوزه ،يا کلمة مفرد نيست

اجزا، عناصر و  بين ،هاي اصليبهمشبه و مشبه بينپس از تشبيه  که ندفردمنحصربه

 گونه ينبدگيرد و صورت مي هايي شباهتتطابق و  ،هر يک از دو حوزه يها ويژگي

)تشبيه اصلي همراه با  اتمجموعة اين تشبيهاز شود. مي آشکار يگريدتشبيهات فرعي 

به اين معنا که تشبيه اصلي  ؛اد کردي «ايتشبيه حوزه»با عنوان توان مي (يفرع تشبيهات

 ،و با کاربرد تشبيه اصلياند همگي اعضاي يک حوزه يا يک مجموعهو تشبيهات فرعي 

. دنگنجکه در همان حوزه مي شد خواهد بازعرصه براي ابداع تشبيهات فرعي ديگري 

، به و مشبهمشبه يا اعضاي، لوازم ها ويژگيحاصل تطابق  يهات فرعين ساختار تشبيدر ا

 است.  يدو حوزة اصلدر 

 يدر بررسکه موجب شد وهش نکاتي مدنظر نويسندگان قرارگرفت اين پژدر 

اي استفاده شود. اين تشبيه حوزهاز  به جاي استعارة مفهومي، عبهرالعاشقينهات يتشب

 از:  اندخالصه عبارت صورت بهنکات 

وکاري اصلي است که از استعاره ساز»ماهيت استعاره آورده است:  ةليکاف دربار -2

 زنيم...ميدست کنيم و به استدالل انتزاعي انتزاعي را درک مي هاي مفهومطريق آن 

 حسبِزاعي يا ذاتاً فاقد ساختار را بردهد موضوعي نسبتاً انتاستعاره به ما امکان مي

 ،اساسنيابر .(127و  127: 2130)« رک کنيممندتر دکم ساختتر يا دستموضوعي عيني

 است. ييکي از بارزترين اهداف استعارة مفهوم ،بحث شناخت

    آوردن و به زبانکه  بشري استهاي ترين تجربهتجربة عرفاني يکي از برجسته

       ؛ژرفا و پيچيدگي مشهوداتش بسيار مشکل است سبب بهبسا درک اين تجربه چه

 فردبر صورتي در فقطمفاهيم تجارب عرفاني چيستي که برخي معتقدند  ياگونهبه

هنگامي  مثالً؛ (13: 2133، و آلگونه جونقاني فرد)ميرباقريکند تجربه  ها راآنکه شود معلوم مي

افراد از اين واژه مفهوم انتزاعي عشق مجازي  شتريب ،کنيمکه مفهوم عشق را مطرح مي
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عشق در زبان عرفاني  مفهوم اامّ، نسبتاً کلي از اين مفهوم دارنديابند و شناختي را درمي

بلکه  ،عشق در عرفان نه عشقي مجازي شناسند، تفاوت دارد؛ميهمگان قي که عش با

عشق به معبودي الهي است که درک آن فراتر از عقل است. بسياري اين عشق را از 

 اامّ ،اندي ديگران توضيح دادهو با امثال و شواهد برا طريق تجارب عرفاني درک کرده

داشته باشند. گاه برخي امور درکي واحد توانند از اين مفهوم انتزاعي همة افراد نمي

تر و آشناتر از برخي ملموس ،انداينکه بسياري از افراد آن را تجربه کرده سبب بهانتزاعي 

جمالت  براساس اند.کرده ندرت تجربهکه ديگران آن را به است انتزاعيديگر از امور 

 )همان: «چون شربت عشق خوردي»، (244: 2115 ،بقلي)« گداز است.عشق مرغ جان»

توان گفت طبق نظرية ليکاف و مي ،(74و  71 )همان: «.عشق[ هميشه بر دهد»]و  (204

هايي ، استعاره«عشق گياه است» و «عشق شراب است»، «عشق پرنده است»جانسون 

توان دريافت مفهوم مي روشنيها بهبا بررسي اين استعاره. هستندبراي عشق مفهومي 

 ،شودکامل و جامع شناخته نمي صورت بهها حوزة عشق به معبود حقيقي، با اين استعاره

تشبيهاتي است که ممکن است فقط اندکي بحث عشق را براي خواننده  ،بلکه اين موارد

مشاهده، مکاشفه، تلوين، وحدت و... کند. دربارة ديگر موضوعات عرفاني همانند ملموس 

خود  ،در زبان عرفان گاه حوزة مبدأ ،گريد يياز سويابد. نيز همين موضوع مصداق مي

    کمک  چندان در شناخت حوزة مقصد ياليه خين تشبياست و ا ياليخ يهيتشب

تير »مشاهده همانند که در آن  (54)همان:« سهام نور مشاهده» عبارت همانند ؛کندينم

 ،تير نور حوزة مبدأ براي مشاهده است ،مفهومي ةاستعار براساستصور شده است. « نور

تشبيهي خيالي است. وجود چنين تشبيهاتي در زبان عرفان يکي از عواملي  ،خود اامّ

 د.وشپرهيز از کاربرد اصطالح استعارة مفهومي در مقالة حاضر  شد باعثاست که 

مشاهده  صورخيالمتعددي در قالب انواع  هاي تصويرسازي عبهرالعاشقيندر  -1

 اين تشبيهات در ،شود که زيربناي بسياري از آنها تشبيه است. از سويي ديگرمي

مجمل،  استعاره، تشبيه صورت بهمثالً گاه  ؛اندرفتهکارساختارهاي متفاوت در کنار هم به

