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 دهیچک
ه در یشود. تشبب   یمدر آن دیده  یهیمختلف تشب یساختارها که است یمنثور عرفان های کتاب از اسرارالتوحید

هبای    مشبابهت ، اسبت  یر عمقب یهات که اغلب از نبو  تصباو  ین تشبیصورت فشرده است. ا شتر بهیب، ن اثریا

کبارکرد   تأمبل ببر  ، اسبرارالتوحید  یهیر تشبب یت تصاویماه یک دارد. عالوه بر بررسیر کالسیبا تصاوفراوانی 

، ین بررسب یب . در اسبت ایبن پبژوهش   اگر اهداف یاز د، یم عرفانین و مفاهیان مضامیه و نقش آن در بیتشب

 گسبترش و  یببرا ، کبال   یو ببا محتبوا  است  یاثباتاز نو  شتر یب، یهیر تشبیافت کارکرد تصاویتوان در  یم

 و« یسباز   ببازمفهو  » و« مسبتعارله ا یب گسبترش مفهبو  مشببه    . »م داردیارتببا  مسبتق  ، ن معناییح و تبیتوض

 است. اسرارالتوحیددر  یهیر تشبیتصاو یاثبات ین کارکردهایتر  برجسته« فیتوص»
 

 ، معنا.کارکرد، تیماه، هیتشب، نثر عرفانی، اسرارالتوحید: های کلیدی  واژه

                                                           
 maryam_nafeli@yahoo.com          مسئول: سندۀنوی انامۀرای .1
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 مقدمه .1

 یفب  اسبرارالتوحید ر، مؤلبف  یابوالخ بن دیابوسعاعقاب از  یهنیم ابوسعد بن رمنو بن محمد

انشبا و   یاسبت. روانب   ینثر فارسب  ین کتاب از شاهکارهایاست. ا دیسع  یخ ابیمقامات الش

 حبد ، ببه  اثبر ن ین فصاحت و بالغت در ایت کامل موازیاستحکا  عبارات و رعا انسجا  و

 .(409ب408: 1378، )صفااست  رسیدهخود  یاعال

ببه   است کبه ( 587: 1361، یطوسالدین رینص )خواجه شعر یاصل یها ویژگیاز  ینیآفر  الیخ

از متون منثبور   یاریبس یدر بررس. شود  یحاصل مب ه   یتشب ازجملهب  یمختلف یها صورت

ال و صبور  یب کباربرد خ  سبت. یفقط خباص شبعر ن   ینیآفر  الیافت که خیتوان در  یم یفارس

ک سبازد.  یب متون را به زبان شعر نزداز  سیاریبزبان منثور  است توانستهمختلف آن در نثر 

دهبد و    زبان شعر قرار  یِرا در چند گام یتواند متن  یال در نثر میعنصر خفراوان گاه کاربرد 

عنبا  ن میبی ا تبیب ن یمثبل تبزی   یبا اهداف مختلفب است و کال   ین عنصر فقط چاشنیگاه ا

ست که بتوان گفت زبان متن ین یا  ه به اندازهیکاربرد تشب اسرارالتوحیدشود. در   یاستفاده م

تبوان    ینمب ز یب ن مقبدار را ن یب ا ،آنزبان  یاما در بررس، است ساختهک یرا به زبان شعر نزد

ر یتصباو  شبتر یب ه فشبرده اسبت و  یتشبب  ،اسبرارالتوحید هات یاز تشب یاریده گرفت. بسیناد

ببا  اغلبب  ، تیب از نظر ماه ،رین تصاویاست. ا یر عمقیتصاو ،در این کتاب شردۀف یهیتشب

 هایی دارد. نزدیکیسم یک و رمانتیکالس یرهایتصو

م ببا معنبا   یو در ارتببا  مسبتق   یاثبات یبا کارکرد ،ن اثریدر ا یهیر تشبیاز تصاو سیاریب

 و تحبا   انیب ب ،لتوحیداسراراز در ارتبا  است. یاثر ن ین موضو  با محتوایارد؛ یگ  یمشکل 

رفتبار و   هدف از وصفِ یگاه ابد وی  یم یمیتعل یرنگ گاهاست که  دیرفتارها و سخنان ابوسع

کبرد شبکل   ین رویب ز ببا ا یب ه نیتشب، اغلب ،ن سببیبه هم م خواننده است؛یتعل، خیحا ت ش

ا یب مشببه  گسترش مفهو  ( 1: عبارت است از اسرارالتوحیده در یتشب ییرد. کارکرد معنایگ  یم

ل یب قاببل تحل  یگبر یهدف وصف خود در انبوا  د . فیتوص( 3 ؛یساز  بازمفهو ( 2 مستعارله؛

( 4 ؛یالگوسباز ( 3 ؛ف شبهود یتوصب ( 2 ؛یو اخالقب  یعرفبان  و ینیم دیوصف مفاه( 1: است

ف حبال  یتوصب ( 8 ؛مبد  و م  ( 7 ؛دیتأک( 6 ؛تیف موقعیتوص( 5 ؛یزشیف با اهداف انگیتوص

 مشبه.

 



 205/ 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 6سال  ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 
 

 وش تحقیقاهداف و ر. 1ب1

و  اسرارالتوحیددر  یهیر تشبیتصاو ،گریان دیا به بی یهیتشب یساختارهاانوا  مختلف  یبررس

گباه  یل نقبش و جا یب ن تحلیهمچنب  ؛کارکرد ت ویمختلف مثل ماه یها  ها از جنبه ل آنیتحل

 ن مقالبه یب ا یاز اهبداف اصبل  ، تر آن به خواننده ه در ارتبا  با معنا و انتقال بهتر و آسانیتشب

 ل شد.یاستخراج و تحل یهیتشب ریتصوچهارصد ، کل کتاب ین منظور با بررسیا یبرااست. 

 . پیشینۀ پژوهش2ب1

پبژوهش  هیچ  ،اسرارالتوحیددر  ت آنیکارکرد و ماه و هیبرخاسته از تشب یرهایتصو دربارۀ

 .است نشدهانجا   یمستقل

 اسرارالتوحیددر  یهیر تشبیتصاو .2

 یهیر تشبب ین پژوهش از عنوان تصاویکه در ا دارد یشکال مختلفا اسرارالتوحیده در یتشب

 ؛هیاستعاره بالکنا( 2 ؛استعاره( 1: ازاند  عبارت یهیتشبر یتصاون ی. اشود  یآن استفاده م یبرا

ه کامل. یتشب( 8 ؛ه مؤکدیتشب( 7 ؛ه مجملیتشب( 6 ؛غیه بلیتشب( 5 ؛لیتمث( 4 ؛صیتشخ( 3

انبوا    یفراوان ،ریدر دو جدول ز شود؛ میم یرفشرده تقسیغفشرده و  به دو نو ِ ریتصاون یا

 .است شدهنشان داده  اسرارالتوحیدده در ررفشیفشرده و غ یهیتشبر یتصاو
 مجمو  صیتشخ هیبالکنا استعاره استعاره غیبل هیتشب فشرده یهیر تشبیتصاو

 342 57 68 31 186 یفراوان

 100 16.66 19.9 9.06 54.38 هات فشردهیدرصد به تشب

 85.5 14.25 17 7.75 46.5 هاتیشبدرصد به کل ت

 اسرارالتوحیدفراوانی تصاویر تشبیهی فشرده در  .1شمارۀ  جدول
 

 مجمو  لیتمث مؤکد مجمل کامل رفشردهیغ یهیر تشبیتصاو

 58 19 4 17 18 یفراوان

 100 32.75 6.9 29.32 31.03 رفشردهیغ اتهیدرصد به تشب

 14.5 4.75 1 4.25 4.5 هاتیشبدرصد به کل ت

 اسرارالتوحیدفراوانی تصاویر تشبیهی غیرفشرده در  .2شمارۀ  جدول
 تبوان   یمب خاص است که  یژگیچند و ۀدربردارند، اسرارالتوحیددر  یهیتشب یساختارها

