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Abstract  
Metaphor is a concept of the fundamental categories of cognitive linguistics. A 

language category that is not just about words, and sublime cognition. Given that the 

mode of movement and the path of excellence in mystical teachings is in the language 

of the code. And mysticism is the artistic realm of language, meaning a system of 

allusions and since in cognitive theory, metaphor as a phenomenon has a directing 

presence in the whole of language. This means that one conceptual domain is known 

based on another conceptual domain. This metaphor has found its way into mystical 

poems. Emad Faqih Kermani, one of the mystics of the eighth century, in the 

Tariqatnameh, which he composed in ten chapters and each chapter in ten chapters on 

the etiquette and conduct and duties of seekers and officials and the mystics, considers 

the completion of love for the Almighty to be love. In this research, first, a report on 

the life of Emadeddin Faqih Kermani, Tarighatnameh, conceptual metaphor, and 

finally, the conceptual metaphor of love in the Tarighatnameh are examined. Since a 

conceptual metaphor has two movements from origin to destination, and accordingly, 

it has three meanings of positive, negative, and neutral, the result of this research is 

that Emad has been able to give new meanings to love through two means of 

transferring meaning and changing meaning, and by creating suspensions in the 

meaning of the words, leave the reader free to grasp broader meanings and 

interpretations. 
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Tarighatnameh. 
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 نامة عماد فقیه کرمانياستعارۀ مفهومي عشق در طریقت

  ایران تهران، الزهرا )س(، دانشگاه دکتری ادبیات عرفان،     فروزنده عدالت کاشی 
  

 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ایران   محبوبه مباشری

  چکیده
 نيست، هاواژه هب مربوط صرفاً که زباني است. ملولة شناختي شناسيزبان نياديب هايملوله از مفهومي استعارۀ
 و ترعميق یشةاند براي ايوسيله سطح به بالغي شگردي حد از را است و زبان انسان تفکر فرآیندهاي از بلکه

ز است و بان رمهاي عرفاني به زاینکه شيوۀ حرکت و سير تعالي در آموزه به توجه رساند. بامي واال شناخت
 نوانع به استعاره شناختي، نظریة عرفان قلمرو هنري زبان در معناي یک نظام اشاري است و از آنجا که در

 وميمفه حوزۀ براساس مفهومي حوزۀ یک دارد به این معني که دهندهجهت زبان حضورکليت  در ايپدیده
 قرن انعارف کرماني از فليه دا کرده است. عمادشود، این استعاره در اشعار عرفاني راه پيمي شناخته دیگر
 سالکان وظایب و سلوک و سير آداب در فصل 68 در را باب هر و باب 68 که آن را در نامهدر طریلت هشتم
 داند. در این پژوهش ابتدا گزارشيسروده، کمال محبت به حق تعالي را عشق مي عارفان احوال و ملامات و
عارۀ است به بررسي آخر در و استعارۀ مفهومي داده شده نامه،کرماني، طریلت عمادالدین فليه زندگي از

 هب مبدأ از حرکت دو داراي استعارۀ مفهومي از آنجا که نامه پرداخته شده است.در طریلت عشق مفهومي
 ادعم هک نتيجه پژوهش این است شود.ملصد است بر این اساس داراي سه بار معنایي مثبت، منفي و خنثي مي

ها، واژه معناي رد تعليق ایجاد با داده و عشق به ايتازه معناهاي توانسته ،«معنا تغيير» و «معنا انتلال» طریق دو از
 . بگ،ارد آزاد ترگسترده معنا و تعابير گرفتن در را خواننده

  .نامه، عماد فقيه کرمانیاستعارة مفهومی، عشق، طریقت ها:کلیدواژه 
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 مقدمه
تعليمي  -عرفاني اشعار در  که آیدمي شمار به شعر شناختيزیبایي هاياسلوب از استعاره
 عبارت ؛است گرفتن عاریت معني به لغت در استعاره» .است شده برده بهره به خوبي آن از
همایي، ) «باشند کرده اراده را دیگر طرف و رکر را تشبيه طرف دو از یکي آنکه از است
 گرفته کاربه خود غيرواقعي معناي در که است فعلي یا اسم به عبارت دیگر، .(298: 6833
 رهن کشيدن چالش به و شعر در گرایياندیشه و ابهام ایجاد براي کار این که است شده
 استعاره»معتلد بود  ارسطو. است بدیع معنوي صنایع از که است شعر مفهوم با رابطه در
 نظریة شناسي،زبان علم جدید هايایشگر (. در687: 6897کوب، )زرین «است بلوغ نشانه

