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 چكیده
معشوو،  ترسوابچه   »محور قرار دادن انگارۀ در این مقاله کارکردهای استعارۀ ترسابچه با استفاده از نظریۀ شناختی استعاره و با 

دهد که در نظر عطّار  معشو، به هوی  وهوه   داستان های عطار نشان می -شود. بررسی استعارۀ ترسابچه در غزلبیان می« است
دست یافتنی نیست و شرط رسیدن به او تنها دست شستن از خویشتنِ خویش و گذشوتن از هۀوۀ دسوتاوردهای راه سووو  و     

های مرتبط با آن  نوع ویژه ای از غزل عرفانی را خوق کرده که از انسواا   گذرگاهِ خوشنامی است.  این انگاره و انگارهگذر از 
کند. اسوتفاده از روِِ  درون متنی برخوردار است و بدون استفاده از اصطالحات عرفانی  بوندترین مفاهیم عرفانی را تصویر می

داستانهای عطّار و بسیاری از واقعه های عرفانی که دراین قالو  بیوان شوده      -نِ متن غزلشناختی در بررسی این استعاره  هها
 کند.بر مخاط  آشکار و امکان دسترسی مخاط  به معنی را فراهم می

 . 
 ترسابچه  عطّار  استعارۀ مفهومی  غزل  شعرشناسی شناختی. :واژگان کلیدی

 
 مقدمه  

شعر عرفانی مورد استفادۀ شاعران بود است.  قال  غوزل از نظور محتووا بوا     غزل  یکی از قالبهای شعری است که در 
( با این هۀوه  تغییوری کوه    525  ص5831سنایی دگرگون شد و افق معنایی آن از زمین به آسۀان تغییر کرد. )زرقانی:

زد. غوزل عطّوار   سوا عطّار در ساختار درونی غزل ایااد کرد نقش او را در هریان شعر عرفانی فارسی حائز اهۀیت می
بخشی از غزل فارسی »اند: یکی از مهۀترین مراحل تکامل غزل عرفانی فارسی است. غزلهای عرفانی فارسی دو گروه

که تحت تأثیر عرفان ابن عربی شکل گرفته است)از قبیل غزلهای فخرالدین عراقی و شوۀ  مغربوی و حتّوی بع وی     
را باید در دیوان شۀ  موالنا هوالل الودین مولووی هسوت.     اوج آن »و بخش دیگر که « هوان  کار خواهه حافظ(

درین شیوه از غزلها مهۀترین نکته وحدت تاربۀ شعری است... در بسیاری از این غزلها نوعی سرگذشوت یوا واقعوه    
شود و چه بسیار از این غزلها که هوهر زندگینامۀ یک عارف است و این نۀونوه هوا را در بخوش غزلهوای     تصویر می
 (  13  مقدمه  ص5833)شفیعی کدکنی:« توان دیدطّار میقوندری ع

غزلهای عطّار از منظرهای متفاوتی دسته بندی و عۀدتاً به سه دسته تقسیم شده است. قدیۀی ترین تقسویم بنودی  از   
منظر م ۀون غزلها صورت گرفته و این نگاه تقریبا در مورد دیوان اکثر شواعران قورن ششوم وهوود دارد و عبوارت      

ز غزلهای عادّی و معۀولی   عرفانی و و قوندری . منظور از نوع اوّل غزلهایی است که در شیخ عطّار مانند اکثر است ا
ای است که تاب تأویول  شعرا به توصیف زلف و خط و خال و سایر مظاهر زیبایی معشو، پرداخته و بیان او به گونه

%  غوزل هوای   04داللت دارد؛ تعداد این غزلها حدود  رسد که متن بر وصف سادۀ عشق و معشو،ندارد و به نظر می
دیوان را تشکیل می دهد. نوع دو  دربردارندۀ غزلهایی است که به وصف عشق حقیقی و ارتبواط بوا شواهد غیبوی و     

% است.نوع سو  نیز غزلهایی هستند کوه  10مسائل عرفانی می پردازد. شۀار این غزلها از دو نوع دیگر بیشتر و حدود 
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تفکّر قوندری سروده شده اند و دارای م امینی چون تخری  ظاهر و عۀل بر ضدّ عادات و عرف و رسوو    بر اساس
داستان محسوب می شوند و  تعداد آنها انود  اسوت    –است. بیشتر این غزلها ساختار داستانی دارند و به نوعی غزل 

فروزانفر آنهوا را غزلهوای عوادی و معۀوولی      ( نوع اول که39  ص5839% از غزلهای دیوان است. ) فروزانفر: 9و تنها
نامیده است غزل عاشقانه نیز نامیده شده اند که با توهه به این امر می توان قائول بوه سوه نووع غوزل عاشوقانه  غوزل        
عارفانه و غزل قوندرانه شد. در این رویکرد به غزلها بسیاری از غزلهوای عارفانوه و عاشوقانه بوا یکودیگر هۀیوشوانی       

  5833شت زیرا غزل خواه عارفانه و خواه عاشقانه بور مودار عشوق موی گوردد )بنگریود بوه پورناموداریان:        خواهند دا
( با این تفاوت که بر خالف تقسیم بندی فروزانفر با توهه به بافت موقعیت و شناختی که از عطّار و افکوار او  09ص

 در دست هست بسیاری از غزلهای عاشقانه مشۀول تأویل خواهند شد.  
ی از  تقسیم بندی های کارامد درباره غزلها را می توان از رهگذر بررسی عناصور غالو  گفتۀوانی و صوور خیوال      یک

