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 مقدمه .1

است. این ارکان تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه  فن بیان، ارکان سنتی بالغت و ادبیات کهندر 

( 239 :1359 رجایی،)« ن معنی پس از رعایت مقتضای حالدر وضوح داللت بر آ» است هایییوهش

 است. چنینیناترکیبی چون تشبیه تلمیحی و استعارۀ تلمیحی نیز  هاییوهشو طبیعی است که 

فات و سیر و سلوک عرفانی اشکو عرفانی و احوال و متفکرات دینی را شاعر عارف  کهجاآناز

از آن حاالت بیان او نیز ک سبو شعری تصاویر دهد، دست می است و حاالت روحانی خاص وی را

و استعارۀ تلمیحی یکی از  یترکیبی مانند تشبیه تلمیح هاییوهشن برد کاربه  و تفکرات متأثر است و

ابزارها سبک ادبی عارفان را به سبکی تصویری تبدیل  گونهینابه کار بردن  این تأثیرها تواند بود.

اگر به سبک قرآنی بنگریم، » .است که در متون دینی نیز به کار رفته است اییوهشکرده است و آن 

« آیدکه سبک آن تماماً سبک تصویری به شمار می یاگونهبهتصویر ابزار بیان اغراض دینی است، 

 (.30: 1387)الراغب، 

در بسیاری از ابیات به تجارب عرفانی خود شاعر یا دیگر عارفان  کهینادر شعر عرفانی با توجه به 

آن است تشبیه و استعاره  ناپذیرییفتوصتجربۀ عرفانی نیز  ایهیژگیواشاره شده است و یکی از 

 -با یکدیگر تصاویر هنری هاآنترکیب یابد و از اهمیت فراوان میو تلمیح در بیان این تجارب 

در قرن ششم به سبب رواج علوم دینی و غلبۀ روح مذهبی، اشارات ». شودیمعرفانی متفاوتی ساخته 

کریم و قصص  قرآنراوان است. هیچ شاعری نیست که از الفاظ و مفاهیم و تلمیحات قرآنی و دینی ف

عطار نیز  (.103: 1381)غالمرضایی، « استفاده نکرده باشد وفوربهآن و احادیث نبوی در شعر خود 

نیست، یکی از محورهای سبک بالغی وی تشبیه و تلمیح است و این امر بیان وی  مستثنادر این میان 

حی کرده است. او با این عناصر بیانی احساسات و مکاشفات عارفانه را تا حدّ امکان تلمی –را تشبیهی

تلمیحی عطار به دو صورت مرسل و اضافی در بستر  یهااستعارهو  هایهتشببه تصویر کشیده است.

به تعبیرات قرآنی در آن نیست،  یااشارهدین و آیات و قصص قرآنی، قصص دینی که در آن 

که در آن اشاره ، تناسب لفظی اندکردهذکر در آثار خود ، قصص عرفانی که عارفان هامثلاحادیث، 

خاصی نیست، بلکه تلمیح آن از جهت شباهت لفظی میان دو واژه است. به همین  به داستان یا حدیث

 در عناوین هر بخش مشخص هاآنو تفاوت  یبندطبقه پژوهش نیز با همین معیار یهانمونهدلیل 

 است. شده
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ی شاعر عارف با ابزارهای عرفانی با محدودیت همراه است، یهاتجربهزبان در بیان  کهجاآناز

 یهاتجربهاعم از  را عرفانی یهاتجربهبا یکدیگر انواع  هاآنترکیب و تشبیه و استعاره و تلمیح چون 

که در سیر و  ییهاتجربهشود، و و درک مکاشفات الهی که در دم یا وقت حاصل می یالحظه

از نفس و آز و دنیا و امثال  مانند عنایت الهی و پرهیز هاتجربهآید یا مقدمات این سلوک حاصل می

در که عطار  این پژوهش آن است اصلی مسئلۀ، بر اسام این مقدمهکشد. به تصویر می این،

به  ییگوپاسخرای ب.؟شکل داده استچگونه و با کدام ابزارها بالغت عرفانی خود را ، الطیرمنطق

عطار، بر  یرالطمنطقبه کار رفته در  هاآناصلی این مقاله ابیاتی که تشبیه و استعارۀ تلمیحی در  ۀمسئل

این ابزارهای  یلۀوسبهای که اسام چاپ و تصحیح شفیعی کدکنی استخراج و تصاویر هنری

تحلیل شده است. الزم به ذکر است که است با تجارب عرفانی و مرتبط تصویرساز ساخته شده 

که بیانگر  شدهاستخراجاز ابیات  اییدهبرگزو نیست  موردنظردر این بحث  یااسطورهتلمیحات 

تصویرساز و عنصر بیانی یک صنعت هنری تنها شاید ذکر شده است. است موضوع اصلی پژوهش 

ان اغراض عرفانی مؤثرتر جلوه کند؛ برای بی هاآن ترکیب کردن و، خواننده نگذاردبر تأثیر شگرفی 

از  هاآن واردات و مکاشفات عرفانی بر روی و تأثیر معرفی این ابزار تصویرساز ترکیبیبنابراین 

 . ستاو نیز هتصویرهای شعری  درکارات عطار انگر ابتآید که بیمیاین پژوهش به شمار های هدف

شعر عطار  شناسیسبکو تصویرساز های و ابزار تصویر فنون اصلی علم بیان، ۀدر زمین

، هاآن دریا و با این پژوهش متفاوت است  هاآن برخی از آماری ۀجامع. استموجود هایی هشپژو

 :ستهاآن ۀازجمل .استای گوناگون ساختاری اشاره شده بر اسام اعتباره تشبیهاتبه تنها 

و مقالۀ برگرفته  دیوان عطار نیشابوریخیال در صور با نام  (،1374تیمور مالمیر ) ۀنامپایان.1

در  .(1377در سال ) شدهچاپ «عوامل مؤثر در تصویرهای عطار نیشابوری»با نام  نامهیانپااز این 

و از کرده  و ابتکاری تقسیمای دو گروه کلیشه بهرا  یالصور خپژوهشگر ، هنامپایانمقاله و این 

ده سخن به میان آور به در این دو نوع تشبیهمشبهٌۀ تشبیهات فشرده و گسترده و عناصر سازند

 است.

از  یامقاله «بررسی برخی خصایص زبان عرفان، تجربۀ عرفانی در نسبت با زبان».2 

(. نویسنده در این پژوهش به تأثیرگذاری 1387شده در تابستان )حمیدرضا سلیمانیان، چاپ

ناپذیری، ترین این خصایص بیانتجارب عرفانی بر روی زبان عرفان اشاره دارد و مهم

نمایی و هنری بودن معرفی شده است. در بخش هنری بودن زبان به این موضوع اشاره متناقض
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ائل ماورایی با درک شاعرانه مرتبط است و نگارنده این فرضیه را صادر کرده شده که درک مس

خود طبع شاعرانه و ذوق هنری او رسد خودبهتزکیه به مراتبی می ازلحاظکسی که »است که 

(، اما صرفاً به یکی از شگردهای بالغی یا شاعری خاص 167: 1387)سلیمانیان، « شودفعال می

 اشاره نشده است. 

الطیر عطار و ارتباط آن ررسی تطبیقی تلمیحات داستانی در قصاید ناصرخسرو و منطقب .3
ای است که نامه(، پایان1390از محمدصادق اتقایی کردکالیی در سال ) بینی شاعربا جهان

پژوهشگر با رویکردی تطبیقی، تنها به تلمیحات داستانی دو شاعر پرداخته است. در این پژوهش 

به انواع موضوعات دینی، مربوط به پیامبران، امامان، خلفا، صحابه و زنان دینی،  ابتدا تلمیحات

بندی شده، سپس هریک های دینی و حماسی طبقهتلمیحات درباری، ادبی و عرفانی و اسطوره

تر تقسیم شده است؛ برای مثال، در طبقۀ مرتبط با پیامبران، در مبحث از این موارد به موارد جزئی

سلیمان »از یوسف و چاه، جمال و زیبایی یوسف و پیراهن یوسف سخن رفته است. یوسف )ع( 
از مریم « نبی در ادب فارسی و تلمیحات سلیمانی در شعر دو شاعر بزرگ ایرانی عطار و سنایی

(، که مرتبط با 1391در مرداد سال ) شدهچاپآبادی پور سعادتجعفری و اعظم محمدی

  .)ع( استتلمیحات قصص سلیمان

از زینب بیگدلی از دانشگاه زنجان  الطیر عطاربررسی تشبیه و استعاره در منطق ۀنامپایان .4

های های پرکاربرد و ویژگیشبهوجهها و بهها، مشبهٌ (. در این پژوهش انواع مشبه1393در سال )

 الطیرمنطقتشبیهات ».5 ها فرهنگی الفبایی تنظیم شده است.تشبیهات عطار بررسی و برای آن

(، 1394شده در پاییز )چالی چاپمحمد پشتدار، مصطفی برزگر ولیکاز علی« اندیشۀ عطارآیینۀ 

که اسام آن بررسی تشبیهات مرسل و عقلی به حسی است. در بخش انواع تشبیه اضافی، به 

 بیان از کتاب« ماهی نفس»و « مصر عزت»اضافۀ تلمیحی نیز اشاره شده است و تنها به دو مثال 

 شمیسا اشاره شده که در این مقاله نیز آمده است.

 این مقاله موضااوعبیانگر این اساات که پژوهشاای مرتبط با ها پژوهشکار این  ۀموضااوع و شاایو

ست و اگر هم در زمین شده ا شبیه و  ۀانجام ن شده رویکردهایی میح پژوهشتلت متفاوت  هاآن انجام 

نیز  الطیرمنطقدلیل انتخاب تحلیلی اساات.  –و توصاایفیای کتابخانه روش این پژوهش. اسااتبوده 

 . است آن صنایع تلمیحی و شهرت ادبیدر بسامد کافی وجود 
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 . مباحث نظری2

 (Mystical experience) عرفانی ۀهنری و تجرب تصویر-2-1

صویر»از اولین معنایی که  سد میبه ذهن « ت صویر ذهنی»ر ست« ت صویری که در خیال و ذهن ؛ ا ت

. ویندگمی (20: 1380، )فتوحی  (inner picture)«عکس درونی»آن را یرد و گمی شکل شخص

اما در دانش ؛ رودمیزبان به کار و مانند آن در  پندار، تصاور، چون ایدههایی این معنا بیشاتر با واژه

صویر یا ایماژ ،بیانو بالغت  صویر در این پژوهش  ۀما از واژمنظور . ت استمتفاوکی اند معنای ت ت

و موجب زیباتر شدن و  عارف است ۀتخیل مبتکرانهنری یا شاعرانه است که حاصل ، تصویر ادبی

 است برای انتقال تجربیات عرفانیای تصویر در عرفان وسیله. شودمی شاعر تأثیرگذارتر شدن کالم

ند طبیعتهایی از واساااطهعارفان . و مقدمات آن  بهرهدینی و  یقرآنهای و داساااتانمفاهیم ، مان

  نند.کمی تلمیحی بیان ، رمزی یاتمثیلی، تشبیهیهای به صورترا  هاآن ویند وجمی

خود و رسیدن به کشف و شهود و وحدت « من»عرفانی لحظات گسسته شدن عارف از  ۀتجرب

الیقین. حق الیقین وعین، الیقینعلم: اندگنجاندهعرفای ما چنین مراحلی را ذیل سه عنوان ». است

: حق گویدیمعطار  کهچنانمعنای این سه به ترتیب عبارت است از دانستن، دیدن و بودن یا یافتن. 

