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چکيده
عبهرالعاشقين سرشار از صورخيال است .ذهن پوياي روزبهان موجب شده است گاه سلسلهاي از
تشبيهات بههمپيوسته در اين اثر مشاهده شود که در اين مقاله با الهام از نظرية «استعارة مفهومي» در
قالب طرحي با عنوان «تشبيه حوزهاي» بررسي ميشوند .در تشبيه حوزهاي ،عناصر و لوازم يک مجموعه
در تطابق با عناصر و لوازم مجموعهاي ديگر قرارميگيرد؛ يعني يک تشبيه بهعنوان تشبيه اصلي در رأس
است و تشبيهات ديگر که همان اجزاء ،لوازم يا ويژگيهاي هر دو مجموعه است ،با عنوان تشبيهات
فرعي موردتطابق و تشابه قرارميگيرد .پس از استخراج و تحليل جمالت تشبيهي که دربارة عشق در
عبهرالعاشقين آمده است ،چنين دريافت ميشود که در کل اثر بسياري از تشبيهات با يکديگر در
ارتباطاند؛ به همين سبب ،ساختار تشبيه حوزهاي بستري مناسب براي تحليل و بررسي تشبيهات اين
اثر عرفاني است .طي اين پژوهش  44تشبيه حوزهاي دربارة عشق از عبهرالعاشقين استخراج و تحليل
شد .همچنين عوامل شکلگيري تشبيهات حوزهاي در چهار گروه بدين شرح تقسيمبندي شدند:
 -2تناسبات و مالزمات -1 ،اجزا و اعضاي مشبهبه -1 ،نتايج حاصل از مشبهبه و  -4ويژگي و صفات
مشبهبه.

واژههاي کليدي :عبهرالعاشقين ،عشق ،تشبيه ،استعاره ،استعارة مفهومي ،تشبيه حوزهاي.
 .2رايانامة نويسندة مسئول:

maryam_nafeli@yahoo.com
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 .1مقدمه
ابومحمد روزبهان بن ابونصر بقلي فسوي شيرازي ،از عارفان بنام قرن پنجم و ششم
است .وي آثار متعددي در موضوعات مختلف به رشتة تحرير درآورده است (بقلي:2131 ،
 )17 -12که عبهرالعاشقين ازجمله آثار معروف اوست .صبغة ادبياتي اثر ،زمينهاي مناسب
براي آفرينش صورخيال فراهم کرده است و تشبيه بهعنوان بحثي مهم در بالغت و رکن
اصلي صورخيال ،جايگاهي ويژه در عبهرالعاشقين دارد؛ بهگونهاي که با بررسي محور
عمودي متن ميتوان دريافت که بسياري از تشبيهات با يکديگر در ارتباطاند.
بررسي و تحليل تشبيهات از منظري جديد ،در قالب ارائة طرحي که بتواند پيوستگي
صورخيالِ انديشة روزبهان را در عبهرالعاشقين به مخاطب معرفي کند ،از اهداف اين
مقاله است .با شناخت و معرفي نظريههاي زبانشناسي ،ازجمله نظرية «استعارة
مفهومي» ( ،)Conceptual metaphorميتوان تقسيمبندي ديگري با عنوان «تشبيه
حوزهاي» ) (domain simileبراي بررسي تشبيه در عبهرالعاشقين معرفي کرد که در
آن ،عالوهبر محور افقي کالم ،به محور عمودي نيز توجه ميشود.
در دو مقالة «بررسي سبک نثر شاعرانه در عبهرالعاشقين» (بزرگ بيگدلي و ديگران،
 )2137و «بررسي رابطة تجربة عرفاني و زبان تصويري در عبهرالعاشقين» (فتوحي و
علينژاد ،)2133 ،بحثهايي دربارة صورخيال اين اثر مطرح شده است که بنيان تحقيق در
هر دو پژوهش ،تقسيمبنديهاي رايج در کتابهاي بالغت است.
در بررسي تقسيمات تشبيه در کتابهاي بيان ،اينگونه دريافت ميشود که بررسي
تشبيه فقط در محور افقي کالم صورت ميگيرد ،امّا با تأمل در عبهرالعاشقين درمييابيم
که پيوند تشبيهات گاه از يک جمله فراتر ميرود .ذهن روزبهان در ساخت تشبيه بسيار
خالق و پوياست .وي با کاربرد واژهاي خاص ،عناصر و ويژگيهاي ديگري را که با اين
واژه مرتبط است ،به عرصة تشبيه وارد ميکند و به همين سبب ،گاه يک تشبيه همانند
دروازهاي است که جمعي از تشبيهات ديگر از مدخل آن به متن راه مييابد؛ بنابراين،
ميتوان گفت تشبيه در عبهرالعاشقين از حد واژه و چهبسا محور افقي کالم فراتر ميرود
و خواننده به جاي يک واژه ،با يک حوزه يا مجموعه روبهروست.
تشبيه يک حوزه به حوزة ديگر ،ازجمله مباحثي است که ميتوان آن را در
نظريههاي زبانشناسيِ شناختي ،با عنوان استعارة مفهومي جستوجو کرد .اين نظريه بر
آن است که استعاره صرفاً زباني نيست ،بلکه در سطح مفهومي ـ شناختي قرارميگيرد و
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بر مبناي آن ميتوان يک قلمرو مفهومي را براساس يک قلمرو مفهومي ديگر شناخت.
در اين حالت ،اساس رابطة بين دو مجموعه بهصورت تناظر شکل ميگيرد که از آن با
عنوان «نگاشت» ( )mappingياد ميشود (ليکاف و جانسون .)144 :1001 ،با اينکه نظرية
استعارة مفهومي را منتقدان بارها نقد کردهاند ،ميتوان از اين نظريه براي تکميل
تقسيمات تشبيه در بالغت فارسي ياري جست .برايناساس ،در اين پژوهش با الهام از
روش تحليل نظرية استعارة مفهومي ،از تشبيهي با عنوان تشبيه حوزهاي ياد ميشود.
پژوهشگران بارها از بيتوجهي به محور عمودي خيال سخن گفتهاند و معتقدند که
شاعران نيز به اين محور توجه زيادي نشان ندادهاند (شفيعيکدکني .)250 :2177 ،بررسي
تشبيهات براساس ساختار تشبيهات حوزهاي ميتواند در تحليل محور عمودي خيال در
آثار شاعران و نويسندگان نقشي مؤثر داشته باشد .در اين مقاله کوشش ميشود
تشبيهات عشق ،بهعنوان رکن اصلي محتواي عبهرالعاشقين ،براساس طرح تشبيه
حوزهاي بررسي شود .اين تشبيهات گاه بهصورت پراکنده در قسمتهاي مختلف متن و
گاه بهصورت متوالي در يک يا چند جملة پيدرپي مشاهده و به آنها پرداخته شد.