 : دانستز ینن اثر یا یسبکخاص  یها ویژگیآن را 

، رفشبرده اسبت  یغ یهیتشبب ر یتصباو شبتر از  یار بیبسب فشبرده   یهیتشبب ر یتصاوکاربرد . 1ب2
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 .است دادهرا به خود اختصاص  یهیر تشبیتصاودرصد کل  85.5فشرده  یهیر تشبیتصاوکه  یطور

ار یبسب  ،گباه مشببه  یدر جا یو اخالقب  ینید و یگاه اصطالحات عرفانینقش و جا. 2ب2

 ینب یدم و اصبطالحات  یمفباه  و ها  واژه ها،  ا مستعارلهیها   به  از مشبه یاریاست. بسبرجسته 

ن یب ح این و توضب یبی تب یه ببرا یمختلبف تشبب   یسنده از ساختارهایتوان گفت نو  یاست. م

ت یب ربوب ۀنب یآ ،تیبشبر »، (244: 1366، محمد بن منور) «دیبحر توح»است:  بردهاصطالحات بهره 

 یببو » ،(312و  260: )همبان « ظبل اخبالص  » ،(302: )همان« نفسُکَ سجنُکَ» ،(313: )همان« است

 .(287: )همان« نیقیدر » ،(33: )همان« توبت درِ» ،(249: )همان «ید نشنویتوح

متن  ییایبه پو، یکاربرد افعال و صفات انسان سبب به، اسرارالتوحیددر « صیتشخ». 3ب2

 ،. عارفبان ردیپذ  یر میتأث ،اثر یسنده و محتواینگرش نو از ،صی. کاربرد تشخاست انجامیده

از  یدر متبون عرفبان   صیتشبخ ن سببب  یبه هم انند؛د  یا و برخاسته از حق میرا پو یهست

ش یکثرات ببه مکبر و سبتا    ۀهم ؛نش عارفانیرد. در بیگ  یعارفان سرچشمه م ینیب  قتیحق

ر یاز زببان سبا   یکبل هسبت   یورسبخن و  ییایب پو، آناننزد دلیل ن یند. به هما حق مشغول

ببا عناصبر    عارفان یوگو گفتاز  یاتیحکا اسرارالتوحیداست. در  آشکار یقتیحق، موجودات

: دیب گو  یمب  ...آن هزاردسبتان »: اسبت  آمبده ، ر موجبودات یاز زبان سبا  ،ش حقیعت و ستایطب

 ،(200و  199: )همبان « ا دست در دامن ما زده بودیدن گفت» ،(241: 1366، رمنو   محمد بن)« سبحان

ا یب ببه در  .شکسبت برو کار نکرد. به دست ب .دهان برد فرا .مانده بود یا  نانه  خشک .دیزادش برس»

 .(257: )همان« ...نانه  خشک: ؟ گفتیا  تو که: ا گفتیدر .انداخت. موج درآمد

ر از انسان یغ ید بتوان گفت سخن گفتن موجوداتیشا، حال یبا توجه به مبحث اقتضا

عرفبان ببه سبر     یکه سالک راه حق است و در واد یمخاطب یآنان برا ۀگون  و رفتار انسان

ن موضوعات جز در یا، عارفریغ یاما برا ؛قت استیک حقیال و یخ وراز ص یخال ،برد  یم

 ال محقق نخواهد شد.یعالم خ

 نیب از ا یاریبسب است.  اسرارالتوحیدن نو  استعاره در یمجرده پرکاربردتر ۀاستعار. 4ب2

 سببب  ببه  هبا   اسبتعاره  نیااغلب  .است شدهن متن مکر یاست که در ب یدر اشعارها   استعاره

 ،(331: )همان «شمع طراز یا»: استمرده  یها  استعاره از نو ، یدر متون فارس وانکاربرد فرا

ز ین گاهالبته  ؛(333: )همان «تو هستم یجا به د صنمایشا» ،(275: )همان« نگار  صف زد به نظارۀ»

 ینب یو د ین عرفانیدر ارتبا  با مضام اغلبشود که   یمشاهده م یعیزنده و بد یها  استعاره
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ن کلمبه ببر تبو    یحروف ا ید! درهایا باسعی: گفت یروز»: ار اندک استیا تعداد آن بسام ،است

 لشبکر کبه   (26: )همان« ینیگوناگون ب یها یواد، تو تاختن آرد نۀیبه س اکنون لشکرها بگشادند؛

هنبه کبدا  اسبت؟    یم نِیمه: درآمد از ختن و گفت یجوان»یا  است؛ استعاره از کشف و مشاهده

ه اشبارت ببه   یب اسال  عرضه کن. خواجه حمو: ه کرد. آن جوان گفتیخواجه حموخ اشارت به یش

 «دیب رون کنیب د از بنبدش ب یب خسبتش مکن ین پیچند: خ کرد که اسالمش عرضه کن. من گفتمیش

خ! چبون طاقبت ببار حمبزه     یا شب یب  :حمزه گفت»یا  ؛است استعاره از کفر بند، که (186: نا)هم

: )همبان  «انبد   دن نهباده یبارکشب  یحما ن ببرا  ۀن جامیکه ا دید کشیحما ن بربا ۀجام ،دارند  ینم

 است. استعاره از صوف حما ن ۀجامکه  ،(188

ک یب رود و شبامل    یک واژه فراتبر مب  یاز حد گاه  اسرارالتوحید مصرحه در یها  استعاره

کبه   (10: )همبان  «د ملوک عصبر یرشون دهر و خیآفتاب سالط»: شود میب یک ترکیا یعبارت 

یبا   ؛اسبت  دیخ ابوسعیاستعاره از شکه  (41: )همبان  «قتیباز طر  شاه» است؛ یا از حاکم استعاره

اسبتعاره   ، که(10: )همان «حق ۀیسا»یا  ؛است استعاره از گونهکه  (331: )همان «نیاسمیبرگ »

 است. از حاکم

زبان الت اغلب از ین تمثیا .است اسرارالتوحید م دریتعل یبران ابزار یبهتر ،لیتمث. 5ب2

 به عدوّ»گران است. یدان و دیا متنبه کردن مریم یتعل ه قصدب و عارفان بزرگد یخ ابوسعیش

: )همبان  «ف نفور شود و بود کبه هالکبش کنبد   یاز شاخک ضع یفته مشو که ستور قویف فریضع

اگبر تبو را در   : بگو. موالنون گفت ییآمد و گفتا مرا دعا یک موالنون المصریبه نزد یمرد» ؛(245

 را بانب  و نعبرۀ   غرقبه  ،ا نبه یب  ،همه دعاها تو را سابق اسبت  ،دیبه صدق توح ،سابقت است علم

م یححمن الرّق را آسان است که با الرّین خالیا: خ ما گفتیش» ؛(244: )همان« ؟!رهاند یک ینظارگ

ود ش بیکان را بینزد: است. پس گفت تادهکار اف یقهار یما را بتر است که با جبار ،است کار افتاده

 .(298: )همان« یاست سلطانیشان دانند سی/ کایرانیح

ن موضبو   یاست. ا یبه حس یاز نو  عقل اسرارالتوحیدهات یاز تشب یاریحجم بس. 6ب2

و  ینب ید و یعرفبان  یهبا   اصطالحات و واژه و میاثر و قرار گرفتن مفاه یعرفان یبا محتوا