مرتبط با آن و چگونگی کاربرد آنها در غزل به دست داد.  اگر تصویر را مرکّو  از دو هوزف فورن کنویم کوه یکوی       
( )دال( باشد بنا بوه نسوبتی کوه ایون دو     image( )یا مدلول( و دیگری محۀل این مقصود)ideaمقصود اصوی بیان )

  5830هزف با یکدیگر برقرار می کنند معنی را باید حاصل بر هم کنش ایون دو بور یکودیگر بودانیم. )پورناموداریان:      
( درنتیاه با توهه به نسبتی که تصویر با مقصود و معنی اصوی بیان پیدا می کند و کارکردی کوه در غوزل پیودا    22ص

 ی توان قائل به سه نوع صور خیال و در نتیاه سه نوع غزل شد.می کند   م
افزاینود و تنهوا کوارکرد توزیین و     در دسته ای از غزلها   صور خیال چیزی هدای از معنی اسوت کوه بور معنوی نۀوی     

نوی  زیباسازی صورت کال  را دارند. دسته دیگر غزلهایی هستند که صور خیال به کار رفته در آن به قصد تأکید بر مع
 رود  به طوری که اگر صورخیال را از کال  هدا کنیم با یک معنی نثر مواهه خواهیم بود.و برهسته سازی به کار می

دسته سو  غزلهایی هستند که صورخیال در آن نقش معنی آفرینی دارد به این صورت که شاعر با اندیشیدن در قالو   
است که انتزاعی و دست نیافتنی است و برای شکارمعنی و بیوان   آن تصاویر به دنبال راهی برای بیان معنی و مفهومی

آن راهی هز خوق آن تصاویر ندارد. به گونه ای که نۀی توان معنی را از آن صور خیالی تفکیک کرد. اوج ایون گونوه   
در ایون  ( عطّوار  235-234  صص5894داستانهای عطّار شکل گرفته اند.)نیز بنگرید به پورنامداریان: -تصاویر در غزل

دسته از غزلها بر تاربۀ روحانی خویش اشراف کامل دارد و چنان با آن آمیخته که بدون نیاز بوه آوردن اصوطالحات   
 (  19 ص 5833عرفانی و واژگان فنّی تصوّف  به شیوایی آن را تصویر می کند.)شفیعی کدکنی:

اسوتعاره هوایی روبورو هسوتیم کوه در یوافتنِ        با این هۀه و به رغم سادگی بیان و زبان در غزلهای عطّار با تصاویر و
داستان های عطّار که ساختار داسوتانی آنهوا برگرفتوه از حکایتهوای      -مصدا، برای آنها دچار ابها  می شویم. در غزل

مثنویهای عطار است   وقایعی توصیف می شود که خالف عادت و در قیاس با تاربه هوای موا ناآشونا و دیریواب و     
 (  223  ص5894برای در  آن باید به باطن شعر توهه کرد.)بنگرید به پورنامداریان: عادت ستیز است و

هوا و  داستانهایی که ترسوابچه بوه عنووان یکوی از شخصویت     -غزلهای مورد بحث ما در این مقاله به طور خاص غزل
ر ایون غزلهوا   گیورد. د کنشگران اصوی در قال  استعاره نقش معشو، را دارد که بیسوت و هفوت غوزل را در بور موی     

انود  دو رکون و   چهارگروه از شخصیت ها ح ور دارند که هۀه یا بع ی از آنها در ساختار غزل ایفوای نقوش کورده   
شخصیت اصوی در این غزلها پیر و دختر ترساست. تنوع تعابیر در رکن دو  یعنی دختر ترسا نسبت به رکن اول زیاد 

یاد شده است که نشان دهندۀ عالقوۀ ههنوی شواعر بوه ایون واژه       «ترسابچه»است. از این شخصیت در ده غزل با لفظ 
 (.242-245  ص5832است.)طاهری

در این مقاله بر آنیم تا ویژگی های معشو، را بر اساس این دسته از غزلها بررسی کنیم. عوّوت ایون انتخواب در ایون     
ری برای معنی آفرینی از سواحت تخیول   است که در این دسته از غزلهاست که استعاره ها مفهومی اند و به عنوان ابزا

اند و تأثیری در معنی آفرینی ندارند  شوند. در دو دسته دیگر  استعاره ها زبانیخوّا، و عالم ناخودآگاه شاعر خوق می



 9/       شعرشناسی شناختی عطّار؛ از منظرداستان های  -در غزل« ترسابچه»تحلیل استعارۀ  

بوکه برای زیباسازی یا تأکید بر معنی ِ ازپیش اندیشیده و وهود داشته در ههن عطّار  به کار رفته اند. کوه بور اسواس    
 ت سنّتی قابل توضیح اند.بالغ

اهۀیت کاربرد استعاره در بیان ادراکات شهودی تا آنااست که به عنوان یک شویوۀ شوناخت و راهوی مناسو  بورای      
تفکّر در حوزۀ متافیزیک شناخته می شود. کشف این استعاره ها به معنای کشف بع ی از ابعاد ساختار حقیقتی است 

در سطح تفکّر بحثی چنان ظریف و گریزان است که عقل انسان آن را تنها در  که گرچه بینهایت بدیهی و عیان است 
 (  90  ص5839قال  استعاره در  می کند. )بهنا : 

 
 پیشینه تحقیق: .6

اسوتعارۀ  »توان به مقاالت دربارۀ پژوهشهای مربوط به استعاره از منظر شناختی و استعارۀ مفهومی در متون عرفانی می
بررسوی  ( »5892)هاشۀی   زهوره:  « زنایره های استعاری محبّت» (  5839)بهنا   مینا: « شۀ مفهومی نور در دیوان 

تحویول  ( »5892)هۀوو  و قووا :   « شخصیت و اندیشه های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روِ اسوتعارۀ شوناختی   
مفهوو   »( و 5891هوالفقار: )کریۀی  طاهره  عوّامی  « در مثنوی و دیوان شۀ « هۀال»شناختی استعاره های مفهومی 

( اشاره کرد. تاکنون مقاله ای دربارۀ غزلهای عطّار و بررسوی  5892)هاشۀی  زهره: « ناکااآباد در دو رسالۀ سهروردی
 انگاره ها و استعارات مفهومی آن از منظر شناختی مشاهده نشده است.  