کی عارف الاقل با دو سنخ تجربه روبرو است... ی»(.126: 1387)فوالدی،« بدانستی، ببین، آنگه بباش

طریقی  ۀتجرب»نی را با عنوان عرفا ۀوان این سنخ تجربتمی ]که[. ...عملی سیر و سلوک عرفانی ۀتجرب

است که سالک در هایی اشراقات و انکشاف ، احوال،دوم یاد کرد.« سیر و سلوک فرایند»و  «عرفانی

برای  (.76: 1386، )موحدیان عطار« شودمی سیر و سلوک با آن مواجه فرایندضمن یا در انتهای 

عارف باید مقدماتی را ست، هنیز  الطیرمنطقکه یکی از موضوعات مهم عرفانی  ۀتجربوارد شدن به 

« ویلیام جیمز» ازجملهپژوهان برخی عرفان فراهم آورد که در این پژوهش به آن اشاره شده است.

(William James)  بیان ناپذیری مواردی مانند(ineffablilty) ذرا بودن گ(transiency)  و

مواردی مانند روشن شدن  (R.M.Bucke)« موریس باکچارد ری»یا  ،(Possivity)انفعالی بودن 

و احسام جاودانگی و موحدیان عطار مواردی مانند شهودی بودن و عاشقانه  (photism)درون 

  (.94-92: همان) دانندمیعرفانی  ۀتجرب هایویژگیبودن را از 

این جهان  محصول ورود به جهانی فراتر از -موضوع عرفانترین برجسته -عرفانیهای تجربه

، باطنی عارفان به شعر فارسیهای با ورود تجربه». لبدطمی ایبیان ویژه وتصویر بنابراین ؛ مادی است
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در آنان است که ای و این موضوع نوآوری( 23: 1389، )فتوحی« ودشمی ساختار تصویر نیز متحول

 . اندبه یادگار گذاشته فارسی شناسیسبکو تاریخ ادبیات 

، زیرا است وصف تجارب عرفانی تا حدّ امکانتصاویر از آوردن عارفان یکی از اهداف مهم 

اما ». ناپذیری استاصلی تجارب عرفانی توصیفهای یکی از ویژگیکه اشاره شد،  گونههمان

از  رنگکمتا توصیفاتی هرچند  اندیدهدعرفا به دالیل گوناگون، خویش را ناچار  کهجاآناز

: 1387)فوالدی، « اندبردهرا به کار  هاآنبا امکانات موجود فهم بشری به دست دهند  هایشانیافته

عرفا دلشان را دلیل زبانشان و کشفشان را دلیل فکرشان ساخته و فکر را گواه صدق کشف » (.163

عرفانی ادبی )شعری(  متون، در میان متون عرفانی. هنددمی قرار اندچه دریافتهبیان آن ۀو زبان را وسیل

این مباحث  فن بیان و صنعت کالم در تبیین اسرار ۀشده به اضافمندی از دو بعد یادبه جهت بهره

بیان مضامین عرفانی  را برای بنابراین کسی که شعر، (99: 1374 ،)فاضلی« بوده استتر موفق

 ابزار تصویرسازها این شیوهیکی از . تخیل و تصویرسازی ندارد یریکارگبهجز ای چاره گزیندیبرم

 . ویر تلمیحی استتصو 

 تصویرساز هنری  ابزار 2-2

 ۀجنب» نیز ود هیم انتزاعی نقش اساسی داره در عینی کردن مفاتشبیخیال، های از میان انواع صورت

شبیه» به نظر جرجانی(. 1394:108 ،)رضوانیان و مقدسی« استر تقوی هاآن بصری که است  این ت

از معانی و احکام چیزی را برای چیز دیگر ثابت کنیم مثل اثبات شجاعت شیر برای  میحکمعنی یا 

که دلیل حق و باطل را از یکدیگر  جهتینازااثبات کنیم  «دلیل»را در مورد « نور»مردی و یا حکم 

همراه با که پایۀ آن بر تشبیه است، یا استعاره  اگر تشبیه. (53: 1386، )شفیعی کدکنی «کندمیجدا 

و سخن  دوچندانرا  اثبات نیرویباشد کریم و احادیث  قرآناز ای به داستان یا مثل یا آیهای اشاره

ضای حال مخاطب را به اق ست که . ندکمی تریکنزدت شبیه آن ا ما معانی را »یکی از کارکردهای ت

(. 1) (99: 1394مقدسی )رضوانیان و «آیدمیتشبیه برای حمایت از معنا کنیم یعنی میبا آن تعقیب 

به ؛ رد تا مفاهیم واالی خود را با آن بیان کندبمی کرد بهرهرعارف نیز در شاااعر خود از همین کا

 کاربرد است. پردر زبان عرفان همین سبب 

یا  قرآناز ای اشاره شود در طی کالم به آیه» کهیناعبارت است از ادبی در اصطالح  تلمیح

 و آن،( 259: 1317، )تقوی« هامعهود بدون ذکر آن ۀمشهور یا مثلی مشهور یا قص یحدیث یا شعر

اغراق ، باال بردن یا ایجاد زبان شعری ساز هنری دیگر کاربردهایی دارد مانندتصویرهای ابزارمانند 
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استفاده ، آفرینیمعنیایجاز، ، اشاره به حوادث تاریخی عصر، در اثبات صفتی برای ممدوح یا معشوق

 یکی ازاما ( 39 -36: 1366، )شمیساکاری و ابهام پنهان، یایجاد زبان رمز از تلمیح در مقام تمثیل و

از این  و تصویر هر شاعرو مقدمات آن واند بیان تجارب عرفانی تمیتلمیح دیگر کاربردهای 

هنری در علم بدیع  هایدر بالغت سنتی تلمیح از ابزار. عرفانی باشدهای و مکاشفهها دریافت

 در علم بیان ترکیبدیگر است که با ابزار ای از ابزار هنری، نویندر بالغت اما ، دوشمی محسوب

 . ری در تصویرسازی داردتو نقش مهم ودشمی

 بحث و بررسی -3

بسامد کافی  الطیرمنطقتشبیه و استعارۀ تلمیحی در  ازجملهچنانکه اشاره شد صنایع ترکیبی تلمیحی 

که اثری است تمثیلی، تشبیهی، تلمیحی و نمادین،  الطیرمنطقنظران، در دارد. بر طبق نظر اکثر صاحب

از طریق بیان مستقیم در سطح ادراک مخاطبان قرار »که تجارب عرفانی در آن، تجاربی است که 

... عقل با کمک تخیل از میان صور موجود در خزانۀ خیال معادلی محسوم و ملموم گیردینم

: 1386)پورنامداریان، « کندیمو سپس این معادل مشابه را جانشین اصل تجربه  یابدیمبرای آن 

هنری دانست که با استفاده از ابزارهای  –توان آن را یکی از بهترین آثار عرفانی(؛ بنابراین می292

اگر بپرسند که چگونه ممکن ». برای مثال کندیمیرساز و تصاویر هنری تجارب عرفانی زا بیان تصو

است از خصوصیات مرغی مانند بلبل یا مرغابی یا جغد برای مفاهیم عرفانی استفاده شود، در پاسخ 

شعر که باید آن را عصای سحرآمیز  شودیم یسّرمباید گفت که این امر با وسیله و ابزاری هنری 

 هاآن ۀازجملکه  (4: 1377)ریتر،« رد و آن تعلیل تخیلی استفارسی و یا کلید فهم آن توصیف ک

 ری است. در داستان سفر مرغان که در آثار پیش از عطارهن هاییحتلم -و استعاره هایحتلم -تشبیه

و  الفریقینهروضدر کتاب  و غزالی، روایت ابوالرجاء چاچی یناسابنالطیرهای هرسال ازجمله

نیز سابقه دارد در برخی از  (34 -29، مقدمۀ مصحح: 1392الدین رازی )عطار، نجم الطیوررساله

فراگیر و گسترده و  اندازچشمساختار هنری و »نیز هست مانند هایی از خالقیت عطار موارد، نشانه

بی و تلفیقی با تلمیح که تشبیهات در قالبی ترکی یریکارگبهو  (26)همان: « آورشگفت گیرییجهنت

 این پژوهش نیز هست.  موردنظر

 تلمیحی  ترکیبیصنایع  3-1
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به  الطیرمنطقعطار نیشااابوری تشاابیه دیگری در ، شااده در کتب علم بیانبردهنامعالوه بر تشاابیهات 

 ۀقلع»حکایت در  شاارح و تفساایر مثنوی معنوی مولویکتاب کار برده اساات که اسااتاد همایی در 

ورذات  االنسااانُ کهآنران ساالطان به حکم رفتن پساا»در دفتر شااشاام در بخش « ربایا دز هوش الصااّ

 (.2) نامیده است« تشبیه تلمیحی»را  مشابه آن«  علی ما مُنعَ حریصٌ

باید با آیات و قصص  هاشبه آنوجهاست که برای پی بردن به  صنایع تلمیحی از عناصر بیانی

است، « ایجاز» هاآن هایویژگی ینترمهمها آشنا بود و یکی از ها یا مثل، احادیث یا داستانقرآن

 ۀآن در گرو آشنایی با اسطوره و داستانی است یا استعار شبهوجهتشبیه تلمیحی که... درک »همانند 

 ترینیغبل اثیرابن ۀ(. بر طبق گفت263: 1392)شمیسا، « تلمیحی که بر مبنای داستانی به وجود آمده است

حسی مشهود و ممثل های نوع تشبیه، تشبیه معنی به صورت است که معانی موهوم را با صورت

 ۀو استعارتشبیه شود. می که این شیوه در آثار عرفانی بسیار دیده .(40: 1389، سازد )فتوحیمی

بیان تجارب  ازجملهانی رفکه مفاهیم انتزاعی عهستند  شگردهای تصویرسازی ترکیبیاز نیز تلمیحی 

مشاهده  الطیرمنطق ازجملهو در آثار عرفانی  دنکمی را به مفاهیم حسی مبدلعرفانی و مقدمات آن 

 شود. می

 الطیرمنطقدر تلمیحی  تشبیه. 3-2

 : کریم قرآنآیات )یا( و قصص بر اساس تلمیحی  تشبیه. 3-2-1

 و داود آهن خود کن چو مومااهمچ                      وماادی زره بر نفس شاچند پیون 3-2-1-1

 گرم  داود در عشق چون ویاو شاات                     گر شود این آهنت چون موم نرم                       

 (651- 650: 1392عطار )

عارف برای رسیدن به تجربۀ عرفانی به مقابله با نفس نیاز دارد. این موضوع امری دشوار است؛ 

به  )ع(داوود ۀبه معجزبنابراین شاعر آن را چون زره و آهنی سخت و محکم دانسته و با تلمیح 

. ند تا نفس آهنین را در وجود خود نرم کند و بر آن مسلط گرددکمی پیشنهادمخاطب خود 

قوله . هرگونه که خواستی بگردانیدی. گری ساخت که آهن در دست او چون خمیر شدیزره»

گویند پیش از او  ...(80/  21ا صنعته لبؤم لکم )و علّمن: قوله تعالی. (34/10) ا له الحدیدو النّ: تعالی

  (.278: 1340، )نیشابوری «گری ندانستکسی زره

 برید می آن  زمان  کاو  را  پدر سر         ناپدید            خود   در  همچو اسماعیل. 3-2-1-2
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 همچو آن یک دم که اسماعیل داشت         که او عمری گذاشت         کسآنچون بود                

 (4632و  4631: 1392عطار) 

