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چکیده
اسرارالتوحید از کتابهای منثور عرفانی است که ساختارهای مختلف تشبیهی در آن دیده میشود .تشببیه در
این اثر ،بیشتر بهصورت فشرده است .این تشبیهات که اغلب از نبو تصباویر عمقبی اسبت ،مشبابهتهبای
فراوانی با تصاویر کالسیک دارد .عالوه بر بررسی ماهیت تصاویر تشببیهی اسبرارالتوحید ،تأمبل ببر کبارکرد
تشبیه و نقش آن در بیان مضامین و مفاهیم عرفانی ،از دیگر اهداف ایبن پبژوهش اسبت .در ایبن بررسبی،
میتوان دریافت کارکرد تصاویر تشبیهی ،بیشتر از نو اثباتی است و ببا محتبوای کبال  ،ببرای گسبترش و
توضیح و تبیین معنا ،ارتببا مسبتقیم دارد« .گسبترش مفهبو مشببه یبا مسبتعارله» و «ببازمفهو سبازی» و
«توصیف» برجستهترین کارکردهای اثباتی تصاویر تشبیهی در اسرارالتوحید است.
واژههای کلیدی :اسرارالتوحید ،نثر عرفانی ،تشبیه ،ماهیت ،کارکرد ،معنا.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

maryam_nafeli@yahoo.com
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 .1مقدمه

محمد بن منور بن ابوسعد میهنی از اعقاب ابوسعید بن ابوالخیر ،مؤلبف اسبرارالتوحید فبی
مقامات الشیخ ابیسعید است .این کتاب از شاهکارهای نثر فارسبی اسبت .روانبی انشبا و
انسجا و استحکا عبارات و رعایت کامل موازین فصاحت و بالغت در این اثبر ،ببه حبد
اعالی خود رسیدهاست (صفا408 :1378 ،ب.)409

خیالآفرینی از ویژگیهای اصلی شعر (خواجهنصیرالدین طوسی )587 :1361 ،است کبه ببه
صورتهای مختلفی ب ازجمله تشبیه ب حاصل میشود .در بررسی بسیاری از متون منثبور
فارسی میتوان دریافت که خیالآفرینی فقط خباص شبعر نیسبت .کباربرد خیبال و صبور
مختلف آن در نثر توانستهاست زبان منثور بسیاری از متون را به زبان شعر نزدیبک سبازد.
گاه کاربرد فراوان عنصر خیال در نثر میتواند متنی را در چند گامیِ زبان شعر قرار دهبد و
گاه این عنصر فقط چاشنی کال است و با اهداف مختلفبی مثبل تبزیین یبا تبیبین معنبا
استفاده میشود .در اسرارالتوحید کاربرد تشبیه به اندازهای نیست که بتوان گفت زبان متن
را به زبان شعر نزدیک ساختهاست ،اما در بررسی زبان آن ،ایبن مقبدار را نیبز نمبیتبوان
نادیده گرفت .بسیاری از تشبیهات اسبرارالتوحید ،تشببیه فشبرده اسبت و بیشبتر تصباویر
تشبیهی فشردۀ در این کتاب ،تصاویر عمقی است .این تصاویر ،از نظر ماهیبت ،اغلبب ببا
تصویرهای کالسیک و رمانتیسم نزدیکیهایی دارد.
بسیاری از تصاویر تشبیهی در این اثر ،با کارکردی اثباتی و در ارتببا مسبتقیم ببا معنبا
شکل میگیرد؛ این موضو با محتوای اثر نیز در ارتبا است .اسرارالتوحید ،بیبان حبا ت و
رفتارها و سخنان ابوسعید است که گاه رنگی تعلیمی مییابد و گاهی هدف از وصفِ رفتبار و
حا ت شیخ ،تعلیم خواننده است؛ به همین سبب ،اغلب ،تشبیه نیبز ببا ایبن رویکبرد شبکل
میگیرد .کارکرد معنایی تشبیه در اسرارالتوحید عبارت است از )1 :گسترش مفهو مشببه یبا
مستعارله؛  )2بازمفهو سازی؛  )3توصیف .هدف وصف خود در انبوا دیگبری قاببل تحلیبل
است )1 :وصف مفاهیم دینی و عرفبانی و اخالقبی؛  )2توصبیف شبهود؛  )3الگوسبازی؛ )4
توصیف با اهداف انگیزشی؛  )5توصیف موقعیت؛  )6تأکید؛  )7مبد و م ؛  )8توصبیف حبال
مشبه.
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1ب .1اهداف و روش تحقیق
بررسی انوا مختلف ساختارهای تشبیهی یا به بیان دیگر ،تصاویر تشبیهی در اسرارالتوحید و
تحلیل آنها از جنبههای مختلف مثل ماهیت و کارکرد؛ همچنبین تحلیبل نقبش و جایگباه
تشبیه در ارتبا با معنا و انتقال بهتر و آسانتر آن به خواننده ،از اهبداف اصبلی ایبن مقالبه
است .برای این منظور با بررسی کل کتاب ،چهارصد تصویر تشبیهی استخراج و تحلیل شد.
1ب .2پیشینۀ پژوهش
دربارۀ تصویرهای برخاسته از تشبیه و کارکرد و ماهیت آن در اسرارالتوحید ،هیچ پبژوهش
مستقلی انجا نشدهاست.

 .2تصاویر تشبیهی در اسرارالتوحید
تشبیه در اسرارالتوحید اشکال مختلفی دارد که در این پژوهش از عنوان تصاویر تشببیهی
برای آن استفاده میشود .این تصاویر تشبیهی عبارتاند از )1 :استعاره؛  )2استعاره بالکنایه؛
 )3تشخیص؛  )4تمثیل؛  )5تشبیه بلیغ؛  )6تشبیه مجمل؛  )7تشبیه مؤکد؛  )8تشبیه کامل.
این تصاویر به دو نو ِ فشرده و غیرفشرده تقسیم میشود؛ در دو جدول زیر ،فراوانی انبوا
تصاویر تشبیهی فشرده و غیرفشرده در اسرارالتوحید نشان داده شدهاست.
تصاویر تشبیهی فشرده

تشبیه بلیغ

استعاره

استعاره بالکنایه

تشخیص

مجمو

فراوانی

186

31

68

57

342

درصد به تشبیهات فشرده

54.38

9.06

19.9

16.66

100

درصد به کل تشبیهات

46.5

7.75

17

14.25

85.5
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تصاویر تشبیهی غیرفشرده
فراوانی