 یهیتشبر یتصاو اریبس یفراوان سبب بهگاه مشبه و مستعارله در ارتبا  است. یدر جا یاخالق

شد  یفشرده بررس یهیتشبر یتصو 342، ریبودن تصاو یو عقل یحس یبررس یبرا، فشرده

 به دست آمد:ج ینتااین و 
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 مجمو  یحس به یعقل یعقلبه    یعقل یعقل به یحس یحس به یحس عنوان

 98 82 13 ب 3 یغ اضافیبل

 88 30 3 3 52 یغ اسنادیبل

 57 42 ب ب 15 صیتشخ

 31 6 ب 1 24 استعاره

 68 65 ب ب 3 هیبالکنا استعاره

 342 225 16 4 97 مجمو 

 100 65.8 4.68 1.16 28.36 درصد

 بودن بررسی تصاویر تشبیهی از نظر حسی و عقلی .3شمارۀ  جدول
ر یبه دو نو  تصاو ییگرا  و درون ییگرا  را از منظر برون یر شعریتصاو (62: 1385) یفتوح

 یشبعر ر ین نو  تصباو یتر  سادهو  یبعدغالباً دو، ر سطحیکند. تصاو  یم میتقس طح و اعماقس

محصبول معرفبت    ،رین نو  تصاویرد. ایگ  یقرار م ین سطح ادراک حسیتر  نییاست که در پا

ر اعمباق از سبطح ادراک   یتصاو .(63: )همان کند  یآن را درک م یعقل به آسانو است  یحس

محصبول حبا ت    ،رین تصباو یب پبردازد. ا   یم یو به تجسم عوالم فراحس رود  یفراتر م یحس

تبوان    یآن م یبرا یشواهد فراوان یات عرفانیاست و در ادب یالیو عوالم ناخودآگاه خ یشهود

در شبمار   یببه عقلب   یحسب  ،یببه عقلب   یعقل، یبه حس یر عقلیتصاو .(67و  66: )همان افتی

 اسرارالتوحید (درصد 71.63) یهیر تشبیتصو 245نکه یا . با توجه بهگیرد میقرار  یر عمقیتصاو

قبرار   یر سبطح یدر شبمار تصبو   (درصبد  28.36) یهیر تشبیصوت 97و  یر عمقیدر شمار تصاو

سبنده  یاست و نو یعقل، ریشتر تصاویب یک سویگرفت که    جهیگونه نت نیتوان ا  یم، ردیگ  یم

 است. نظر داشته یحر سطیش از تصاویب یر عمقیبه تصاو ،یرپردازیدر تصو

 اسرارالتوحید یهیتشبر یت تصاویماه یبررس .3

م یتقسب « اشبارت »و « عببارت »به دو نبو    یصورت کل بهرا زبان عرفان  (5: 1373نک: )ا ینو

ر مبهم یتصاو گاهِیجا ،زبان اشارت مثالً طلبد؛  یش را میخو ۀژیر ویتصاو ،یهر زبان. 1کند  یم

ن سببب  یک. به همب یک و گاه رمانتیر کالسیتصاو گاهِیاج، و زبان عبارتاست و سوررئال 

، سبم یرئال اعبم از مشباهده شبود؛    یمختلفب  یها صورتتواند به   یر در زبان عرفان میتصو

ر خباص  یتصباو  ،یمب یو تعل یان مسائل عرفانیز در بین اسرارالتوحید. سمیسوررئال، کیرمانت

                                                           
ابونصبر  ؛ 200: 1362عببد  انصباری،   خواجبه  ک: است )ن شدهی از زبان عرفان های دیگر بندی  البته پیش از نویا نیز تقسیم .1

 .(183: 1374 روزبهان بقلی،؛ 226: 1386؛ حالج، 254: 1382 سراج،
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اسبت.   یبه حس یاز نو  حس ریتصو 97 ،فشرده یهیشبتر یتصو 342ن ی. در بداردخود را 

محبوب به ماه و  ،(330: )همان عاشق به شمن، (4 :1366، محمد بن منور) خاک به نقابه یتشب

اسبت   یریو... تصاو ،(74: )همان د به گنجشکید به باز و مریابوسع ،(282 و 73: )همان صنم

ن یب د. اکنب   یت مب یب حکا یحسب  یاز معرفتب  ،حیم و صبر یمستق و قاطع و ان شفافیکه با ب

 خباصِ  یهبا  ویژگین یه است. ایان دو رکن تشبیم یروابط عقالنت و یرؤحاصل  ،ریتصاو

 دارد. اسرارالتوحیددر  یا  ژهیگاه ویجا ،(157: 1385، یفتوح)نک: ک یر کالسیتصاو

که ( 153: 1384، همان)ک است یر رمانتیتصو یها ویژگیاز  ،عتیسنده در طبینو ۀاستحال

 ،ییاز سبو سبت.  ایپوک واحبد  یب  ،در نظر عبارف  یهستشود.   یمدیده ز ین اسرارالتوحیددر 

، یعرفبان ف حبا ت  یعت در زبان عرفان و استفاده از آن در توصیعناصر طب فراوانکاربرد 

از  یاریبسب حجبم  ، اسبرارالتوحید  درن عناصبر اسبت.   یب سبنده در ا ینو ۀاز اسبتحال  ینمود

 لطافت و ظرافت ببه نببات   و شجاعت و فتوت یها  هیعت است. تشبیعناصر طب، ها  به  مشبه

 و قبت یحق و مانیا و اسال  و علم ،(304: )همان ت به درختیّمن ،(314 :1366، محمد بن منور)

 ایب د ببه در یب توح ،(138: )همبان  هیب اندوه به باد ،(156 و 296 و 294 و 248: )همبان  وضو به نور

هجران  ،(296: )همانق به آتش شو ،(306: )همان به روز و استتار به شب یتجل ،(224: )همان

ببه    گباه مشببه  یعت در جایکاربرد عناصر طب یها  از نمونه (128: )همان به ابر و عشق به ماه

 یهسبت  عناصربزرگان عرفان با گر یدا ید یگاه ابوسع اسرارالتوحیددر  ،گرید یاست. از سو

 ایعت و اشیا با طبه کیاگر رمانت. کنند  یم وگو گفتس   و نان خشک و ایدر و ابیمثل آس

سخن  ؛است شدهعت حل یدر طب ییعارف گو ،(153: 1384، ی)فتوح خاص دارند یارتبا  روح

ن امبر برخاسبته از   ین موضو  است و ایتگر ایحکا ،یگفتن عارفان با عناصر مختلف هست

 نگر عارفان است.   دگاه وحدتید

به صورت مستقل و  ،کیر کالسیهمانند تصاو، اسرارالتوحیدر در یاز تصاوزیادی حجم 

، ن اثبر یب است. در ا یقابل بررس( 158: 1385، یفتبوح )نک: متن  یفقط در محور افق، پراکنده

 ،ردستانیو احسان با ضعفا و ز ،ایا جز تخم عدل و انصاف با رعاین پادشاه در دنیا»مثل  یشواهد

ن ثمبره  یجبز چنب  ن تخبم  یب ع ایب نه فبردا ر یهرآ ؛کارد ینم، رین و خیو سخاوت و مروت با اهل د

کبه در  ( 10: 1366، محمد بن منبور ) «[55: قمر] کٍ مُقْتَدِرٍیمَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِ یفِنتواند بود که  یم

توان گفت هبر دو متعلبق     یم یحت)تناسب است مگر یکدیبا  (اه و ثمرهی)تخم گها   به  مشبه ،آن
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مبتن   یر در محبور عمبود  یووند تصبا یباعث پ ینوع و به (ک مجموعه استیک حوزه و یبه 