 انفعالزودگذر و که نفس را در وجود خود قربانی کرده و به وصال حق رسیده و حالت  سالکی

خبر  چیزهیچاند که گویی از دمی قربان شدن ۀماعیل )ع( در لحظعرفانی دارد، مانند اس ۀرا در تجرب

« ای پدر کشتن من یک ساعت بیش نباشد و مرا ذبیح و درد یک دم بود»وید: گمی نداشت. به پدر

بُنَیَّ اِنّی أری فی المَنامِ اَنّی اَذبَحُک قوله تعالی: فلمّا بَلَغَ مَعهُ السَعی قال یا »(. 409: 1386، )بخاری

  (.102/  37« )فاَنظر ماذا تری

 ندهند  کمتر  کن  حیل  یوسفت                   المثلفیتو یعقوبی به معنی  گر. 3-2-1-3

 (1045: 1392عطار ) 

ها حق و حقیقت دست یابی باید ریاضتواهی به خمی گوید اگرمی در پاسخ به صعوههدهد 

مانند یعقوب )ع( که برای  آیدنمیبه دست  آسانیبهعشق الهی  چراکهبکشی و دل از دنیا برکنی، 

بیت تلمیحی ضمنی به زاری یعقوب در  در رنج و ریاضت به سر برد. هاسالرسیدن به یوسف )ع( 

 دارد. یوسف  ۀو آیات سورفراق یوسف 

 زان که مخلوقی بدیشان برگذشت   چون حالت بگشت                 زنان مصر بر  .3-2-1-4

 ایخانهدولتحالتی تابد ز                            ای چه عجب باشد که بر دیوانه                

 ننگرد  هیچ  از  پس  و  از  پیش  او           او                خویشبیتا در آن حالت شود                 

 (2804 –2802 )همان:

برد و مکاشفاتی بر او می عرفانی به سر ۀرا که در تجربکسی انفعالی عطار حالت در جای دیگر 

فلمّا  هد، به حالت زنان مصر تشبیه کرده که در هنگام دیدن یوسف دستان خود را بریدند.دمی دست

 (. 31/  12رَأیتَه أکبرتَه قَطَّعنَ اَیدیهُنّ و قلنَ حاشَ هلل ما هذا بشراً ان هذا الّا ملکٌ کریمٌ )

  عنکبوت  آن  ۀخان در   مگس چون      و آن که در وی ساخت قوت  دنیا  هست .1-1-5

 (2198 : 1392عطار) 

دنیا  هایشتصویرسازیعطار در  .استرفانی ع ۀبرای رسیدن به تجربدیگر ای مقدمهپرهیز از دنیا 

دنیاست به عنکبوتی تشبیه کرده که شکار عنکبوت شده  بستۀدلو آن را که عنکبوت  ۀخانبه را 
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: اِنَّ اَوهَنَ البُیُوتِ لَبَیتُ العَنکَبُوتِ هست کهنیز کریم  قرآناست. در ضمن، بیت یادآور این آیۀ 

(29/41 .) 

 ور ــبر کوه طای موسیجهالجرم               آتش ز دور ایدیده همچو موسی. 3-2-1-6

 (624،  1392عطار) 

الهی را دریافت  ۀکوه طور یا سینا رفت و نشان بهاز فرعون کناره گرفت و که  )ع(یهمانند موس

از  برای رسیدن به تجربۀ عرفانی باید یامقدمه عنوانبهسالک نیز ، و بر پیغمبری رسالت یافتکرد 

آسمان حقیقت به پرواز درآید تا در  ددور شو -از آن استای که فرعون استعاره -حیوانی خودنفس 

اِذ قالَ موسی ألهلِهِ اِنّی : داردنیز کریم  قرآن ۀتلمیحی به آی« آتش ز دور». و یکی از سی مرغ شود

جادوی مجاورت در . (27/7) لَعَلّکُم تصطَلوُن اَنَستُ ناراً سَاتیکُم منها بخَبَرٍ اَو اتیکُم بشهابٍ قَبَسٍ

 یدارد یآرزواین است که  هاآن ورد که یکی ازآمی بسیاری به ذهنهای موسی و موسیجه تداعی

 (. 43مصحح: ۀ، مقدم1392عطار، ) در پرندگانشوق دیدار سیمرغ همانند است به  )ع(حق در موسی

  خویشتن گم شود  از مرد را کو                            زین بیش من دولتی ندانممی .3-2-1-7

  فرعون یافت ۀدولتی کان سحر      در کون یافت                    کسهیچندانم می                

 (2609و  2608 )همان: 

شود و به می گماز خود  در مقدمۀ رسیدن به درک لحظات تجربۀ عرفانی سعادت سالکی که

 الیقینعینالیقین و خش تجربۀ عرفانی اشاره شد، به حقکه در ب گونههمانآورد و ایمان میحق 

ایشان جواب دادند که »است.  ساحران فرعون به موسی )ع( تشبیه شدهبه ایمان آوردن رسد، می

ما را درست گشت کان حجت قوی  و ایمبدیدهبدانچه  برنگردیمهرچند تو بگویی و تهدید دهی ما 

ال . چنانکه حق خبر داد از ایشان: قالوا الن نؤثرک علی ما جاءَنا من البیّنات... قوله تعالی: قالو است

قَالُوا آمَنَّا : و به این آیه نیز اشارت تواند بود( 3) (185: 1340، )نیشابوری« ضیرَ انّا الی ربنا لمنقلبون

  .(7/121بِرَبِّ العَالمین )

 دشوار در راه اوفتاد ای عقبه                       در چاه اوفتاد              یوسف توفیق. 3-2-1-8

 (1204 :1392عطار، ) 

که توفیق او در انجام دادن  یابددرمیی مبنی بر سجده کردن بتی، شیخ صنعان بر اسام خواب

 وحدت دوررسیدن به و  ات عرفانیشهوداز رسیدن به کارهای نیک در حال از میان رفتن است و 
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یوسف ای در جهت رسیدن به تجربۀ عرفانی، به مقدمه عنوانبهبه او لهی ا و عنایت توفیق ود.شمی

ال تقتُلوا یوسُفَ و اَلقوهُ فی غَیابتِ  ۀکه در چاه افتاده است. در چاه افتادن یوسف در آی شده )ع( تشبیه

 ( آمده است. 12/10الجُبَ )

 ستآزری اوهر که از زر بت کند   عشق گنج و عشق زر از کافریست             .3-2-1-9

       سامری قوم   نیستی   آخر   ز        از   کافری                  بود     پرستیدن   زر                

 (1022و  1021 : 1392عطار) 

پرستش زر و سیم و گنج و جواهرات از مقدمات مهم برای  ازجملهپرهیز از دنیا و متعلقات آن 

ضمن بازی با لفظ زر و آزر شخصی واسطۀ حق و یا سیر و سلوک عارفانه است. رسیدن به درک بی

پدر ابراهیم  ،تراشبتو  پرستبترستد به آزر پمی را که گنج و جواهر را از فرط عالقه مانند بت

ابراهیم به دل » ند.کمی حضرت ابراهیم را نیز تداعی شکنیبتضمنی  طوربهند و کمی )ع( تشبیه

ی رد که چگونه کنم تا بتان را قهر کنم تا این مردمان بدانند که این بتان چیزکمی خویش اندیشه

 :1340، ( )نیشابوری21/57) گفت: و تاهلل الکیدن اصنامکم تعالیحقکه و چیزی را نشایند. چنان اندنه

و پرستش آن تلمیح دارد.  زرین سامری  ۀبه گوسال که تکرار همان مفهوم استدر بیت دوم  (.48

قالَ فانّا قد فَتنّا قومکَ مِن بعدِکَ وَ اَضَلَّهم السامریُّ... : رمایدفمی طه ۀسور 88و  85 ۀخداوند در آی

 فَاخرجَ لَهم عِجالً جَسَداً لَه خوارٌ فقالوا هذا الهکُم و اله موسی فَنَسی. 

 قصص دینی:بر اساس تشبیه تلمیحی  3-2-2

  چون جواهر رهنمایعلم در وی     جمله تاریک است این محنت سرای              3-2-2-1

 یفزاجانوهر علم است و علم ااج                   جانت درین تاریک جای      راارهب                  

 بی راهبرای ماندهدر ــسکنون ااچ                               پاوسریب  تاریکی  درین تو                   

  کسی رااتابی پشیماناای خویش را                     بسی     از این جوهر تو برگیری گر                 

 (3536-3535: 1392عطار، )

 ۀتجربدشوار  فرایندشدن به است برای وارد ای مقدمهو رسیدن به حق خداوند  جستجو و طلب

موضوع جستجو و رد. بمی ت شهر از آن نامهفدر که عطار ،طریقی و سیر و سلوک عرفانی انیعرف

 ۀممقد خضر را»او در این سفر است  تشبیه شدهاسکندر و رسیدن او به آب حیات  طلب به جستجوی

لقرنین گوهری اذو. لشکر از من جدا افتد چه کنم باشد که به جایی افتم که: ضر گفتخ. لشکر کرد
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بدو داد و گفت چون از لشکر جدا مانی و درمانی این گوهر را بر زمین نه تا روشنایی دهد و به 

تعبیر  تواندیم( علم در این ابیات 4). (330 :1340، )نیشابوری« روشنایی این گوهر لشکر را دریابی

شود که از مراحل رسیدن به تجربۀ عرفانی است و در بخش تجربۀ عرفانی به آن اشاره « الیقینعلم»به 

این جان است که منبع » چراکهتوان به حق و نهایت تجربۀ عرفانی دست یافت؛ آن می یلۀوسبهشد و 

(. 118: 1، ج 1377)ریتر، « حقیقی معرفت صوفی است و... فوق علم است، زیرا پایان علم جهل است

گفتند که داند . دشمی بود بسیار و در سم اسبان ایشان یزهرسنگ، دندشمی در تاریکی»چون  هاآن

. که برندارد پشیمان بردارد پشیمان و هرها از این سنگ هر که: ؟ لقمان گفتچیستها این سنگ

: )همان« ر سبز بودروشنایی رسیدند نگاه کردند همه ز چون به. بعضی برنداشتند و بعضی داشتند

اگرنه پشیمان خواهد  یابدیمسالک نیز اگر در جستجو و طلب حق باشد به این گوهر دست . (332

 . ابیات نیز به همین داستان تلمیح دارداین در  چراغشبیا گوهر جوهر شد. 

  پادشاهمصرِ عزت تا شوی در                  زندان و چاه بگذر از همچو یوسف. 2-2- 3-2

  (660: 1392عطار) 

تلمیحی اساات و بر اسااام داسااتان  ۀتشاابیهی تلمیحی یا به عبارتی اضاااف ۀاضاااف« مصاار عزت»

شبیه شده است قرآندر  )ع(حضرت یوسف سا کریم عزت به مصر ت یز از پره(. 123: 1392، )شمی

چاه و زندان دنیا از مقدمات رساایدن به تجربۀ عرفانی اساات که در این بیت به بیرون آمدن یوسااف 

شتن از )ع(  شود. عارف نیز پس از گذ صر  سف عزیز م شد تا یو ست و موجب  شده ا شبیه  از چاه ت

الهی دست یابد  یهامکاشفهدرک  یتدرنهاتواند به مراحل و مراتب تجربۀ عرفانی و زندان دنیا می

 و عزیز درگاه خداوند متعال شود. 