 .2استعارۀ مفهومي
امروزه بحث استعاره عالوهبر بالغت ،در حوزههاي مختلف علمي و معرفتي همانند
زبانشناسي ،فلسفة زبان و روانشناسي مطرح ميشود .زبانشناسيِ شناختي يکي از
حوزههايي است که دربردارندة نظرية شناختي استعاره است .جرج ليکاف ( )G.Lakoffبا
نقد نظرية کالسيک استعاره ،در مقالة «نظرية معاصر استعاره»2و کتاب استعارههايي که
با آن زندگي ميکنيم 1،نظرية جديدي با عنوان استعارة مفهومي مطرح ميکند .ليکاف
در مقالة «نظرية معاصر استعاره» بحث خود را با استعارههايي بالغي و ادبي آغاز و
سپس با تعريف بالغي استعاره ،استعارة ارسطويي يا استعارة کالسيک را نقد ميکند
( .)101 :2331وي بر آن است که استعاره ،خاص زبان ادبي نيست و مطالعة استعارههاي
ادبي در حقيقت بسط استعارههاي روزمره است (همان .)101 :از نظر ليکاف و جانسون
استعاره بياني زباني نيست و بدينسبب در نظرية آنان ،پديدة استعارة مفهومي از
عبارتهاي استعاري تفکيک ميشود .عبارتهاي زباني استعاري ،واژهها و عبارات زباني
بالفعلي هستند که در حين بيان کالم استعاري محقق ميشوند و استعارة مفهومي فراتر
از اين کلمات ،در سطح انديشه مطرح ميشود؛ اين تحليل شناختي از استعاره ،استعارة
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مفهومي نام گرفته است (راسخمهند .)70 :2131 ،براساس اين نظريه ،استعاره ارتباط بين
دو قلمرو مفهومي است که در آن يک قلمرو مفهومي براساس قلمرو مفهومي ديگر
شناخته ميشود (قائمينيا .)73 :2130،سه جزء اصلي استعارة مفهومي عبارت است از:
 -2حوزة مبدأ ( :)sourcedomainحوزهاي مفهومي که از طريق آن حوزهاي ديگر را
ميشناسيم؛  -1حوزة مقصد ( :)targetdomainحوزهاي که به وسيلة حوزة مبدأ شناخته
ميشود (ليکاف و جانسون)171 -147 :1001 ،؛  -1نگاشت :رابطة بين دو حوزه که بهصورت
تناظر است (ليکاف.)244 :2130،
 .3تشبيه حوزهاي
در بالغت انگليسي تشبيه و استعاره بسيار بههمآميخته است؛ بهگونهاي که گاه برخي از
تشبيهات فارسي ،استعاره بهشمارميآيد؛ مثالً آنچه در بالغت فارسي تشبيه بليغ است،
در بالغت انگليسي استعاره معرفي ميشود .گويي تعيين مرز استعاره و تشبيه از نکات
اختالفي در بالغت فارسي و انگليسي است .اهل بالغت فارسي و انگليسي ،هر دو ،به اين
اصل معترفاند که در تشبيه ،ادعاي شباهت و در استعاره ،ادعاي همساني و يکساني
است (آقاحسيني و آقازينالي 75 :2137 ،ـ  ،)73امّا گويا همساني در نظر بالغيون اسالمي و
انگليسي شدت و ضعف دارد و همساني در آنچه کتابهاي بالغي فارسي استعاره
مينامند ،با همساني در آنچه تشبيه بليغ ناميده ميشود ،يکسان نيست .ميتوان گفت
در هر دو بالغت ،نامها متفاوت است ،امّا اهداف کاربرد استعاره و تشبيه در هر دو زبان
به يکديگر نزديک است و اختالف نه در مسما ،بلکه در اسمهاست؛ به همين سبب،
بحثهايي که در غرب دربارة استعاره صورت گرفته است ،با کمي گسترش معنايي
ميتواند عالوهبر استعاره ،در حوزههاي ديگر علم بيان فارسي ،همانند تشبيه بررسي شود
که البته در اين پژوهش نيز اين موضوع مدنظر نويسندگان قرارگرفت.
با تأمل در تقسيمبنديهاي ذکرشده براي تشبيه در بالغت فارسي ،درمييابيم که
عبارت يا جملة دربردارندة تشبيه ،ابتدا از متن خارج و سپس بهبحثگذاشته ميشود؛ به
بيان ديگر ،در اين تقسيمات نقش چندان مهمي براي بند و متن درنظرگرفته نشده
است .شايد بتوان گفت بيتوجهي شاعران به محور عمودي شعر ،يکي از عوامل اصلي
بررسينکردن محور عمودي خيال در کتابهاي بالغي است .بيتوجهي جدي به محور
عمودي خيال در نثر نيز مشاهده ميشود« .بيت» در شعر و «جمله» در نثر از ارکان
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بررسي محور افقي خيالاند ،امّا گاه در شعر و نثر تشبيهاتي مشاهده ميشود که طي
متن با يکديگر پيوندي مستقيم دارند و چهبسا فهم يک تشبيه به درک تشبيهات ديگر
وابسته است؛ بهگونهاي که بين تشبيهات ،رابطهاي زنجيروار مشاهده ميشود و هر
تشبيه ،همچون حلقة زنجيري به تشبيهي ديگر متصل است .اين نوع تشبيه ،همانندي
بين دو واژه نيست ،بلکه تشابه بين دو مجموعه يا دو حوزه است و هر بار عضوي يا
ويژگياي از يک حوزه با حوزة ديگر مقايسه و تشبيه ميشود .در کتابهاي بالغت شايد
بهسبب بيتوجهي به محور عمودي خيال ،اين نوع تشبيه بررسي نشده است.
در انديشة روزبهان بقلي گاه يک تشبيه به صورتهاي گوناگون در قسمتهاي
مختلف متن مشاهده ميشود؛ بدينسبب ،در جايجاي کتاب تشبيهاتي مرتبط با
يکديگر شکل گرفته است .در بررسي تشبيهات عبهرالعاشقين از دو روش ميتوان
استفاده کرد :الف -هر عبارت تشبيهي را ابتدا از متن خارج و براساس شکل و نحوة
قرارگرفتن مشبه و مشبهبه تحليل و بررسي کرد؛ ب -عبارات تشبيهي را با نگريستن به
کل متن و درنظرگرفتن محور عمودي بررسي کرد؛ براي نمونه در جمالتِ « -2عشق
لبالبه زمين قدم است» (بقلي« -1 ،)213 :2115 ،طرف شوخش در زمين جان تخم عشق
کارد( ».همان« -1 ،)225 :عشق تخم فعل قديمست در زمين دل به آب صفاي صفت بر
لذت اسرار آورده( ».همان« -4 ،)71 :محبت زمين شوق است و در آن زمين اشجار عشق
است ،از بحار قدم آب خورد و از سواقي ابد به جوي جان از آن انهار آب برد( ».همان:
[« -7 ،)214عشق] هميشه بر دهد و در حرکات انفاس عشاق ثمرهاي الفت و محبت و
حکمت دهد تا بدان بياسايند( ».همان 71:و  )74و [«-7عشق] بيخ مهر در گل آدم دارد و
سر سوي آسمان قدم دارد( ».همان ،)71:عشق به گياه و نبات تشبيه شده است که اگر هر
جمله جداگانه بررسي شود ،با عرصة خيال محدودي از تفکر نويسنده روبهرو خواهيم
بود ،امّا اگر با نگرشي کلي به همة جمالت بنگريم ،درمييابيم که ارتباطي پنهاني و
ناگسستني بين عرصة خيال در جمالت وجود دارد .در جملة شمارة  2عشق به پيچک و
در جملههاي  1و  1به تخم گياه تشبيه شده است ،در شمارة  4عشق همچون درخت و
در جملة پنجم همانند گياهي است که پيوسته ميوه ميدهد .در تمامي اين جمالت
عشق به نبات تشبيه و به همراه آن عناصر ديگري در عرصة خيال نويسنده وارد
ميشود« :دل ،جان و قِدم» همانند زمينياند که عشق در آنها ميرويد؛ «قِدم ،ابد و
صفت» همانند آباند که نبات عشق را ميپرورانند؛ «الفت ،محبت و حکمت» همانند
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ميوههاي اشجار عشقاند که ريشه در گل آدمي دارند و «غمزه و نگاه محبوب» نيز
باغبان درخت عشقاند .آنچه بيان شد ،تصويرسازيهايي است که از اين جمالت برداشت
ميشود .برايناساس ،نميتوان پيوند تشبيهات را در محور عمودي عبهرالعاشقين انکار
کرد؛ بنابراين ،در بررسي تشبيهات اين کتاب ميتوان با الهام از نظرية استعارة مفهومي،
ساختاري جديد براي بررسي تشبيه در محور عمودي خيال درنظرگرفت .در اين ساختار
يک تشبيه بهعنوان تشبيه اصلي در رأس قرارميگيرد که مشبه و مشبهبه آن ،يک واژه
يا کلمة مفرد نيست ،بلکه هر يک حوزههايي با اجزا ،عناصر و ويژگيهايي
منحصربهفردند که پس از تشبيه بين مشبه و مشبهبههاي اصلي ،بين اجزا ،عناصر و
ويژگيهاي هر يک از دو حوزه ،تطابق و شباهتهايي صورت ميگيرد و بدينگونه
تشبيهات فرعي ديگري آشکار ميشود .از مجموعة اين تشبيهات (تشبيه اصلي همراه با
تشبيهات فرعي) ميتوان با عنوان «تشبيه حوزهاي» ياد کرد؛ به اين معنا که تشبيه اصلي
و تشبيهات فرعي همگي اعضاي يک حوزه يا يک مجموعهاند و با کاربرد تشبيه اصلي،
عرصه براي ابداع تشبيهات فرعي ديگري باز خواهد شد که در همان حوزه ميگنجند.