 
 استعاره ازدیدگاه بالغت سنّتی: .2

سنتی  که بر اساس هدایی لفظ و معنا و صورت تصویر و محتوای آن طرح مسأاله به عبارت دیگر در نظرگاه بالغت 
می کند  استعاره موضوعی کالمی و محدود به هاباایی کوۀوه هاسوت. در بالغوت سونّتی اروپوایی نیوز کوه میورا          

ل آنکه در نگواه  اند. حا( نامیدهMetaphoreهای ارسطوست  هر نوع انتقال از لفظی به لفظ دیگر را استعاره ) اندیشه
  5833هاسوت. ) فتووحی    بالغیان هدید  استعاره در اساس  داد و ستد میان تصوّرات و مفاهیم و تعامول بوین بافوت   

 بخشد. ( بنابراین در نظریات سنتی  استعاره عنصری زینتی است که در ف ای الفاظ واقع شده متن را زیور می29ص
 اره عبارت است از:خالصه نظر اندیشۀندان اسالمی درباره استع

 هو . ،.( : نامیدن چیزی است به هز با نا  اصوی اِ.221هاحظ) -
هو . ،.(: تشبیهی را که در آن تنها مشبه به هکر شده باشد )بر اساس مثالی که ارسوطو در  883قدامه بن هعفر) -

 توضیح استعاره آورده است: این شیر حۀوه ور شد(
 موردی غیر از کاربرد اصوی لفظ.هو .،.(: استعۀال عبارت در  833رمّانی) -
 هو . ،.(: انتقال عبارت  از کاربرد لغوی آن به کاربردی دیگر به مقصودی خاص. 891ابوهالل عسکری) -
 هو .،.( : هانشین کردن واژه ای برای پدیده ای که پیشت به آن شناخته نشده باشد.   893عبداهلل بن معتز) -
نا  اصوی از شی ف و هایگزین شدن نامی دیگر برآن. ) شوفیعی    هو . ،.(: هدا شدن 030عبدالقاهر هرهانی) -

 (53  ص5894؛ نیز افراشی 554هۀان  ص

-  
 استعاره از دیدگاه زبانشناسی شناختی: .9

شناختی راه هدیدی را به سۀت یکی شدن دانشِ در حال گسوترِ  تحویل شناختی آثار ادبی و دیگر تولیدات زیبایی
 (514 ص5895انسان و لذّت هنری باز می کند.)صادقی:  عوو ِ شناختی برای در  خوّاقیت

نظریه شناختی نشان می دهد که معنی به آن اندازه که به واسطۀ زبان در دسترس است در زبان استقرار نودارد؛ زبوان   
محصولی است که متعوّق به نظا  ساختاری مازّایی درون مغز نیست  بوکه به فرایندهای شناختیِ عامی متعّووق اسوت   

ه ههن انسان را قادر به مفهو  سازی تاربه می سازد  فرایندهایی که زبان شناسان شناختی از هۀووه هانسوون آن را   ک
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( با توهّه به این نکته  می توان پیچیده ترین تاربه های انسوانی  235  ص5894می نامند.)فریۀن:« در  تاسّم یافته» 
 راه این تاسّم راهی برای رساندن تاربه به مخاط  گشود. را در قال  استعاره های مفهومی تاسّم بخشید و از 

این تاربه ها وقتی در زبان بیان می شوند ههان ههنی و متنی ویژه خود را بنا می کند که با توهه بوه اطالعواتی کوه    
مخاط  از نویسنده و شرایط متن دارد در ساحت زبان ارهاعی قابل تصدیق نیست . فهم معنی در چنوین متوونی در   

 گروی راهیابی به ههان متن و ف ای ههنی شاعر یا گوینده است که حاصل نظا  و ساختاری از استعاره هاست.  
عوّت تۀرکز بر استعاره این است که استعاره حاصل پیوند خرد و خیال است  به عبوارت دیگور اسوتعاره خردگرایوی     

اسطۀ ت ۀّن های معنایی و اسوتنتاج هوای اسوتعاری    خیال پرداز است و ما با توهه به فهم خود از استعارۀ شاعرانه بو
در می یابیم که  محصوالت خیال شاعرانه نه تنها وهم نیست بوکه بطور طبیعی تا حودودی منطقوی اسوت.) لیکواف      

( رویکرد هدید به استعاره به بررسی این نکته می پردازد که استعاره تا چه انودازه ابوزار یوا    294  ص5890هانسون: 
معنی است. بالغت قدیم و نگاه سنتی به استعاره تحت تأثیر آرای ارسطو بر این باور است که کوارکرد  اساس ساخت 

استعاره تنها ابزار زیبایی آفرین در ههت هو  توهه هنری است.در واقع شعرشناسوی شوناختی چگوونگی ف واهای     
مۀکن را توضیح موی دهود )اسوتا      کند و تفسیرهایبالقوه را برای تفسیر استعاره ها به دست می دهد  توصیف می

 ( تا از این رهگذر مفاهیم پنهان ورای استعاره بر خواننده روشن شود.595-594  ص5898ول: 
 اینک به توضیح مفاهیم و اصطالحات حوزه استعاره مفهومی می پردازیم.