 چند  خواهی  دید  بدخواهی  نفس             ماهی نفس              ۀای شده سرگشت .2-3- 3-2

  تا   توانی   سود   فرق   ماه   را      سر بکن این ماهی بدخواه را                                         

  مونس یونس شوی در صدر خاص                  خالص   ماهی نفست  گر بود از                

 (  666 – 664:  1392عطار)

لمیح به داستان حضرت تشبیهی تلمیحی یا اضافه تلمیحی است و در آن با ت ۀاضاف« نفسماهی »

: 1392به ماهی تشبیه شده است )شمیسا،  -دنیا در زندان میبه دلیل اسیر ساختن آد –یونس)ع( نفس

سالک  بیرون آمد و مرتبت یافت سالمتبهنفس « بدخواه»که یونس از درون ماهی  گونههمان( 123
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و به سیر و سلوک و مکاشفات  یافت اگر از اسارت نفس بیرون شود جایگاهی خاص خواهدنیز 

  رسید. واسطه از حق خواهدونی و آگاهی بیدر

 دان که صد رهزن بماند می در رهت        بماند        سوزناز تو یک  چو عیسیور  .3-2-2-4

 (4042: 1392عطار) 

و عملی عرفانی  ۀتجرب فرایندو سلوک  واندک به دنیا دارد از سیر  خاطریتعلقکه  کسآن

است برای رسیدن به تجربۀ عرفانی ناگهانی و  ایمقدمهو پرهیز از آن  ماندبازمیپیمودن مسیر تعالی 

 که عیسی )ع( به دلیل داشتن سوزنی بر فلک چهارم باقی ماند.  گونههمانطریقی. 

 احادیثبر اساس تشبیه تلمیحی . 3-2-3

 الجرم مهجور معنی آمدی                              دی      ااآم اــمردار دنی ۀاابست. 3-2-3-1 

 (674همان:) 

که  خطاب به بازاست برای رسیدن به کسب معرفت، ای که مقدمهدر معنای پرهیز از دنیا عطار 

پیر  یلۀوسبهتربیت شدن  که پس ازاست سالکی از نماد  سرشتی وحشی دارد و نیازمند تربیت است و

سالک پیش از رسیدن به مراحل تجربۀ عرفانی وابسته به دنیایی  یماید،پمی مراحل سلوک را، و مرشد

شاعر ضمن اشاره به حدیث الدُّنیا جِیفَهٌ وَ طُلّابُها کِالب به این ارزش است که همانند مردار است. بی

نیز به همین حدیث  2058در بیت . خوردن گوشت مردار حرام است حکم فقهی نیز توجه دارد که

که برای رسیدن به لحظات ناب مانند شده  ورشعلهنیز دنیا به آتشی  2072. در بیت اشاره شده است

و آن تلمیحی است به حدیث الدُّنیا حُلوَهٌ خَضِرَه فَمَن اَخَذَها مکاشفات عرفانی باید از آن دوری کرد 

،تعلیقات 1392عطار، رِکَ لَهُ فیها و رُبَّ منخوضٍ فیما اشتهت نَفسُهُ لیس له یوم القیامه الّا النار )بِحَقِهِ بو

 (. 365شفیعی کدکنی:

  ی من«کنز الیفنا»قناعت شد                     من یافزاجانالقلب غناءشد  .3-2-3-2

 (4599همان:) 

جاودان  گنجیدیگر است برای رسیدن به تجارب عرفانی. به همین دلیل به  ایمقدمهقناعت 

و حدیث الغنی غِنی  : القَناعَهُ کَنزٌ ال یفنی)ص(تلمیح دارد به حدیثی از رسول اکرم مانند شده که 

همچنین موضوع فناناپذیری یکی از موضوعاتی است که در عرفان بسیار به آن اشاره شده . القَلبِ
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که قناعت گنجی فناناپذیر دانسته شده؛ عالوه بر آن به اسطورۀ  موردنظراین بیت  در ازجمله

 جاودانگی نیز تلمیح دارد.

 تشبیه تلمیحی بر اساس احادیث و قصص قرآنی 3-2-4

 عشق یوسف هست بر عالم حرام               مدام    آتش غیرت روزد ـفیــم 3-2-4-1

 ( 1046همان:) 

عطار، )« کراهت مشارکت غیر است در حق او»در اصطالح صوفیان به معنای  غیرت

آتش غیرت . به آتش تشبیه شده استو از صفات خداوند است که ( 333،تعلیقات گوهرین:1383

به  رودینمحق  یسوبهورزد و آنکه جز لک به چیزی دیگر جز وجود حق عشق ذارد که ساگمین

همانند یوسف )ع( که غیرت الهی عشق مجازی . سدرمی عرفانی و حتی نهایت آن ۀمراحلی از تجرب

غیرت در مورد »و غیر حق را بر او حرام دانست و در آیات سورۀ یوسف به آن اشاره شده است. 

انّ اهلل غیور ال یحب ان یکون فی قلب العبد » ازجملهمبتنی بر احادیثی است که نقل شده  یتعالحق

 (. 92: 1371، )شهری« د اال اهللاح

 ها تشبیه تلمیحی از مثل 3-2-5

 خوش است  باش از وی که دوری بس دور   است چون آتشالمثل فی اه دنیاــش 3-2-5-1

  دور باش!  انااهاانزدیک ش دهااش ایااک     دورباش     شاهان  پیش   در   وداب   زان                 

 (966و  965 :1392)عطار 

و آن دنیا همانند شاهی است که باید از آن دوری کرد، مانند آتش که باید از آن دوری جست 

عطار، ) و اِن قارَبتَها عَظُم ضَرَرُها اِن باعَدتَها بَطَلَ نَفعُها، السُّلطانُ کالنّار المثلتلمیحی دارد به ضرب

پرهیز از دنیا و دوری از آن نیز یکی از مقدمات کسب معرفت (. 332،تعلیقات شفیعی کدکنی:1392

و شهودات معنوی است. سالک بهتر است همواره دنیا را چون آتشی خطرناک بداند که باید از آن 

واره شخصی به همین علت است که هم؛ ت بر این موضوعاسنیز حسن تعلیلی دوم بیت پرهیز کند. 

 . ندکمی پیشاپیش شاه حرکت و مردم را از او دور –باشور یعنی د –شاخ در دستدو ۀبا نیز
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  آمد پدیدزخم کژدم از کرفس    آمد پدید                نفس گر تو را نوری ز .3-2-5-2

 (2923:)همان

مقدمات برای وارد  ترینمهمبه است. دوری از نفس یکی از مصراع اول مشبه و مصراع دوم مشبهٌ 

از نفس  هایینشانهشدن به مراحل تجربۀ عرفانی طریقی و رسیدن به مرحلۀ نهایی آن است. حتی اگر 

پلید در آدمی پرورش یابد مانند کسی است که عقربی او را نیش زده است. اگر سالک از نفس پلید 

واسطۀ از هرگونه درک بی سوء را در خود از میان نبرد هاینشانهو نیش عقرب دوری نکند و آن 

تلمیحی به تفکری کهن دارد که اگر کسی را . این موضوع ماندبازمیالهی و سیر و سلوک عرفانی 

را  زدهعقرب»ور است: آن مشه المثلضربرود. می عقرب نیش بزند و کرفس بخورد در دم از دنیا

 (. 5( )1606: 1395، دهخدا)« کرفس دادن!

 سخنان مشهور  بر اساس تشبیه تلمیحی. 3-2-6

  همت استها پرّ و بال مرغ جان                     همت استها ملک جهان ۀنطف 3-2-6-1

 (2619:  1392عطار)

این تشبیه آمده  646. در چند بیت دیگر مانند بیت است اساطیری –تشبیهیای اضافه «مرغ جان»

توجه تمام به  بایعنی سالک ؛ همرغ جان تشبیه شد پروبالبه همت در معنای عرفانی آن  است. عطار

سیر و سلوک معنوی و شهودات باطنی برسد. پر بکشد و به  هاجهانملک  یسوبهواند تمی ،حق

المرءُ یطیرُ بهمّتهِ : استآمده نیز  نامهمرزبانسخنی مشهور که در باشد به  واند تلمیحیتمی حالیندرع

 (. 6( )381 مصحح: ۀ، مقدم1392عطار، )کالطَّیرِ یَطیرُ بِجَناحَیهِ 

  ماندآن چیز کو بت باز بتشد ااش                    ماندازااکه او در ره به چیزی بره .3-2-6-2

 (3343:)همان 

اند که آن دمی این مانندبهیرد، گمی که از فرط عالقه چیزی تمام زندگی او را در بر کسآن

دن به تجارب عرفانی یموضوعی که عارف برای رس. بت او شده باشد و او را بپرستد کسآنچیز یا 

برای رسیدن به لحظات ناب شهودی باید از دنیا و  یامقدمه عنوانبهعارف باید از آن دوری کند. 

 مأثوراتی»اشاره دارد به  حالیندرع. بازماندمتعلقات آن دوری کند و از هر چیز جز خداوند متعال 

لَعَهِ الحقِّ فَهُوَ کُلُّ ما شَغَلَکَ عَن مُطا»از قبیل  اندیخ صوفیه نقل کردهاز اولیای دین و بعضی مشا که
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،تعلیقات 1392عطار، ). )ع(ل است از امام محمد باقرنق المحجوبکشفاین سخن در ، «طاغوتُک

 (. 404شفیعی کدکنی:

 نام خاصبر اساس تلمیحی  تشبیه.  3-2-7

 همه بر کام زن  میزنی گا گر                                زن        تو چون شد گامدلدل درد    

 (4492 :)همان 

عنایت خداوند بر نزول درد در دل سالک،  کهجاآناز». مشهور است «شاعر درد»عطار به 

به شنود و می وی در طلب حقیقت است، سالک آنچه را در مسیر طریقت به گوش جان ۀبرانگیزند

، سبیکه)« داردیبرنمو جز در پی درمان این درد قدم  بیندمی درد ۀبیند، همه را از ناحیمی چشم جان

حقیقی و و معرفت که موجب طلب عشق  دین و عشقدرد تلمیحی  ۀدر این اضاف(. 208: 1389

 یسوبهو  بپیمایدتوانند راه تعالی را می آن یلۀوسبهکه  تشبیه شده استبه دلدل  ،رسیدن به آن است

ن گفت که اسب )دلدل( در اتوهمچنین می درک مکاشفات الهی و یا تجربۀ طریقی عرفانی برود.

 یااسطورهزمینۀ تلمیحی آن را  توانیماز جایگاه خاصی برخوردار است به همین دلیل  هااسطوره

 نیز دانست. 