در اين ساختار تشبيهات فرعي حاصل تطابق ويژگيها ،لوازم يا اعضاي مشبهبه و مشبه،
در دو حوزة اصلي است.
در اين پژوهش نکاتي مدنظر نويسندگان قرارگرفت که موجب شد در بررسي
تشبيهات عبهرالعاشقين ،به جاي استعارة مفهومي از تشبيه حوزهاي استفاده شود .اين
نکات بهصورت خالصه عبارتاند از:
 -2ليکاف دربارة ماهيت استعاره آورده است« :استعاره سازوکاري اصلي است که از
طريق آن مفهومهاي انتزاعي را درک ميکنيم و به استدالل انتزاعي دست ميزنيم...
استعاره به ما امکان ميدهد موضوعي نسبتاً انتزاعي يا ذاتاً فاقد ساختار را برحسبِ
موضوعي عينيتر يا دستکم ساختمندتر درک کنيم» ( 127 :2130و  .)127برايناساس،
بحث شناخت ،يکي از بارزترين اهداف استعارة مفهومي است.
تجربة عرفاني يکي از برجستهترين تجربههاي بشري است که به زبانآوردن و
چهبسا درک اين تجربه بهسبب ژرفا و پيچيدگي مشهوداتش بسيار مشکل است؛
بهگونهاي که برخي معتقدند چيستي مفاهيم تجارب عرفاني فقط درصورتي بر فرد
معلوم ميشود که آنها را تجربه کند (ميرباقريفرد و آلگونه جونقاني)13 :2133 ،؛ مثالً هنگامي
که مفهوم عشق را مطرح ميکنيم ،بيشتر افراد از اين واژه مفهوم انتزاعي عشق مجازي
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را درمييابند و شناختي نسبتاً کلي از اين مفهوم دارند ،امّا مفهوم عشق در زبان عرفاني
با عشقي که همگان ميشناسند ،تفاوت دارد؛ عشق در عرفان نه عشقي مجازي ،بلکه
عشق به معبودي الهي است که درک آن فراتر از عقل است .بسياري اين عشق را از
طريق تجارب عرفاني درک کرده و با امثال و شواهد براي ديگران توضيح دادهاند ،امّا
همة افراد نميتوانند از اين مفهوم انتزاعي درکي واحد داشته باشند .گاه برخي امور
انتزاعي بهسبب اينکه بسياري از افراد آن را تجربه کردهاند ،ملموستر و آشناتر از برخي
ديگر از امور انتزاعي است که ديگران آن را بهندرت تجربه کردهاند .براساس جمالت
«عشق مرغ جانگداز است( ».بقلي« ،)244 :2115 ،چون شربت عشق خوردي» (همان:
 )204و «[عشق] هميشه بر دهد( ».همان 71 :و  ،)74ميتوان گفت طبق نظرية ليکاف و
جانسون «عشق پرنده است»« ،عشق شراب است» و «عشق گياه است» ،استعارههايي
مفهومي براي عشق هستند .با بررسي اين استعارهها بهروشني ميتوان دريافت مفهوم
حوزة عشق به معبود حقيقي ،با اين استعارهها بهصورت کامل و جامع شناخته نميشود،
بلکه اين موارد ،تشبيهاتي است که ممکن است فقط اندکي بحث عشق را براي خواننده
ملموس کند .دربارة ديگر موضوعات عرفاني همانند مشاهده ،مکاشفه ،تلوين ،وحدت و...
نيز همين موضوع مصداق مييابد .از سويي ديگر ،در زبان عرفان گاه حوزة مبدأ ،خود
تشبيهي خيالي است و اين تشبيه خيالي در شناخت حوزة مقصد چندان کمک
نميکند؛ همانند عبارت «سهام نور مشاهده» (همان )54:که در آن مشاهده همانند «تير
نور» تصور شده است .براساس استعارة مفهومي ،تير نور حوزة مبدأ براي مشاهده است،
امّا خود ،تشبيهي خيالي است .وجود چنين تشبيهاتي در زبان عرفان يکي از عواملي
است که باعث شد از کاربرد اصطالح استعارة مفهومي در مقالة حاضر پرهيز شود.
 -1در عبهرالعاشقين تصويرسازيهاي متعددي در قالب انواع صورخيال مشاهده
مي شود که زيربناي بسياري از آنها تشبيه است .از سويي ديگر ،اين تشبيهات در
ساختارهاي متفاوت در کنار هم بهکاررفتهاند؛ مثالً گاه بهصورت استعاره ،تشبيه مجمل،
تشبيه مؤکد ،تشبيه کامل و ...زنجيروار به يکديگر پيوستهاند .براي بررسي اين تشبيهات
در بالغت زبان فارسي ،قالب و طرحي يافت نشد که بتواند جامع همة آنها در محور
عمودي متن باشد .از طرف ديگر ،استعارة مفهومي نيز نظريهاي زبانشناسي است ،نه
بالغي و هدف اصلي در اين نظريه ،مبحث شناخت است .همچنين آنچه در اين نظريه
بررسي ميشود ،استعاره در معناي غربي است و بايد به اين موضوع توجه داشت که
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تقسيمات تشبيه و استعاره در بالغت فارسي يا اسالمي جزئينگرتر از بالغت انگليسي
است و به همين سبب ،تفاوتهاي بارزي بين دو بالغت مشاهده ميشود.