تشبيهات . براي بررسي اين اندبه يکديگر پيوستهزنجيروار . ..وتشبيه مؤکد، تشبيه کامل 

ها در محور آن همةکه بتواند جامع يافت نشد قالب و طرحي  ،زبان فارسيبالغت در 

نه  ،است يشناسزبان ياهينظراستعارة مفهومي نيز  ،ديگر طرفعمودي متن باشد. از 

ه ين نظريآنچه در ا نيهمچنمبحث شناخت است.  ،هين نظريدر ا يو هدف اصل يبالغ

داشت که  هتوجاين موضوع  بايد بهو است  يغرب ياستعاره در معنا ،شوديم يبررس
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نگرتر از بالغت انگليسي بالغت فارسي يا اسالمي جزئيه و استعاره در يمات تشبيتقس

 شود. دو بالغت مشاهده مي بينبارزي  هاي تفاوت ،است و به همين سبب

ن نظريه را به بالغت توان ايرسيد که مينظرمفهومي چنين بهاز بررسي استعارة پس 

 ،نيبنابرا ؛زد و از آن براي تحليل و بررسي همة انواع تشبيهات بهره بردفارسي پيوند 

ومي، طرحي براي بررسي مفه ةاستعار لينحوة تحلاز  الهامبا ، يدر بالغت فارسسعي شد 

گرفته شود که از آن با عنوان تشبيه در محور عمودي متن درنظر پيوستههمتشبيهات به

 ،«.عاشق همانند مرغ است» تشبيه اصليِ ،مثالً در جمالت زير ؛اي نام برده شدحوزه

 شود: اي تحليل ميحسي و مجمل است که در قالب ساختار تشبيه حوزه يتشبيه
باغ سعادت که در چمن  مانددل مرغي را معلوم رأي جانان باشد که حال اين خسته»

يّت پر و بالي و از راه عافيت در هواي انس و حر کردمي ميبر اغصان ورد دولت ترن

و هر ساعتي  سفتو بر جويبار انس عبادات آللي ذکر مي زدبنعت تسبيح و تهليل مي

. گه از روي اشتياق رفت ميدر هواي انس با مرغان مقدس در فضاي روزگار راه معرفت 

 .(70 و 73 )همان: «چيدهاي اندوه ميهدان

؛ سعادت: باغ ؛دولت: وردت از: عبارت اس ياه حوزهين تشبيا يهابهها و مشبهمشبه

سير  ؛نوعهمراهي با فرشتگان: همراهي با هم؛ اندوه برچيدن: دانه برچيدن ؛انس: جويبار

 در انس و روزگار: پرواز در هوا.

تشبيه بليغ در ذيل  ،اختالف بالغت فارسي و انگليسي سبب بهوقتي  ،ديگر ياز سوي

 بهتر، دانندميشود و پژوهشگران ايراني نيز اين تشبيهات را استعاره استعاره بررسي مي

که هم از نکات و  شودطرحي ارائه  ،سازي آنبا گسترش نظريه و بومي رسد کهمينظربه

نظرية استعارة مفهومي برخوردار باشد و هم به قوّت  يليتحل -يساختار يها ويژگي

 .بالغت فارسي انجامد

به  تنهابالغي  هاي کتابکه استعاره در ند کيان ميب يکاف با نقد بالغت سنتيل -1

 هاي کتابا در امّ ،(217: 2130) ادبي است ايهشود و فقط آرايحوزة زبان مربوط مي

به  ؛اهداف ديگري نيز بيان شده است ،براي استعاره آفرينيبر زيباييبالغت فارسي عالوه

در بالغت فارسي هدف استعاره همانند هدف تشبيه، به حوزة معنا نيز مرتبط  ،بيان ديگر

آنکه تشبيه، تمثيل و استعاره را برعالوه، اسرارالبالغهدر عبدالقاهر جرجاني  الًمث ؛است

، اين صنايع را همانند دارندمحاسن کالم را دربر ترين مهمداند که اصولي بزرگ مي

استعاره  ،ويدر نظر . (10: 2133) زندميپيرامون آنها دور  ،داند که معانيمي هايي قطب
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 ،داند که در آناستعاره را همچون گوهري مي او .در گسترش معنا دارد برجستهنقشي 

 هايواژهشود و در پناه آن ميگر مانند جلوهاي تازه و عظمتي بيشيوة بيان با چهره

 هاي ويژگيهمچنين در معرفي  جرجاني .(12 و 10 )همان: کندکوتاه، معاني فراوان القا مي

هاي کوتاه معاني سودمند[ در کلمه ة]استعار»استعارة سودمند آورده است:  رجستةب

    که سخن را به اوج کمال بالغت  هايي صنعتکند و هرگاه در اقسام فراوان القا مي

خواهي ديد که انواع سخن به  ،بخشد تأمل و بررسي کنيرساند و برتري و کمال ميمي

 ،داندآنکه کارکرد استعاره را تزئين صرف نميبرعالوه او .(12)همان:« استعاره نيازمندند