 الطیرمنطقدر  تلمیحی ۀاستعار -3-3

تشبیهی است که مشبه آن حذف شده اما در پشت آن استعاره  ۀتلمیحی نیز همانند استعار ۀاستعار

 ۀاستعار»از نوع  استعارهدر بسیاری از مواقع . نیز هست تلمیح به داستانی یا مثلی یا سخنی مشهور

است که با ادات « اداتی ۀاستعار»است و گاه از نوع « جاندارانگاری»یا « تشخیص» صورتبهو « مکنیه

و  هایانگارانساناین (. 372: 1387، فوالدی)فریند آمی ید و تشخیص خطابیآمی ندا پدید

عالم و های یرد که وجود حضرت حق در تمام ذرهگمی نشئتعارف نیز  ۀیشاند ازها جاندارانگاری

 . موجودات و کائنات ساری است

 کریم  قرآنقصص و آیات بر اساس تلمیحی  ۀاستعار. 3-3-1

 با سلیمان قصد شادروان کنی                   در زندان کنی      کهیوقترا دیو . 3-3-1-1

 (621 :1392عطار، ) 

در عرفانی باید از آن دوری جست.  ۀبکه برای رسیدن به تجراست  از نفس امّارهای استعاره دیو

تعبیرات برای  ینترجذابدارد که یکی از  )ع( سلیمان تلمیحی به داستان دیو و بند کشیدن دیو نفس
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یَعمَلونَ لَه ما یَشاءُ مِن ، است کههم آمده  قرآندر . استحقیقی عشق رسیدن به نفس و مقابله با 

 شکراً و قلیلٌ من عبادیَ الشّکورمَحاریبَ و تماثیلَ و جِفانٍ کَالجوابِ و قُدورٍ راسیاتٍ اعملوا آلَ داوودَ 

و آخَرِیَن : نیز به زندانی بودن گروهی از دیوان به دست سلیمان اشاره شده استای در آیه. (13/ 34)

 . (38 /38مُقَّرنین فی االصفادِ )

  و مرغ طور شوی آ به میقاتهم                 دور شو     میبهی فرعونهم ز  .3-3-1-2

 (625: 1392عطار) 

خواهد: نخست مانند موسی دور شدن از در این بیت مخاطب سالک است و از او سه چیز می

رسد که مرغ طور شدن نتیجۀ دو فرعون، دوم به میقات حق آمدن و سوم مرغ طور شدن. به نظر می

تواند چون مرغ تقاضای نخست است زیرا سالک چون از فرعون نفس دور شود و به میقات آید می

 طور بهو اماراتی است که سالک را  یلدالغرض از مرغ طور »ی رسیدن به نور باشد. طور راهنما

کند و طور، معراج روحانی است که سالک چون به قلۀ آن رسد حقیقت و قاف معنی راهبری می

،مقدمۀ 1383)عطار، « نمایدشود و حقیقت چهرۀ خود را به او میها از پیشش برداشته میحجاب

وَ لَمّا جاءَ موسی لمِیقاتنا وَ کَلَّمَهُ رَبُّهُ  ۀبیری قرآنی است با تلمیح به آیتعنیز  «قاتمی»(. 299مصحح:

(؛ بنابراین سالک زمانی که یکی از مقدمات رسیدن به تجربۀ عرفانی 7/143) اَنظُر اِلیکَاَرِنی قال ربِّ 

 ود. تواند به معراج روحانی و حقیقت نائل شیعنی دوری از نفس را گذراند می

  ایتا برون آید ز کوهت ناقه                    ای کوه خود در هم گداز از فاقه 3-3-1-3

 (634: 1392عطار) 

است که در آن به این موضوع صوفیان منزوی و غارنشین  نماد خطاب به کبک خرامان،این بیت 

و از نفس دوری کوه خودی را در هم گداخت و فنای در حق از طریق فقر که باید اشاره شده است 

تشبیه کرده است  )ع(صالح ۀمعجزوی این حالت را به . از آن ظاهر شود حق و حقیقت ۀتا نشانکرد 

 (.73/ 7قد جاءَتکم بنیهٌ مِن ربِّکم هذه ناقه اهلل لکم آیهً ) :استالهی تعبیر شده  ۀناقبه  قرآندر که 

، چشمیاهس، یموسرخ، بلند کوهان، ... آن بخواهیم که شتری بختیایمان نیاریم به تو و خداوند تو»

  (.324: 1386،بخاری)« آبستن از میان سنگ بیرون آری دوماهه
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 دور نبود گر بسی اسرار یافت                    در منقار یافت     « اهللبسم»آن که  .3-3-1-4

 (693: 1392عطار) 

و همواره یاد و نام خدا با کاری نیست با خلق روزگار او را وید که گمی هدهد خطاب به مرغان

و همواره یاد و نام خدا در ذهن و روح و بر  سالک نیز اگر همواره در راه طلب حق باشد. اوست

به هدهد در بیان این موضوع . دست یابدو مقدمات آن عرفانی  ۀواند به تجربتمیزبان او جاری باشد، 

 آغاز« اهللبسم»که با است به بلقیس  سلیمان ۀکه حامل نامتلمیح دارد داستان حضرت سلیمان در 

او را چیزی . ندکمی هدهد صفت که چنینیناو  یبتباهبزرگ  ۀسلیمان گفت بنویس نام». ودشمی

 اهللبسمب نمودند که بنویس عبداهلل سالم گوید او را در خوا. حقهای از نام میبود و نا یبتباه

  .(293: 1340، )نیشابوری« ن الرحیمالرحم

 خود را به چاه انداختهیوسف رفته بودند و طریقی ساخته                             . 3-3-1-5

 بفروختهوانگه  او  را  بر  سری      جان یوسف را به خواری سوخته                                   

 در هر نفس  فروشی یوسفیمی                             کسهیچندانی ای گدای می                

 پیشوای   پیشگه   خواهد   شدن            اهد شدن            چون پادشه خویوسفت               

 (4254-4251: 1392عطار)

به سه نکته از داستان یوسف اشارت شده است. نخست به چاه انداختن یوسف، در این ابیات 

از جان پاک و ای استعارهدوم فروختن یوسف، سوم عزیزی یوسف در مصر. یوسف در این ابیات 

از حق  واسطهبیعرفانی و آگاهی  ۀکه اولین قدم برای ورود به تجرب گوهر پاک وجود آدمی است

؛ اما وندشمی نهند و مانع عزت یافتن آنمی کنند و از دستمی ا تحقیردنیا دوستان آن ر است و

یوسف  اندگذاشتهعرفانی قدم  ایلحظهکه در سیر و سلوک و تجربۀ طریقی و  هاآنسالکان راه حق، 

 قرآناب فروختن یوسف در در ب کنند.و او را عزیز درگاه حق می نهندمیپاک وجود خود را ارج 

 /12لماً و علماً .). و لمّا بَلَغ اَشدَّه آتیناهُ حوه بِثَمن بَخسٍ دَراهم مَعدودهٍتعالی: وَ شَرَ :. قولهآمده است

  .(22و  20

 سرهفت مار سوختی از زخم                باغ هشت در               ای طاووسخه خه .3-3-1-6

 بیرونت فکندبهشت عدن وز    خونت فکند                             صحبت این مار در                     

 (653و  652: 1392عطار) 
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ارند. این ویژگی همانند دمی جلوه گری به زیبایی را دوست کهاست کسانی  طاووم استعاره از

د از آن ارد. موضوعی که عارفان بایدمی ردوو معرفت از حق و حقیقت  مار نفس است که او را

به بخشی در این ابیات مکاشفات درونی برسند.  ازآنپسدوری کنند تا به سیر و سلوک عرفانی و 

ساند تا وارد بهشت شود رمی که در آن طاووم به مار یاری است اشاره شده  از داستان آدم

حوا از به فریب خوردن آدم و  قرآن. در چند جای از ابلیس در سر مار پنهان شده بود کهدرحالی

ال یَفتنَنَّکم الشیطانُ کَما اَخرَجَ اَبَویکم من الجنهِ  آدمبنی: یا هدر این آی ازجملهابلیس اشارت رفته 

یق اسرائیلیات به . اما پنهان شدن ابلیس در سر مار و همکاری طاووم با مار از طر(27راف )اع

  قصص انبیا راه یافته است.های تفسیرها و کتاب

 بیزاری ستان  نفس بلّیاز                   شنیدی به جان              ب الست عشقچون  .3-3-1-7

 (643 : 1392)عطار 

(. 10: 1394، )بتالب اکبرآبادی« عرفانی است ۀعشق به نحوی نماد و نمودی از یک تجرب ۀتجرب»

عملی عرفانی است که عطار نیز  ۀیکی از مراحل تجرب نوعی تجربۀ عرفانی و یا عشقخی در نظر بر

و  گفت «ألست»انسان  که به تعالیحق است از ایاستعارهتشخیص، عشق  ۀبه شیو. به آن اشاره دارد

 شدهگرفتهنفس و عشق در نظر میان تقابل  که بلی گفت. در این بیت انساناست از  ایاستعارهنفس 

از آدمیان: أ لَستُ بِرَبّکُم قالُوا بَلی  ذرّتخداوند در عالم  و پیمان« عهد ألست»تلمیح است به و آن 

و آن را پاسخ  یابددرمیشود و الست حق را که سالک مورد عنایت الهی واقع میزمانی (. 7/172)

مقدمۀ تجربۀ عرفانی باید از نفس پلید خود دوری کند تا به تجارب شهودی و  عنوانبهگوید می

 عرفانی برسد. 

  در آتش نه قدم اهللخلیلچون قلم                         را  همچون  نمرود سر  بزن 3-3-1-8

 (630: 1392عطار) 

الیقین خواهد به حقدر این بیت تشبیه و استعارۀ تلمیحی، هر دو به کار رفته است. سالکی که می

را از سر بگذراند. او در مقدمۀ کار باید نمرود نفس را نابود  الیقینعینو  الیقینعلمبرسد باید مراحل 

کند و با ایمان به حق همانند ابراهیم )ع( به راه پرخطر یقین قدم گذارد تا به نهایت تجربۀ عرفانی و 

قالوا حَرّقوه و انصروا الهتکم اِن کُنتم فاعلین. قلنا یا نارُ کَونی  » قوله تعالی: فنای در حق نائل شود.

 (. 69 و 68/ 21« )بَرداً و سالماً علی ابراهیمَ
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 چشم  افتاده ست  بر  ما  یک  دمی    را همی                 سلیمانگفت ای سائل . 3-3-1-9

 همه زان یک نظر  این دولتهست      م من نه به زر                  نه به سیم این یافت                   

 (1669و1392،1668، عطار) 

و سعادت دولت  وید و دلیل رسیدن به اینگمی تری خود بر دیگر پرندگان سخنهدهد از دلیل بر

. و تفقّد الطیر ، فقال مالی ال آن تلمیحی است به داستان سلیمان اند ودمی را نظر و عنایت سلیمان

هر جنسی  (... چون سلیمان به حکم نشستی مرغان بر سر او سایه داشتندی از20 /27اری الهدهد )

 .(291: 1340نیشابوری، )« جفتی... و هدهد دانست برابر سر سلیمان بودی که او را دوست داشتی

 1645و  617در ابیات رسیدن به دولت و تجارب عرفانی و کسب معرفت نیز به عنایت الهی نیاز دارد.