پس از بررسي استعارة مفهومي چنين بهنظررسيد که ميتوان اين نظريه را به بالغت
فارسي پيوند زد و از آن براي تحليل و بررسي همة انواع تشبيهات بهره برد؛ بنابراين،
سعي شد در بالغت فارسي ،با الهام از نحوة تحليل استعارة مفهومي ،طرحي براي بررسي
تشبيهات بههمپيوسته در محور عمودي متن درنظرگرفته شود که از آن با عنوان تشبيه
حوزهاي نام برده شد؛ مثالً در جمالت زير ،تشبيه اصليِ «عاشق همانند مرغ است،».
تشبيهي حسي و مجمل است که در قالب ساختار تشبيه حوزهاي تحليل ميشود:
«معلوم رأي جانان باشد که حال اين خستهدل مرغي را ماند که در چمن باغ سعادت
بر اغصان ورد دولت ترنمي ميکرد و از راه عافيت در هواي انس و حريّت پر و بالي
بنعت تسبيح و تهليل ميزد و بر جويبار انس عبادات آللي ذکر ميسفت و هر ساعتي
در هواي انس با مرغان مقدس در فضاي روزگار راه معرفت ميرفت .گه از روي اشتياق

دانههاي اندوه ميچيد» (همان 73 :و .)70
مشبهها و مشبهبههاي اين تشبيه حوزهاي عبارت است از :دولت :ورد؛ سعادت :باغ؛
انس :جويبار؛ اندوه برچيدن :دانه برچيدن؛ همراهي با فرشتگان :همراهي با همنوع؛ سير
در انس و روزگار :پرواز در هوا.
از سويي ديگر ،وقتي بهسبب اختالف بالغت فارسي و انگليسي ،تشبيه بليغ در ذيل
استعاره بررسي ميشود و پژوهشگران ايراني نيز اين تشبيهات را استعاره ميدانند ،بهتر
بهنظرميرسد که با گسترش نظريه و بوميسازي آن ،طرحي ارائه شود که هم از نکات و
ويژگيهاي ساختاري -تحليلي نظرية استعارة مفهومي برخوردار باشد و هم به قوّت
بالغت فارسي انجامد.
 -1ليکاف با نقد بالغت سنتي بيان ميکند که استعاره در کتابهاي بالغي تنها به
حوزة زبان مربوط ميشود و فقط آرايهاي ادبي است ( ،)217 :2130امّا در کتابهاي
بالغت فارسي عالوهبر زيباييآفريني براي استعاره ،اهداف ديگري نيز بيان شده است؛ به
بيان ديگر ،در بالغت فارسي هدف استعاره همانند هدف تشبيه ،به حوزة معنا نيز مرتبط
است؛ مثالً عبدالقاهر جرجاني در اسرارالبالغه ،عالوهبرآنکه تشبيه ،تمثيل و استعاره را
اصولي بزرگ ميداند که مهمترين محاسن کالم را دربردارند ،اين صنايع را همانند
قطبهايي ميداند که معاني ،پيرامون آنها دور ميزند ( .)10 :2133در نظر وي ،استعاره
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نقشي برجسته در گسترش معنا دارد .او استعاره را همچون گوهري ميداند که در آن،
شيوة بيان با چهرهاي تازه و عظمتي بيمانند جلوهگر ميشود و در پناه آن واژههاي
کوتاه ،معاني فراوان القا ميکند (همان 10 :و  .)12جرجاني همچنين در معرفي ويژگيهاي
برجستة استعارة سودمند آورده است[« :استعارة سودمند] در کلمههاي کوتاه معاني
فراوان القا ميکند و هرگاه در اقسام صنعتهايي که سخن را به اوج کمال بالغت
ميرساند و برتري و کمال ميبخشد تأمل و بررسي کني ،خواهي ديد که انواع سخن به
استعاره نيازمندند» (همان .)12:او عالوهبرآنکه کارکرد استعاره را تزئين صرف نميداند،
حتي انواع سخن را نيازمند استعاره دانسته است .اين سخن وي در تعارض با نظر
زبانشناسان شناختي است؛ آنها بر اين باورند که استعاره در ديدگاه سنتي فقط خاص
زبان ادبي و شعر است .همچنين ابوهالل عسکري در الصناعتين پنج کاربرد براي
استعاره بيان ميکند -2 :روشن ساختن معني -1 ،تأکيد -1 ،مبالغه -4 ،ايجاز و
 -7آراستن و تزئين سخن ( .)154 :2115برايناساس ،ميتوان گفت آراستگي و تزئين،
فقط يکي از کاربردهاي استعاره در بالغت فارسي است.
وجود تشبيهات بههمپيوسته در زبان عرفان ،بهويژه در عبهرالعاشقين که با ازدحام
تصاوير همراه است ،ممکن است اين پرسش را براي خوانندگان مطرح کند که چرا
نويسندگان مقاله براي بررسي اين نوع تشبيهات از اصطالح «کالناستعاره»
( )Megametaphorاستفاده نکردهاند .کووچش ( )kovecsesدر کتاب استعاره
( )metaphorدر تعريف کالناستعاره آورده است« :برخي از استعارهها چه جديد و چه
سنتي (قراردادي) ممکن است در کل متن ادبي حضور يابند ،بدون اينکه ضرورتاً در متن
آشکارا ظاهر شوند و به سطح بيايند» ( .)75 :1020وي همچنين در ادامه بيان ميکند:
«چيزي که ميتوان گاهي در سطح يک متن ادبي يافت ،ريزاستعاره است؛ امّا در الية
زيرين اين استعارهها يک کالناستعاره وجود دارد که اين ريزاستعارههاي سطحي را
انسجام ميبخشد» (همانجا) .در قسمت واژهنامة پاياني کتاب استعاره نيز ضمن بيان
اينکه استعارههاي گسترده اصوالً در متنهاي ادبي واقع ميشود ،آورده است« :اين
کالناستعارهها در متن ظاهر نميشود و مبنا و زمينة خردهاستعارههاست .نقش شناختي
کالناستعارهها منسجمکردن و سازماندادن خردهاستعارهها به سمت ساختارهاي
استعاري منسجم و بههمپيوسته در متن است( ».همان)117 :؛ بنابراين ،کالناستعارهها
ويژگيهايي بدين شرح دارند -2 :بر خالف ريزاستعارهها ،در متن ظاهر نميشوند؛
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 -1زيربناي استعارههاي خردتر هستند؛  -1با اثر گذاشتن بر ذهن نويسنده بر
استعارهسازي وي تأثير ميگذارند.
باتوجهبه داليلي که ذکر ميشود ،نميتوان تشبيه حوزهاي را با کالناستعارهها اشتباه
گرفت -2 :تشبيهات و استعارههاي اصلي که در مقالة حاضر بررسي شده است ،در متن
مستتر نيست تا از آن خردهاستعاره برخيزد ،بلکه بهوضوح ،نويسنده عشق را در قالب
تشبيه بليغ ،استعاره يا انواع ديگر تشبيه به چيزهايي از قبيل شراب ،پرنده ،سلطان،
گوهر و دريا تشبيه کرده است؛  -1عشق در عبهرالعاشقين موضوع اصلي اثر است ،امّا
نويسنده براي عشق ،يک استعارة کلي درنظرنگرفته است که حاکم بر کل متن باشد و
در اليههاي زيرين آن جريان داشته باشد و باعث خلق استعارههاي خرد ديگر شود و در
قسمتهاي مختلف ،عشق را به صورتهاي گوناگون تصويرسازي کرده است و همين
نکته ،عامل ازدحام تصاوير متعدد عشق در اثر مذکور است؛  -1آنچه در اين مقاله
بررسي شد ،فقط استعاره در معناي بالغت غربي نيست و تشبيهات را نيز دربردارد.