 
 تعریف اصطالحات حوزۀ استعارۀ مفهومی: .4

اتی وضع شده است که دانستن آنهوا بورای در  و دریافوت بهتور     در زمینۀ توضیح و شرح استعارۀ مفهومی  اصطالح
 مطو  ضروری است.

 قلمرو مبدا ، قلمرو هدف، انگاره)نگاشت(
موی شوود؛ یعنوی     (mapping)در نظریه استعاره مفهومی   استعاره از امری برای امر دیگر الگوبرداری و مدل سازی 

(.   بر این اساس تعریفوی کوه از   243  ص5833نقشه یک حوزه ههنی بر حوزه ههنی دیگر ی پیاده می شود) شۀیسا 
الگوبرداری نظا  مند  بین عناصر مفهوومی  »استعاره مفهومی در قوۀرو زبان شناسی شناختی ارائه شده عبارت است از 

ت بر روی حوزه دیگری که معۀوال انتزاعوی تور اسوت یعنوی حووزه      یک حوزه از تاربه بشر  که موۀوس و عینی اس
چیوزی در  « فهوم و تاربوۀ  »(  بوه عبوارت دیگور اسوتعارۀ مفهوومی در اصول       92ص 5839)به نقول از بهنوا    « مقصد

» اصطالحات و عبارات چیز دیگر است. اساس این رابطه که به شکل تناظرهایی میان دو ماۀوعه صورت می گیورد  
تور اسوت قوۀورو مبود  یوا      تور و متعوارف  ره( نامیده موی شوود ماۀوعوه ای کوه دارای مفهوومی عینوی      )انگا« نگاشت
 target( و ماۀوعۀ دیگر که دارای مفاهیم انتزاعی و ههنی تر است قوۀرو مقصد یا هدف )source domainمنبع)

domain :521  ص 5839( خوانده شده است. . )هاشۀی) 
  میان دو ماۀوعه به شکل تناظر یک به یک صورت می گیرد که به آن نگاشوت یوا   اساس رابطه در استعاره مفهومی»
می گویند  انگاره ها یکی مربوط به قوۀروی مبد  یا منبع است که اغو  مفهومی و عینی و موۀووس اسوت و   « انگاره»

یا هدف نامیده موی   ارگان دیگر دارای مفاهیم انتزاعی و ههنی است )دست کم نسبت به قوۀرو منبع( که قوۀرو مقصد
شود. به این ترتی   انگاره ها به مثابه ساختارهای بنیادین  طرحهای تصویری ههن و الگوهای ارتبواطی بوین مفواهیم    
موهود در ههن انسان هستند که کشف و دستیابی به آنها موهو  پورده بورداری از پیچیودگی هوای معنوایی و در        

 (92بهنا   هۀان  ص «) واهد شد.آسانتر ارتباط میان عبارتها و پدیده ها خ
 

 انواع استعاره های مفهومی: .5
 ساختاریو استعاره های  هستی شناختی  استعاره های ههتیاستعاره های مفهومی به سه دستۀ اصوی استعاره های 
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استعاره کنند. کاربرد اینگونه تقسیم شده اند. استعاره های ههتی مفاهیم را بر اساس ههت گیری ف ایی مفهومی می 
فرهنگی و فردی ما دارند و به رغم ماهیت مادی مشوتر  میوان انسوانها     ها اختیاری نیست زیرا ریشه در تاربه های

های هستی شناختی ادرا  تاربیات ما در شوکل اشویا   مۀکن است از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر کنند. در استعاره
ی آن را به مثابه یک هستومند  و عنصر موادی و موۀووس عینوی    و هوهرها  امکان شناخت قسۀتهایی از تاربه و توقّ

کند که از طریق آن می توانیم تاربه مان را تعریف کنیم  به آن ارهاع دهیم یا آن را طبقوه بنودی و درهوه بنودی     می
دربوارۀ   را که امری انتزاعی است به صورت یک هستومند در نظر می گیریم می توانیم« تورّ  » کنیم. برای مثال وقتی 

و ... پیرامون این مسأله انتزاعی « باید با تورّ  بانگیم»   «تورّ  استاندارد زندگی ما را پایین آورده» آن با عباراتی نظیر 
حرف بزنیم و آن را مفهومی کنیم. استعارۀ استعاری سۀامان دهی یک مفهو  در چارچوب مفهومی دیگر است . اکثور  

را با « بحث و ماادله» ما « مباحثه هنگ است» وع هستند. به عنوان مثال طرح استعارۀ استعاره های گزاره ای از این ن
کنیم و با عباراتی از حوزۀ مبد  یعنی هنگ  مفاهیم حوزه مقصد یعنوی مباحثوه را کوه    تاربۀ هنگ و نبرد مفهومی می
 (584-529کنیم. )هاشۀی:هۀان  صصامری غیر عینی است عینی می

چه است از نوع استعارۀ مفهومی هستی شناختی است کوه از طریوق نسوبت دادن ویژگوی هوای      انگارۀ معشو، ترساب
 ترسابچه معنی و ویژگیهای معشو، را مفهومی و قابل در  می کند.