خطابی و  ۀنیز نسبت هدهد و سلیمان، نسبت سالک در برابر حق است و با استفاده از استعار 1646و 

 او نزد سلیمان اشاره دارد.  وقربارجستان هدهد و سلیمان و ااداتی به د

 با پدر در معرفت شو هم صفت                         معرفتبی زادۀخلیفهای . 3-3-1-10

 (131: 1392عطار) 

گرفتار به متعلقات دنیوی که از حق و ابی است از انسان خطای استعاره معرفتبی زادۀخلیفه

و  شده است و رسیدن به معرفت الهی دعوت عرفانی ۀبه راه عرفان و تجربو حقیقت به دور افتاده 

. شده است اشارهرسیدن به تجربۀ عرفانی  ایمقدمه عنوانبهعنایت الهی در این بیت نیز به موضوع 

نیز دارد. قوله  –اللهیخلیفه ۀیعنی مرتب –به داستان آفرینش آدم و مقام او در ضمن آن نیز تلمیحی

 (. 2/30تعالی: وَ اِذ رَبُّکَ للمالئکهِ اِنّی جاعِلٌ فی األرضِ خلیفه )

 بباایاااد رفاات راه دور دور می                 نورگفت مااا را هفت دریا نار و . 3-3-1-11

 جذبت کند در یک نفس ایماهی    چون کنی این هفت دریا باز پس                                     

 ( 4155-4154: 1392عطار)

جا به لحظات تجربۀ عرفانی در این ابیات ماهی استعاره از حقیقت و وصال حق است. در این

شود. حقیقتی که در حقیقت کلی ناپدید می جاآنمراتب نهایی آن اشاره دارد که سالک در  یژهوبه

تواند یادآور داستان یونس شود. ماهی میدر درون او مستغرق می یزچهمهمستغنی است و  یزچهمهاز 

آن. ماهی  هاییدشوار)ع( نیز باشد. هفت دریای نار و نور استعاره است از هفت مقام سلوک با همۀ 

یونس )ع( را بلعید و او را از میان دریا نجات داد. سالک عارف نیز زمانی که مقدمات تجربۀ عرفانی 
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پیوندد و به فنای در و این راه دشوار را بپیماید و لحظات ناب شهودی را درک کند به ماهی حق می

لَلَبِث فی بطنه اِلی نّه کانَ منَ المسَبّحین و ال اَفالتقمَه الحوتُ و هوَ مُلیمٌ. فلَ»رسد. قوله تعالی: حق می

 (.144-142 /37« )یوم یبعثونَ

 قصص دینی بر اساس تلمیحی  ۀاستعار. 3-3-2

 هم سیر پیل ؟ ، عنکبوت مبتال                       راه خلیل   کی تواند شد درین . 3-3-2-1

 (3507 : 1392)عطار 

سوی رسیدن به بهعملی عرفان  ۀو تجربراه خلیل استعاره از راه معرفت خداوند و سیر و سلوک 

کند مگر مورد عنایت و هرکسی به آن راه پیدا نمی. ندهمان راهی که مرغان در آن بود؛ اوست

به است تلمیحی بیت  .قرار گیرد و مقدمات تجربۀ عرفانی را یکی پی از دیگری بگذراند یتعالحق

 ابله با آن و نزدیکی به خداوندو مق یشکنبتاو بیشتر در راه  چراکه، )ع(به ابراهیم قصص مربوط

 . وشیدکمی

 بااز  نمـرود وز   فرعون  از مانده                    چیست دنیا آشیان حرص و آز 3-3-2-2

 شدت داشتــهش به شدادگـاه    کرده قی بگذاشته        قارونگــاه                 

 ( 2065و 2064همان:)

و طریقی یعنی پرهیز  یالحظهمهم رسااایدن به تجربۀ عرفانی  یهامقدمهدر این ابیات به یکی از 

آشیانۀ حرص و آز اشاره شده است. عارفی که هنوز وارد این راه دشوار نشده است  عنوانبهاز دنیا 

صهمانند هریک از این  ستان هایتشخ ها در زمینۀ حرص و آز دنیوی دارد. آنست که تلمیح به دا

 قرآنهای قصص قرآن و تفسیرها آمده و در شده در کتاب بردههای نامیتشخصداستان هریک از 

 (7نیز اشارات آشکار و ضمنی به آنان هست. )

 را این فرعون  ریش گیر آن گاه  را                  پشم درکش همچو موسی کون. 3-3-2-3

 (2995همان:)

ای است برای رسیدن به تجارب عرفانی. از آن مقدمهپرهیز ای از نفس پلید است و فرعون استعاره

موسی )ع( ریش فرعون را گرفت و موجب آزار او شد و پی به دشمنی خود با موسی برد. عارف 

فرعون و برد. این بیت به داستان موسی و نیز اگر با نفس مقابله کند، نفس پی به دشمنی ما با او می
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ریش فرعون را بگرفت و بکشید. فرعون گفت این آن »آن بخش از کودکی موسی اشاره شده که 

 (.153: 1340دشمن من است )نیشابوری، 

 کریم  قرآنآیات نظریه و  بر اساس استعاره تلمیحی. 3-3-3

 تا کنندت هر نفس صد جان نثار                      واربنال از درد دل داوودخوش 

 ق را از لحن خلقت رهنمای اخل                    رگشای     اابه معنی ب حلق داوودی

 ( 649و  648: 1392عطار)

 –یالحظهتجربۀ عرفانی  .از حق و حقیقت است واسطهیبآگاهی از لحن خلقت نوعی آگاهی 

است. این  –لقت و نظامی هماهنگصاحب کل خ -واسطه از حقنیز به معنای درک بی یامکاشفه

موضوع به آگاهی از لحن خلقت تعبیر شده است. در این بیت لحن خوش عندلیب به لحن خوش 

که معتقدند بهتر است « الصفااخوان»)ع( تشبیه شده است و لحن خلقت تلمیح دارد به نظریۀ داوود 

یعی ،تعلیقات شف1392منظومۀ خلقت و هستی را در یک نظام موسیقایی و هماهنگ دید )عطار، 

 آوازهمها با او (. در ضمن، ابیات به داستان داوود)ع( و آواز او، که پرندگان و کوه321کدکنی:

 ( اشاره دارد.34/10بودند و آیۀ و لقد آتینا داود منّا فضالً یا جبال اوّبی معه و الطیر )

 احادیث بر اساس تلمیحی  ۀاستعار. 3-3-4

 آشکارا بر تن و جان هم تویی                                       هم تویی   گنج پنهانگرچه در جان   

 (75: 1392عطار) 

عرفانی  ۀاست که برای رسیدن به تجرب میاز حق و حقیقت در وجود آدای استعاره «گنج پنهان»

کنز » ۀبه عبارتی ترجمباید آن را در دل داشت.  ات آن که در درون سالک پنهان است،و مقدم

کُنتُ کَنزاً مَخفِیّاً فاحبَبتُ ، به داستان آفرینش آدم و حدیث قدسی نیز هست که تلمیحی دارد« مخفی

یاری گرفته و او را عطار خطاب به خود خداوند از این حدیث . اَن اُعرَفَ فَخَلَقتُ الخَلقَ الُعرَف

 . دانسته استهمان گنج مخفی 

  تناسب لفظیجهت بر اساس تلمیحی  ۀاستعار. 3-3-5
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 گرفتار آمده  طاسیدر بن                                       لنگ در کار آمده         موریچو ای 

 (2753همان:) 

شخصی که گرفتار دنیا و از رسیدن به تجربۀ عرفانی به دور است، به موری ناتوان تشبیه شده 

کند. زمانی که مورچه در آن بیفتد خوار درست میاست. طام، گودال مانندی است که مورچه

« نمل»تواند به ابتدای سورۀ می« طام»( از طرفی 8شود. )می خوارمورچهتواند فرار کند و اسیر نمی

(. به 27/1شود: طس. تلک آیاتُ القُرآنِ و کتابٍ مُبین )گونه آغاز مینیز اشاره داشته باشد که این

 رسد که این تناسبی لفظی است و اگر تلمیحی دارد از این جهت است. نظر می

 قصص عرفانیبر اساس تلمیحی  ۀاستعار. 3-3-6
 حالی نیافت منتهاملکت بی                                     عالی نیافت همت هر دلی کاو          

   آتشی در پادشاهی اوفکند                                     کان شاه بلندبود  همتآن ز          

 (2631و  2630: 1392عطار، ) 

ای است از نهایت تجربۀ عرفانی که عارف و سالک برای رسیدن به آن منتها استعارهملکت بی

احوال به همت عرفانی و توجه مطلق به خداوند متعال نیاز دارد. عطار همت عرفانی را مسبب انقالب 

داند که بر اسام قصص عرفانی پادشاهی بلخ را رها کرد و در سلسلۀ اهل تصوف می« ابراهیم ادهم»

ذکر ابراهیم بن ادهم »نیز در  االولیاءتذکرهدر  قرار گرفت و لحظات ناب شهودی را درک کرد.

 (.9به این موضوع اشاره شده است. )« اهلل علیه رحمه

 گیری نتیجه

، به انواع شگردهای بیانی نظر دارند. در این پژوهش جمله عطار نیشابوریهجری ازششم  شاعران قرن

عطار توجه خاص مبذول شده است. تشبیه  الطیرمنطقدر  هاآن به تشبیه و استعاره و تلمیح و ترکیب

کریم،  قرآنآیات  عبارت است از زمینۀ تشبیهات تلمیحی اوقرار گرفته و  او کار ۀاسام و پای

دیگر موجود در آن مانند های تو عناصر و شخصی پیامبرانهای احادیث، قصص قرآنی و داستان

، ماهی، نمرود، فرعون شتر صالح)ع(، طاووم، هدهد، آب حیات، سوزن عیسی زنان مصر، ساحران،

هات و این تشبی .بزرگان پیشین هایی بر مبنای اسرائیلیات و برخی از سخنانپرستی و داستانو بت

بیشتر به داستان پیامبران  ،اند. از میان قصصبه صورت مرسل و اضافه نمایان شدهاستعارات تلمیحی 

و با استفاده از ابزار ترکیبی تصویرساز تشبیه و استعارۀ تلمیحی اشاره شده  هاآن و معجزات
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)ع(، )ع(، داوود)ع(، سلیمان)ع(، یوسفاز میان پیغمبران بیشتر به قصص آدم تصویرسازی شده است.

 )ع( و یونس)ع( تلمیح شده است. )ع(، عیسیموسی)ع(، ابراهیم

نیز از میان آیات و احادیث و قصص بیشتر به مواردی که مرتبط با لحاظ معنایی و مفهومی از

وجه تام به نفس پلید و دوری از حرص و آز و ت تراز ازمفاهیم دنیا و متعلقات آن و پرهیز از آن، اح

تصاویری برای بیان کردن معانی و  ،خداوند متعال باشد اشاره شده است. با تکیه بر این موضوعات

واسطه از عرفانی و رسیدن به نهایت آن و آگاهی بی ۀمقدماتی که عارف برای ورود به راه تجرب

شده است. مانند رسیدن به عشق حقیقی، در طلب خدا بودن و یاد نیاز دارد، ساخته  هاآن حقیقت به

توجه به صفات  های الهی و عنایت خداوندی،و ستایش او، رسیدن به همت عرفانی، دریافت نشانه

 خداوندی، از خود جدا شدن و به خدا رسیدن. 

 ۀاستعارو  ،مورد 96عطار  الطیرمنطقکلی بسامد تشبیه تلمیحی در طوربر طبق این پژوهش به

نیز که با تجربۀ عرفانی وار در پیوست خواهد آمد. مواردی فهرستکه  استمورد  116تلمیحی 

 در برخی ازند و به تجارب عرفانی و مقدمات آن اشاره دارند، در جدول ذکر خواهد شد. امرتبط

سیمرغ، اژدها، ققنوم به موارد مرتبط با اساطیر مانند دیو، مرغ و نیز تلمیحی های استعاره تشبیهات و

به دلیل  . از این میانای دیگر به آن پرداخته شده استکه در مقاله و آب حیات اشاره شده است

عرفانی و مقدمات آن اشاره  ۀابیاتی که به تجرب ،موضوع پژوهش و اهمیت تشبیه و استعاره در آن

یری از شگردهای بالغی گهای ذهنی خود و بهرهوتحلیلعطار با تجزیه دارند، ذکر شده است.