 .6تشبيهات حوزهاي عشق در عبهرالعاشقين
در انديشة روزبهان گاه يک تشبيه اصلي به صورتهاي گوناگون در قسمتهاي مختلف
متن بهکاررفته است .دراينصورت ميتوان تشبيهات فرعي مرتبط با آن تشبيه اصلي را
در متن مشاهده کرد؛ به همين سبب ،براي تکميل تشبيهات فرعيِ يک تشبيه اصلي
بايد همة متن مطالعه شود .از سويي ديگر ،گاه ممکن است نويسنده در يک يا چند
جملة متوالي تشبيهات اصلي و فرعي را در کنار هم با فاصلة اندکي بگنجاند؛ به همين
دليل ،براي سهولت مطالعه و بررسي تشبيهات حوزهاي عشق در عبهرالعاشقين
تقسيمبندي ديگري بدين شرح انجام شد :الف -تشبيهات حوزهاي پراکندة عشق و
ب -تشبيهات حوزهاي متوالي عشق .شايان ذکر است اين تقسيمبندي تنها بهسبب
کثرت تشبيهات و استعارههاي عشق در عبهرالعاشقين انجام شده است.
 .1-6تشبيهات حوزهاي پراکندۀ عشق در عبهرالعاشقين

حاکم و سلطان ،شراب ،قدح ،پرنده ،راه و سفر ،خورشيد ،آتش ،گوهر يا درّ ،نبات ،جهان،
مرکب ،رخش ،وسيلهاي کشنده ،طوفان و دريا ،مشبهبههاي پانزده تشبيه حوزهاي
پراکندة عشق در عبهرالعاشقيناند .در زير ده مشبهبه تشبيه حوزهاي پراکندة عشق
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معرفي ميشوند.
پادشاه :ازجمله تشبيهات بارز حوزة عشق در عبهرالعاشقين ،تشبيه عشق به سلطان
است .در تشبيه عشق به سلطان با دو حوزة «عشق» و «پادشاه» روبهرو هستيم .هر يک
از اين دو حوزه دربردارندة عناصر و اجزايي خاص است .هنگامي که پادشاه بهعنوان
مشبهبه براي عشق درنظرگرفته ميشود ،اجزاي حوزة سلطنت به عرصة تشبيه وارد و با
اجزاي حوزة عشق به تطابق و تشابه گذاشته ميشود .غالم ،سرزمين تحت حکومت،
دشمن ،کشورگشايي ،رفع آشوب ،اتحاد سرزمين تحت سلطنت ،نديم و پردهدار ،عرصة
جنگ ،لشکر ،غنائم جنگي و بزم و سرور از عناصر و لوازمات پادشاهي است .ذهن پوياي
روزبهان براي معرفي و شناخت بهتر عشق و غلبة آن بر فرد عاشق ،هر يک از اين اجزا را
در تقابل عناصري از عشق قرارميدهد و مفهوم چيرگي عشق بر عاشق را با ويژگيها و
عناصر ملزوم پادشاهي بهتصويرميکشد .در اينجاست که عاشق ،بنده و غالمِ عشق است؛
جان ،دل و عقلِ عاشق ،سرزمين عشقاند؛ عقل ،دشمن آن است؛ وجود عاشق ،کشور
عشق و مهر الهي ،بزم عشق است؛ مالمت ،پردهدار آن است؛ هجر و وصال ،عرصة جنگ
و وسواس و جمال نيز لشکر عشقاند .موارد زير شواهدي است از تشبيه حوزهاي «عشق
همانند شاه است ».که پس از هر شاهد ،مشبه و مشبهبهِ تشبيه حوزهاي ذکر شده است.
« -2سلطان عشق» (بقلي 30 ،74 :2115 ،و  =)203عشق :حاکم و سلطان« -1 ،جان
حرّشان [عاشقان] بنده عشقست( ».همان =)71 :عاشق :بنده و غالم« -1 ،سلطان عشق
دست فراز کند و اماکن جان و دل و عقل و سر و صورت و صفت فراگيرد».
(همان =)13 :جان ،دل ،عقل ،سر و صورت و صفت :سرزمين و واليت؛ تسخير همة وجود:
کشورگشايي« -4 ،آنگه که سلطان عشق لشکر عقل شکست و در جان عاشق به تخت
سلطنت نشست( ».همان =)42 :عقل :دشمن« -7 ،چون شاه عشق شهر صورت با شهر دل
از غوغاي غير عشق منقّي کرد ،مکان جان و دل و عقل به منازل و مراقد و مراحل انوار
عشق بيارايد( ».همان =)32 :رفع آنچه غير عشق است :رفع آشوب و غوغا؛ صورت ،دل،
جان و عقل :منطقة تحت حکومت (شهر ،کشور)« -7 ،به يک کشفِ نقابِ خدايي عالم
اجسام و عقول و نفوس و ارواح سلطنت عشق به همديگر برآورد( ».همان =)57 :اتحاد
عالم جسم و عقل و نفس :متحدکردن سرزمين تحت حکومت« -5 ،سلطان عشق را
مفرح دولت مهر الهي است( ».همان =)74 :مهر الهي :خوشي و شادي« -3 ،سلطان عشق
از بدايت تا نهايت ،نيک غيور است( ».همان =)203 :غيرت :ويژگي شاهانه« -3 ،پردهدار
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عشق دان اسم مالمت بر فقير /پاسبان درّ شناس آن آب تلخ اندر بحار»
(همان =)217 :مالمت :پردهدار« -20 ،بياييد تا در آستانة آن ترک قفچاق لشکر وسواس
عشق ببينيم ،که با لشکر جمالش در ميدان هجر و وصالش ،چون بر مقدمة خيال
شکستهاند و جانهاء سالمت بغارتيدهاند» (همان =)31 :جان :غنيمت جنگي؛ هجر و
وصال :عرصة جنگ؛ وسواس ،جمال :لشکر.
شراب :تشبيه عشق به شراب از ديگر تشبيهات بارز حوزة عشق در عبهرالعاشقين است.
جام ،ساقي ،مست ،سکر و بيخبري از ويژگيها و لوازم حوزة شراب است .جمالت و
شواهد تشبيه حوزهاي «عشق همانند شراب است ،».عبارتاند از« -2 :کشف جهان ملک
و شهادت اقداح شراب عشق است( ».همان =)217 :عشق :شراب؛ کشف جهان ملک و
شهادت :قدح« -1 ،مگر نديدي که رنگ چشم شوخش به جان آشفته در طلب جانان از
نايافت ديوانه شراب مفرح عشق چون داد؟» (همان =)31 :چشم يار :ساقي؛ جان :مست،
« -1چون شربت عشق خوردي ،بدانک از غيرمعشوق فردي در اسحار» (همان=)204 :
بيخبري از غيرمعشوق :بيخبري از همه چيز« -4 ،رياح عشق در زمين دلش وزيدن
گيرد ...و از قدح ايمان اين شراب ميچشد( ».همان = )201 :ايمان :قدح.
قدح« -2 :مريد در سرگذشت عشق انساني شراب وجد که از محض عشق ربّاني
برخيزد ،در اقداح عشق انساني خورده است( ».همان =)227 :عشق انساني :قدح؛ وجد:
شراب؛ عشق ربّاني :خُم و منبع« -1 ،عشق طبيعي منهاج عشق روحانيست و عشق
روحاني منهاج عشق ربّاني است ...راوق صفاء صرف جمال قدم جز در اين اقداح افراح
نتوان نوشيد( ».همان =)41 :جمال قدم :شراب خالص.