ض با نظر در تعار ويحتي انواع سخن را نيازمند استعاره دانسته است. اين سخن 

خاص  فقطسنتي استعاره در ديدگاه  که بر اين باورند هاآن؛ شناختي است شناسان زبان

پنج کاربرد براي  الصناعتيندر زبان ادبي و شعر است. همچنين ابوهالل عسکري 

        و ايجاز -4 ،مبالغه -1 ،تأکيد -1 ،معنيروشن ساختن  -2: کنداستعاره بيان مي

 ،تزئينتوان گفت آراستگي و مي ،اساسبراين .(154: 2115)آراستن و تزئين سخن  -7

 است. يفارسکاربردهاي استعاره در بالغت  يکي از فقط

که با ازدحام  عبهرالعاشقينويژه در به ،در زبان عرفان پيوستههموجود تشبيهات به

تصاوير همراه است، ممکن است اين پرسش را براي خوانندگان مطرح کند که چرا 

 «استعارهکالن»رسي اين نوع تشبيهات از اصطالح نويسندگان مقاله براي بر

(Megametaphor) کووچشاند. استفاده نکرده (kovecses)  استعارهدر کتاب 

(metaphor) ها چه جديد و چه برخي از استعاره»آورده است: استعاره در تعريف کالن

بدون اينکه ضرورتاً در متن  ،يابند ممکن است در کل متن ادبي حضور )قراردادي(سنتي 

 کند:يان مين در ادامه بيهمچن يو .(75: 1020) «آشکارا ظاهر شوند و به سطح بيايند

ية در ال اامّ؛ است ريزاستعاره ،توان گاهي در سطح يک متن ادبي يافتچيزي که مي»

هاي سطحي را استعاره وجود دارد که اين ريزاستعارهها يک کالنزيرين اين استعاره

ان يضمن ب زين استعارهنامة پاياني کتاب در قسمت واژه .(جا)همان« بخشدانسجام مي

اين »آورده است:  ،دشوادبي واقع مي هاي متنهاي گسترده اصوالً در استعارهنکه يا

هاست. نقش شناختي استعارهشود و مبنا و زمينة خردهها در متن ظاهر نمياستعارهکالن

ها به سمت ساختارهاي استعارهدادن خردهکردن و سازمانها منسجماستعارهکالن

 هااستعارهکالن ،نيبنابرا ؛(117)همان:  «پيوسته در متن است.همبهاستعاري منسجم و 

     ؛ دنشوها، در متن ظاهر نميبر خالف ريزاستعاره -2: هايي بدين شرح دارندويژگي
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    با اثر گذاشتن بر ذهن نويسنده بر -1 هستند؛هاي خردتر زيربناي استعاره -1

 د. نگذارسازي وي تأثير مياستعاره

ها اشتباه استعارهرا با کالن ياه حوزهيتوان تشبينم شود،ي که ذکر ميداليل بههتوجبا

در متن  ،هاي اصلي که در مقالة حاضر بررسي شده استتشبيهات و استعاره -2گرفت: 

نويسنده عشق را در قالب  ،وضوحبلکه به ،استعاره برخيزداز آن خرده مستتر نيست تا

تشبيه بليغ، استعاره يا انواع ديگر تشبيه به چيزهايي از قبيل شراب، پرنده، سلطان، 

 امّا ،موضوع اصلي اثر است عبهرالعاشقينعشق در  -1؛ دريا تشبيه کرده است و گوهر

که حاکم بر کل متن باشد و نگرفته است رنظدريک استعارة کلي  ،نويسنده براي عشق

و در  هاي خرد ديگر شودلق استعارهجريان داشته باشد و باعث خ آنهاي زيرين در اليه

 گوناگون تصويرسازي کرده است و همين هاي صورت  به، عشق را مختلف هاي قسمت

آنچه در اين مقاله  -1 ؛عامل ازدحام تصاوير متعدد عشق در اثر مذکور است نکته،

 فقط استعاره در معناي بالغت غربي نيست و تشبيهات را نيز دربردارد. ،بررسي شد

 

 عبهرالعاشقينعشق در  ياهات حوزهيتشب .6

مختلف  هاي قسمتگوناگون در  هاي صورت  به ياصلدر انديشة روزبهان گاه يک تشبيه 

 تشبيه اصلي راآن توان تشبيهات فرعي مرتبط با صورت ميدراينرفته است. کارمتن به

براي تکميل تشبيهات فرعيِ يک تشبيه اصلي  ،سبب همين به ؛مشاهده کرد در متن

گاه ممکن است نويسنده در يک يا چند  ،متن مطالعه شود. از سويي ديگر همةبايد 

به همين  ؛جملة متوالي تشبيهات اصلي و فرعي را در کنار هم با فاصلة اندکي بگنجاند

    عبهرالعاشقينعشق در اي تشبيهات حوزه يسهولت مطالعه و بررس يبرا ،دليل

    و ة عشقاي پراکندتشبيهات حوزه -انجام شد: الف بدين شرح بندي ديگريتقسيم

 سبب به تنها يبندمين تقسيذکر است ا شايان .عشق اي متواليتشبيهات حوزه -ب

 است. شدهانجام  عبهرالعاشقينعشق در  يهاهات و استعارهيکثرت تشب
 

 عبهرالعاشقينعشق در پراکندۀ  ياهات حوزهيتشب .6-1

، جهان، نباتحاکم و سلطان، شراب، قدح، پرنده، راه و سفر، خورشيد، آتش، گوهر يا درّ، 

 ياه حوزهيپانزده تشب يهابهمشبه ،دريا و اي کشنده، طوفانمرکب، رخش، وسيله

عشق پراکندة  ياه حوزهيتشب بهمشبهر ده يدر ز .اندعبهرالعاشقينعشق در ة پراکند
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 د.نشويم يمعرف

ه عشق به سلطان يتشب ،عبهرالعاشقينهات بارز حوزة عشق در يتشب جملهاز پادشاه:

ک يم. هر يرو هستهروب «پادشاه»و  «عشق»ه عشق به سلطان با دو حوزة ياست. در تشب

 عنوان بهکه پادشاه  يهنگام خاص است. يياجزا و عناصر دربردارندةن دو حوزه ياز ا

ه وارد و با يحوزة سلطنت به عرصة تشب ياجزا ،شوديم عشق درنظرگرفته يبه برامشبه

ن تحت حکومت، يشود. غالم، سرزميحوزة عشق به تطابق و تشابه گذاشته م ياجزا

دار، عرصة پرده  م و ي، ندسلطنتن تحت ي، اتحاد سرزم، رفع آشوبييدشمن، کشورگشا

 يايهن پواست. ذ يو بزم و سرور از عناصر و لوازمات پادشاه يجنگ، لشکر، غنائم جنگ

ن اجزا را يک از ايهر  ،و شناخت بهتر عشق و غلبة آن بر فرد عاشق يمعرف يروزبهان برا

و  ها ويژگيعشق بر عاشق را با  يرگيدهد و مفهوم چيماز عشق قرار يعناصردر تقابل 

؛ است عشق بنده و غالمِ ،عاشقنجاست که يدر ا .کشديمريتصوبه يعناصر ملزوم پادشاه

 کشور ،وجود عاشق ؛است دشمن آن ،عقل؛ اندن عشقيسرزم ،عاشق عقلِجان، دل و 

عرصة جنگ  ،هجر و وصال ؛است دار آنپرده ،مالمت ؛است عشقبزم  ،مهر الهي و عشق

عشق » ياه حوزهياست از تشب يشواهدر يموارد ز. اندعشق لشکر نيز وسواس و جمالو 

 ذکر شده است. ياه حوزهيتشب بهِمشبه و مشبه ،که پس از هر شاهد« .همانند شاه است

جان » -1 ،عشق: حاکم و سلطان =(203و  30 ،74: 2115 )بقلي،« سلطان عشق» -2

سلطان عشق » -1 ،عاشق: بنده و غالم =(71 )همان:« .عاشقان[ بنده عشقستحرّشان ]

          « .کند و اماکن جان و دل و عقل و سر و صورت و صفت فراگيرددست فراز 

وجود:  ةتسخير هم ؛سر و صورت و صفت: سرزمين و واليتجان، دل، عقل، = (13 )همان:

تخت ه و در جان عاشق ب آنگه که سلطان عشق لشکر عقل شکست» -4 ،کشورگشايي

چون شاه عشق شهر صورت با شهر دل » -7 ،عقل: دشمن= (42 )همان:« .سلطنت نشست

منازل و مراقد و مراحل انوار ه جان و دل و عقل ب از غوغاي غير عشق منقّي کرد، مکان

صورت، دل،  ؛رفع آنچه غير عشق است: رفع آشوب و غوغا =(32 )همان:« .عشق بيارايد

ي عالم يبه يک کشفِ نقابِ خدا» -7 ،شهر، کشور()تحت حکومت  ةجان و عقل: منطق

اتحاد = (57 )همان:« .اجسام و عقول و نفوس و ارواح سلطنت عشق به همديگر برآورد

سلطان عشق را » -5 ،کردن سرزمين تحت حکومتو عقل و نفس: متحد عالم جسم

سلطان عشق » -3 ،مهر الهي: خوشي و شادي= (74 )همان:« .ستا مفرح دولت مهر الهي

دار پرده» -3 ،غيرت: ويژگي شاهانه= (203 )همان:« نيک غيور است. ،از بدايت تا نهايت
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               « آن آب تلخ اندر بحارعشق دان اسم مالمت بر فقير/ پاسبان درّ شناس 

تا در آستانة آن ترک قفچاق لشکر وسواس  بياييد» -20 ،دارمالمت: پرده =(217 )همان:

عشق ببينيم، که با لشکر جمالش در ميدان هجر و وصالش، چون بر مقدمة خيال 

هجر و  ؛جان: غنيمت جنگي= (31 )همان:« اندبغارتيدهء سالمت ها جاناند و شکسته

 .وسواس، جمال: لشکر ؛جنگ ةوصال: عرص

 است. عبهرالعاشقينهات بارز حوزة عشق در يگر تشبيه عشق به شراب از ديتشب شراب:

جمالت و و لوازم حوزة شراب است.  ها ويژگياز  يخبري، مست، سکر و بيجام، ساق

ن ملک کشف جها» -2از:  اندعبارت ،«.همانند شراب است عشق»اي شواهد تشبيه حوزه

کشف جهان ملک و  ؛عشق: شراب= (217 )همان:« ست.ا و شهادت اقداح شراب عشق

جان آشفته در طلب جانان از ه مگر نديدي که رنگ چشم شوخش ب» -1 ،شهادت: قدح

 ،جان: مست ؛چشم يار: ساقي= (31 )همان:« نايافت ديوانه شراب مفرح عشق چون داد؟

 =(204 )همان: «معشوق فردي در اسحارانک از غيرچون شربت عشق خوردي، بد» -1

رياح عشق در زمين دلش وزيدن » -4 ،خبري از همه چيز: بيغيرمعشوقخبري از بي

 .مان: قدحيا=  (201 )همان:« چشد.و از قدح ايمان اين شراب مي گيرد...