کامل
18

مجمل
17

مؤکد
4

تمثیل
19

مجمو
58

درصد به تشبیهات غیرفشرده

31.03

29.32

6.9

32.75

100

درصد به کل تشبیهات

4.5

4.25

1

4.75

14.5
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ساختارهای تشبیهی در اسرارالتوحید ،دربردارندۀ چند ویژگی خاص است که مبیتبوان
آن را ویژگیهای خاص سبکی این اثر نیز دانست:
2ب .1کاربرد تصاویر تشببیهی فشبرده بسبیار بیشبتر از تصباویر تشببیهی غیرفشبرده اسبت،
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طوریکه تصاویر تشبیهی فشرده  85.5درصد کل تصاویر تشبیهی را به خود اختصاص دادهاست.
2ب .2نقش و جایگاه اصطالحات عرفانی و دینی و اخالقبی در جایگباه مشببه ،بسبیار
برجسته است .بسیاری از مشبهبهها یا مستعارلهها ،واژهها و مفباهیم و اصبطالحات دینبی
است .میتوان گفت نویسنده از ساختارهای مختلبف تشببیه ببرای تبیبین و توضبیح ایبن
اصطالحات بهره بردهاست« :بحر توحید» (محمد بن منور« ،)244 :1366 ،بشبریت ،آینبۀ ربوبیبت
است» (همان« ،)313 :نفسُکَ سجنُکَ» (همان« ،)302 :ظبل اخبالص» (همبان 260 :و « ،)312ببوی
توحید نشنوی» (همان« ،)249 :درِ توبت» (همان« ،)33 :در یقین» (همان.)287 :

2ب« .3تشخیص» در اسرارالتوحید ،بهسبب کاربرد افعال و صفات انسانی ،به پویایی متن
انجامیدهاست .کاربرد تشخیص ،از نگرش نویسنده و محتوای اثر ،تأثیر میپذیرد .عارفبان،
هستی را پویا و برخاسته از حق میدانند؛ به همین سببب تشبخیص در متبون عرفبانی از
حقیقتبینی عارفان سرچشمه میگیرد .در بینش عارفان؛ همۀ کثرات ببه مکبر و سبتایش
حق مشغولاند .به همین دلیل نزد آنان ،پویبایی و سبخنوری کبل هسبتی از زببان سبایر
موجودات ،حقیقتی آشکار است .در اسرارالتوحید حکایاتی از گفتوگوی عارفان ببا عناصبر
طبیعت و ستایش حق ،از زبان سبایر موجبودات ،آمبدهاسبت« :آن هزاردسبتان ...مبیگویبد:
سبحان» (محمد بن منور« ،)241 :1366 ،گفت دنیا دست در دامن ما زده بود» (همبان 199 :و ،)200
«زادش برسید .خشکنانهای مانده بود .فرا دهان برد .برو کار نکرد .به دست بشکسبت .ببه دریبا
انداخت .موج درآمد .دریا گفت :تو کهای؟ گفت :خشکنانه( »...همان.)257 :

با توجه به مبحث اقتضای حال ،شاید بتوان گفت سخن گفتن موجوداتی غیر از انسان
و رفتار انسانگونۀ آنان برای مخاطبی که سالک راه حق است و در وادی عرفبان ببه سبر
میبرد ،خالی از صور خیال و یک حقیقت است؛ اما برای غیرعارف ،این موضوعات جز در
عالم خیال محقق نخواهد شد.
2ب .4استعارۀ مجرده پرکاربردترین نو استعاره در اسرارالتوحید است .بسبیاری از ایبن
استعارهها در اشعاری است که در بین متن مکر شدهاست .اغلب این اسبتعارههبا ببهسببب
کاربرد فراوان در متون فارسی ،از نو استعارههای مرده است« :ای شمع طراز» (همان،)331 :
«به نظارۀ نگار صف زد» (همان« ،)275 :شاید صنما بهجای تو هستم» (همان)333 :؛ البته گاه نیز
استعارههای زنده و بدیعی مشاهده میشود که اغلب در ارتبا با مضامین عرفانی و دینبی
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است ،اما تعداد آن بسیار اندک است« :روزی گفت :یا باسعید! درهای حروف این کلمبه ببر تبو

بگشادند؛ اکنون لشکرها به سینۀ تو تاختن آرد ،وادیهای گوناگون بینی» (همان )26 :کبه لشبکر
استعاره از کشف و مشاهده است؛ یا «جوانی درآمد از ختن و گفت :مهینِ میهنبه کبدا اسبت؟
شیخ اشارت به خواجه حمویه کرد .آن جوان گفت :اسال عرضه کن .خواجه حمویبه اشبارت ببه
شیخ کرد که اسالمش عرضه کن .من گفتم :چندین پیخسبتش مکنیبد از بنبدش بیبرون کنیبد»
(همان ،)186 :که بند استعاره از کفر است؛ یا «حمزه گفت :یبا شبیخ! چبون طاقبت ببار حمبزه
نمیدارند ،جامۀ حما ن برباید کشید که این جامۀ حما ن ببرای بارکشبیدن نهبادهانبد» (همبان:

 ،)188که جامۀ حما ن استعاره از صوف است.
استعارههای مصرحه در اسرارالتوحید گاه از حد یک واژه فراتبر مبیرود و شبامل یبک
عبارت یا یک ترکیب میشود« :آفتاب سالطین دهر و خورشید ملوک عصبر» (همبان )10 :کبه
استعاره از حاکم است؛ یا «شاهباز طریقت» (همبان )41 :که استعاره از شیخ ابوسعید اسبت؛ یبا
«برگ یاسمین» (همان )331 :که استعاره از گونه است؛ یا «سایۀ حق» (همان ،)10 :که اسبتعاره
از حاکم است.
2ب .5تمثیل ،بهترین ابزار برای تعلیم در اسرارالتوحید است .این تمثیالت اغلب از زبان
شیخ ابوسعید و عارفان بزرگ به قصد تعلیم یا متنبه کردن مریدان و دیگران است« .به عدوّ
ضعیف فریفته مشو که ستور قوی از شاخک ضعیف نفور شود و بود کبه هالکبش کنبد» (همبان:

)245؛ «مردی به نزدیک موالنون المصری آمد و گفتا مرا دعایی بگو .موالنون گفت :اگبر تبو را در
علم سابقت است ،به صدق توحید ،همه دعاها تو را سابق اسبت ،یبا نبه ،غرقبه را بانب

و نعبرۀ

نظارگی کی رهاند؟!» (همان)244 :؛ «شیخ ما گفت :این خالیق را آسان است که با الرّحمن الرّحیم
کار افتادهاست ،ما را بتر است که با جباری قهاری کار افتادهاست .پس گفت :نزدیکان را بیش بود
حیرانی /کایشان دانند سیاست سلطانی» (همان.)298 :

2ب .6حجم بسیاری از تشبیهات اسرارالتوحید از نو عقلی به حسی است .این موضبو
با محتوای عرفانی اثر و قرار گرفتن مفاهیم و اصطالحات و واژههبای عرفبانی و دینبی و
اخالقی در جایگاه مشبه و مستعارله در ارتبا است .بهسبب فراوانی بسیار تصاویر تشبیهی
فشرده ،برای بررسی حسی و عقلی بودن تصاویر 342 ،تصویر تشبیهی فشرده بررسی شد
و این نتایج به دست آمد:
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عنوان