پرنده« -2 :عشق مرغ جانگداز است( ».همان =)244:عشق :پرنده؛ گرفتارکردن جان:
شکار موجودات« -1 ،باز عشقش را از جناح عبوديت بال ميرويد ،به منقار ارادت در
زمين دل نقطة پرگار الهي چو کلنگ ميجويد( ».همان =)201 :بندگي و عبوديت :بال؛
ارادت :منقار؛ جستوجوي دل :جستوجوي زمين؛ نقطة پرگار الهي :دانه« -1 ،جمله را
جان روحاني در منقار عشق مانده است» (همان =)11 :گرفتارکردن جانها :شکار
موجودات « -4اشکال عالم فعلي از حومة فلک دل براندازد ،تا حواصل اطيار عشق از
طعمة حدثان مطهر کند( ».همان =)205 :پرواز در دل (فلک دل) :پرواز در آسمان،
« -7بلبل عشق چون از شاخ گل صفت برخيزد» (همان =)53 :گرد صفات حق گرديدن:
پيرامون گل گرديدن« -7 ،عشق جان را چون کبوتر و باز است( ».همان =)244 :مالزم
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جان :مالزم شاهان«-5 ،مرغ عشق با مرغ انس در مقام مراقبت هم قفس شد( ».همان:

 =)205همراه شدن با انس :با همنوع خود همقفس شدن« -3 ،نکند عشق نفس زنده
قبول /نکند باز موش مرده شکار» (همان =)244 :شکار نفس مرده :شکار موجودات خاص.
راه و سفر« -2 :با او شرح اصوات جرس «ألَستُ» بگويد تا طبيعت خليفت انساني و
روحاني را در طلب سفر عشق بهکاردرآورد( ».همان =)51:عشق :راه و سفر؛ عاشق،
طبيعت خليفت انساني و روحاني :مسافر؛ تأثيرگذاري آيات قرآن در هوشياري و آگاهي
براي حرکت در مسير عشق :کاربرد جرس در آگاهکردن مسافران« -1 ،چون به عشق
شهيد شد ،با انبيا در حضرت جبروت و ميادين ملکوت به مرکب عشق همعنان شد؛ زيرا
که شاهراه عشق مقتل شهداست و مشاهد انبياست( ».همان =)17 :کشتهشدن در عشق و
رؤيت انبيا (کشف و شهود) :خطرات مسير و کسب تجربههاي تازه« -1 ،بهشت جاي
زاهدان است ،کنشت خرابات عاشقان است .نارسيدگي در عشق نيست .ناتواني در راه
عشق نيست( ».همان =)247 :نيازمندي به پختگي و کمال انساني :نيازمندي به مهارت،
آشنايي با مسير و تجربه« -4 ،اين ره امتحان عشق عشاق ازلست ،تا بر اين صراط چو
موي که حالوت عشق انسانيست ،به باال دوزخ طبيعت بنگذرند؛ به بهشت مشاهدة ازل
نرسند( ».همان =)55 :سنجش ميزان عشق :سنجش قدرت جسماني و ميزان توانايي،
 « -7نقش را در عالم عشق ره نيست ،زانکه عقل و نفس در ره عشق با هم نيست».
(همان =)241:دوري از عقل و تجربهگرايي :بهکاربردن تجربه و عقل براي طي مسير،
« -7زيرا که عشق طبيعي منهاج عشق روحانيست و عشق روحاني منهاج عشق ربّاني
است( ».همان« )41 :منهاج عشق ربّاني عشق انسانيست( ».همان« )32 :نيز در عشق
انساني که منهاج عشق ربّاني است( ».همان =)22 :طيکردن عشق طبيعي و عشق
روحاني بهعنوان رکن اصلي عشق ربّاني :طي مسير بهعنوان رکن و پاية اصلي سفر.
مرکب« -2:آنها که از بدايت در ره ازل به مرکب عشق به معشوق اصلي رسيده
باشند( ».همان =)70 :عشق :مرکب؛ وسيلهاي براي رسيدن به معشوق اصلي :وسيلهاي
براي رسيدن به مقصود دنيايي« -1 ،عقل را ترتيب تعفف اخالق فرمود و اگر نه مرکب
عشق از تکلف و تعفف رخت شهوت طبيعت برنگيرد( ».همان =)17 :حمل شهوت
طبيعت :حمل رخت و اسباب« -1 ،عشق طبيعي منهاج عشق روحانيست و عشق
روحاني منهاج عشق ربّاني است .اثقال عشق الهي جز به اين مرکب نتوان کشيد( ».همان:
 =)41عشق جسماني و روحاني وسيلهاي براي تحمل سنگيني عشق الهي :وسيلهاي براي
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حمل بار « -4 ،مفطوم عشق انساني ،چو از آن عشق فطام يافت در عشق ربّاني ،چو
مراکب جان از اثقال واردات غيبي ميگريزد و در دامن شاهدان التباس آويزد( ».همان:
 =)225گريختن عشق انساني از سنگيني واردات غيبي :گريختن از سنگيني بارهاي
مادي.
آتش« -2 :مَن اُحرق بنار العشق فهو شهيد( ».همان =)17 :عشق :آتش« -1 ،دل به
آتش عشق از خطرات نفساني و شيطاني تهذيب يافت( ».همان =)33 :دورکردن خطرات
نفساني و شيطاني :دورکردن ناخالصيها« :1 ،عاشق اگر در عشق بکوبد ،از آن شهيدش
خوانند که به سيف غيرت در منزل ابتال کشته شود و به آتش عشق به احتراق در
کتمان سوخته شود( ».همان =)17 :سوختن وجود عاشق :سوزاندن اشيا و هيزم،
 « -4عاشقان بعد از انقطاع احتراق عشق و نقل از مقام عشق حالوت عشق در نهايت ياد
آورند( ».همان =)12 :سوختن وجود عاشق :سوزاندن اشيا و هيزم« -7 ،منزل انس جان را
از گالب انبساط غرقهاي بر روي افشاند تا آتش عشق در وي بنشاند».
(همان =)215 :انبساط عامل سکون :آب عامل سکون« -7 ،دل را اندوه پديد آيد از تأثير
حرقت به آتش عشق( ».همان =)13 :بهجانهادن غم و اندوه :بهجانهادن خاکستر.
خورشيد« -2 :شمس عشق» (همان =)222 :عشق :خوشيد« -1 ،چون ربيع رجا
درآيد ،شتاء خوف بگريزد .شمس عشق در برج حمل دل رسد( ».همانجا) = دل :برج
حمل؛ درآمدن عشق در دل برابر با رجا :درآمدن خورشيد در حمل برابر با بهار؛ درآمدن
عشق در دل و خارجشدن از خوف :درآمدن خورشيد در حمل و خروج از زمستان.
گوهر يا درّي گرانبها« -2 :صدف جان محل درّ عشق است( ».همان =)241 :جان
جايگاه عشق :صدف جايگاه درّ« -1 ،درّ عشق ما جز در صدف مالمت نيست( ».همان:

 =)217مالمت جايگاه عشق :صدف جايگاه دُر« -1 ،عشق از شوق مزيد گيرد ،بهر آنکه
جز بر آن کشتي به سواحل بحر مشاهده نميرسد و آللي عشق در اصداف تجلي جمال
نمييابد( ».همان =)215 :تجلي جايگاه عشق :صدف جايگاه دُر« -4 ،سرشت گوهر عشق
در ازل بوده است( ».همان =)244 :سرشتي ازلي و حقيقي :سرشتي دنيايي.