جد که از محض عشق ربّاني سرگذشت عشق انساني شراب ومريد در » -2 قدح:

وجد:  ؛عشق انساني: قدح= (227 )همان:« در اقداح عشق انساني خورده است.برخيزد، 

و عشق  عشق طبيعي منهاج عشق روحانيست» -1 ،و منبع معشق ربّاني: خُ ؛شراب

اقداح افراح راوق صفاء صرف جمال قدم جز در اين ... تروحاني منهاج عشق ربّاني اس

 .جمال قدم: شراب خالص= (41 )همان:« .نتوان نوشيد

کردن جان: ؛ گرفتارپرندهشق: ع= (244)همان:« .گداز استعشق مرغ جان» -2 پرنده:

منقار ارادت در ه رويد، بباز عشقش را از جناح عبوديت بال مي» -1 ،شکار موجودات

 ؛بندگي و عبوديت: بال= (201 )همان:« .جويدپرگار الهي چو کلنگ مي ةزمين دل نقط

جمله را » -1 ،پرگار الهي: دانه ةنقط ؛جوي زمينوجوي دل: جستوجست ؛ارادت: منقار

: شکار ها جانکردن گرفتار= (11 )همان:« جان روحاني در منقار عشق مانده است

فلک دل براندازد، تا حواصل اطيار عشق از  ةاشکال عالم فعلي از حوم» -4 موجودات

       ،: پرواز در آسمان)فلک دل(پرواز در دل = (205 )همان:« .ر کندحدثان مطه ةطعم

گرد صفات حق گرديدن: = (53 )همان:« بلبل عشق چون از شاخ گل صفت برخيزد» -7

مالزم = (244 )همان:« .عشق جان را چون کبوتر و باز است» -7 ،پيرامون گل گرديدن
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 )همان:« .شد قفسمرغ عشق با مرغ انس در مقام مراقبت هم »-5 ،جان: مالزم شاهان

نکند عشق نفس زنده » -3 ،شدن قفس همنوع خود همراه شدن با انس: با هم= (205

 .شکار نفس مرده: شکار موجودات خاص= (244 )همان:« / نکند باز موش مرده شکارقبول

بگويد تا طبيعت خليفت انساني و  «ألَستُ»با او شرح اصوات جرس » -2 :سفرراه و 

عاشق،  ؛شق: راه و سفرع= (51)همان:« درآورد.کارهعشق ب روحاني را در طلب سفر

گذاري آيات قرآن در هوشياري و آگاهي تأثير ؛ت انساني و روحاني: مسافرطبيعت خليف

عشق ه چون ب» -1 ،مسافرانکردن در مسير عشق: کاربرد جرس در آگاهبراي حرکت 

زيرا  ؛عنان شدمرکب عشق همه شهيد شد، با انبيا در حضرت جبروت و ميادين ملکوت ب

شدن در عشق و کشته= (17 )همان:« .ت و مشاهد انبياستکه شاهراه عشق مقتل شهداس

بهشت جاي » -1 ،هاي تازهخطرات مسير و کسب تجربه :(د)کشف و شهورؤيت انبيا 

کنشت خرابات عاشقان است. نارسيدگي در عشق نيست. ناتواني در راه  ،زاهدان است

به مهارت،  نيازمندينيازمندي به پختگي و کمال انساني: = (247 )همان:« عشق نيست.

تا بر اين صراط چو  ،اق ازلستاين ره امتحان عشق عش» -4 ،آشنايي با مسير و تجربه

بهشت مشاهدة ازل ه يعت بنگذرند؛ بدوزخ طب بااله موي که حالوت عشق انسانيست، ب

   ،سنجش ميزان عشق: سنجش قدرت جسماني و ميزان توانايي= (55 )همان:« .نرسند

« .نقش را در عالم عشق ره نيست، زانکه عقل و نفس در ره عشق با هم نيست» -7

     ،کاربردن تجربه و عقل براي طي مسيرگرايي: بهدوري از عقل و تجربه= (241)همان:

اج عشق ربّاني و عشق روحاني منه که عشق طبيعي منهاج عشق روحانيستزيرا »  -7

نيز در عشق » (32 )همان:« .منهاج عشق ربّاني عشق انسانيست» (41 )همان:« است.

کردن عشق طبيعي و عشق طي= (22 )همان:« .اج عشق ربّاني استانساني که منه

 .عنوان رکن و پاية اصلي سفرمسير بهرکن اصلي عشق ربّاني: طي عنوان روحاني به

معشوق اصلي رسيده ه کب عشق بمره آنها که از بدايت در ره ازل ب» -2:مرکب

اي اي براي رسيدن به معشوق اصلي: وسيلهوسيله ؛عشق: مرکب= (70 )همان: «.باشند

و اگر نه مرکب  ف اخالق فرمودعقل را ترتيب تعف» -1 ،براي رسيدن به مقصود دنيايي

حمل شهوت = (17 )همان:« ف رخت شهوت طبيعت برنگيرد.عشق از تکلف و تعف

عشق طبيعي منهاج عشق روحانيست و عشق » -1 ،طبيعت: حمل رخت و اسباب

 )همان: «.مرکب نتوان کشيد اين بهروحاني منهاج عشق ربّاني است. اثقال عشق الهي جز 

اي براي براي تحمل سنگيني عشق الهي: وسيلهاي عشق جسماني و روحاني وسيله= (41
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مفطوم عشق انساني، چو از آن عشق فطام يافت در عشق ربّاني، چو » -4 ،حمل بار

 )همان:« .گريزد و در دامن شاهدان التباس آويزدمراکب جان از اثقال واردات غيبي مي

بارهاي گريختن عشق انساني از سنگيني واردات غيبي: گريختن از سنگيني = (225

 .مادي

دل به » -1 ،آتشعشق: = (17 )همان:« .مَن اُحرق بنار العشق فهو شهيد» -2 :آتش

خطرات  دورکردن= (33 )همان:« .آتش عشق از خطرات نفساني و شيطاني تهذيب يافت

عاشق اگر در عشق بکوبد، از آن شهيدش : »1 ،ها ناخالصيکردن دورنفساني و شيطاني: 