 
 استعاره مفهومی در بیان تجربۀ  عرفانی: .1

شکل خاصی به خوود موی    تاربه پیش از انتقال ناگزیر است تا در قالبی شکل بگیرد  به بیان دیگر بیشتر از آن ههت
گیرد که بتوانود بوه مخاطو  منتقول شوود در نتیاوه توأثیر انتخواب هنرمنود از میوان شوکل هوای موهوود بور روی               

تووورین شووکل ارتبووواطی  ( حوووائز اهۀیووت اسوووت. زیوورا هنرهوووا عووالی   communicationارتباط)رسووانگی(  ) 
هنر اساسا نوعی تاربه اسوت کوه توا بوه     ( 88  ص5892  نیز بنگرید به شفیعی کدکنی:59  ص5833هستند.)ریچاردز:

فعویت درنیاید ارزِ یکسانی دارد. در مرحوۀ فعویت و ظهور ایون تاربوه اسوت کوه موضووع رسوانگی مطورح موی         
 شود؛)شفیعی کدکنی  هۀاناا(  

در فرایند ارتباط یا رسانگی  دو قط  مثبت و منفی متصوّر است؛ قط ِ مثبت موضوع قودرت هنرمنود یوا موتکوّم در     
ئۀ موضوع است و قط  منفی نیروی مخاط  یا شنونده در پذیرِ آن موضوع است. شرط عۀدۀ این کوار وهوود   ارا

شوود. نکتوۀ مهوم    اشترا  تاربه بین هنرمند و مخاط  است که اگر وهود نداشته باشد رسانگی متن هنری مختل می
؛ می توان تاربه ای پیچیده را بوه سواده   این است که پیچیدگی فرایند رسانگی ربطی به پیچیدگی تاربه هنرمند ندارد

( توالِ  83ترین صورت رسانگی کرد یا در رسانش ساده ترین تاربه هوا نواتوان  بود.)شوفیعی کودکنی: هۀوان  ص     
عارفان نیز بر این بوده است که با کاربرد استعاره از راه زبان به شناخت ناشناخته رسیده و آن را بوه مخاطبوان منتقول    

 کنند.
عی و نیز تفکّر درباب مارّدات و امور معنوی به طور عۀده خصوت استعاری دارد. بر این اساس زبان قرآن تفکر انتزا

نیز در معنای شناختی و نه در معنای زبانی  استعاری است. قرآن برای بیان ههان بینی موورد نظورِ میوان ف واهای     
شباهت های موهود میان این دو ف ا در فهوم آیوات   کند. شناختی برقرار میشناختی و هستیگوناگون ارتباط معرفت

آورد  ف وایی حاصول از یوک سواختار     گذارد و بطور کوّی ف ایی استعاری برای فهوم قورآن بوه وهوود موی     تأثیر می
( این تفکّرات و چنین ف اهایی در غزلهای عرفانی و بویژه در غزلهای مورد بحث موا  03  5895استعاری. )قائۀی نیا:

شود.  ایون  شاعر در ساحتی ماورای عقل و در نتیاه تاربه های معنوی صورت گرفته بسیار دیده میکه حاصل سیر 
غزلها سرشار از عبارات و کنش هایی هستند که مصدا، ندارند یعنی تصدیق نۀی شوند و تنها در عالم خیال واقعیت 

 یابند.می
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شوود کوه   پذیر در عالم واقع نیست یوادآور موی  یق عقلعطّار خود در توضیح اینگونه وقایع و داستانها که دارای مصاد
 -یعنی زبانی که قوۀورو آن زبوان ارهواع اسوت     -و زبان قال  -که قوۀرو آن زبان عاطفی است  –باید بین زبان حال 

 (82  ص5892تفاوت قائل شد.)شفیعی کدکنی:
 از زفان حال باشد آن هۀه                 نه زفان حال باشد آن هۀه

 زفان قال کذب است آن ولیک        در زفان حال بر صد، است و نیکدر 
 گر زفان حال نشناسی تۀا                تو زفان فکرتش خوان  والسال 
 او چو این از حال گوید نه ز قال          باورِ دار و مگو این را محال
 (513متاب )عطار: مصیبت نامه  صچون روا باشد هۀه دیدن به خواب          گر کسی در کشف بیند سر 

زبان حالی که عطّار در نظر دارد سرشار از استعاره هایی است که استعارۀ زبانی نیستند و مدلول عینوی ندارنود  بوکوه    
در ساحت ناخودآگاه ههن شاعر برای بیان تاربه های شهودی که در عالۀی ورای عقل و ح  اتفا، افتاده است. در 

ره یکی از مهۀترین ابزارهای ما برای تالِ در ههت در  نسبی آن چیزی است که نۀی تووان  استعا» چنین شرایطی 
 (   294  ص5890)لیکاف هانسون: « آن را به طور کامل در  کرد

و « کوۀوات عواطفی  » برخی منتقدان ادبی اروپایی کوۀات و عباراتی را که در زبوان سواخته موی شووند بوه دو گوروه       
(  از این چشم انداز مسألۀ معنی نیز در ایون دو گونوه   5892دی کرده اند  )اگدن  ریچاردز: دسته بن« کوۀات ارهاعی»

کوۀات هداگانه قابل بحث است.در شعر و هنر و نیز در قوۀرو تاربۀ دینی و تاربۀ عرفوانی سواحت عواطفی زبوان     
ده است.هۀان طوور کوه پیشوتر    تعیین کنندۀ معنی است. این نکته ای است که عطّار نیز خود بدان توهّه و تصریح کر

اشاره شد او در مصیبت نامه از زبان قال و زبان حال نا  می برد و بین آنها تفاوت قائل می شود  در های دیگور نیوز   
 زبان را به دو قسم زبان معرفت و زبان عوم تقسیم می کند:

 (048  ص5831زبان عوم می هوشد چو خورشید             زبان معرفت گنگ است هاوید)عطّار: 
شوود   زبان عوم متناظر با زبان ارهاعی است که چون خورشید روشن است و هۀیشه یک معنوی از آن برداشوت موی   

  5892شۀار دارد ) شوفیعی کودکنی:  زبان معرفت متناظر با زبان عاطفی است که در حاالت مختوف انسان معناهای بی
زبان معرفت روی می آورد که در عالم ورای عقل بوه سور موی    ( شاعر زمانی به زبان عاطفی یا بقول عطّار به 82ص 