رخش« -2 :کون در تحت سُمّ رخش عشق مضمحل است( ».همان =)244 :قدرتي در
حدّ نابودي هستي :قدرتي در حدّ نابودي دشمن« -1 ،روح به جناح عشق و قوّت شوق
طيران بيش کند؛ زيرا که در مرغزار رجا رخش عشق شهيتر است( ».همان =)221 :رجا

بررسي تشبيهات حوزهاي عشق در عبهرالعاشقين روزبهان بقلي71/

مکان مطلوبش :مرغزار مکان مطلوبش.
6ـ .2تشبيهات حوزهاي متوالي عشق در عبهرالعاشقين

درحقيقت يکي از عوامل تزاحم و انبوهي تصاوير در نثر روزبهان برخاسته از تشبيهات
حوزهاي است .هنگامي که نويسنده به تقابل و تشابه اعضاي مجموعة دو حوزه
ميپردازد ،حجمي بسياري از تصاوير در برابر خواننده پديدار خواهد شد؛ اين تصاوير که
اغلب فشرده و در قالب اضافههاي استعاري و تشبيهي است ،گاه در ابهامسازي متن نيز
نقشي بسزا دارد؛ ازجمله نمونههاي تشبيهات حوزهاي متوالي عبهرالعاشقين ،عبارت
«سفينة توکل تو را در درياي قضا و قدر بيزحمت دزدان طبيعت به سواحل عشق
رساند( ».بقلي )207 :2115 ،است .اگر عبارت «عشق همانند ساحل است ».را بهعنوان
تشبيه اصلي درنظربگيريم ،در آن هنگام قضا و قدر همانند دريا ،طبيعت همانند دزدان
دريايي و توکل همانند کشتي ،تصويرسازي شده است .در جملة «صياد عشق آن
عندليب خوشسراي را به بانگ جرس عهد «ألَستُ» و دانة سرّ «وَ نَفَختُ فيه مِن روحي»
صيد کند( ».همان 30:و  ،)32تشبيه اصلي عبارت است از« :عشق همانند صياد است ».که
نويسنده بين دو حوزة عشق و صياد تشابه ايجاد کرده و سپس ذهن خالق او تشابه و
تطابق را بين عناصر دو حوزه گسترش داده است .صيد پرنده که امري معمولي براي
صياد است ،براي عشق نيز تصور ميشود؛ با اين تفاوت که در آنجا صيد ،روح است؛
صفير ،آية امانت است و دانه ،آية «نفخت فيه من روحي» است.
تعداد  13تشبيه حوزهاي متوالي از عبهرالعاشقين استخراج شد که حوزههاي
مشبهبه آنها عبارت است از :ساحل ،صياد ،گلزار ،چوگان ،عرصة شطرنج ،پل ،آب حيات،
صراط ،رنگ ،لباس ،عقرب ،ابر ،باد ،باغ ،شهر ،پاسبان ،ترازو ،بوته ،پل ،امتحان ،نردبان،
محمل ،قفص ،زمام ،پايبند ،چراغ ،شير ،فلک ،زمين که براي نمونه در زير ده مشبهبه
تشبيه حوزهاي متوالي عشق معرفي ميشود.
چوگان« :درآي در ميادين جانم ،تا به ترکي گوي ايمان به صولجان عشق از مقطع
حدثان به «أيدناهُ بِروحِ القُدُس» بگذراني( ».همان =)52 :جان :ميدان بازي؛ ايمان :گوي؛
روحالقدس :يار و حريف.
عرصة شطرنج« :در ششدر کاف کفر و فاء فنا غرچة روزگار توأم ،دو شش پنجي در
عرصة عشق به نقش وصل ما را بزن!» (همان 41 :و  = )44کفر :ششدر؛ وصل :نقش برتر.
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اللهزار و گلزار« :اعوان شياطين که تخم وسواس ممزوج به تخم شهوت در زمين
طبيعت ميپاشند ،تا حنظل کفر و ظاللت ميرويانند ،اللهزار و گلزار عشق در جان
عاشق تباه ميکنند( ».همان =)30 :جان :زمين و مکان؛ کفر و ضاللت :گياهان بيفايده؛
اعوان شيطان :آفت و عوامل مخرب.
آب حيات« :زيرا خلق و خلق انسان درين شورستان از چشمهزار جان جز آب
حيات عشق نچشد( ».همان =)33 :جان :چشمه؛ يافت شدن در شورستان دنيا :يافت
شدن در ظلمات؛ خَلق و خُلق انسان :نوشنده.
شير[« :وجد] مرضعهاي است که اطفال ارواح قدسي را در مهاد اشباح انسي به شير
عشق دايگاني کند( ».همان =)227 :روح قدسي :کودک (مالزمات شير)؛ وجد :پرستار
(مالزمات شير)؛ اشباح انسي :گهواره (مالزمات شير).
صراط« :اين ره امتحان عشق عشاق ازلست ،تا بر اين صراط چو موي که حالوت
عشق انسانيست ،به باالء دوزخ طبيعت بنگذرند؛ به بهشت مشاهدة ازل نرسند( ».همان:

 =)55طبيعت :دوزخ؛ گذر از عشق انساني و رسيدن به مشاهدة ازل :گذر از صراط و
رسيدن به بهشت؛ امتحان عشق عشاق ازل :امتحان و سنجش اعمال.
امتحان« :عاشق ساده چون از حدّ امتحان عشق انساني به عشق رباني آمد،
حاجتمند مدارج معامالت باشد( ».همان =)202 :عاشق :آزموندهنده؛ عشق ربّاني :مرحلة
پس از آزمون؛ معامالت :لوازم موردنياز براي مراحل بعد.
پل« :و در آن عشق از جيحون توحيد بيقنطره عشق تو ما را گذر نيست( ».همان:

 =)22توحيد :رود.
رنگ« :چون محبت خاص از جالل ذات و جمال صفات و تجلي افعال در ممکناتِ
عقول روحانيان عُباد صبغِ عشق در جانِ جان زد( ».همان =)23 :محبت خاص :نقاش؛
جانِ جان :ديوار يا شيئي رنگپذيرنده.
لباس « :حق اسباب و دعاوي از عشق بديشان بپوشيد تا يکديگر را بازشناختند».
(همان =)14 :خداوند :پوشانندة لباس؛ عاشقان :لباسپوشيده.
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 .8تحليل تشبيهات حوزهاي عشق در عبهرالعاشقين
چهل و چهار تشبيه حوزهاي دربارة عشق از عبهرالعاشقين بهدستآمد .اين تشبيهات را
ميتوان باتوجهبه موضوعِ مشبهبه در شش گروه تقسيمبندي کرد -2 :عشق موجودي
زنده است .در اين گروه ميتوان لوازم و تناسبات هر يک از سه گروه انسان ،حيوان و
نبات را نيز گنجاند (سلطان ،صياد ،پاسبان ،پرنده ،مرکب ،رخش ،عقرب ،گياه ،محمل ،قفص ،زمام،
پاي بند ،لباس ،نردبان ،ترازو ،پل ،چوگان ،شطرنج ،سفر و راه ،شمشير ،بوته و امتحان)؛  -1عشق
خوراکي و ملزمات آن است (شراب ،قدح ،شير و آب حيات)؛  -1عشق مکان است (جهان،
زمين ،فلک ،شهر ،باغ ،گلزار و ساحل)؛  -4عشق يکي از عناصر هستي است (طوفان ،دريا ،ابر ،باد
و رنگ)؛  -7عشق گوهر يا درّي گرانبهاست؛  -7عشق نور و روشنايي است (آتش ،خورشيد
و چراغ).