 مبتنِ  یر در محبور افقب  یتصاو ییستایو ا یپراکندگ و ار اندک است. استقاللیبس، شود  یم

 ییایپو ،یص و جاندارانگاریالبته کاربرد تشخ ک است؛یر کالسیهمانند تصاو، اسرارالتوحید

را گباه از  ر یگونبه تصباو   نیب دهد و ا  یانتقال م اسرارالتوحید یهیر تشبیبه تصاو را و تحرک

 سازد.  یک محض دور میر کالسیتصاو

 اسرارالتوحید یهیر تشبیکارکرد تصاو یبررس .4

، ی)تفتبازان  (ه معکبو  یجز تشب )بهشتر متوجه مشبه است یه بیاهداف تشب ،انیب های کتابدر 

ان مقبدار  یب ب، ان حال مشبهیب، یزیانگ  الیخ: شود  یم میتقس یو به انوا  مختلف (202: 1383

، ح و مبد  مشببه  یتقبب ، امکبان حبال و وجبود مشببه    ، انبدرز ، اغراق، اقنا  مخاطب ،مشبه

ت و یب تثب، ب خواننبده یب ر و ترهیتحبذ ، ق خواننبده یتشو، فیتوص، مفاخره، استطراف مشبه

ببا توجبه ببه    ، یقبات بالغب  یامبروزه در تحق  .1(145ب143 ، بی تا،ی)سکاکحال مشبه  ییبازگو

 ،یشناس گر مثل زبانیا ارتبا  بالغت با علو  دی مثل سطح دانش خواننده یعوامل مختلف

ز گباه اهبداف   یب ن یالبتبه در مبوارد   ؛شود  یم یبررس یگرید یها عنوان بان اهداف یگاه ا

را از نظر کبارکرد ببه دو نبو      یر شعریتصاو (60ب58: 1385) یفتوح .شود میارائه  یدیجد

مولبود  ، ک معنبا یر یف اثبات و تقربا هد یر اثباتیتصو کند؛  یم میتقس« یاتفاق»و « یاثبات»

ح تجربه و یابزار توض رْیتصو ،ن مواردیدر ا .است یعقالن یا  شهیحاصل اند و یادراک حس

ر در ین تصباو یب اسبت. ا  یو اثبات دعاو یرسان  یآگاه و اخالق و آموزش و شهیح اندیتشر

نقش  ب  شود  یمطر  م یو آموزش یمیکه مباحث تعل ییها ژه در قسمتیو ب به  اسرارالتوحید

 یافت. یعرفان یها لیتوان در تمث  یرا م یر اثباتین تصاویتر  دارد. برجسته یپررنگ

 ،رین تصباو یب ک اتفاق تازه اسبت. ا ی بلکه خودْ ،ستین یزیاثبات چ یپ در یر اتفاقیتصاو

: )همبان  سبنده و شباعر اسبت   ید و فرزنبد ناخودآگباه نو  یرو  یبر زبان شاعر م یبدون تفکر قبل

 شود.  یمدیده ار یبس یان تجارب و احوال عرفانیر در زبان عرفان در بین نو  تصاویا .(61ب60

انتقال معنا به خواننده اسبت. ببه    یبرا یابزار همانند ،یهیتشبر یتصاو اسرارالتوحیددر 

                                                           
: 1346 زاهببدی،؛ 269ببب267: 1376 مازنببدرانی،؛ 160 و 159: 1363 تقببوی،؛ 244ببب241: 1385. همچنببین نببک: هاشببمی، 1

 .122   :1381شمیسا،؛ 224ب221
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خ ما یش»مثل  ییها  است. هرچند در نمونه یاثبات از نو  یهیر تشبیاغلب تصاو ،ن سببیهم

تبوان گفبت     یم (304: 1366، محمد بن منور) «نیها حصادَ المنافقیا الفتن فانّ فگفت که  تکرهو

ر ین تصویاما ا ،است یاتفاق یریتصو، ک به درو استیکه نزد یه منافقان به محصولیتشب

ن ید. همچنب یب و هالکت آنان سخن گو یاز نابود، فقاناتواند با هدف م  و نکوهش من  یم

 یریعبالوه ببر تصبو    ،درو کردن اهبل نفباق   یله برایوس کیا یه فتنه به فصل درو یتشب

 ز از فتنه همراه است.یبرانگ  نیگونه و تحس  مد  یکردیبا رو، یعیو بد یاتفاق

، ح و فهماندن معناسبت یتوض یبرا اسرارالتوحید یهیر تشبیاز تصاو یاریآنکه بس سبب به

 ؛(158بب 157: 1385، یوحفتب )نبک:   ک اسبت یر کالسب یهمانند تصاو، ر از نظر کارکردین تصاویا

 آخبرت ببه سبرا    ،(2: )همبان  ابانیر به بیتح ،(330: 1366، محمد بن منبور ) ه وصل به شرابیتشب

شبهوت   ،(296 و 295: )همبان  از به آتشیشوق و ن ،(314: )همان کشش به بوستان ،(218: )همان

 ،(1 :1366 ،محمبد ببن منبور   ) وریب ببه ز  [29: حجبر ] یه من روحب ینفخت ف ،(291: )همان به کمند

 یهبا   ن مشببه از جنببه  یبی اغلبب وصبف و تب  ، است که هدف در آن یهاتیاز تشب ییها  نمونه

و  یجانبات روحب  یمولبود ه  ،یر اتفباق یحجم تصاو، در زبان عرفان یکلطور گوناگون است. به

ن موضبو   یب د ببه ا یاما با ؛ار قابل توجه استیبس ،ژه در زبان اشارتیو به ،سندهیناخودآگاه نو

، ژه زببان عببارت  یب و ببه ، ه در زبان عرفبان یآنچه با عنوان اهداف تشبداشت که اغلب توجه 

 ،گرید یبه خواننده است. از سو آنتر  انتقال آسان معنا وم با یدر ارتبا  مستق ،شود  یمطر  م

ر یرا تحبت تبأث   ینیآفر  ییبایاهداف ز یحت ،ه در زبان عرفانیتشب یهدف انتقال و بسط معنا

متبون  دیگر و  اسرارالتوحید یها  از مشبه یارین سبب است که بسید به همی. شادهد  یقرار م

 مرتبط با آن است. یاخالقو  ینید و یاصطالحات عرفان، یعرفان

« یکارکرد اثبات»فقط در  یبه صورت کل را اسرارالتوحیددر  یهیر تشبیاگر کارکرد تصاو

ه یتشب یکارکرد اثبات ،سببن یبه هم م.یا  ادا نکردهکامل قطعاً حق مطلب را  ،میخالصه کن

 یکلطبور  . ببه شبود   یمب  یتبر بررسب    یجزئب  یبا نگرشب ، ن معناییح و تبیو نقش آن در توض

گسترش مفهو  » عبارت است از اسرارالتوحید یهیر تشبیتصاو ییمعنا ۀبرجست یکارکردها

ملمبو    فبا هبد  ییمعنا یزیهنجارگر»، «فیتوص»، «یساز  بازمفهو »، «مستعارلها یمشبه 

 «.طنز» ،«درک بهتر موضوعاتکردن و 
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 مستعارلها یگسترش مفهو  مشبه  .1ب4

. شبود  مبی م یگسبترش مفباه  موجب  ،معنا یبازپرور سبب بهمختلف  یه در ساختارهایتشب

ببر  را واژگبان مختلبف    یم و معبان یاز مفباه  یدیب جد چۀیدر ،هیسنده با استفاده از تشبینو

 ۀبسبت  ییگبو  ،رود  یکبار مب   خود به یلغو یدر معنا یا  واژهکه  ید. هنگامیگشا  یخواننده م