 زندگي هاآن با که هایياستعاره» در 6ليکاف جورج بار نخستين را استعارۀ مفهومي
 یه،نظر این طبق. است شناختي شناسيزبان مهم نظریات از که کرد مطرو «کنيممي

 در انبهجهمه حضوري باشند، زبان مرسوم قواعد از تخلب ايگونه آنکه از بيش هااستعاره
 . دارند زبان

استعارۀ  در. الفاظ نه دهندمي روي مفاهيم سطح در هااستعاره است معتلد ليکاف
 یک مِفه با این شود؛مي فهميده دیگر حوزۀ مفهومي براساس مفهومي حوزۀ یک مفهومي،
 است.  متفاوت دیگر پدیدۀ یا شيء یک براساس انتزاعي پدیدۀ یا مفهوم

 به کهاین با عمادالدین اني از عارفان قرن هشتم هجري قمري است.عمادالدین فليه کرم
 مجموع در اما ندارد، را بزرگ عارف شاعران ورزیدگي موارد بعضي در شعر زبان لحاظ
 هاآن به که ايمعاني و دارد سادگي و صداقت خلوص، عرفان، قلمروي در شعرر
 از آنجا که اساس و نيروي. کنديم روشن راه سالک را که است چراغي پردازد به مثابهمي

کسي که از انوار عشق الهي پرتوي نيافته و به شعلة آتش عشق »محرکه عالم، عشق است و 
( و با اینکه احمد غزالي در 62: 6865)مجاهد، « نگداخته باشد، عاجز از درک آن است

: 6865 ،)غزالي« اگر چه حدیث عشق در حروف نياید و در کلمه نگنجد»سوانح گفته است 
نامه پيموده و در بيان مراتب عشق قياس (، عماد فليه کرماني راه عشق را در طریلت689

باب ابياتي و سپ  در باب دهم فصلي را  6نامه در کار گرفته است. او در طریلتشعري به
 در معني و حلایق عشق و احوال آن با مدد از استعاره آورده است. 

                                                            
1. Likoff, G. 
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اي است که از طریق آن تجارب انتزاعي و نامحسوس يلهاستعاره در الگوي شناختي وس
تعاره با شود. اسسازي و یافتن فهم انگيزه استعاره ميبرحسب موارد آشنا، ملموس و مفهوم

یگر هایي که بيشتر به یک دامنة شناختي دسازي یک قلمرو شناختي برحسب مؤلفهمفهوم
د. گزینشي را نلض کرده باش هايشود؛ بدون اینکه محدودیتمرتبط است، توصيب مي

پردازد يشناختي منامه عماد فليه کرماني از دیدگاه استعارهاین پژوهش به بررسي طریلت
 و سعي در پاسخ به این سؤاالت دارد که: 

 نامه چگونه نشان داده شده است؟ اشعار طریلت در عشق گستردگي مفهوم -
 به «عشق»استعارۀ مفهومي  ملصد و مبدأ توصيب و تحليل طریق از توانمي چگونه -

 کرد؟ پيدا دست شاعر اندیشة بينيجهان

 . پیشینۀ پژوهش2

اضر هاي مرتبط با پژوهش حدر این بخش با توجه به موضوع پژوهش به اجمال ابتدا کتاب
 نامه عماد معرفيها و ملاالت را در رابطه با استعارۀ مفهومي و طریلتنامهو سپ  پایان

  کنيم.مي
(، 6868) 6ب استعاره مبناي تفکر و ابزار زیبایي، تأليب  اومبرتواکو و همکارانکتا
هاي گوناگون و نو در مورد استعاره است. نویسندگان ملاله به منظور معرفي دیدگاه 7شامل 

فراگيري استعاره را در کل نظام و تفکر نشان داده و از سطح ادبي، شعري و هنري خارج 
 رف به مفهوم استعاره دارند.کرده و نگاهي غيرمتعا

 به «2جانسون و ليکاف دیدگاه از استعارۀ مفهومي نظریة»( در ملالة 6836هاشمي )
 نلد و يمعرف به و پرداخته آن کالسيک دیدگاه برابر در استعاره معاصر دیدگاه بررسي
 .پردازدمي جانسون و ليکاف دیدگاه از استعارۀ مفهومي کارکردهاي ماهيت انواع

 زبان در ترس استعاري مفهوم شناخت بررسي»( در ملالة 6866زاده و زارع )شرف
 .است پرداخته آن هايمترادف و آن مفهوم و ترس به بررسي واژه« فارسي

                                                            
1 .Umberto Eco, et al. 