با تأمل در مشبهبههاي تشبيهات حوزهاي عشق ،ميتوان آفرينش اين تشبيهات را بر
چهار عامل مبتني دانست:
 -2تناسب و مالزمات :در بسياري از تشبيهات حوزهاي آنچه بهعنوان مشبهبه
تشبيهات فرعي ذکر ميشود ،درحقيقت از امور يا اجزائي است که با مشبهبه تشبيه
اصلي ارتباط يا تناسب دارد؛ براي مثال ،در تشبيه اصلي «عشق همانند ساحل است».
(ر.ک :شمارة 4ـ 1مقاله) تناسباتي همانند دريا ،کشتي و دزدان دريايي مطرح ميشود و
بهعنوان مشبهبه براي مشبههايي از قبيل قضا و قدر ،توکل و طبيعت بهکارميرود .بهجز
تناسب ،گاه مالزمات مشبهبه عرصه را براي تشبيهات فرعي ديگر باز ميکند .در تشبيه
عشق به شراب (ر.ک :شمارة 42مقاله) جام در تقابل با ايمان و ساقي در تقابل با چشم يار
است.
 -1اجزا و اعضاي مشبهبه :در مواردي از تشبيهات حوزهاي عشق مشاهده شد که
پس از تشکيل تشبيه اصلي ،اجزاي مشبهبه تشبيهات فرعي ديگري را ميآفريند؛ مثالً
در تشبيه اصلي عشق به پرنده (همانجا) بندگي و ارادت به بال و منقار تشبيه ميشود و
اجزاي مشبهبه اصلي بهعنوان مشبهبههاي تشبيهات ديگر بهکارميرود.
 -1نتايج حاصل از مشبهبه :از بررسي تشبيهات حوزهاي عشق چنين برميآيد که
گاه مشبهبه چيزي يا موضوعي است که حاصل و نتيجهاي دارد و نويسنده با
درنظرگرفتن اين نتايج ،تشبيهات فرعي جديدي خلق کرده است؛ براي نمونه ،در تشبيه
عشق به آتش (همانجا) برجانهادن خاکستر بهعنوان نتيجة آتش ،با برجانهادن غم و اندوه
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بهعنوان نتيجة عشق در تشابه و تقابل است.
 -4ويژگي و صفات مشبهبه :گاه در تشبيهات حوزهاي عشق ويژگي يا صفات مشبهبه
اصلي ،تشبيهات فرعي ديگري ميآفريند؛ مثالً در تشبيه عشق به آتش (همان) رفع
ناخالصيها در برابر آتش (بهعنوان ويژگي آتش) با دورکردن خطرات نفساني و شيطاني
(بهعنوان ويژگي عشق) در تشابه و تقابل است .همچنين در تشبيه عشق به رخش (همان)
قدرت عشق با تواناي ي در حدّ نابودي هستي با قدرت رخش با توانايي در حدّ نابودي
دشمن به تشابه و تقابل گذاشته ميشود.
 .6نتيجه
عبهرالعاشقين از آثار بنام عرفاني است که روزبهان بقلي در آن ،معني را با خيال همراه
کرده است .وي در بيان مباحثي که بيان آن با زبان عادي دشوار است ،از خيالهاي
شاعرانه بهره برده است .دراينميان ،تشبيه ،نقشي اصلي در خيالهاي شاعرانة روزبهان
دارد؛ بهگونهاي که بهسبب کاربرد فراوان تشبيه و زيرمجموعههاي آن ،عبهرالعاشقين در
شمار شاعرانهترين آثار منثور عرفاني قرارگرفته است .تصاوير شاعرانة برخاسته از تشبيه
در عبهرالعاشقين بهحدّي است که با تقسيمات رايج تشبيه در کتابهاي بيان نميتوان
حق مطلب را بهخوبي ادا کرد .اين تقسيمات بيشتر به محور افقي خيال توجه کرده
است؛ بهصورتي که جمله و عبارت تشبيهي ،بيرون از متن بررسي ميشود .اين در حالي
است که رابطهاي زنجيروار بين بسياري از تشبيهات بهکاررفته در عبهرالعاشقين مشاهده
ميشود و گاه تصاوير موجود در چندين جملة پيدرپي ،بهصورت انکارناپذيري به
يکديگر پيوند ميخورند .از سويي ديگر ،گاه در صفحات مختلف عبهرالعاشقين
تشبيهاتي مشاهده ميشود که با تشبيهات ديگري در کل متن مرتبط است؛ به بيان
ديگر ،با درنظرگرفتن محور عمودي متن ميتوان بين تشبيهات ارتباطي يافت که
بررسي آن در تقسيمات مطرح دربارة تشبيه در کتابهاي بيان نميگنجد .براي بررسي
اين تشبيهات از عنوان تشبيهات حوزهاي استفاده شد .در اين ساختار ،تشبيه فقط به دو
واژه محدود نميشود ،بلکه مخاطب با دو حوزه سروکار دارد که هر بار عناصر ،لوازم يا
ويژگيهايي از مشبه و مشبهبه با يکديگر يکبهيک در تطابق و تشابه قرارميگيرند .در
اين ساختار يک عبارت تشبيهي بهعنوان تشبيه اصلي در رأس است و سپس تشبيهات
فرعي ديگري در ذيل آن شکل ميگيرد که در حقيقت حاصل تطابق لوازم ،اعضا و
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ويژگيهاي دو حوزه (مشبه و مشبهبه) است.
عشق از نکات کليدي در عبهرالعاشقين است؛ بدينسبب ،تشبيهاتي که دربارة عشق
مطرح شده است ،با درنظرگرفتن محور عمودي متن بررسي شد .در بررسي تشبيهات
عشق ،براساس ساختار تشبيهات حوزهاي  44تشبيه حوزهاي استخراج شد که پانزده
تشبيه بهصورت پراکنده در کل اثر و  13تشبيهِ حوزهاي ديگر در دو يا چند جملة
متوالي مشاهده شد.
همة مشبهبههاي عشق را در عبهرالعاشقين ميتوان در شش گروه قرارداد -2 :عشق
موجودي زنده و لوازمات آن است؛  -1عشق خوراکي و لوازمات آن است؛  -1عشق مکان
است؛  -4عشق از عناصر هستي است؛  -7عشق درّي گرانبهاست؛  -7عشق نور و
روشنايي است .از سويي ديگر ،عوامل ايجاد و ابداع تشبيهات حوزهاي را ميتوان در ذيل
چهار عنوان بررسي کرد -2 :تناسب و مالزمات -1 ،اجزا و اعضاي مشبهبه -1 ،نتايج
حاصل از مشبهبه و  -4ويژگي و صفات مشبهبه.
با درنظرگرفتن ساختار تشبيه حوزهاي و کشف ارتباط عمودي تشبيهات پراکنده در
متن ،زيباييهاي اثر و انسجام تفکر نويسنده ،همچنين دقت نظر وي در ابداع و خلق
تصويرهاي موجود در عبهرالعاشقين بر خواننده بيش از پيش آشکار ميشود.
پينوشت
1. The contemporary Theory of Metaphor.
2. Metaphors we live by
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