 ،اسبتعاره  ویبژه  ببه ه و یتشبب  امبا در  ،شود  یبه خواننده منتقل م یا  شده  نییتع شیپاز ییِمعنا

ببه خواننبده    یا  شده مشخص یمعان، دنشو  یخود دور م یلغو یها از معنا  آنکه واژه علت به

م یاز مفاه یتوجه ، حجم قابلک استعارهیا یه یک تشبی و گاه با استفاده ازشود  نمیمنتقل 

دیبده  ار آشکار در استعاره یبس ،هیتشب یژگین ویشود. ا  یدر مهن خواننده متصور م یو معان

گباه  یدر جا بنبد  ،(186: همبان )نبک:  شبود    یمب « کفبر »استعاره از « بند»که  یهنگامشود.   یم

 مسبتعارله  یت را ببرا یو محدود یسخت و رنج و همانند اسارت یگریم دیمفاه ،منهمستعار

ن اسبتعاره ببه   یب تبوان گفبت کباربرد ا     ین مب یدهد. بنابرا  یبه مهن خواننده انتقال م ()کفر

و « اهل تصوف» یبرا حما ن ۀن است استعاریاست. همچن دهیگسترش مفهو  مشبه انجام

 جامبۀ  ،دارند ینمخ! چون طاقت بار حمزه یا شی: حمزه گفت»در « صوف» یبرا« حما ن ۀجام»

 یمیمفباه  .(188: )همبان  «انبد  دن نهادهیبار کش یحما ن برا جامۀن ید که اید کشیحما ن بربا

همبراه ببا   ، یو بنبدگ  یریپبذ   تیمسبئول ، یحقارت و کبوچک ، و مشقت یمثل تحمل سخت

 شود.  یجاد میاهل تصوف در مهن خواننده ا یبرا« حمال» ۀاستعار

 یساز  بازمفهو . 2ب4

ن و محبدود  یمعب  ییمعنبا  یک واژه را کبه دارا ی، ه و استعارهیتواند با کاربرد تشب  یه مسندینو

وه ین شب یند و ببد یافرینو ب یگر به صورتید یجمالت یا عبارات و حتیدر قالب واژگان  ،است

به گسترش معنبا و مفهبو     یساز  توان گفت بازمفهو   یکند. م یخود را بازساز منظورمفهو  

م یو مفباه  یتا معبان نهد  میسنده یار نویرا در اخت یین توانایه ایتشب ،گریان دیب به انجامد؛  یم

جمالت مختلبف ببه    یعبارات و حت و ها  قت را در قالب واژهیک حقیا یمضمون  یا ک واژهی

به خواننده انتقبال  ، یلغو یرود و به دور از معنا  یار به کار میر از آنچه در زبان معیغ یصورت

 یهبا   وهیرا با ش یا داستانیت یحکا، ها و الفاظ  توان عالوه بر واژه  یه میدهد. با استفاده از تشب

که  (244: )همبان  «تر بود تشنه یروز هر ،اوفتاد دیبحر توحکه در  هر»کرد.  یساز  مختلف بازمفهو 

گرفتن و  بر در و د همانند عظمتیاز توح یم مختلفیقت مفاهیدرحق ،اید به دریه توحیدر تشب



 213/ 1396، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 6سال  ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 
 

ن کلمه بر تو یا ،درهاى حروف»شود یا   یم یساز  بازمفهو  ،غرق شدن و یغلبه بر وجود آدم

ورود واردات  ،ن نمونبه یب در اکبه   (26: )همان« تو تاختن آرد نۀیبه س لشکرها. اکنون بگشادند

 ی. درهبا اسبت  شبده  یبازساز ،و هجو  یو مکاشفات به وجود بنده در مفهو  لشکرکش یاله

است و هر آنچبه از   یوجود انسان ۀورود به شهر و قلع یبرا ییها  همانند دروازه کلمه، حروف

 .است شده یساز  تازان بازمفهو  ییهمانند لشکرها ،حق رسد

 فیتوص .3ب4

ون در یبالغ یه است. برخیتشب ۀاز اهداف برجست یکی، ان و شر  حالیب یف در معنیتوص

 .(332: 1372، اببوهالل عسبکری  )نبک:   انبد   ز اصبطال  وصبف اسبتفاده کبرده    ه ایف تشبیتعر

 «ردیب ه مورد استفاده قبرار گ یتشب ۀتواند به انداز  یال نمیک از صور خی چیه ،در وصف» طورکلی به

از نظبر کباربرد در    اسبرارالتوحید در  یهیر تشبب یتصاواز  یاریبس .(388: 1366، یکدکن  یعی)شف

وصبف  »: ردیب گ  یمب  بر را در یخود انوا  مختلف ،فیالبته توصرد. یگ  ین هدف قرار میل ایم

، «یزشب یاهبداف انگ »، «یالگوسباز »، «ف شبهود یتوص»، «یو اخالق یعرفانی و نیم دیمفاه

 «.ف حال مشبهیتوص» ،«مد  و م »، «دیتأک»، «گاهیت و جایف موقعیتوص»

 یو اخالق یعرفان و ینیم دیوصف مفاه. 1ب3ب4

و  یم و اصبطالحات عرفبان  یاند مفاه  ه توانستهیگاه در قالب تشب ،یعرفانسندگان متون ینو

ات مختلبف و اسبتفاده از انبوا     یب و روا هبا  داستانرا قابل فهم سازند. آنان با کاربرد  ینید

ه در یتشبب ابنبد.  ین مهبم دسبت   یاند به ا  توانسته ،اتین حکایدر اب ل  یتمث ازجملهب ه  یتشب

 یا  لهیگاه وسب ، تر است  پررن اش  یمیکرد تعلیکه رو ییها قسمتدر  ویژه به، اسرارالتوحید

 ین لباسب یکوترین»در نمونه  یبرا است؛ یو عرفان ینیم دیف اصطالحات و مفاهیتوص یبرا

محمبد  )« سبت یتواضع ن ۀیرایکوتر از پیاى بنده را ن هیرایچ پیلبا  تواضع است و ه ،که بنده پوشد

نبت و پوشبش فبرد    یکه موجبب ز « ه و لبا یرایپ»به  «ضعتوا»ه یتشب ،(297 :1366، بن منور

و »ن در یشود. همچن  یب خواننده میاست که موجب ترغ یبنده از فروتنیز یوصف شود، می

 ،(297بب 296: )همبان « فرومانبده  یاببان یان بیب ببود در م  یویب چون د ،کس که به نهاد خود رود آن

خواننبده ملمبو     یرا ببرا « رفبتن ببه نهباد خبود    »، ویبه د یه فرد خودرایسنده با تشبینو

د؛ یب افزا  یبه م  سنده به اغراق مشبهیشود که نو  یتر م  محکم یه هنگامین تشبی. ااست ساخته

 ی اوست.رانیشدن و ح اکنون محل گم ،وهاستیابان که مکان دیب یعنی
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 ف شهودیتوص .2ب3ب4

است. نثبر   یعرفان یا  حاصل تجربه ییشود که گو  یمشاهده م یمواردگاه  اسرارالتوحیددر 

راه عرفان  ا و بزرگانِیاول یا یمثل معشوق ازل یدر هنگا  سخن گفتن از موضوعات یعرفان

 صور خیال،ن هنگا  استفاده از انوا  یابد و در ای  یم یشهود یرنگ ،جانیشور و ه سبب به

ن ببود  آ مرد»ف است. ین توصیا یبرا یابزار مناسب ،مختلف آن یه و ساختارهایتشب ویژه به

. ینب یتبا بب  یطبواف کنبد. بنگبر    یالمعمور بر زور سر و تیند بار باَ ،ینجا نشسته در شباروزیکه ا