)عطّار  هۀاناا( از این رو مدلول گفته های او در طور عقل که ساحت زبوان  « مشتی حیرت خود باز می گوید»برد و 
  5894ارهاعی است نۀی گناد و متن در نظامی خارج از اقتدار نظا  نخستین زبان عۀول موی کنود. )پورناموداریان:     

291) 
از هۀوه مفاهیۀی که در غزلهای عطّار بسیار مکرّر است مفهو  معشو، و توصیف حاالت و رفتوار اوسوت. معشوو،    

داستان های عطّار معشو، در چهرۀ ترسابچه ای تصوویر موی    –می تواند داللت عینی یا انتزاعی داشته باشد. در غزل 
تواند در معنای عینی و حقیقی خود بر معشوقی عینی و نۀی شود که با توهّه به شناختی که عطّار و باورهای او داریم

واقعی داللت کند. در نتیاه باید به دنبال مدلول ناشناخته و ههنی باشیم که در هامۀ ترسابچه هستومند شده تا بتوانود  
 از سوی عطّار برای مخاط  مفهومی شود.  

 
 داستاهای عطّار: –تحلیل انگاره های مربوط به معشوق در غزل  .7

داسوتانهای عطّوار دو شخصویت پیور و دختور       –هۀانطور که در مقدّمه اشاره شد شخصیت هوای محووری در غوزل    
 ترساست. به عبارت دیگر از منظر استعارۀ مفهومی دو انگارۀ غال  در این غزلها چنین است:

 الف( عاشق  پیر است. /عاشق  راوی )عطار( است./ عاشق  شیخ است.
بور اسوت./ معشوو، نگوار اسوت./ معشوو، وشوا،        شو، دختر ترسا است./معشو، تر  است. /معشو، سیمب( مع

اعاۀی است. معشو، خراباتی است . از ماۀوع بیست و هفت غزل داستانی در دیوان عطّار و انگاره هایی که عطّوار  
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  254  39اسوت. )غزلهوای    یواد شوده  « ترسابچه» برای معشو، در ههن دارد در ده غزل از شخصیت معشو، با لفظ 
بوا لفوظ    100و 033  893(. عالوه بر این انگاره  معشو، در غزلهوای  339و  333  385  322  393  313  383  003

یوار  » 333  در غزل «خراباتی»  53در غزل « وشا، اعاۀی»  32  در غزل « رند»  041  591  545  در غزلهای «تر »
 (242ور دارد. )طاهری: هۀان  صح « نگار» 310و در غزل « خوِ نۀک

 به عنوان نۀونه ابیاتی چند از غزلیاتی که استعارۀ ترسابچه در آن آمده است در ایناا می آوریم: 
 ( ههانی هان چو پروانه از آن است/ که آن ترسابچه شۀع ههان است39غزل 

 به ترسایی درافتاد  که پیوست/ مرا زنّار زلفش بر میان است
 رسابچّۀ مست/ مرا گفتا که دین من عیان است...درآمد دوِ آن ت

به روشنی مشهود است. ترسابچه شۀع ههان اسوت و  ایون    معشو، ترسابچه استدر بیت نخست  این غزل  انگارۀ 
رو یک ههان هان عاشق  مانند پروانه گرد اوست. او در ش  )دوِ( تاوّی می کنود. در بیوت سوو  ترسوابچه کوه      
استعاره ای از معشو، است مست است و این ویژگی در زبان معرفتی عطّار قابل تأمل و تأویل است. زیرا به راحتوی  

ست بودن معشوقی که شۀع ههان است را پذیرفت. دختر ترسا در ادامۀ غزل از راوی )عطّار( می خواهد نۀی توان م
که اگر طال  بقاست فنا شود  او تأکید می کند که راه عشق فنا در فنا و بی نشان است. نیز از وی می خواهد کوه بوه   

گفتۀ ترسابچه عاشق باید تر  هان بگویود و از  به « که عاشق غیر این دین کفردان است»دین او یعنی ترسایی درآید 
 راه سالمت دوری هوید.

 ( ترسابچه ای ناگه قصد دل و هانم کرد/ سودای سر زلفش رسوای ههانم کرد254غزل 
 زو هرکه نشان دارد دل بر سر هان دارد/ ترسابچه آن دارد دیوانه از آنم کرد

 بتخانه زنایرکشانم کرد...دوِ آن بتِ شنگانه  می داد به پیۀانه/ وز کعبه به 
 ...آخر چو فروماند   ترسابچه را خواند / بسیار سخن راند  تا راه بیانم کرد...

در این غزل نیز عالوه بر انگارۀ معشو، ترسابچه است  معشو، بت شنگانه نیز هست که در ش )دوِ( تاوّوی موی   
هد که دست از خود بشوید تا آنچه موی یابود بور او    کند و با راوی یا عارف به گفتگو می نشیند و بارز از او می خوا

 عیان شود.
 ( ترسابچۀ شکر لبم دوِ/ صد حوقۀ زلف در بناگو003ِغزل

 صد پیر قوی به حوقه می داشت/ زان حوقۀ زلف حوقه در گوِ
 آمد برِ من شراب در دست/ گفتا که به یاد من کن این نوِ

در ش ) دوِ( و شراب در دست بر راوی تاوّی می کند. در بقیه در این غزل نیز ترسا بچه هۀچون غزلهای پیشین 
غزلهای مورد بحث نیز تاوی ترسابچه در ش )دوِ( اتفا، می افتد. یکی دیگر از ویژگیهوای ایون غزلهوا  توصویف     
زیایی و حسن معشو،/ ترسابچه است و ترسابچه هۀچنان عاشق را به گرویدن به خود برغم هۀۀ رسوایی ها فرا می 