حسی به حسی

حسی به عقلی

عقلی به عقلی

عقلی به حسی

مجمو

بلیغ اضافی

3

ب

13

82

98

بلیغ اسنادی

52

3

3

30

88

تشخیص

15

ب

ب

42

57

استعاره

24

1

ب

6

31

استعاره بالکنایه

3

ب

ب

65

68

مجمو

97

4

16

225

342

درصد

28.36

1.16

4.68

65.8

100
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فتوحی ( )62 :1385تصاویر شعری را از منظر برونگرایی و درونگرایی به دو نو تصاویر
سطح و اعماق تقسیم میکند .تصاویر سطح ،غالباً دوبعدی و سادهترین نو تصباویر شبعری
است که در پایینترین سطح ادراک حسی قرار میگیرد .این نو تصاویر ،محصبول معرفبت
حسی است و عقل به آسانی آن را درک میکند (همان .)63 :تصاویر اعمباق از سبطح ادراک
حسی فراتر میرود و به تجسم عوالم فراحسی میپبردازد .ایبن تصباویر ،محصبول حبا ت
شهودی و عوالم ناخودآگاه خیالی است و در ادبیات عرفانی شواهد فراوانی برای آن میتبوان
یافت (همان 66 :و  .)67تصاویر عقلی به حسی ،عقلی ببه عقلبی ،حسبی ببه عقلبی در شبمار

تصاویر عمقی قرار میگیرد .با توجه به اینکه  245تصویر تشبیهی ( 71.63درصد) اسرارالتوحید
در شمار تصاویر عمقی و  97تصویر تشبیهی ( 28.36درصبد) در شبمار تصبویر سبطحی قبرار
میگیرد ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که یک سوی بیشتر تصاویر ،عقلی است و نویسبنده
در تصویرپردازی ،به تصاویر عمقی بیش از تصاویر سطحی نظر داشتهاست.

 .3بررسی ماهیت تصاویر تشبیهی اسرارالتوحید
نویا (نک )5 :1373 :زبان عرفان را بهصورت کلی به دو نبو «عببارت» و «اشبارت» تقسبیم
میکند .1هر زبانی ،تصاویر ویژۀ خویش را میطلبد؛ مثالً زبان اشارت ،جایگاهِ تصاویر مبهم
و سوررئال است و زبان عبارت ،جایگاهِ تصاویر کالسیک و گاه رمانتیک .به همبین سببب
تصویر در زبان عرفان میتواند به صورتهای مختلفبی مشباهده شبود؛ اعبم از رئالیسبم،
رمانتیک ،سوررئالیسم .اسرارالتوحید نیز در بیان مسائل عرفانی و تعلیمبی ،تصباویر خباص
 .1البته پیش از نویا نیز تقسیمبندیهای دیگری از زبان عرفان شدهاست (نک :خواجبه عببد انصباری200 :1362 ،؛ ابونصبر
سراج254 :1382 ،؛ حالج226 :1386 ،؛ روزبهان بقلی.)183 :1374 ،
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خود را دارد .در بین  342تصویر تشبیهی فشرده 97 ،تصویر از نو حسی به حسی اسبت.
تشبیه خاک به نقاب (محمد بن منور ،)4 :1366 ،عاشق به شمن (همان ،)330 :محبوب به ماه و
صنم (همان 73 :و  ،)282ابوسعید به باز و مرید به گنجشک (همان ،)74 :و ...تصاویری اسبت
که با بیان شفاف و قاطع و مستقیم و صبریح ،از معرفتبی حسبی حکایبت مبیکنبد .ایبن
تصاویر ،حاصل رؤیت و روابط عقالنی میان دو رکن تشبیه است .این ویژگیهبای خباصِ
تصاویر کالسیک (نک :فتوحی ،)157 :1385 ،جایگاه ویژهای در اسرارالتوحید دارد.
استحالۀ نویسنده در طبیعت ،از ویژگیهای تصویر رمانتیک است (همان )153 :1384 ،که
در اسرارالتوحید نیز دیده میشود .هستی در نظر عبارف ،یبک واحبد پویاسبت .از سبویی،
کاربرد فراوان عناصر طبیعت در زبان عرفان و استفاده از آن در توصیف حبا ت عرفبانی،
نمودی از اسبتحالۀ نویسبنده در ایبن عناصبر اسبت .در اسبرارالتوحید ،حجبم بسبیاری از
مشبهبهها ،عناصر طبیعت است .تشبیههای فتوت و شجاعت و لطافت و ظرافت ببه نببات
(محمد بن منور ،)314 :1366 ،منیّت به درخت (همان ،)304 :علم و اسال و ایمان و حقیقبت و
وضو به نور (همبان 248 :و  294و  296و  ،)156اندوه به بادیبه (همبان ،)138 :توحیبد ببه دریبا
(همان ،)224 :تجلی به روز و استتار به شب (همان ،)306 :شوق به آتش (همان ،)296 :هجران
به ابر و عشق به ماه (همان )128 :از نمونههای کاربرد عناصر طبیعت در جایگباه مشببهببه
است .از سوی دیگر ،در اسرارالتوحید گاه ابوسعید یا دیگر بزرگان عرفان با عناصر هسبتی
مثل آسیاب و دریا و نان خشک و س

گفتوگو میکنند .اگر رمانتیکها با طبیعت و اشیا

ارتبا روحی خاص دارند (فتوحی ،)153 :1384 ،عارف گویی در طبیعت حل شدهاست؛ سخن
گفتن عارفان با عناصر مختلف هستی ،حکایتگر این موضو است و این امبر برخاسبته از
دیدگاه وحدتنگر عارفان است.
حجم زیادی از تصاویر در اسرارالتوحید ،همانند تصاویر کالسیک ،به صورت مستقل و
پراکنده ،فقط در محور افقی متن (نک :فتبوحی )158 :1385 ،قابل بررسی است .در ایبن اثبر،
شواهدی مثل «این پادشاه در دنیا جز تخم عدل و انصاف با رعایا ،و احسان با ضعفا و زیردستان،
و سخاوت و مروت با اهل دین و خیر ،نمیکارد؛ هرآینه فبردا ریبع ایبن تخبم جبز چنبین ثمبره

مینتواند بود که فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ [قمر( »]55 :محمد بن منبور )10 :1366 ،کبه در
آن ،مشبهبهها (تخم گیاه و ثمره) با یکدیگر متناسب است (حتی میتوان گفت هبر دو متعلبق
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به یک حوزه و یک مجموعه است) و بهنوعی باعث پیوند تصباویر در محبور عمبودی مبتن
میشود ،بسیار اندک است .استقالل و پراکندگی و ایستایی تصاویر در محبور افقبی مبتنِ
اسرارالتوحید ،همانند تصاویر کالسیک است؛ البته کاربرد تشخیص و جاندارانگاری ،پویایی
و تحرک را به تصاویر تشبیهی اسرارالتوحید انتقال میدهد و ایبنگونبه تصباویر را گباه از
تصاویر کالسیک محض دور میسازد.