م که هر شب کعبه گرد تو طبواف  ینیب  یما م» و (265: )همان «دندیبد ،که حاضر بود هر .بنگرستند

ممکبن اسبت    .(138: )همان «آوردند  ین میا یرا براو کار؟ بازگرد که تکعبه چه را به و ت، کند  یم

 یا  ر از مباده و در تجرببه  یب در عبالم غ ، یالمعمور گرد کس  تیمثل طواف کعبه و ب یموارد

 ۀین موضبوعات فقبط در سبا   یب ا ،فها  عبا  اَ یاما در عالم ماده و برا ،ابدیقت یحق یعرفان

وار   و چبرخش پرنبده   (صی)تشبخ  یاست. طواف کعببه گبرد کسب    یرفتنیل پذیه و تخیتشب

 یه اسبت کبه ببرا   یبرخاسته از تشب ییرهایتصو ،(استعاره بالکنایه) یر بر سر کسالمعمو  تیب

 .است شدهیان ب ،ف شهود عارفانیتوص

 یالگوساز .3ب3ب4

ه اسبت. ببا   یاستفاده از تشبب  ،م در علو  مختلفیم و مفاهیفهماندن تعال یها از روش یکی

ان یشده مجادیا  و شباهت ایق جاد کرد تا خواننده بتواند بایا یتوان الگو و طرح  یه میتشب

بهره بردن  ،یالگوساز ،گریان دیابد. به بیرا در محتوا و معنا، ز مختلفیا دو چیدو موضو  

م و یمفباه  یبرخب  ،گر اسبت تبا بتبوان ببا اسبتفاده از آن     ید یا  ک حوزه در حوزهیاز طر  

 ،ر زبان عرفاندل یتمث .(63ب62: 1391، یشهر)نک:  را رفع کرد منظور ۀحوز مشکالت دشوار

است.  یو عرفان ینیاز مطالب د یاریم بسیتفه یبرا یالگوساز یها ن راهیاز آشکارتر یکی

از صبورت   یمعان انتقالرا  لیتمث یالگوساز، اسرارالبالغهدر  (92: تبا ی ب) یجرجانعبدالقاهر 

 نمونه: یبرا داند؛ میل یخود به صورت تمث یاصل

رت یها جمع کند و ببه بصب   یهمه را ،دیش آیآن است که چون کارش پ، خردمند مرد

لبه کنبد همچنانبک    یگبر را  یرون کند و دیدل در آن نگرد تا آنچ صواب است از او ب

کبه ببدان    همبه خباك را   ،رك ببود یب اگر ز ؛ان خاكیگم شود اندر م یناریرا د یکس

 محمبد ببن  )د ید آیان پدینار از میتن  فروگذارد تا د یجمع کند و به غربال، بود یحوال

 .(246: 1366، منور
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، هبا   شهیان کل اندیده از میح و برگزیانتخاب تفکر صح یبرا ،ن جمالتیسنده در اینو

 نبار یده به دیتفکر برگز، ن طر یکند. در ا  یان خاک را مطر  میدر م یناریافتن دی یالگو

 .یک به غربالگرین ۀشیافکار به خاک و انتخاب اند ۀیبقو  است تشبیه شده

، درک و شبناخت مشببه اسبت    یبرا یالگو و طرح یهیتوان گفت هر تشب  ینکه میا با

ف و یتوصب  یببرا  ییه گاه الگبو یتشب، اسرارالتوحیدز توجه داشت که در ین نکته نید به ایبا

فراتبر از   یو امبور  یمباد ریغ یهبا  ا درک جهبان یب و  یشناخت مکاشفات و تجارب عرفان

تبر    ک طبر  و الگبو برجسبته   یب ایگباه  ه در جیکاربرد تشب ،ن زمانیمحسوسات است. در ا

زد و یب باد برخ، دید آیها در خانه پد آفتاب به روزن خانه درافتد و مره: گفت» شود؛ برای نمونه:  یم

همبه کبون   : گفبت  .نبه : م باشد؟ گفتندیچ بیشما را از آن ه، جنباند یم یان روشنیها در م آن مره

: )همبان  «جنبانبد  یکه باد آن را م ییوشناان آن ریدر م ه استش دل بندۀ موحد همچون آن مریپ

مبباش در پبس    یچبون کبوه   ؛ش جاروبیباش در پ یچون گو !یاخ یا: خ ما گفتیش»و  (261

 یزیآنگه چ ،در خانه نشسته ای یلشکر سر همه خطاهاست؛ ایدن یدوست»و  (274: )همان «جاروب

 .(311: )همان «د؟یگر را راه دهد تا به خانه درآید

 یزشیاهداف انگ یبراف یتوص .4ب3ب4

 ،نیب عبالوه ببر ا  هاسبت.   بیب انبذارها و ترغ  و حینصا ۀگاه دربردارند یمتون عرفان اسالم

انبذار و   و بیب ترغ و قیتشو دارد وقرار  یمیمتون تعل ۀدر حوز اسرارالتوحیداز  ییها قسمت

ببا کباربرد    یسندگان متون عرفانیاست. عارفان و نو یهیبد یموضوع ،متونن یااقنا  در 

ن ی. همچنپرورانند میدر مهن مخاطب را معنا  ،متن یساز  و برجسته یساز  ه و آراستهیتشب

ا همبراه ببا آن ببه    یب ه یش را در سباختار تشبب  یخو یها بیانذارها و ترغ و ها حتیگاه نص

 اسبت کبه   شبه و رفتبار  یر اندییتغ یبرا یمحرکه، یکنند. استفاده از تشب  یخواننده منتقل م

سبنده ببر   یشبتر نو یر بیکند و باعبث تبأث    یجاد میرو  و مهن خواننده ا در یمضاعف ۀزیانگ

مشاهده  یمختلف یها صورتبه  یزشیه با اهداف انگیتشب اسرارالتوحیدشود. در   یخواننده م

در . حت خواننبده یانبذار و نصب   .3 ؛ق خواننبده یب و تشویترغ .2 ؛اقنا  خواننده .1: شود  یم

 ،گبر یان دیب ببه ب  اسبت؛  یزشین مؤثر کال  در اهداف انگاز ارکا یکیه یتشببعدی، شواهد 

 پردازد.  یا اقنا  مخاطب میب یترغ یا جمله به انذار یگر اجزایه در کنار دیتشب
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 ف با هدف اقنا  خوانندهیتوص. 1ب4ب3ب4

ه اسبت. در  یاستفاده از تشبب  ،اقنا  مخاطب ین ساختارها براین و پرکاربردتریاز بهتر یکی

 ،ش خبورد یچنبد آب بب  هر ؛خ حنظلیثل ادب کردن احمق را چون آب است در بمَ: خ ما گفتیش»

را  یا  هبر خواننبده  ، خ حنظلیه ادب کردن احمق به آب در بیتشب ،(245: )همان «تر گردد تلخ

 یبرازیر ر مختلف یاستفاده از تصاو ن استیدارد. همچن  یسازد و از ارتکاب آن بازم  یقانع م

 :به قصد اقنا  خواننده یان قواوردن در برابر سلطیتاب ن

ن یب ثل امَ را؛ یکس تاب ندارد و کس با او نبسد ا  به گردن دادن و یبا سلطان قو

ن یشبتن فبرا بباد دهبد تبا در زمب      یخو ،ردیب گه که بباد غلببه گ   هر، ش تریچون حش