تلمیحی، مضامین و تجارب عرفانی  –صنایع تلفیقیتصویرساز، در قالب تصاویر هنری با استفاده از 

 تصویر و هنر و ادب برده و در این زمینه توفیق تمام یافته است.  ۀرا به عرص

 مرتبط با تجارب عرفانی تشبیهات تلمیحی

منبع 

 تلمیحی

شماره 

 بیت
 تلمیح بهمشبهٌ مشبه

ت 
حا

می
تل

ی
دین

و 
ی 

آن
قر

 

و  650

651 

 

نفس )و 

مبارزه با 

 آن(

آهن سخت و 

 محکم

نرم شدن آهن به  ۀو معجز قصۀ

 داوود )ع( دست

34/10(   )21/80) 
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4631 

و 

4632 

 

قربانی 

 کردن نفس

قربانی شدن 

 اسماعیل )ع(

)ع(  براهیمقربانی کردن ا

 را )ع(اسماعیل

(37/ 110) 

1045 

 

دل کندن از 

دنیا و 

رسیدن به 

حق و عشق 

 الهی

دل کندن از 

یوسف )ع( و 

رسیدن به عشق 

 الهی

قصه زاری یعقوب در فراق یوسف 

 )ع( و صبر او

2803-

2804 

 

حالت 

انفعال 

هنگام 

رسیدن به 

مکاشفات 

 درونی

 زنان مصر
بریدن دستان خود هنگام دیدن 

 یوسف )ع(

2198 

 

و دلبستۀ  دنیا

 آن

و  خانه عنکبوت

 مگس در آن

انّ اوهن البیوت لبیتُ 

 (29/41)العنکبوتِ

624 

 

نفس )و 

دوری از 

 آن(

گیری موسی کناره

 از فرعون

داستان موسی )ع( و رفتن او به کوه 

 طور

(27/7) 

2608 

و 

2609 

 

گم شدن از 

و خود 

ایمان 

آوردن به 

 خدا

ایمان آوردن 

 ساحران فرعون 
 (7/121داستان موسی و ساحران )
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1204 

 

از میان رفتن 

توفیق الهی 

 شیخ صنعان

به چاه افتادن 

 یوسف )ع(

داستان یوسف )ع( و به چاه افتادن او 

(12/10) 

1020 

و 

1021 

 

پرستش 

چیزی از 

فرط عالقه 

)و دوری از 

این 

 موضوع(

 آزر بت پرست
 شکنی حضرت ابراهیم )ع(آزر و بت

(21/57 / )(20/85-88) 

3534-

3536 

 

طلب و 

 خداستایش 

اسکندر و 

آب  جستجوی

 حیات

داستان اسکندر و جستجوی آب 

 حیات

660 

 

گذشتن از 

دنیا و 

رسیدن به 

مرتبتی 

 خاص

گذشتن یوسف 

و عزیز )ع( از چاه 

 مصر شدن

داستان به چاه افتادن یوسف )ع( و 

 عزیز مصر شدن

664-

666 

 

نفس اسیر 

)و شدن 

دوری از 

 آن(

ماهی که یونس 

)ع( را در خود 

 ساختاسیر 

داستان یونس )ع( و اسیر شدن او در 

 شکم ماهی

(37/ 139-144) 

4042 

 

پرهیز از دنیا 

و متعلقات 

 آن

 داستان عیسی )ع( و سوزن عیسی و سوزن
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4492 

 

درد دین و 

عشق 

پیمودن راه 

 معرفت

دلدل و گام زدن با 

 او

 قاطر سواری پیغمبر )ص( و هدیه

حکمران پیامبر از سوی آن به  شدن

 مصر

ث
دی

حا
ا

 

674 

 

دنیا )و 

پرهیز از 

 آن(

 و طالبها کالب هالدنیا جیف مردار

4599 

 

قناعت 

)دوری از 

حرص و 

 آز(

 نیکنز الیف هالقناع گنج جاودان

1046 

 
 آتش غیرت الهی

ب ان یکون فی قلب ان اهلل غیور الیح

 اال هلل العبد احد

ل
مث

 

965-

966 

 

شاه دنیا )و 

پرهیز از 

 آن(

 آتش
کالنار، ان باعدتها بطل نفعها السطان 

 و ان قاربتها عظم ضررها

2923 

 

پدید آمدن 

نفس در 

وجود آدمی 

)و دوری از 

 آن(

کرفس دادن به 

 گزیدهعقرب
 زده را کرفس دادن!عقرب

و 
ر 

هو
مش

ن 
خنا

س
 

2619 

 

همت 

 عرفانی
 بال مرغ جانپرو

المرء یطیر بهمته کالطیر یطیر 

 بجناحیه

3343 

 

پرستش 

چیزی )و 
 پرستش بت

کلّ ما شغلک عن مطالعه الحق فهو 

 طاغوتک
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دوری از 

 آن(

 

 استعارات تلمیحی مرتبط با تجارب عرفانی

منبع 

 تلمیحی

شماره 

 بیت
 تلمیح بهمشبهٌ مشبه

ی
دین

و 
ی 

آن
قر

ت 
حا

می
تل

 

621 

 

نفس )و 

 دوری از آن(
 دیو

 داستان سلیمان )ع( و دیو

(34/13) (38/38) 

625 

 

نفس و دوری 

به  از آن و

درگاه الهی 

 نائل شدن

فرعون )میقات و 

)... 

داستان موسی )ع( و فرعون و رفتن 

 موسی به کوه طور

(7/ 143) 

634 

 

فراموشی 

خود )و 

دوری از 

نفس و ظاهر 

 ۀشدن نشان

 خدا(

بیرون آمدن شتر از 

 دل کوه
 (7/37صالح )ع( ) ۀناق

693 

 

عنایت خدا 

)به فرد 

 سالک(

هد عنایت یافتن هد

 سلیمان )ع(توسط 

داستان سلیمان )ع( و هدهد که 

 بلقیس شد ۀپیک نام

4251-

4254 

 

جان پاک 

 آدمی

پاکی وجود یوسف 

 )ع(

افتادن یوسف )ع( به چاه و فروختن 

 (12/20او و عزیز مصر شدن )

652-

653 

غرور )و 

دوری از آن( 
 (7/27داستان آدم )ع( و طاووم ) رور طاوومغ
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گری و جلوه 

 به زیبایی

643 

 

 عشق

 نفس

خدا که از انسان 

 پرسیده است

انسان که به خدا 

 گفت بلی

 (7/172ر )عالم ذّ

630 

 

نفس )و 

 دوری از آن(
 نمرود

گذشتن ابراهیم )ع( از آتش 

(21/68) 

و  1668

1669 

 

دولت رسیدن 

 به عنایت حق

عنایت سلیمان )ع( 

 به هدهد

داستان سلیمان )ع( و برتری هدهد 

(27/20) 

131 

 

رسیدن به 

عنایت الهی و 

دعوت 

سالک به 

 سوی حق

عنایت حق به آدم 

 در میان فرشتگان
 (2/30آفرینش آدم )ع( )

3507 

 

راه معرفت 

 حق
 راه خلیل

شکنی ابراهیم )ع( و داستان بت

 (21/57تالش او در راه معرفت )

و  4154

4155 

 

 هفت دریا

 جذب ماهی

 هفت مقام سلوک

جذب ماهی یونس 

 )ع(

پیشینیان به هفت دریا و اعتقاد 

 داستان حضرت یونس )ع(

و  2064

2065 

 

نفس و 

حرص و آز 

)و دوری از 

 آن(

 /فرعون/نمرود

 شداد/ قارون

یک از این پادشاهان که داستان هر

 در حرص و آز مشهور بودند
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2995 

 

نفس پلید )و 

 دوری از آن(
 موسی )ع( و فرعون فرعون

و 
ن 

رآ
ه ق

آی

یه
ظر

ن
 

و  648

649 

 

هماهنگی 

خلقت و 

 آگاهی از آن

هماهنگی سخن 

داوود )ع( به هنگام 

 سرودن

 الصفااخوان ۀداوود )ع( و نظری

ث
دی

حا
ا

 

75 

 

حق و حقیقت 

در وجود 

 آدمی

 گنج پنهان
کنت کنزاً مخفیاً فاجبت ان اعرف 

 فخلقت الخلق االعرف

ب 
اس

تن

ی
فظ

ل
 

2753 

 

دنیا و اسیر 

 شدن در آن
 نملابتدای سوره  موری ناتوان

ی
فان

عر
ص 

ص
ق

 

و  2630

2631 

 

همت عرفانی 

 سالک

همت عرفانی 

 ابراهیم ادهم
 ابراهیم ادهم

 

 تصحیح شفیعی کدکنی است. الطیرِقمنط ابیات بر اسام ۀشمار*

 

 نوشتپی
)خطیب قزوینی، « و فخامه أمرِه فی فنّ البالغه، و أن تعقیب المعانی به »گونه است: اصل این جمله این .1

،1999/1420 :329.) 

 بر درخت گندم منهی زدند                  از طویلۀ مخلصان بیرون شدند  مولوی:  .2

طویله در اصل به معنی رسن و طنابی است که بدان پای »نویسد: استاد همایی در شرح این بیت می         

رشته و سلک است؛ یعنی جا به معنی ه ستوران را در علف بندند؛ و اینستوران را بندند  یا رسن دراز ک

از رشته و سلک مخلصان بیرون شدند. توضیحاً این بیت متضمن صنعت تلمیح و تشبیه تلمیحی است؛ 

کند که از شجرۀ منهیّه خورد و از بهشت به این جهت که شاهزادگان را به حضرت آدم ابوالبشر تشبیه می

 ( .52:  1360)همایی، « ت بیرون افتادعدن که مقام مخلِصان )بکسر الم( یا مخلَصان )بفتح الم( اس

 50/  26و  72 /20 .3

 در حکایتی گفته است :  الحقیقهحدیقهسنایی در باب اول در   .4
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 همچو خضر نبی درین ظلمات         ای سکندر درین ره آفات     »

 ( 116)سنایی، ص« کانت             تا به دست آید آب حیوانت  آر  گوهر  پای  زیر 

 در بخش پند دادن پدر مجنون را می گوید : ،لی و مجنونلینیز در « نظامی» .5

 (101:  1381زهری است به قهر نفس دادن                کژدم زده را کرفس دادن )نظامی الف، 

 مولوی:  .6
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 پیوست

  اعم از تجربۀ عرفانی الطیرمنطقتشبیهات تلمیحی 

ستانی شبیهات با زمینۀ تلمیحی دا سل( –ت  -سالک( 208مهد ) -تابوت قرآنی -دینی )ر

( غار 634( کوه خود )629ابراهیم )ع( ) –سااالک و آنکه از نفس رها می شااود( 624موساای)ع( )

( 650) داوود)ع( -( سالکی که در مقابله با نفس است666و 665 و 664( ماهی نفس )640وحدت )

سالک سی)ع( ) -صعوه و  سف توفیق )( 1045)یعقوب  -سالک( 1033مو شق(( 1204یو  -دل)عا

گم شدن از  -( بیخود شدن از خود و ایمان آوردن به خدا2098بت ) -( زر1230چاه( )یوسف)در 

( نفس )و سوزاندن 2744چاه بال )( 2609 -2608( )خود و ایمان آوردن ساحران فرعون به موسی)ع

یا طریقی آن(  –2802حالت انفعالی زنان مصااار ) -حالت انفعال هنگام تجربۀ عرفانی لحظه ای 

 (.4632- 4631)قربانی کردن اسماعیل  -( قربانی کردن نفس3154شکنی( )بت )بت  -(2804

شمع)مرسل(  -سر بریدۀ یحیی در طشت دینی )رسل( -تشبیهات با زمینۀ تلمیحی داستانی

( 660یوسف)ع( ) -( سالک660( مصرعزت )645ندن خر عیسی )سوزا -( از میان بردن نفس212)

 -سااالک حقیقی( 671و آب زندگانی)معانی جاودانه( ) خضاار)آنکه معانی جاودانه به همراه دارد(

سااالیمان و ما  -او )خدا و سااایمرغ(( 1022- 1021آزری )-( هر که از زر بت کن754داوود )ع( )

ه درون چاه کسی ک -( هرکه را زر راه زد1229عیسی)ع( ) -( دختر ترسا1077مور ) -)موجودات(

یعقوب  -( سالکان راه حق2995ی فرعون را )ریش گرفتن موس -( پشم درکشیدن دنیا2131بماند )

( 3849چاه ) -( زنخدان3841( چاه زنخدان )3841یوسااف )ع( ) -( دختر زیباروی شاااه3319)ع( )

( آنکه وابساااته به 4005( براقی از عدم )3861-3860لحن داوود )ع( ) -لحن خوش کنیزکان مطربه

یوسف  -( روی پادشاه4048( سف )عیو -( پسر زیباروی شاه4042عیسی )ع( ) -متعلقات دنیاست

(4411.) 