 .4بررسی کارکرد تصاویر تشبیهی اسرارالتوحید
در کتابهای بیان ،اهداف تشبیه بیشتر متوجه مشبه است (بهجز تشبیه معکبو ) (تفتبازانی،

 )202 :1383و به انوا مختلفی تقسیم میشود :خیالانگیزی ،بیان حال مشبه ،بیبان مقبدار
مشبه ،اقنا مخاطب ،اغراق ،انبدرز ،امکبان حبال و وجبود مشببه ،تقببیح و مبد مشببه،
استطراف مشبه ،مفاخره ،توصیف ،تشویق خواننبده ،تحبذیر و ترهیبب خواننبده ،تثبیبت و
بازگویی حال مشبه (سکاکی ،بی تا143 ،ب .1)145امبروزه در تحقیقبات بالغبی ،ببا توجبه ببه
عوامل مختلفی مثل سطح دانش خواننده یا ارتبا بالغت با علو دیگر مثل زبانشناسی،
گاه این اهداف با عنوانهای دیگری بررسی میشود؛ البتبه در مبواردی نیبز گباه اهبداف
جدیدی ارائه میشود .فتوحی (58 :1385ب )60تصاویر شعری را از نظر کبارکرد ببه دو نبو
«اثباتی» و «اتفاقی» تقسیم میکند؛ تصویر اثباتی با هدف اثبات و تقریر یک معنبا ،مولبود
ادراک حسی و حاصل اندیشهای عقالنی است .در این موارد ،تصویرْ ابزار توضیح تجربه و
تشریح اندیشه و آموزش و اخالق و آگاهیرسانی و اثبات دعاوی اسبت .ایبن تصباویر در
اسرارالتوحید ب بهویژه در قسمتهایی که مباحث تعلیمی و آموزشی مطر میشود ب نقش
پررنگی دارد .برجستهترین تصاویر اثباتی را میتوان در تمثیلهای عرفانی یافت.
تصاویر اتفاقی در پی اثبات چیزی نیست ،بلکه خودْ یک اتفاق تازه اسبت .ایبن تصباویر،
بدون تفکر قبلی بر زبان شاعر میروید و فرزنبد ناخودآگباه نویسبنده و شباعر اسبت (همبان:

60ب .)61این نو تصاویر در زبان عرفان در بیان تجارب و احوال عرفانی بسیار دیده میشود.
در اسرارالتوحید تصاویر تشبیهی ،همانند ابزاری برای انتقال معنا به خواننده اسبت .ببه
 .1همچنببین نببک :هاشببمی241 :1385 ،بب244؛ تقببوی 159 :1363 ،و 160؛ مازنببدرانی267 :1376 ،بب269؛ زاهببدی:1346 ،
221ب224؛ شمیسا.122 :1381،
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همین سبب ،اغلب تصاویر تشبیهی از نو اثباتی است .هرچند در نمونههایی مثل «شیخ ما

گفت که تکرهوا الفتن فانّ فیها حصادَ المنافقین» (محمد بن منور )304 :1366 ،میتبوان گفبت
تشبیه منافقان به محصولی که نزدیک به درو است ،تصویری اتفاقی است ،اما این تصویر
میتواند با هدف م و نکوهش منافقان ،از نابودی و هالکت آنان سخن گویبد .همچنبین
تشبیه فتنه به فصل درو یا یک وسیله برای درو کردن اهبل نفباق ،عبالوه ببر تصبویری
اتفاقی و بدیعی ،با رویکردی مد گونه و تحسینبرانگیز از فتنه همراه است.
بهسبب آنکه بسیاری از تصاویر تشبیهی اسرارالتوحید برای توضیح و فهماندن معناسبت،
این تصاویر از نظر کارکرد ،همانند تصاویر کالسبیک اسبت (نبک :فتبوحی157 :1385 ،بب)158؛
تشبیه وصل به شراب (محمد بن منبور ،)330 :1366 ،تحیر به بیابان (همبان ،)2 :آخبرت ببه سبرا
(همان ،)218 :کشش به بوستان (همان ،)314 :شوق و نیاز به آتش (همبان 295 :و  ،)296شبهوت
به کمند (همان ،)291 :نفخت فیه من روحبی [حجبر ]29 :ببه زیبور (محمبد ببن منبور،)1 :1366 ،
نمونههایی از تشبیهاتی است که هدف در آن ،اغلبب وصبف و تبیبین مشببه از جنببههبای
گوناگون است .بهطورکلی در زبان عرفان ،حجم تصاویر اتفباقی ،مولبود هیجانبات روحبی و
ناخودآگاه نویسنده ،بهویژه در زبان اشارت ،بسیار قابل توجه است؛ اما باید ببه ایبن موضبو
توجه داشت که اغلب آنچه با عنوان اهداف تشبیه در زبان عرفبان ،ببهویبژه زببان عببارت،
مطر میشود ،در ارتبا مستقیم با معنا و انتقال آسانتر آن به خواننده است .از سوی دیگر،
هدف انتقال و بسط معنای تشبیه در زبان عرفان ،حتی اهداف زیباییآفرینی را تحبت تبأثیر
قرار میدهد .شاید به همین سبب است که بسیاری از مشبههای اسرارالتوحید و دیگر متبون
عرفانی ،اصطالحات عرفانی و دینی و اخالقی مرتبط با آن است.
اگر کارکرد تصاویر تشبیهی در اسرارالتوحید را به صورت کلی فقط در «کارکرد اثباتی»
خالصه کنیم ،قطعاً حق مطلب را کامل ادا نکردهایم .به همین سبب ،کارکرد اثباتی تشبیه
و نقش آن در توضیح و تبیین معنا ،با نگرشبی جزئبیتبر بررسبی مبیشبود .ببهطبورکلی
کارکردهای برجستۀ معنایی تصاویر تشبیهی اسرارالتوحید عبارت است از «گسترش مفهو
مشبه یا مستعارله»« ،بازمفهو سازی»« ،توصیف»« ،هنجارگریزی معنایی با هبدف ملمبو
کردن و درک بهتر موضوعات»« ،طنز».
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4ب .1گسترش مفهو مشبه یا مستعارله
تشبیه در ساختارهای مختلف بهسبب بازپروری معنا ،موجب گسبترش مفباهیم مبیشبود.
نویسنده با استفاده از تشبیه ،دریچۀ جدیبدی از مفباهیم و معبانی واژگبان مختلبف را ببر
خواننده میگشاید .هنگامی که واژهای در معنای لغوی خود بهکبار مبیرود ،گبویی بسبتۀ
معناییِ ازپیشتعیینشدهای به خواننده منتقل میشود ،امبا در تشببیه و ببهویبژه اسبتعاره،
بهعلت آنکه واژهها از معنای لغوی خود دور میشوند ،معانی مشخصشدهای ببه خواننبده
منتقل نمیشود و گاه با استفاده از یک تشبیه یا یک استعاره ،حجم قابلتوجهی از مفاهیم
و معانی در مهن خواننده متصور میشود .این ویژگی تشبیه ،بسیار آشکار در استعاره دیبده
میشود .هنگامی که «بند» استعاره از «کفبر» مبیشبود (نبک :همبان ،)186 :بنبد در جایگباه
مستعارمنه ،مفاهیم دیگری همانند اسارت و رنج و سختی و محدودیت را ببرای مسبتعارله
(کفر) به مهن خواننده انتقال میدهد .بنابراین مبیتبوان گفبت کباربرد ایبن اسبتعاره ببه
گسترش مفهو مشبه انجامیدهاست .همچنین است استعارۀ حما ن برای «اهل تصوف» و
«جامۀ حما ن» برای «صوف» در «حمزه گفت :یا شیخ! چون طاقت بار حمزه نمیدارند ،جامبۀ