  این رسوایی ستاندن می از دست ترسازاده و عاشق شدن بور او و سوی  زنّوار بسوتن اسوت. در      313د.در غزل خوان
خواند. پیر که با دیدن او بی خویش شوده  ترسابچه بر پیر عطّار رخ می نۀاید و این بار پیر را به می فرا می 393غزل 

بنودد. نکتوۀ   خیزد و در نود سالگی زنّار می  پیر بر میمی می ستاند و بیخود می شود و در سینه اِ آتشی پدید میآید
 کند: عطّار زکار او درمانده به صد حیرت.هال  این است که عطّار از کار این پیر در ابیات پایانی ابراز حیرت می

دارد بدین صورت ترسابچۀ لولی که هۀچوون بوت روحوانی اسوت      003و  254ف ای شبیه غزل های   322در غزل 
شود و او را شیفتۀ خود ساخته   در پاسخ راوی که تقاضوای  ز دیر بیرون می آید و بر راوی/عطّار ظاهر میسرمست ا
گذارد مبنی بر محراب دگر گرفتن  و زنّار بسوتن و موی خووردن. در ایون غوزل عطّوار بور        کند شرایطی میوصل می

نیوز   385ترسابچه نۀوی دهود. در غوزل    کند و گزارشی از واکنش خود نسبت به خواست خواست ترسابچه تأکید می
عطار راوی تاوی ترسابچه بر پیر است و بعد از توصیف معشو،/ ترسابچه به شورح کونش هوای     393هۀچون غزل 
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بعد ظاهر شدن ترسابچه بر راوی  بر حیرت و سرگشوتگی حاصول از    339و  333پیر در برابر او می پردازد. در غزل 
 اطاعت او تأکید می شود.

  معشو، ترسابچه است مشۀول دو انگاره دیگر نیز هست.به مرور این غزلها بر محور انگارۀ کالنِ با توهه 
 معشو،  تر / سیۀبر/ نگار است                      معشو، مست است                                         معشوق ترسابچه است             

( با لفظ دیش  بیان می شود  بر راوی/ شاعر یا پیر 333معشو، هۀواره در ش  که با لفظ دوِ و تنها در یک مورد)
ظاهر می شود و شاعر بعد از آن واقعه در حال گزارِ آن است. گویی رویا یا واقعه ای دیده یا کشوف شوهودی بور    

ز پشت سر گذاشتن آن تاربه در حوال بوازگویی و   در عالۀی ورای عقل و خودآگاه بر  او عارن شده و شاعر پ  ا
یادآوری آن است.معشو، ترسابچه ای بغایت زیباست که سیاهی زلفش عاشق را که یا عطار/ راوی یوا پیور اسوت از    
خود بیخود کرده و آنها را به تر  دین و عادات و رسو  می خواند. عاشق نیز چنین می کنود و درنتیاوه ایون عۀول     

 تگی می گردد. دچار حیرت و سرگش
انگاره مورد نظر ما در سایر انگاره ها نیز به گونه ای تکرار شده است به عنوان مثال  زیبوایی و حسون ترسوابچه کوه     

و  معشو،   نگار استو  معشو،  یارِ خوِ نۀک استعامل شیدایی عاشق است در خوشه های تصویری دگر مثل 
ده است. عطّار با انتخاب شخصیت ترسوایچه بوه هوای سوایر     نیز لحاظ شبر است معشو،  تر  است و معشو، سیم

خوشه های استعاری عالوه بر کارکردهای زیبایی آفرینی و تناسبات تصویری که کوه در کنوار واژگوان پیور  میخانوه       
 ایااد کرده است مستقیۀا ما را بوه سرگذشوت شویخ    -که در شعر عرفانی پیشتر به کار رفته -زنّار  زلف  بتخانه و ... 

صنعان در منطق الطیر خویش ارهاع می دهد و تۀا  مظاهر معشو، را در انگارۀ ترسابچه  متۀرکز می کند و به طوور  
ناخودآگاه از این انگاره به مثابه ابزاری برای مرئی و عینی کردن معشو، ازلی بهره میگیرد که سودای در  او هۀواره 

حیرت می سازد   در برخی از این غزلها نیز خود هانشوین شویخ   عاشق را دچار درد طو  و تاوّی او عاشق را دچار 
داسوتانها را حسوین بون     –صنعان شده و به گفتگو با معشو، می پردازد. برخی نیز مقصود عطّار در دسته ای از غزل 

ر ( قابل هکور اسوت د  82  مقدمه  ص5892منصور حوّاج و غزل رل بازگویندۀ احواالت او می دانند.)مداینی  افشاری:
 غزلهاییی که بنا بر قرائنی پبر به حوّآج تأویل شدنی است از استعارۀ ترسابچه نشانی نیست.

 حال باید دید که چرا عطّار معشو، را در وهود هستومند ترسابچه مفهومی کرده است. 
 