( 325)معراج او  -احترام مرسلین (5خیمه )مرسل( ) –آسمان تشبیهات با زمینۀ تلمیحی قرآنی

صدق ) -( خانۀ دل628آتش طوق ) صنعان(834مقعد  شیخ  شقی  شب عا شب) شب و ام روز  -( 

مگسااای که در خانۀ  -( آنکه به دنیا عالقه دارد2198خانۀ عنکبوت ) -( دنیا1262 -1261قیامت )

 ( 3289( طوق لعنت )2616( عشاق الست )سالکان راه حق( )2198عنکبوت خانه ساخته )

ــبیهات با زمینۀ تلمیحی احادیثی مرده ای بر روی خاک  -)منِ انساااان با وجود ناپاک( تش

( 609علی )ع( ) –( تو609عثمان ) –( تو608عمر ) –( تو608ابوبکر) –( تو سااالک و مخاطب233)
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یا ) یا674مردار دن بۀ دیوانگی ) -( جوانی1760مرداری) -( دن دوزخ پرآتش  -( نفس1986شاااع

یا1991) تار دن یا2058مردار ) -( گرف ته ) -( دن یا2072آتش افروخ ناعت( 2219آتش تو ) -( دن  -ق

 (.4599کنز الیفنا )

غیرت )در برابر عشق دیگر مانند  -آتش یحی احادیث و قصص قرآنیتشبیهات با زمینۀ تلم

 (.1046)یوسف و زلیخا( 

ــطوره ای ــبیهات با زمینۀ تلمیحی اس ( 646( مرغ جان )26( مرغ گردون )8مرغ جان ) تش

( لب 2662( مرغ همت )2655مرغی تیزپر ) -ی( همت عرفان2643مرغ همت )( 1451اژدهای دهر )

 (4492دلدل درد )( 4521( مرغ جان )3848آب حیات ) -دختر شاه

( رخش کبر و سرکشی 349سیمرغ جان ) حماسی -تشبیهات با زمینۀ تلمیحی اسطوره ای

 ( 4008( رخش ناچیزی )2183)

 -بای دختر شاهیروی ز (2045اقطاع شیطان ) -دنیاادبی  -تشبیهات با زمینۀ تلمیحی داستانی

 ( 3846عذرا )

مور  -آنکه در بن طام دنیا گرفتار استقرآنی  -ادبی -تشبیهات با زمینۀ تلمیحی داستانی

(2753 ) 

( 965آتش ) -شاه دنیا و سخنان مشهور امثال و حکمی -تشبیهات با زمینۀ تلمیحی ادبی

حال آنکه  -او پدیدار اسااات ( حال آنکه نفس در وجود2619پر و بال مرغ جان ) -همت عرفانی

 (3343عالقۀ وافر به چیزی )پرستش بت( ) (2923عقرب گزیده و کرفس خورده )

 (1182مغز کائنات ) -عشقصوفیانه  -تشبیهات با زمینۀ ادبی

مکاران  -زنان( 146طلسم ) –گیتی )باور قدیمی(  عامیانه -تشبیهات با زمینۀ تلمیحی ادبی

ساااخن ( 4321قاف تا قاف جهان )فرماندهی اساااکندری( )( 1802جبّۀ درویش ) -( آفتاب1770)

 ( 4538طال و زر ) -نیکو

ستانی شبیهات با زمینۀ تلمیحی دا شاهی  –دینی -ت ( 1829نمرود وقت ) -من)دیوانه(پاد

 (3533غ اسکندر )گوهر شبچرا -علم( 2065- 2064فرعون، نمرود، قارون و شداد )حرص و آز( )

تاریک سااارای سااالوک  -( جوهر علم3538 و 3537و  3536جوهر و این جوهر ) رهبر جان در 

سلوک3535) سرای  سکندر در ظلمات ) -( بی رهبر در تاریک  ستجوی حق و 3535ا ( طلب و ج
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طلب و جسااتجوی اسااکندر در طریق ظلمات و رساایدن به آب حیات  -رساایدن به وادی معرفت

(3534- 3536 ) 

 اعم از تجربۀ عرفانی الطیرمنطقستعارات تلمیحی ا

 .(269خواجۀ خورشید ذات )پیامبر( ) استعارات با زمینۀ تلمیحی دینی)رسل(

ستانی ستعارات با زمینۀ تلمیحی دا سل( –ا خضر مرغان ( 660زندان و چاه )دنیا( ) دینی )ر

یوسااف ( 1041و 1040و 1039( یوسااف )در چاه( )حقیقت گم شااده( )808)طوطی و سااالک( )

( هدهد 2132و  2131( چاه )دنیا و متعلقات آن( )2132یوسف )پرهیزکننده از زر و سیم( )( 1045)

( ای ابلیس طبع پرغرور )انسااان مغرور( 1645و رهبر سااالکان و مرغان)هدهد ساالیمان( ) الطیرمنطق

)سااالکان راه حق( ( ذره 2996و  2995( این فرعون )نفس( )2951( ابلیساای )منی و منیّت( )2915)

آن ماه ( 3507راه خلیل )راه ساالوک و معرفت حق( )( 3319( یوسااف گم کرده )حقیقت( )3319)

 (.3850چاه )زنخدان( )( 3627یوسف وش )

ــل( ــتانی دینی )رس ــتعارات با زمینۀ تلمیحی داس  ای خلیفه زادۀ بی معرفت قرآنی -اس

نمرود ( 621ساالیمان ) -دیو (625) فرعون بهیمی)نفس(( 618- 617( ای هدهد هادی شااده )131)

( بلی 643الساات عشااق )( 641( یارغار )636( ناقه )راندن آن( )635ناقه )یافتن آن( ) (630)نفس( )

فانی( بلی نفس )643نفس ) بۀ عر مار )نفس()651- 650)آهن و زره  -نفس( 644( )تجر و  652( 

سیر نفس شدن( ( 656( مار زشت )655( مار )653 ( 665( این ماهی بدخواه )663)حبس ذوالنون )ا

( سااالیمان )خدا( و 1230( چاه )زنخدان دختر ترساااا( )693آنکه بسااام اهلل در منقار دارد )هدهد( )

( 2978) (موساای )ع(( ای سااپهساااالر طور )1674و  1673و  1669و  1668دولت )عنایت الهی( )

 (4254 و 4253و 4252و  4251( یوسف )جان پاک آدمی و حقیقت( )4155و 4154ماهی )حق( )

  (.1021سامری )کافری و زرپرستی( )قوم قرآنی  -استعارات با زمینۀ تلمیحی داستانی

ستعارات با زمینۀ تلمیحی احادیثی ( شاامع 75گنج پنهان )حق و حقیقت در وجود آدمی( ) ا

( بحر تقوی و حیا )عثمان( 457( یوسااف ثانی )عثمان( )448( شاامع جنت)عمر( )440دین )عمر( )

شن )یار پیامبر)ص(( )466( قطب دین )علی )ع(( )466( باب علم )علی )ع(( )457) ( 487( نجم رو

 ( 4566( شمع دین )2075آتش پرست )دنیاپرست( )

( 20( گلشاان نیلوفری )دنیا( )18طاء و سااین )آیۀ قرآن( ) ســتعارات با زمینۀ تلمیحی قرآنیا

( الست و شنیدن 2825( بی نوران )آنها که معرفت و تجارب عرفانی بی بهره اند( )824نقاش غیب )
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( این جان پاک و دمیدن آن )جان 3155آن )صاادای غیب الهی در هنگام درک بی واسااطۀ حق( )

 ( 3844( قاب قوسین )ابروان دختر شاه( )3274رینش آن( )آدمی و آف

 (.2753طام )دنیا( )و تناسب لفظی  استعارات با زمینۀ تلمیحی قرآنی

ــمون قرآنی و احادیثی  ــتعارات با زمینۀ تلمیحی مو  6)( 2070 -2066الشاای )دنیا( )اس

 مرتبه(

 ( 649) لحن خلقت قرآنی -نظریه ای –دینی  -استعارات با زمینۀ تلمیحی داستانی

( دیو 620دیو )نفس( )اسطوره ای  -دینی )رسل( –استعارات با زمینۀ تلمیحی داستانی

 (552)( مار هفت سر )نفس(621)نفس( )

ــطوره ای  ــتعارات با زمینۀ اس ( اژدها )نفس( 1288( دیو )شااایطان( )677ای مرغ زرین )اس

( 2962خنی پراژدها )جسم و تن( )( گل2917( دیو )نفس( )2310( اژدهای هفت سر )نفس( )2296)

 ( 4663( مرغ روحانی)انسان کامل( )3270اژدهای جان ستان )سختیهای راه سلوک( )

ستعارات با زمینۀ اسطور ای سیمرغ )خدا( 825جبریل مرغان )طاووم و سالک( )دینی  -ا  )

(2143) 

 ( 449دیو )شیطان( ) احادیثی -دینی -استعارات با زمینۀ تلمیحی اسطوره ای

خاکستر )خاکستر ( 2562خاکستر )خاکستر ققنوم( )ادبی  -استعارات با زمینۀ اسطوره ای

( خاکساااتر و ساااوزاندن خود )خاکساااتر ققنوم( 3099-3096هم ساااوزاندن خود( )ققنوم و در 

(4041 ) 

ــتانی ــتعارات با زمینۀ داس همت عالی )همت عرفانی( و ملکت بی منتها )نهایت عرفانی  -اس

 .(2631و  2630تجربۀ عرفانی( )

 ( 2947رور( )فرعون )عجب و غ پادشاهی -دینی –ستعارات با زمینۀ تلمیحی داستانیا

ــتعارات با زمینۀ نظریه ای   1094) (1086 -1084ساااایه )صاااورت موجودات و مرغان( )اس

 ( 1129- 1124) (1095و

 )خوک( نفس( 146گنج / طلسم ) )باور قدیمی( عامیانه -استعارات با زمینۀ تلمیحی ادبی

یا )هفت مقام سااالوک( ( هفت در3245و  3244( داغ دل )ریاضااات ساااالکان( )1457(و )1429)

 (.4154و 4155)
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 ( 2057دیو )شیطان و الحول( )عامیانه  -استعارات با زمینۀ تلمیحی دینی

 

 

 

ها یک ها خط فاصله قرار دارد به سبب پیوستگی بیتها در جایی که میان عدد*در ذکر شمارۀ بیت

ها از یکدیگر، مورد و در جایی که عددها با حرف ربط به هم عطف شده، به سبب جدا بودن بیت

 چند مورد به شمار آمده است.
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