حما ن برباید کشید که این جامۀ حما ن برای بار کشیدن نهادهانبد» (همبان .)188 :مفباهیمی
مثل تحمل سختی و مشقت ،حقارت و کبوچکی ،مسبئولیتپبذیری و بنبدگی ،همبراه ببا
استعارۀ «حمال» برای اهل تصوف در مهن خواننده ایجاد میشود.
4ب .2بازمفهو سازی
نویسنده میتواند با کاربرد تشبیه و استعاره ،یک واژه را کبه دارای معنبایی معبین و محبدود
است ،در قالب واژگان یا عبارات و حتی جمالتی دیگر به صورتی نو بیافریند و ببدین شبیوه
مفهو منظور خود را بازسازی کند .میتوان گفت بازمفهو سازی به گسترش معنبا و مفهبو
میانجامد؛ به بیان دیگر ،تشبیه این توانایی را در اختیار نویسنده مینهد تا معبانی و مفباهیم
یک واژه یا مضمون یا یک حقیقت را در قالب واژهها و عبارات و حتی جمالت مختلبف ببه
صورتی غیر از آنچه در زبان معیار به کار میرود و به دور از معنای لغوی ،به خواننده انتقبال
دهد .با استفاده از تشبیه میتوان عالوه بر واژهها و الفاظ ،حکایت یا داستانی را با شیوههبای
مختلف بازمفهو سازی کرد« .هر که در بحر توحید اوفتاد ،هر روزی تشنهتر بود» (همبان )244 :که
در تشبیه توحید به دریا ،درحقیقت مفاهیم مختلفی از توحید همانند عظمت و در بر گرفتن و
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غلبه بر وجود آدمی و غرق شدن ،بازمفهو سازی میشود یا «درهاى حروف ،این کلمه بر تو
بگشادند .اکنون لشکرها به سینۀ تو تاختن آرد» (همان )26 :کبه در ایبن نمونبه ،ورود واردات
الهی و مکاشفات به وجود بنده در مفهو لشکرکشی و هجو  ،بازسازی شبدهاسبت .درهبای
حروف کلمه ،همانند دروازههایی برای ورود به شهر و قلعۀ وجود انسانی است و هر آنچبه از
حق رسد ،همانند لشکرهایی تازان بازمفهو سازی شدهاست.
4ب .3توصیف
توصیف در معنی بیان و شر حال ،یکی از اهداف برجستۀ تشبیه است .برخی بالغیون در
تعریف تشبیه از اصبطال وصبف اسبتفاده کبردهانبد (نبک :اببوهالل عسبکری.)332 :1372 ،
بهطورکلی «در وصف ،هیچیک از صور خیال نمیتواند به اندازۀ تشبیه مورد استفاده قبرار گیبرد»

(شفیعیکدکنی .)388 :1366 ،بسیاری از تصاویر تشببیهی در اسبرارالتوحید از نظبر کباربرد در
میل این هدف قرار میگیرد .البته توصیف ،خود انوا مختلفی را در بر مبیگیبرد« :وصبف
مفاهیم دینی و عرفانی و اخالقی»« ،توصیف شبهود»« ،الگوسبازی»« ،اهبداف انگیزشبی»،
«توصیف موقعیت و جایگاه»« ،تأکید»« ،مد و م »« ،توصیف حال مشبه».
4ب3ب .1وصف مفاهیم دینی و عرفانی و اخالقی
نویسندگان متون عرفانی ،گاه در قالب تشبیه توانستهاند مفاهیم و اصبطالحات عرفبانی و
دینی را قابل فهم سازند .آنان با کاربرد داستانهبا و روایبات مختلبف و اسبتفاده از انبوا
تشبیه ب ازجمله تمثیل ب در این حکایات ،توانستهاند به این مهبم دسبت یابنبد .تشببیه در
اسرارالتوحید ،بهویژه در قسمتهایی که رویکرد تعلیمیاش پررن تر است ،گاه وسبیلهای
برای توصیف اصطالحات و مفاهیم دینی و عرفانی است؛ برای نمونه در «نیکوترین لباسبی
که بنده پوشد ،لبا

تواضع است و هیچ پیرایهاى بنده را نیکوتر از پیرایۀ تواضع نیسبت» (محمبد

بن منور ،)297 :1366 ،تشبیه «تواضع» به «پیرایه و لبا » که موجبب زینبت و پوشبش فبرد
می شود ،وصفی زیبنده از فروتنی است که موجب ترغیب خواننده میشود .همچنین در «و
آنکس که به نهاد خود رود ،چون دیبوی ببود در میبان بیاببانی فرومانبده» (همبان296 :بب،)297

نویسنده با تشبیه فرد خودرای به دیو« ،ببه نهباد خبود رفبتن» را ببرای خواننبده ملمبو
ساختهاست .این تشبیه هنگامی محکمتر میشود که نویسنده به اغراق مشبهبه میافزایبد؛
یعنی بیابان که مکان دیوهاست ،اکنون محل گم شدن و حیرانی اوست.
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4ب3ب .2توصیف شهود
در اسرارالتوحید گاه مواردی مشاهده میشود که گویی حاصل تجربهای عرفانی است .نثبر
عرفانی در هنگا سخن گفتن از موضوعاتی مثل معشوق ازلی یا اولیا و بزرگانِ راه عرفان
بهسبب شور و هیجان ،رنگی شهودی مییابد و در این هنگا استفاده از انوا صور خیال،
بهویژه تشبیه و ساختارهای مختلف آن ،ابزار مناسبی برای این توصیف است« .مرد آن ببود
که اینجا نشسته در شباروزی ،اَند بار بیتالمعمور بر زور سر وی طبواف کنبد .بنگبری تبا ببینبی.
بنگرستند .هر که حاضر بود ،بدیدند» (همان )265 :و «ما میبینیم که هر شب کعبه گرد تو طبواف