 کارکردهای نگاشت معشوق بر مفهوم ترسابچه: .8
لهای هستند که حاصل لحظات ناب عرفانی و بی خویشوی  غزلهای مورد بحث ما هۀانطور که در مقدّمه اشاره شد غز

عطّار و تاربه های شهودی و معنوی اوست لذا نۀی تواند داللت زمینوی داشوته باشود و افوق معنوایی آن را بایود در       
ماند و ازین رو نیازمند تأویل است. تعبیر و تأویل اگر بور اسواس ههنیوت    ساحتی دیگر هست. این غزلها به رؤیا می

کند. این غزلها حول محور باشد ما را به معنای مورد نظر و حادثۀ ههنی که در ناخودآگاه او رخ داده نزدیک می عطّار
تووان بوه صوورت کووی     اند. این دو شخصویت را موی  دو شخصیت که کنش های اصوی را بر عهده دارند قابل بررسی

رسابچه تحویل کرد. بر این اساس مشاهده موی  عاشق و معشو، یا به صورت هزئی پیر و ترسابچه و راوی/ عطار و ت
شود که در بع ی موارد عطار که خود راوی غزل است به های شخصیت پیر حاضر می شود. وضوعیت اولیوه راوی   

بوکوه سوالمت   »یا پیر دینداری و اهل مساد و عبادت بودن است  اما این دینداری از نظر عطار نه تنها کوافی نیسوت  
شقانه به معبود و اسیر عادت ات. عادت پذیری  تهی شدن موضوع عادت از ارزشی اسوت  هویی و فاقد دلبستگی عا

آید دیگر نه عقیده است و نه عۀل  بینش و اعتقاد که بر آن مترتّ  است. وقتی عقیده و عۀل به صورت عادت در می
أکید بیش از حودّ عطّوار بور    و عۀل در اثر عادت بدل به طبیعت ثانوی می شود که طو  و اراده مقدّ  بر آن نیست. ت

(  509  ص5894پورناموداریان:  «)ارزِ آن ناشی از هۀن نکته است که آنچه درد انگیزۀ آن است عادتی نیست.« درد»
ازین ههت پیر یا عطّار باید عاشق شود تا از مساد و شریعت عادتی بیرون آید. امّا تاربۀ درد عشق و عاشوق شودن   



 3/       شعرشناسی شناختی عطّار؛ از منظرداستان های  -در غزل« ترسابچه»تحلیل استعارۀ  

( چنین تاربه ای تاربۀ شهود زیبایی 515صور بی نهایت خویش است. )هۀان  ص مستوز  تاوّی معشو، به یکی از
و عشق الهی است که به صور گوناگون در غزلهای عرفانی آمده است. نکته ای که باید به آن توهّه داشت این اسوت  

( ازیون  513)هۀوان ص  که کوۀاتی را به واسطۀ آن چنین تاربه ای بیان می شود نباید از نوع استعاره]زبانی[ دانست. 
اِ در رو ترسابچه نیز مفهومی است که عطّار با آوردن آن در ماهرای غزل  از یک سو مارا به داسوتان موورد عالقوه   

-دهد و از سوی دیگر با توصیفاتی که از ترسابچه بوه دسوت موی     یعنی سرگذشت شیخ صنعان  ارهاع میالطّیرمنطق

 که ما به ازا و مصدا، بیرونی ندارد.  ای استدهد در پی مفهو  سازی از تاربه
حقیقی  خود آگاه شود و آن را تحقّق بخشد می توانود چوون   « من»از نظر عطّار هۀه چیز انسان است و اگر کسی بر 

شرط تحقّق و فعویت یافتن این منِ پنهانِ بی نهایتِ وهوودِ موا  رهوایی از    » حوّاج در عالم انسانی فریاد  نا الحق بزند.
تعبیر می کنند و رهایی از ایون مون در گورو شکسوتن     « نف »تاربی و حقیری است که از آن به « من»موانع  بندها و

( و اینها هۀان چیزی است کوه  531)هۀان  « هۀه غرورها و عالیق مادی و رهایی از بندهای گوناگون اسارت اوست.
را به آن مااب می کند. از یون رو پیور و عطّوار    ترسابچه با روی نۀودن بر راوی/ عطّار یا پیر از او می خواهد و وی 

که خود از سالکان را حق بوده اند در برابر ترسابچه گویی در آغاز راهی دیگر است  راهی که پایوان منطوق الطیور را    
رسوند. اینگونوه اسوت کوه بقیوه      کند و مرغان به وصول او نۀوی  فراههن می آورد  آناا که سیۀرغ بر مرغان تاوّی می

ای سوو  در مقایسه بااین مرحوه هی  است و آن  گذر از گوذرگاه خوشونامی اسوت. تنهوا در صوورتی کوه       هگذرگاه
 گردد. عارف و عاشق بتواند این مرحوه را  طی کند شایستۀ وصال معشو، و فنای در او می

 
 نتیجه: .3

یوک سواختار مونظّم ههنوی     شناخت  یافتن پیوند میان پدیده های هستی و تاربه های انسانی و به دست دادن آن در 
است. عرفان نیز  یک تاربه شناختی است و استعاره هایی که در حوزۀ عرفان به کار موی رونود کوارکردی شوناختی     
دارند و به مفاهیم انتزاعی حاضر در تاربۀ شهودی تاسّوم موی بخشوند و آن را بورای مخاطو  عینوی و در  آن را       

 تر می کنند.  دست یافتنی
ای یافتوه  داستان های او  انگارۀ معشو، ترسوابچه اسوت کوارکرد ویوژه    –نۀ غزلهای عطّار و در غزل در گفتۀان قوندرا

است و عطّار تالِ کرده تا با م ۀون سازی از داستان شیخ صنعان و دختر ترسا  وهود معشو، ازلی و زیبایی ها و 
 تأثیرآن را بر پیر/ عطار به تصویر درآورد.

سی انگاره های استعاری در غزلهای عطّار و از هۀوه انگارۀ مورد بحوث در ایون مقالوه     یکی از پیامدهای مهم در برر
دست یافتن به انساا  درونی غزلهاست که حاصل وحدت تاربه شهودی و شعری اسوت. ایون ویژگوی بور اصوالت      

 کند.هنری متن نیز تأکید می
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