در  احتراق بهسيف غيرت در منزل ابتال کشته شود و به آتش عشق ه خوانند که ب

         ،سوختن وجود عاشق: سوزاندن اشيا و هيزم= (17 )همان:« .کتمان سوخته شود

عاشقان بعد از انقطاع احتراق عشق و نقل از مقام عشق حالوت عشق در نهايت ياد » -4

 را جانمنزل انس » -7 ،اشيا و هيزمسوختن وجود عاشق: سوزاندن = (12 )همان:« .آورند

                « .تا آتش عشق در وي بنشاند ي بر روي افشاندااز گالب انبساط غرقه

دل را اندوه پديد آيد از تأثير » -7 ،انبساط عامل سکون: آب عامل سکون= (215 )همان:

 .خاکسترنهادن جاجانهادن غم و اندوه: بهبه= (13 )همان:« .حرقت به آتش عشق

چون ربيع رجا » -1 ،عشق: خوشيد= (222 )همان:« شمس عشق» -2 :خورشيد

دل: برج = ( جا)همان« .س عشق در برج حمل دل رسددرآيد، شتاء خوف بگريزد. شم

درآمدن  ؛درآمدن عشق در دل برابر با رجا: درآمدن خورشيد در حمل برابر با بهار ؛حمل

 .ندرآمدن خورشيد در حمل و خروج از زمستاشدن از خوف: عشق در دل و خارج

جان = (241 )همان:« .صدف جان محل درّ عشق است» -2 :بها گرانگوهر يا درّي 

 )همان:« .درّ عشق ما جز در صدف مالمت نيست» -1 ،گاه درّيگاه عشق: صدف جايجا

 آنکه بهرعشق از شوق مزيد گيرد، » -1 ،رگاه دُيگاه عشق: صدف جايمالمت جا= (217

و آللي عشق در اصداف تجلي جمال  رسد نميه سواحل بحر مشاهده جز بر آن کشتي ب

سرشت گوهر عشق » -4، رگاه دُيگاه عشق: صدف جايجا يتجل= (215 )همان:« .يابدنمي

 .ييايدن ي: سرشتيقيو حق يازل يسرشت= (244 )همان:« .در ازل بوده است

در  يقدرت= (244 )همان:« مّ رخش عشق مضمحل است.کون در تحت سُ» -2 رخش:

جناح عشق و قوّت شوق ه روح ب» -1 ،ندشم يدر حدّ نابود ي: قدرتيهست يحدّ نابود

رجا = (221 )همان:« .تر استزيرا که در مرغزار رجا رخش عشق شهي ؛طيران بيش کند
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 .مکان مطلوبش: مرغزار مکان مطلوبش
 

 عبهرالعاشقينعشق در  يمتوال ياهات حوزهيتشب .2ـ6

هات يتشب ازر در نثر روزبهان برخاسته يتصاو يتزاحم و انبوهاز عوامل  يکي حقيقتدر

       مجموعة دو حوزه  يسنده به تقابل و تشابه اعضايکه نو ياست. هنگام ياحوزه

ر که ين تصاويا ؛دار خواهد شديده پدنر در برابر خوانياز تصاو بسياري يحجم ،پردازديم

ز ينمتن  يسازگاه در ابهام ،است يهيو تشب ياستعار يهااغلب فشرده و در قالب اضافه

عبارت  ،عبهرالعاشقين يمتوال ياهات حوزهيتشب يهاجمله نمونهاز ؛بسزا دارد ينقش

سواحل عشق ه زحمت دزدان طبيعت برا در درياي قضا و قدر بيو توکل ت ةسفين»

 عنوان بهرا « .عشق همانند ساحل است»ارت اگر عباست.  (207: 2115، بقلي)« رساند.

عت همانند دزدان يا، طبيدر آن هنگام قضا و قدر همانند در ،ميريبگدرنظر يه اصليتشب

صياد عشق آن »در جملة شده است.  يرسازيتصو ،يو توکل همانند کشت ييايدر

 «فيه مِن روحي وَ نَفَختُ»و دانة سرّ  «ألَستُ»گ جرس عهد سراي را به بانعندليب خوش

که « .اد استيصهمانند عشق » عبارت است از: يه اصليتشب ،(32 و 30)همان:« .صيد کند

تشابه و  اوذهن خالق پس س و کرده جاديااد تشابه ين دو حوزة عشق و صيسنده بينو

 يبرا يمعمول يامرد پرنده که يگسترش داده است. ص ن عناصر دو حوزهيب را تطابق

 ؛د، روح استين تفاوت که در آنجا صيبا ا ؛شوديز تصور ميعشق ن يبرا ،اد استيص

 است. « يه من روحينفخت ف»ة ية امانت است و دانه، آير، آيصف

  يهااستخراج شد که حوزه عبهرالعاشقيناي متوالي از تشبيه حوزه 13تعداد 

آب حيات، پل، چوگان، عرصة شطرنج، ، عبارت است از: ساحل، صياد، گلزار هاآن بهمشبه

صراط، رنگ، لباس، عقرب، ابر، باد، باغ، شهر، پاسبان، ترازو، بوته، پل، امتحان، نردبان، 

به ده مشبهدر زير نمونه  براي که بند، چراغ، شير، فلک، زمين، زمام، پايصمحمل، قف

 شود.يم يعشق معرف يمتوال ياه حوزهيتشب

صولجان عشق از مقطع ه ب گوي ايماندرآي در ميادين جانم، تا به ترکي » چوگان:

؛ ايمان: گوي؛ جان: ميدان بازي= (52 )همان:« .بگذراني «وحِ القُدُسأيدناهُ بِر»حدثان به 

 .القدس: يار و حريفروح

شش پنجي در  در کاف کفر و فاء فنا غرچة روزگار توأم، دودر شش» شطرنج: ةعرص

 .وصل: نقش برتر ؛کفر: ششدر= ( 44 و 41 )همان: «!ننقش وصل ما را بزه عرصة عشق ب
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تخم شهوت در زمين ه اعوان شياطين که تخم وسواس ممزوج ب» زار و گلزار:الله