خ بکند یاز ب، که گردن ندهند زفت را یها ن درختیو ا ،ابدیآخر نجات  گرداندش؛ یم

ر یکه ش ین غلط و تواضع کن تا برهیش او در زمیپ ،یاز او بترس ینیرا ب ریو چون ش

 .(245: )همان م بودیلکن کربود وم یعظ

 ق خوانندهیب و تشویف با هدف ترغیتوص. 2ب4ب3ب4

است. هبدف در   یمتعال یها  شهیمتوجه اعمال و اند، هیتشب یبیاهداف ترغ اسرارالتوحیددر 

ه گباه  یتشبب  ،ن سببب یاست. به هم یقیدن به وصال حقیرو  و رس یتعال ،یعرفان اسالم

از در خانقاه تبا ببه ببن    : گفت»حکایتِ . در ین هدف متعالیدن به ایرس یبرا ای است لهیوس

خ یشب  م!ینب یب یخ! کجاست که ما نمیش یا: گفتند ...د؟ینیچرا برنچ ؛ختهیخانقاه همه گوهر است ر

بهاسبت و شبباهت    ممدو  و گبران  یزیچ به خود  مشبه ،(210: )همان «خدمت! !خدمت: گفت

 یب خواننده به مشبه اسبت. از سبو  یناخودآگاه عامل ترغ ،به  ان مشبه و مشبهیشده مجادیا

سنده بر ید نویتمرکز خواننده و تأک یبرا یعامل مهم ،به بر مشبه  مقد  کردن مشبه ،گرید

 نظر است.مد یمعنا

 حت خوانندهیف با هدف انذار و نصیتوص. 3ب4ب3ب4

نبو    ،ن نمونبه یب ه شبخص جهبود اسبت. در ا   یدر تنب یلیتمث ی،انیت پایبماجرای زیر، در 

 مشاهده کرد:« یلتمث»توان در   یحت را میه و نصیتنب ۀبرجست

د. از یب ش بدیخبو  خ و ملّیت شای داد؛ عز یینایب ب  یسبحانه و تعالب  آن جهود را حق

، رفبت  یکبه آن جهبود مب    نخ براثر او برفت. چندایاز خجالت. ش، ختیخ بگریش شیپ

خ یشب .. .افت که بشودید و راه نیرس ین کوایتا آن جهود به پا، رفت یاو م یخ بر پیش
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و را اکب / د گفبتن یب اشتربان را سرد نبا: د و دست مبارك بر سر او نهاد و گفتیبدو رس

 .(131ب130: )همان« و شب رفتن یبیست غرا شیخو

 گاهیت و جایف موقعیتوص .5ب3ب4

ت و یب ف موقعیتوصب  یببرا اسبت   یا  لهیگاه وسب  اسرارالتوحیده در یاسته از تشبر برخیتصاو

ت مشبه آگباه  یاز حال و موقع ،هیتشبتوسط تواند   یخواننده م ،ن هنگا یگاه مشبه. در ایجا

خ یشب  درجبۀ : مرا گفت د ...یه و سلم به خواب دی  عل یک شب رسول را صلیتا » همانندِ شود؛

اسبت در   ینب یچبون نگ : ا رسول  ! او انگشت به من نمود. گفتی یبل: تم؟ گفیلبط ید میابو سع

مقبا  و  نمبایش  ، ن در انگشبتر ید به نگیابوسع ۀه درجیتشب که (105بب 104: )همان «یانگشتر

 :ن استید است. همچنیگاه ابوسعیجا

ه در طو  ی  علةالقاسم کرّکان رحمخ ابای... و شدیخ ما ابوسعیش یاند که روز آورده»

ن هبر دو  یا منزلت ایبگذشت که آ یشیدل دروه ب ...ک تختیهم نشسته بودند بر  با

کس خواهبد   هر: ش کرد و گفتیبدان درو یرو ید حالیخ ما بوسعیست؟ شیبزرگ چ

گبو  ، ک دلیب ک تخبت ببر   یب ک وقت ببر  یدر  یک جایند در یکه دو پادشاه بهم ب

 .(60: )همان« درنگر!

 دیتأک .6ب3ب4

برخاسبته از   یرهایتصبو  ۀلید به وسیتأک اسرارالتوحیدد معناست. در یکه گاه موجب تأیتشب

 یهبا   ببه   ا مضمون به مشبهیک موضو  ی هِی. تشبوجود داردمختلف  یها صورتبه  ،هیتشب

ن سخن تو زر شوشه یخ! ایش یا: گفت»حکایتِ د بر مشبه است. در یتأک یبرا یعامل ،مختلف

 ؛(272: )همبان  «اسبت  تو گبوهر ناسبفته   یخاموش ،تشوشه اس اگر سخن ما زر: خ گفتیاست. ش

کبه از نظبر معنبا ببا      (گوهر ناسبفته  = / سکوت = زر شوشه )سخن یدرپ  یه پیکاربرد دو تشب

 نده است.یگو منظور یبر معنا یدیتأک، اند گر متقابلیکدی

 نیب کاربرد اه است. یدر ساختار تشب یقرآن یها داستاند برخاسته از کاربرد یگاه هدف تأک

پس هرچند دست »در نمونه،  یبرا ؛با خوانندهاست  یاتما  حجت ییگو ،هاتیدر تشب ها داستان

، اگر همه بسا  ربع مسبکون ببود  ، دیکش یم یبر هرچه رقم آن خدمت ،دل برآورد  یایطلب گرد زوا

قبت ببردن پباى ملبخ     یبلکبه حق ، به کرمان  رهیصفت نقصان و سمت ز ،ونیآن بسا  هما در مقابلۀ

درخبور محضبر    یا  هیب ن موضو  که هدیان ایب یسنده براینو .(9: )همبان  «داشت مانیلش سیپ
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 ییکنبا  یعبارت« ره به کرمان بردنیز»برد.   یهره مب (المثل  )ارسالل یاز تمث ،است افتهیسلطان ن

ملبخ   یبه بردن پا ،شگاه حضرت سلطانیم به پیتقد یه برایهد نافتیتوان گفت   یاست و م

قت با اسبتفاده  یدرحق و هین تشبیسنده با استفاده از ای. نواست شدهه یان تشبمیسلحضرت نزد 

 .است کردهخود را مؤکد  ۀیهد یحقارت و کوچک ،یقرآن یاز داستان

 مد  و م  .7ب3ب4

ا م  و نکبوهش آن اسبت. در   یب مبد  و بزرگداشبت مشببه    ، هیتشبب  یاز اهداف اصل یکی

رو  ببازگردد   یر تعبال یهر آنچبه ببه مسب    یبراشتر یب، هیمد  در ساختار تشب اسرارالتوحید

 و م و موضبوعات خبالف شبر  و اخبالق    یاز مفباه  یاریبسب  ،شود و در مقابل  یاستفاده م

رو  و وصال ببه محببوب    یخ و هر آنچه مانع تعالین دشمنان اسال  و معاندان تاریهمچن

 ،هیتار تشبب افت هدف مد  و م  مشبه در ساخیشود. در  یه نکوهش میتشببا  ،است یقیحق

 :ممکن است یمختلف یها به روش

 ریحق یا  واژه ،و در م  ستبها و گران ستودنی یزیا چیواژه ، به در مد   مشبه .1ب7ب3ب4

 یز ببا توجبه ببه معنبا    یب مشبه ن یمعنا، هیتشب یان دو رکن اصلیتعامل م سبب بهپست.  و

وى ، تیتا چون از عالم مش» :مد  د؛ مثالیگرا  یا به جانب عظمت میا به حقارت و یبه   مشبه

: )حجبر ] یهِ مِبنْ رُوحِب  یب وَ نَفَخْتُ فِور یبه ز حاصل گشت یرا استعداد رو  و استکمال نفس انسان

 :همبان ) «اسبت ن راه یب ا ، خاشبۀ ا و آخبرت یبدانک دن»: م مثال ؛  (1: 1366محمد بن منور، ) «[(29