2. Likoff, G. & Johnson, M. 
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 دیوان در مفهومي هاياستعاره»اي با عنوان ( در ملاله6862کریمي و مهماندوستي )
-استعاره يينتب به استعارۀ مفهومينظریة  از استفاده با «خوردن حسي کنش مبناي بر شم 

 شده تفهيم خوراک، مثابه به «حکمت، راز، رکر، سماع، شادي، عشق و نور جمال،» هاي
 .است متن بنيادین گزاره «است خوراک عرفان»انگاره  که شودمي روشن نهایت در و

 اختيشن تحليلي فارسي، زبان در استعارۀ مفهومي»( در ملالة 6865افرانسي و همکاران )
 هومي،مف هاياستعاره انواع از جانسون و ليکاف بنديطبله که دریافتند« مدارپيکره و

هاي تهیاف همچنين نيست. مدارپيکره پژوهش یک درها یافته محک براي دقيلي مالک
 نلض ار نظریة استعارۀ مفهومي در یکسویگي اصل مواردي در فارسي زبان در ايپيکره
 .کنندمي

 نامهطریلت ملایسة»ملاله با عنوان  تنها یک عماد خواجه نامةلتطری مورد در
 حالخوش به کوشش« کاشاني محمود عزالدین الهدایه مصباو و کرماني فليه عمادالدین
 .است نشده انجام ملالة حاضر، پژوهشي موضوع شد، اما با یافت (6836دستجردي )

  2. روش7
 به اهيممف محتواي کيفي و عيني صيبتو یعني است؛ محتوا تحليل پژوهش، این رور
 جادو ای تدوین آن، مسأله، تعریب شناخت به اقدام پي در شود.مي انجام مندنظام صورت
 از پژوهش این در. بود خواهد گيرينتيجه و تحليل تجزیه، اطالعات، گردآوري ها،سؤال
کتاب . شودمي هاستفاد دارد، وجود ملوله این در که منابعي و هاها، کتابمتن انواع
 .است فيش تحليق ابزار. است پژوهش نمونه نامة عماد فليه کرماني حجمطریلت

 ها . یافته2
 اسااتعاره؛ :جمله از کند پيدا تحلق مختلب هايرور به تواندمي واحد معناي کردن ادا
 لغت جاي به را لغتي خواستن  عاریه یعني اسات؛  اساتفعال  باب مصادر  لغت در اساتعاره »

 رکابه دیگري واژۀ جاي به مشااابهت عالقة به را ايواژه اسااتعاره، در شاااعر ، زیرادیگر
 یا و تاس تشبيهي جملة از گستاري»  به بيان دیگر، استعاره .(698: 6871شميسا، ) «بردمي
 فشرده يهتشب حليلت در یا است تشبيهي جملة یک اياستعاره هر ساختژرف اصطالو به

                                                            
1. Method 
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 ياريبس و فلسفه، حلوق الهيات، جمله از تخصصي هايگفتمان رد»و  (695همان: ) «است
 زمرهرو زبان چون .شااودمي اسااتفاده تصااورات و تجربيات بيان براي اسااتعاره از علوم از

با توجه به نگرر کالساايک به اسااتعاره  (.27: 6887ارسااطو، ) «ندارد راها آن بيان قدرت
نجار در نظر گرفت که نلشي در تحليل توان اساتعاره را عنصاري اضاافي و گاهي نابه   مي

د شناسي، استعاره با هویت جدیساختار زباني ندارد، اما با ظهور رویکرد شناختي در زبان
 اي پيدا کرد. خود توصيب تازه

 ورحضاا -منحصااراً نه-زبان  کليت در ايپدیده عنوان به شااناختي، اسااتعاره نظریة در
 فکرت نيست، فرآیندهاي هاواژه به صرفاً مربوط نيیع زباني؛ ملولة تنها» .دارد دهندهجهت
  (.1: 6816جانسون،  و ليکاف) «انداستعاري زیادي حد تا انسان
شناسي زبان در .استشناسي زبان جدید هايگرایش از یکي که شناختي شاناسي زبان
 فتهگ دیگر، استعارۀ مفهومي مفهومي حوزۀ برحسب مفهومي حوزۀ یک فهم به شاناختي 
 یگر،د پدیدۀ یا شاايء یک براساااس انتزاعي پدیدۀ یا مفهوم یک فهم با این ود کهشاامي