میکند ،تو را به کعبه چه کار؟ بازگرد که تو را برای این میآوردند» (همان .)138 :ممکبن اسبت
مواردی مثل طواف کعبه و بیتالمعمور گرد کسی ،در عبالم غیبر از مباده و در تجرببهای
عرفانی حقیقت یابد ،اما در عالم ماده و برای اَفها عبا  ،ایبن موضبوعات فقبط در سبایۀ
تشبیه و تخیل پذیرفتنی است .طواف کعببه گبرد کسبی (تشبخیص) و چبرخش پرنبدهوار
بیتالمعمور بر سر کسی (استعاره بالکنایه) ،تصویرهایی برخاسته از تشبیه اسبت کبه ببرای
توصیف شهود عارفان ،بیان شدهاست.
4ب3ب .3الگوسازی
یکی از روشهای فهماندن تعالیم و مفاهیم در علو مختلف ،استفاده از تشببیه اسبت .ببا
تشبیه میتوان الگو و طرحی ایجاد کرد تا خواننده بتواند با قیا و شباهت ایجادشده میان
دو موضو یا دو چیز مختلف ،محتوا و معنا را دریابد .به بیان دیگر ،الگوسازی ،بهره بردن
از طر یک حوزه در حوزهای دیگر اسبت تبا بتبوان ببا اسبتفاده از آن ،برخبی مفباهیم و
مشکالت دشوار حوزۀ منظور را رفع کرد (نک :شهری62 :1391 ،ب .)63تمثیل در زبان عرفان،
یکی از آشکارترین راههای الگوسازی برای تفهیم بسیاری از مطالب دینی و عرفانی است.
عبدالقاهر جرجانی (بی تبا )92 :در اسرارالبالغه ،الگوسازی تمثیل را انتقال معانی از صبورت
اصلی خود به صورت تمثیل میداند؛ برای نمونه:
خردمند مرد ،آن است که چون کارش پیش آید ،همه رایها جمع کند و ببه بصبیرت
دل در آن نگرد تا آنچ صواب است از او بیرون کند و دیگبر را یلبه کنبد همچنانبک
کسی را دیناری گم شود اندر میان خاك؛ اگر زیبرك ببود ،همبه خباك را کبه ببدان
حوالی بود ،جمع کند و به غربالی تن
منور.)246 :1366 ،

فروگذارد تا دینار از میان پدید آید (محمبد ببن
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نویسنده در این جمالت ،برای انتخاب تفکر صحیح و برگزیده از میان کل اندیشههبا،
الگوی یافتن دیناری در میان خاک را مطر میکند .در این طر  ،تفکر برگزیده به دینبار
تشبیه شدهاست و بقیۀ افکار به خاک و انتخاب اندیشۀ نیک به غربالگری.
با اینکه میتوان گفت هر تشبیهی الگو و طرحی برای درک و شبناخت مشببه اسبت،
باید به این نکته نیز توجه داشت که در اسرارالتوحید ،تشبیه گاه الگبویی ببرای توصبیف و
شناخت مکاشفات و تجارب عرفانی و یبا درک جهبانهبای غیرمبادی و امبوری فراتبر از
محسوسات است .در این زمان ،کاربرد تشبیه در جایگباه یبک طبر و الگبو برجسبتهتبر
میشود؛ برای نمونه« :گفت :آفتاب به روزن خانه درافتد و مرهها در خانه پدید آید ،باد برخیبزد و
آن مرهها در میان روشنی میجنباند ،شما را از آن هیچ بیم باشد؟ گفتند :نبه .گفبت :همبه کبون
پیش دل بندۀ موحد همچون آن مره است در میان آن روشنایی که باد آن را میجنبانبد» (همبان:

 )261و «شیخ ما گفت :ای اخی! چون گوی باش در پیش جاروب؛ چبون کبوهی مبباش در پبس
جاروب» (همان )274 :و «دوستی دنیا سر همه خطاهاست؛ لشکریای در خانه نشسته ،آنگه چیزی
دیگر را راه دهد تا به خانه درآید؟» (همان.)311 :

4ب3ب .4توصیف برای اهداف انگیزشی
متون عرفان اسالمی گاه دربردارندۀ نصایح و انبذارها و ترغیببهاسبت .عبالوه ببر ایبن،
قسمتهایی از اسرارالتوحید در حوزۀ متون تعلیمی قرار دارد و تشویق و ترغیبب و انبذار و
اقنا در این متون ،موضوعی بدیهی است .عارفان و نویسندگان متون عرفانی ببا کباربرد
تشبیه و آراستهسازی و برجستهسازی متن ،معنا را در مهن مخاطب میپرورانند .همچنین
گاه نصیحتها و انذارها و ترغیبهای خویش را در سباختار تشببیه یبا همبراه ببا آن ببه
خواننده منتقل میکنند .استفاده از تشبیه ،محرکی برای تغییر اندیشبه و رفتبار اسبت کبه
انگیزۀ مضاعفی در رو و مهن خواننده ایجاد میکند و باعبث تبأثیر بیشبتر نویسبنده ببر
خواننده میشود .در اسرارالتوحید تشبیه با اهداف انگیزشی به صورتهای مختلفی مشاهده
میشود .1 :اقنا خواننده؛  .2ترغیب و تشویق خواننبده؛  .3انبذار و نصبیحت خواننبده .در
شواهد بعدی ،تشبیه یکی از ارکان مؤثر کال در اهداف انگیزشی اسبت؛ ببه بیبان دیگبر،
تشبیه در کنار دیگر اجزای جمله به انذار یا ترغیب یا اقنا مخاطب میپردازد.
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4ب3ب4ب .1توصیف با هدف اقنا خواننده
یکی از بهترین و پرکاربردترین ساختارها برای اقنا مخاطب ،استفاده از تشببیه اسبت .در
«شیخ ما گفت :مَثل ادب کردن احمق را چون آب است در بیخ حنظل؛ هرچنبد آب ببیش خبورد،

تلختر گردد» (همان ،)245 :تشبیه ادب کردن احمق به آب در بیخ حنظل ،هبر خواننبدهای را
قانع میسازد و از ارتکاب آن بازمیدارد .همچنین است استفاده از تصاویر مختلف زیر برای
تاب نیاوردن در برابر سلطان قوی به قصد اقنا خواننده:
با سلطان قوی کس تاب ندارد و کس با او نبسد ا به گردن دادن وی را؛ مَثل ایبن
چون حشیش تر ،هر گه که بباد غلببه گیبرد ،خویشبتن فبرا بباد دهبد تبا در زمبین
میگرداندش؛ آخر نجات یابد ،و این درختهای زفت را که گردن ندهند ،از بیخ بکند
و چون شیر را بینی از او بترسی ،پیش او در زمین غلط و تواضع کن تا برهی که شیر
عظیم بود ولکن کریم بود (همان.)245 :