 .(285: )همان «ارچون مرد گنده بود ،دیحق برآ ههر آن نفس که نه ب»و  ،(205

ا درخبور  یب شبود    یق ستودن می ا ی ،ید شدن به کلماتیمق سبب بهبه   مشبه .2ب7ب3ب4

د لعنت یاز ق (تی)منبه   م  مشبه ،(304: )همان «است درخت لعنت ،تین منیا»در  مثالً ؛نکوهش

ببر  ن یت و آفبر یب هزاران تح»از نکوهش است. در  یخال آنبه بدون   شود و مشبه  یمفهمیده 

ت یب ت و شبمع انجمبن رشبد و عنا   یکه نجو  آسمان هدا ،ت اویب ن و اهلیبیط پاك صحابۀ روان

ن و نجبو  فلبک   یب که شمو  آسبمان د ، کبار عالمْ آراسته بود به وجود ائمۀ» و (3: )همان« بودند

ببه قصبد   ، دیکبار به ستاره و خورشب  ه روان پاک صحابه و ائمۀیتشب ،(4: )همان «ن بودندیقی

برخی سنده با کاربرد یندارد. نو یدرخور توجه ینوآور، کاربرد فراوان سبب بهاما  ،مد  است

ت یکه در آسمان هدا یا  ه به ستارهیتشب بخشد؛  یش خود را قوت میستا ،به  مشبه یود برایق

ال با  خواهد برد.یمشبه را تا اوج خ مد  ،درخشد  ین میقیا فلک ی
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ه و یک تشبیم یمد  و تفخ ،گریکدیا  با یکه در ق یه متوالیکاربرد دو تشب .3ب7ب3ب4

 یاو بباز پنداشتم که .. .چشم به من بازنگرست خ به دنبالۀیش»: شود  یافت میدر یگریحقارت د

بباز  در این حکایت،  ؛(72: )همان «ن ساعت مرا هالك خواهد کردیکه هم ،یاست و من بنجشک

در  (خی)شب ک مشببه  یفخامت  ،ریون دو تصیدر اد است. یخ و مریاستعاره از شو گنجشک 

 ،آنکبه بباز   سببب  بهن یآشکار خواهد شد. همچن (ندهی)فرد گوگر ید یتقابل با حقارت مشبه

 یه ببرا ین دو تشبیا، بخشد  یباز را قدرت م ۀگنجشک را و گنجشک قدرت و غلب یکوچک

 دارد. یدیتأک یگر نقشیکدی

 وصف حال مشبه .8ب3ب4

ه در زبان عرفبان اببزار   یت مشبه است. تشبیفیو ک تیف کمّیوصف حال مشبه شامل توص

سنده یاست. نو یها و اصطالحات عرفان مقا  و ها از حالخیلی ت یفیوصف ک یبرا یمناسب

و  یعرفان یها  اصطالحات و واژه یاریو بس یکم و تواند شدت و ضعف  یه میبه کمک تشب

 آتبش شبوق  آن  ،پاك عطا کند داریچون آن د» درمثال  یبرا ف کند؛یا مرتبط با آن را توصی

اگرچه ببه  » است. در ت شوقیفیف کیاز توص ینمود آتش ؛ در اینجا(296: )همان «رد؟یآرا  گ

 یائیب اول»ه یتشب ؛(47: )همان «اند از ابصار عوا  محتجب یریعرفهم غی  یتحت قباب یائیستر اول

 اییب اول نبدۀ ما ت مجهولیفیقت وصف کیدرحق ،«پوشش»به « یریعرفهم غی  یتحت قباب

 ،(120: )همبان  «چبون طوطکبت در سبخن آرنبد    زود باشبد کبه   »ن مردمان است. در یحق در ب

 .است شدهف یتوص یه به طوطیبا تشب ،ت سخن گفتنیفیک

   جهینت .5

و  شبد  یبا تأمل بر اهداف و کبارکرد بررسب   اسرارالتوحیددر  یهیر تشبیتصاو ،ن مقالهیدر ا

از نو  فشرده و  (هیتشب 342) ریتصاون یاز ا یاریبس .شداستخراج  یهیر تشبیتصوچهارصد 

 ،(مبورد  57) صیتشبخ  ،(مبورد  68) هیب بالکنا ۀاسبتعار  ،(مبورد  186) غیب ه بلیموجز است. تشب

 فشرده است. یهیر تشبیتصاون یب از پرکاربردتریبه ترت (مورد 31) استعاره

، یببه حسب   یه عقلیتشب 225، یو عقل یفشرده از نظر حس یهیر تشبیتصاو یدر بررس

است.  یبه عقل یه حسیتشبچهار  ،یبه عقل یه عقلیتشبشانزده ، یبه حس یه حسیتشب 97

از  یتبوجه  بخش قابل (درصبد  71.63) 245 یبا فراوان یر عمقیمجمو  تصاو ،گریان دیبه ب

ر یتوان کاربرد تصباو   یکه م یا  گونه دهد، به  یرا به خود اختصاص مه فشرد یهیر تشبیتصاو
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اثبر و   ین موضو  ببا محتبوا  یالبته ا دانست؛ ین اثر منثور عرفانیا یها ویژگیاز را  یعمق

 یعرفان یها  وند است. مشبهیدر پ آن یو اخالق ینید و یم و موضوعات عرفانیکاربرد مفاه

 دارد. اسرارالتوحید یهیر تشبیدر تصاو یا  ژهیسهم و ،ینیو د

ر آن از یتصاو، زبان عبارت است وحیداسرارالتآنکه زبان  سبب به، ریت تصویاز نظر ماه

ان ین اثر با بیا یهیتشب یرهایرد. تصویگ  یوار و سوررئال فاصله م  هیسا و مبهم یرهایتصو

ن یببه همب   ؛اسبت  یعقالن یا  شهیو حاصل اند یادراک حسمولود ، حیقاطع و صر و شفاف

آنکبه   علبت  ببه ، ییک مشابه است. از سویر کالسیتصاون نظر به یتوان گفت از ا  یمدلیل 

اثبر ببه    یل و انتقال محتبوا یو در ارتبا  با معنا و تحل یر به صورت اثباتین تصاویشتر ایب

البتبه   شبود؛   یک مب یک نزدیر کالسیز به تصاویاز نظر کارکرد ن، است خواننده شکل گرفته

 ،ریدر تصاو یص و جاندارانگاریبه و استفاده از تشخ  گاه مشبهیعت در جایکاربرد عناصر طب

 انجامد.  یک میر رمانتیآن به تصاو یکیمتن و نزد ییایگاه به پو

دارد و با  ییمعنا یکردیرو، یاثبات یبا کارکرد، اسرارالتوحید یهیر تشبیتصاواز ی سیارب

گسبترش  »اسبت.   تر آن به خواننده شکل گرفتبه  هدف بسط معنا و مضمون و انتقال آسان

 ین کارکردهبا یتبر   از برجسبته  ،«فیتوص» و «یزسا  بازمفهو » و «مستعارلها یمفهو  مشبه 

ر یتصباو  ۀژیب توان کبارکرد و   یوصف را م ،انین میاست. از ا اسرارالتوحید یهیر تشبیتصاو

وصف »: که از آن جمله است ل استیو تحل یقابل بررس یدانست که خود در انوا  مختلف

، «یزشب یاهبداف انگ »، «یالگوسباز »، «ف شبهود یتوص»، «یو اخالق یعرفان و ینیم دیمفاه

 .«ف حال مشبهیتوص» ،«م »، «مد »، «دیتأک»، «گاهیت و جایف موقعیتوص»

 منابع
 .میکر قرآن
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