زار و گلزار عشق در جان رويانند، اللهپاشند، تا حنظل کفر و ظاللت ميطبيعت مي

 ؛دهيفاياهان بيکفر و ضاللت: گ؛ ن و مکانيجان: زم= (30 )همان:« .کنندعاشق تباه مي

 .طان: آفت و عوامل مخربياعوان ش

زار جان جز آب زيرا خلق و خلق انسان درين شورستان از چشمه» ات:يآب ح

: يافت ادنيورستان شيافت شدن در ؛ جان: چشمه= (33)همان: « .حيات عشق نچشد

 .خَلق و خُلق انسان: نوشنده؛ شدن در ظلمات

شير ه را در مهاد اشباح انسي ب اي است که اطفال ارواح قدسيوجد[ مرضعه»] ر:يش

وجد: پرستار ؛ )مالزمات شير(روح قدسي: کودک = (227 )همان:« عشق دايگاني کند.

 .)مالزمات شير(اشباح انسي: گهواره ؛ )مالزمات شير(

اق ازلست، تا بر اين صراط چو موي که حالوت اين ره امتحان عشق عش» صراط:

 )همان:« .ازل نرسند ةگذرند؛ به بهشت مشاهدعشق انسانيست، به باالء دوزخ طبيعت بن

ازل: گذر از صراط و  ةگذر از عشق انساني و رسيدن به مشاهد؛ طبيعت: دوزخ= (55

 .امتحان عشق عشاق ازل: امتحان و سنجش اعمال؛ رسيدن به بهشت

عاشق ساده چون از حدّ امتحان عشق انساني به عشق رباني آمد، » امتحان:

 ةعشق ربّاني: مرحل؛ دهندهعاشق: آزمون= (202 )همان: «.باشد معامالتحاجتمند مدارج 

 .نياز براي مراحل بعدمعامالت: لوازم مورد؛ پس از آزمون

 )همان:« قنطره عشق تو ما را گذر نيست.و در آن عشق از جيحون توحيد بي» پل:

 .توحيد: رود= (22

افعال در ممکناتِ  يذات و جمال صفات و تجلاز جالل  چون محبت خاص» رنگ:

 ؛محبت خاص: نقاش= (23 )همان:« .عقول روحانيان عُباد صبغِ عشق در جانِ جان زد

 .پذيرندهجان: ديوار يا شيئي رنگ جانِ

« .حق اسباب و دعاوي از عشق بديشان بپوشيد تا يکديگر را بازشناختند» لباس:

 .پوشيدهعاشقان: لباس؛ خداوند: پوشانندة لباس= (14 )همان:
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 عبهرالعاشقينعشق در  ياهات حوزهيل تشبيتحل .8

هات را يتشب نيا. آمددستبه عبهرالعاشقين ازدربارة عشق  ياه حوزهيچهل و چهار تشب

 يعشق موجود -2کرد:  يبندميبه در شش گروه تقسمشبه به موضوعِهتوان باتوجيم

سه گروه انسان، حيوان و توان لوازم و تناسبات هر يک از در اين گروه ميزنده است. 

)سلطان، صياد، پاسبان، پرنده، مرکب، رخش، عقرب، گياه، محمل، قفص، زمام،  نبات را نيز گنجاند

عشق  -1 ؛بند، لباس، نردبان، ترازو، پل، چوگان، شطرنج، سفر و راه، شمشير، بوته و امتحان(پاي

جهان، )عشق مکان است  -1 ؛)شراب، قدح، شير و آب حيات( آن است ملزماتو  يخوراک

)طوفان، دريا، ابر، باد  است ياز عناصر هست يکيعشق  -4 ؛(ن، فلک، شهر، باغ، گلزار و ساحليزم

)آتش، خورشيد  است ييعشق نور و روشنا -7 ؛تبهاس گران يا درّيعشق گوهر  -7 ؛و رنگ(

 .و چراغ(

 ربرا هات ين تشبيا آفرينش توانيم ،عشق ياهات حوزهيتشب يهابهبا تأمل در مشبه

 دانست:مبتني عامل چهار 

به مشبه عنوان بهآنچه  ياهات حوزهياز تشب ياريتناسب و مالزمات: در بس -2

ه يتشب بهاست که با مشبه ائيزاجا ياز امور  درحقيقت ،شوديذکر م يهات فرعيتشب

« .استعشق همانند ساحل » يه اصليدر تشب ،مثال يبرا ؛ا تناسب دارديارتباط  ياصل

شود و يمطرح م ييايو دزدان در يا، کشتيهمانند در يتناسبات (مقاله 1ـ4 ةشمار: ک.ر)

جز به رود.يکارمعت بهيل قضا و قدر، توکل و طبياز قب ييهامشبه يبه برامشبه عنوان به

کند. در تشبيه به عرصه را براي تشبيهات فرعي ديگر باز ميگاه مالزمات مشبه ،تناسب

جام در تقابل با ايمان و ساقي در تقابل با چشم يار  (مقاله 42: شمارةک.ر)عشق به شراب 

 است.