4ب3ب4ب .2توصیف با هدف ترغیب و تشویق خواننده
در اسرارالتوحید اهداف ترغیبی تشبیه ،متوجه اعمال و اندیشههای متعالی است .هبدف در
عرفان اسالمی ،تعالی رو و رسیدن به وصال حقیقی است .به همین سببب ،تشببیه گباه
وسیلهای است برای رسیدن به این هدف متعالی .در حکایتِ «گفت :از در خانقاه تبا ببه ببن
خانقاه همه گوهر است ریخته؛ چرا برنچینید؟ ...گفتند :ای شیخ! کجاست که ما نمیبینبیم! شبیخ

گفت :خدمت! خدمت!» (همان ،)210 :مشبهبه خود چیزی ممدو و گبرانبهاسبت و شبباهت
ایجادشده میان مشبه و مشبهبه ،ناخودآگاه عامل ترغیب خواننده به مشبه اسبت .از سبوی
دیگر ،مقد کردن مشبهبه بر مشبه ،عامل مهمی برای تمرکز خواننده و تأکید نویسنده بر
معنای مدنظر است.
4ب3ب4ب .3توصیف با هدف انذار و نصیحت خواننده
در ماجرای زیر ،بیت پایانی ،تمثیلی در تنبیه شبخص جهبود اسبت .در ایبن نمونبه ،نبو
برجستۀ تنبیه و نصیحت را میتوان در «تمثیل» مشاهده کرد:
آن جهود را حق ب سبحانه و تعالی ب بیناییای داد؛ عزت شیخ و ملّ خبویش بدیبد .از
پیش شیخ بگریخت ،از خجالت .شیخ براثر او برفت .چندانکبه آن جهبود مبیرفبت،
شیخ بر پی او میرفت ،تا آن جهود به پایان کوی رسید و راه نیافت که بشود ...شبیخ
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بدو رسید و دست مبارك بر سر او نهاد و گفت :اشتربان را سرد نبایبد گفبتن /کباو را
خویش است غریبی و شب رفتن» (همان130 :ب.)131

4ب3ب .5توصیف موقعیت و جایگاه
تصاویر برخاسته از تشبیه در اسرارالتوحید گاه وسبیلهای اسبت ببرای توصبیف موقعیبت و
جایگاه مشبه .در این هنگا  ،خواننده میتواند توسط تشبیه ،از حال و موقعیت مشبه آگباه
شود؛ همانندِ «تا یک شب رسول را صلی

علیه و سلم به خواب دید  ...مرا گفت :درجبۀ شبیخ

ابو سعید میطلبی؟ گفتم :بلی یا رسول ! او انگشت به من نمود .گفت :چبون نگینبی اسبت در

انگشتری» (همان104 :بب )105که تشبیه درجۀ ابوسعید به نگین در انگشبتر ،نمبایش مقبا و
جایگاه ابوسعید است .همچنین است:
«آوردهاند که روزی شیخ ما ابوسعید ...و شیخ اباالقاسم کرّکان رحمة علیه در طو
با هم نشسته بودند بر یک تخت ...به دل درویشی بگذشت که آیا منزلت این هبر دو
بزرگ چیست؟ شیخ ما بوسعید حالی روی بدان درویش کرد و گفت :هر کس خواهبد
که دو پادشاه بهم بیند در یک جای در یک وقت ببر یبک تخبت ببر یبک دل ،گبو
درنگر!» (همان.)60 :

4ب3ب .6تأکید
تشبیه گاه موجب تأکید معناست .در اسرارالتوحید تأکید به وسیلۀ تصبویرهای برخاسبته از
تشبیه ،به صورتهای مختلف وجود دارد .تشبیهِ یک موضو یا مضمون به مشبهببههبای
مختلف ،عاملی برای تأکید بر مشبه است .در حکایتِ «گفت :ای شیخ! این سخن تو زر شوشه
است .شیخ گفت :اگر سخن ما زر شوشه است ،خاموشی تو گبوهر ناسبفته اسبت» (همبان)272 :؛

کاربرد دو تشبیه پیدرپی (سخن = زر شوشه  /سکوت = گوهر ناسبفته) کبه از نظبر معنبا ببا
یکدیگر متقابلاند ،تأکیدی بر معنای منظور گوینده است.
گاه هدف تأکید برخاسته از کاربرد داستانهای قرآنی در ساختار تشبیه است .کاربرد ایبن
داستانها در تشبیهات ،گویی اتما حجتی است با خواننده؛ برای نمونه ،در «پس هرچند دست
طلب گرد زوایای دل برآورد  ،بر هرچه رقم آن خدمتی میکشید ،اگر همه بسا ربع مسبکون ببود،
در مقابلۀ آن بسا همایون ،صفت نقصان و سمت زیره به کرمان ،بلکبه حقیقبت ببردن پباى ملبخ

پیش سلیمان داشت» (همبان .)9 :نویسنده برای بیان این موضو که هدیبهای درخبور محضبر

 /218تحلیل و بررسی تصاویر تشبیهی در اسرارالتوحید

سلطان نیافتهاست ،از تمثیل (ارسالالمثل) بهره میبرد« .زیره به کرمان بردن» عبارتی کنبایی
است و میتوان گفت یافتن هدیه برای تقدیم به پیشگاه حضرت سلطان ،به بردن پای ملبخ
نزد حضرت سلیمان تشبیه شدهاست .نویسنده با استفاده از این تشبیه و درحقیقت با اسبتفاده
از داستانی قرآنی ،حقارت و کوچکی هدیۀ خود را مؤکد کردهاست.
4ب3ب .7مد و م
یکی از اهداف اصلی تشببیه ،مبد و بزرگداشبت مشببه یبا م و نکبوهش آن اسبت .در
اسرارالتوحید مد در ساختار تشبیه ،بیشتر برای هر آنچبه ببه مسبیر تعبالی رو ببازگردد
استفاده میشود و در مقابل ،بسبیاری از مفباهیم و موضبوعات خبالف شبر و اخبالق و
همچنین دشمنان اسال و معاندان تاریخ و هر آنچه مانع تعالی رو و وصال ببه محببوب
حقیقی است ،با تشبیه نکوهش میشود .دریافت هدف مد و م مشبه در ساختار تشببیه،
به روشهای مختلفی ممکن است:
4ب3ب7ب .1مشبهبه در مد  ،واژه یا چیزی ستودنی و گرانبهاست و در م  ،واژهای حقیر
و پست .بهسبب تعامل میان دو رکن اصلی تشبیه ،معنای مشبه نیبز ببا توجبه ببه معنبای
مشبهبه یا به حقارت و یا به جانب عظمت میگراید؛ مثال مد « :تا چون از عالم مشیت ،وى
را استعداد رو و استکمال نفس انسانی حاصل گشت به زیور وَ نَفَخْتُ فِیبهِ مِبنْ رُوحِبی [(حجبر:
( »])29محمد بن منور)1 :1366 ،؛ مثال م « :بدانک دنیا و آخبرت ،خاشبۀ ایبن راه اسبت» (همبان:

 ،)205و «هر آن نفس که نه بهحق برآید ،گنده بود چون مردار» (همان.)285 :
4ب3ب7ب .2مشبهبه بهسبب مقید شدن به کلماتی ،یا یق ستودن میشبود یبا درخبور
نکوهش؛ مثالً در «این منیت ،درخت لعنت است» (همان ،)304 :م مشبهبه (منیت) از قید لعنت
فهمیده میشود و مشبهبه بدون آن خالی از نکوهش است .در «هزاران تحیبت و آفبرین ببر
روان پاك صحابۀ طیبین و اهلبیت او ،که نجو آسمان هدایت و شبمع انجمبن رشبد و عنایبت
بودند» (همان )3 :و «عالمْ آراسته بود به وجود ائمۀ کبار ،که شمو

آسبمان دیبن و نجبو فلبک

یقین بودند» (همان ،)4 :تشبیه روان پاک صحابه و ائمۀ کبار به ستاره و خورشبید ،ببه قصبد
مد است ،اما بهسبب کاربرد فراوان ،نوآوری درخور توجهی ندارد .نویسنده با کاربرد برخی
قیود برای مشبهبه ،ستایش خود را قوت میبخشد؛ تشبیه به ستارهای که در آسمان هدایت
یا فلک یقین میدرخشد ،مد مشبه را تا اوج خیال با خواهد برد.
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4ب3ب7ب .3کاربرد دو تشبیه متوالی که در قیا

با یکدیگر ،مد و تفخیم یک تشبیه و

حقارت دیگری دریافت میشود« :شیخ به دنبالۀ چشم به من بازنگرست ...پنداشتم که او ببازی

است و من بنجشکی ،که همین ساعت مرا هالك خواهد کرد» (همان)72 :؛ در این حکایت ،بباز
و گنجشک استعاره از شیخ و مرید است .در این دو تصویر ،فخامت یک مشببه (شبیخ) در
تقابل با حقارت مشبهی دیگر (فرد گوینده) آشکار خواهد شد .همچنین بهسببب آنکبه بباز،
کوچکی گنجشک را و گنجشک قدرت و غلبۀ باز را قدرت میبخشد ،این دو تشبیه ببرای
یکدیگر نقشی تأکیدی دارد.
4ب3ب .8وصف حال مشبه
وصف حال مشبه شامل توصیف کمّیت و کیفیت مشبه است .تشبیه در زبان عرفبان اببزار
مناسبی برای وصف کیفیت خیلی از حالها و مقا ها و اصطالحات عرفانی است .نویسنده
به کمک تشبیه میتواند شدت و ضعف و کمی و بسیاری اصطالحات و واژههای عرفانی و
یا مرتبط با آن را توصیف کند؛ برای مثال در «چون آن دیدار پاك عطا کند ،آن آتبش شبوق
آرا گیرد؟» (همان)296 :؛ در اینجا آتش نمودی از توصیف کیفیت شوق است .در «اگرچه ببه

ستر اولیائی تحت قبابی یعرفهم غیری محتجباند از ابصار عوا » (همان)47 :؛ تشبیه «اولیبائی
تحت قبابی یعرفهم غیری» به «پوشش» ،درحقیقت وصف کیفیت مجهولمانبدۀ اولیبای
حق در بین مردمان است .در «زود باشبد کبه چبون طوطکبت در سبخن آرنبد» (همبان،)120 :
کیفیت سخن گفتن ،با تشبیه به طوطی توصیف شدهاست.
 .5نتیجه
در این مقاله ،تصاویر تشبیهی در اسرارالتوحید با تأمل بر اهداف و کبارکرد بررسبی شبد و
چهارصد تصویر تشبیهی استخراج شد .بسیاری از این تصاویر ( 342تشبیه) از نو فشرده و
موجز است .تشبیه بلیبغ ( 186مبورد) ،اسبتعارۀ بالکنایبه ( 68مبورد) ،تشبخیص ( 57مبورد)،
استعاره ( 31مورد) به ترتیب از پرکاربردترین تصاویر تشبیهی فشرده است.
در بررسی تصاویر تشبیهی فشرده از نظر حسی و عقلی 225 ،تشبیه عقلی ببه حسبی،
 97تشبیه حسی به حسی ،شانزده تشبیه عقلی به عقلی ،چهار تشبیه حسی به عقلی است.
به بیان دیگر ،مجمو تصاویر عمقی با فراوانی  71.63( 245درصبد) بخش قابلتبوجهی از
تصاویر تشبیهی فشرده را به خود اختصاص میدهد ،بهگونهایکه میتوان کاربرد تصباویر
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عمقی را از ویژگیهای این اثر منثور عرفانی دانست؛ البته این موضو ببا محتبوای اثبر و
کاربرد مفاهیم و موضوعات عرفانی و دینی و اخالقی آن در پیوند است .مشبههای عرفانی
و دینی ،سهم ویژهای در تصاویر تشبیهی اسرارالتوحید دارد.
از نظر ماهیت تصویر ،بهسبب آنکه زبان اسرارالتوحید زبان عبارت است ،تصاویر آن از
تصویرهای مبهم و سایهوار و سوررئال فاصله میگیرد .تصویرهای تشبیهی این اثر با بیان
شفاف و قاطع و صریح ،مولود ادراک حسی و حاصل اندیشهای عقالنی اسبت؛ ببه همبین
دلیل میتوان گفت از این نظر به تصاویر کالسیک مشابه است .از سویی ،ببهعلبت آنکبه
بیشتر این تصاویر به صورت اثباتی و در ارتبا با معنا و تحلیل و انتقال محتبوای اثبر ببه
خواننده شکل گرفتهاست ،از نظر کارکرد نیز به تصاویر کالسیک نزدیک مبیشبود؛ البتبه
کاربرد عناصر طبیعت در جایگاه مشبهبه و استفاده از تشخیص و جاندارانگاری در تصاویر،
گاه به پویایی متن و نزدیکی آن به تصاویر رمانتیک میانجامد.
بسیاری از تصاویر تشبیهی اسرارالتوحید ،با کارکردی اثباتی ،رویکردی معنایی دارد و با
هدف بسط معنا و مضمون و انتقال آسانتر آن به خواننده شکل گرفتبهاسبت« .گسبترش
مفهو مشبه یا مستعارله» و «بازمفهو سازی» و «توصیف» ،از برجسبتهتبرین کارکردهبای
تصاویر تشبیهی اسرارالتوحید است .از این میان ،وصف را میتوان کبارکرد ویبژۀ تصباویر
دانست که خود در انوا مختلفی قابل بررسی و تحلیل است که از آن جمله است« :وصف
مفاهیم دینی و عرفانی و اخالقی»« ،توصیف شبهود»« ،الگوسبازی»« ،اهبداف انگیزشبی»،
«توصیف موقعیت و جایگاه»« ،تأکید»« ،مد »« ،م »« ،توصیف حال مشبه».
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