عشق مشاهده شد که  ياهات حوزهياز تشب يبه: در مواردمشبه ياجزا و اعضا -1

مثالً  ؛دنيآفريرا م يگريد يهات فرعيبه تشبمشبه ياجزا ،يه اصليل تشبيپس از تشک

شود و يه ميو ارادت به بال و منقار تشب يبندگ (جاهمان) پرندهعشق به  يه اصليدر تشب

 رود.يمکاربه گريدهات يتشب يهابهمشبه عنوان به يبه اصلمشبه ياجزا

که  آيدمين بريعشق چن ياهات حوزهيتشب يبه: از بررسج حاصل از مشبهينتا -1

سنده با ينو و دارد ياجهياست که حاصل و نت يا موضوعي يزيبه چگاه مشبه

ه يدر تشب ،نمونه يبرا ؛خلق کرده است يديجد يهات فرعيتشب ،جين نتاينظرگرفتن ادر

دن غم و اندوه هانجابا بر ،جة آتشينت عنوان بهنهادن خاکستر برجا (جاهمان)عشق به آتش 
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 جة عشق در تشابه و تقابل است.ينت عنوان به

به ا صفات مشبهي يژگيعشق و ياهات حوزهيتشببه: گاه در و صفات مشبه يژگيو -4

رفع  (همان)ه عشق به آتش يمثالً در تشب ؛نديآفريم يگريد يهات فرعيتشب ،ياصل

 يطانيو ش يخطرات نفسان دورکردنبا  آتش( يژگيو عنوان به) در برابر آتش ها ناخالصي

 (همان) ه عشق به رخش ين در تشبيهمچن .در تشابه و تقابل است (عشق يژگيو عنوان به)

ي در حدّ نابودي هستي با قدرت رخش با توانايي در حدّ نابودي ايقدرت عشق با توان

 شود.دشمن به تشابه و تقابل گذاشته مي

 

 جهينت .6

ال همراه يرا با خ يمعن ،در آن يبقل است که روزبهان ياز آثار بنام عرفان عبهرالعاشقين

 هاي خيالدشوار است، از  يان آن با زبان عاديب که يان مباحثيدر ب يکرده است. و

شاعرانة روزبهان  هاي خيالدر  ياصل ينقش ،هيتشب ،انيمنيااست. در بهره بردهشاعرانه 

در  عبهرالعاشقين ،آن يهارمجموعهيه و زيکاربرد فراوان تشب سبب به که ياگونهبه ؛دارد

ه ير شاعرانة برخاسته از تشبياست. تصاو گرفتهقرار يثار منثور عرفانآن يترشمار شاعرانه

توان يان نميب هاي کتابه در يج تشبيمات راياست که با تقس يحدّبه عبهرالعاشقيندر 

 کرده هتوجال يخ يمحور افقبه شتر يمات بين تقسيادا کرد. ا يخوبحق مطلب را به

 حالي درن يا. شوديم يبررسرون از متن يب ،يهيکه جمله و عبارت تشب يصورتبه ؛است

مشاهده  عبهرالعاشقينرفته در کارهات بهياز تشب ياريبس بينروار يزنج يااست که رابطه

به  انکارناپذيري صورت به ،يدرپين جملة پير موجود در چنديگاه تصاو و شوديم

 عبهرالعاشقينگاه در صفحات مختلف  ،گريد يياز سو خورند.مي پيوندگر يکدي

ان يبه ب ؛است مرتبطدر کل متن  يگريهات ديشود که با تشبيمشاهده م يهاتيتشب

افت که يارتباطي هات ين تشبيتوان بيمتن م يگرفتن محور عمودبا درنظر ،گريد

 يبررس يبرا گنجد.يان نميب هاي کتابه در يمات مطرح دربارة تشبيآن در تقس يبررس

به دو  فقطه يتشب ،ساختارن ياستفاده شد. در ا ياههات حوزيتشبهات از عنوان يتشبن يا

ا يکار دارد که هر بار عناصر، لوازم بلکه مخاطب با دو حوزه سرو ،شودينم محدودواژه 

د. در نريگيمبه قراراتطابق و تشدر ک يبهکيگر يکديبه با از مشبه و مشبه يهاي ويژگي

هات يو سپس تشباست در رأس  يه اصليتشب عنوان به يهيک عبارت تشبين ساختار يا

 و قت حاصل تطابق لوازم، اعضايدر حق که رديگيل آن شکل ميدر ذ يگريد يفرع
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 .است به()مشبه و مشبهدو حوزه ي ها ويژگي

که دربارة عشق  يهاتيتشب ،سببنيبد ؛است عبهرالعاشقيندر  يديعشق از نکات کل

 هاتيتشب يدر بررس. شد يبررس متن يمحور عمودگرفتن با درنظر ،مطرح شده است

پانزده  که استخراج شد ياهه حوزيتشب 44 ياهات حوزهياساس ساختار تشب، برعشق

ي ديگر در دو يا چند جملة اهحوز تشبيهِ 13و پراکنده در کل اثر  صورت بهه يتشب

 متوالي مشاهده شد.

عشق  -2داد: در شش گروه قرارتوان يم عبهرالعاشقيندر  راهاي عشق بههمة مشبه

عشق مکان  -1؛ عشق خوراکي و لوازمات آن است -1؛ لوازمات آن استموجودي زنده و 

 عشق نور و -7 ؛بهاست گرانعشق درّي  -7 ؛عشق از عناصر هستي است -4؛ است

ذيل توان در اي را ميعوامل ايجاد و ابداع تشبيهات حوزه ،از سويي ديگر روشنايي است.

نتايج  -1 ،بهاجزا و اعضاي مشبه -1 ،تناسب و مالزمات -2ررسي کرد: چهار عنوان ب

 به.ويژگي و صفات مشبه -4 و به حاصل از مشبه

اي و کشف ارتباط عمودي تشبيهات پراکنده در گرفتن ساختار تشبيه حوزهبا درنظر

اثر و انسجام تفکر نويسنده، همچنين دقت نظر وي در ابداع و خلق  هاي زيباييمتن، 

 شود.يمش آشکار يش از پيببر خواننده  عبهرالعاشقينتصويرهاي موجود در 
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