 اهيممف قالب در انتزاعي بيان و فهم گونة به معناشااناسااان، اسااتعاره   نظر از .دارد تفاوت
. يستندن شناسانهزیبایي صرفاً بعُد دارايها رویکرد، استعاره این در .شودمي اطالق ملموس
 هايپروژه»یافت.  راه هاآن ساااازندگان اندیشاااة جهان به توانمي اهاساااتعاره طریق از

 افراد که ازندس روشن تا اندگرفته کاربه را مفهومي هاياستعاره نظریة بساياري  تحليلاتي
 .(92: 6833، 6مارلن و کامرون) «اندیشندمي تجاربشان و زندگي مورد در چگونه
 عناصر رب را خود الگوهاي ها،پدیده از تهشایس درکي به رسيدن براي مفهومي استعارۀ 

 راساسب که است تصویري وارۀطرو الگوها، این از یکي. است نهاده بنيان آفرینشناخت
 هوميمف. گيردمي شکل شوند،مي خوانده ملصد و مبدأ که رهني و عيني حوزۀ دو انطباق
 . شودمي يدهنام «انگاره» یا «انگاشت» شود،مي م،کور حوزۀ دو تطابق موجب که
 ،متحرک و عيني هايپدیده سایر و خود حرکت مشاهدۀ با انساان  جانساون،  اعتلاد به
 فيزیکي تجارب حاصل هاساخت این. آوردمي وجود به رهنش در را مفهومي هايساخت
 داراي حرکت که گونههمان جانسون، عليدۀ به. هساتند  متحرک و مادي جهان از انساان 
 رمسي و پایان نلطة آغاز، داراي هم حرکتي هايوارهطرو است، ساير م و پایان آغاز، نلطة
  .است متفاوت دیگر جاي به جایي از جهت و حرکت نوع و است

                                                            
1. Comeron, L. & Marlaene, R. 
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و  دادناد گاسترر را استعاره شناختي، شناسيِزبان دیدگاه براساس جانسون و ليکاف»
 «شد شيدهکا چاالش اهب نظاام یافتاه و مناسجم هايشايوه به را سنتي نظریةهاي جنبه تمام
 کالسيک عمادۀ فرضاية 5 باه واکانش در را نظرشاان هااااآن(.628: 6897کوب، زرین)
 است؛ آن ژرفااي و اساتعاري اندیاشة طبيعت درک از مانع آنان ادعاي به که کردند بيان
 گاهدید .گارددبااازمي  ارسااطو  زمااان  بااه  غربااي  سنت در آن پيشينة که ايفرضيه چهار
 را استعاره اساس -2داناد. ماااي کلماااه را اسااتعاره  ماهياات  -6 موردِ چهار در سيککال

 بخش به را مربوط اساتعاره و کنادماي فارض حليلاي را مفاهيم همة -8داند. مي شباهت
 هن کند،مي قلمداد وخودآگاه علالناااي تفکر یک را استعاره  -5داند. مي زبان غيرحليليِ
  کناد.مي اسات، اشتباه گرفتاه شکل ما هايبدن و رهن يعتطب با که هايشيوه

 .کلمه نه شااوندمي مربوط اندیشااه به هااسااتعاره»گویند که مي جانسااون و ليکاف
 دنيا به اهاستعاره .نيست ادبيات فصااحت  و بالغت و شاعر  زبان به محدود فلط هااساتعاره 
 مةه در شااباهت عالقه وجود .مانندمي قيبا هاآن با مرتبط مفاهيم اما ميرند،مي و آیندمي

 حوزه ود ميان که است اساتعاره  ساازندۀ  هاينگاشات  بلکه نيسات،  ا بات قابل هااساتعاره 
 (. 255: 6816ليکاف و جانسون، ) کندمي ایجاد ارتباط ملصد و مبدأ

 هاياستعاره اسااس زیارا اناد؛سااماندهاي ویژگاي داراي مفهاومي هاااي استعاره همة
 توانمي .اسااات( ملاااصد) دیگااار قلماااروي به( مبدأ) قلمروي از مفهوم انتلال مفهومي،
 هار نگاشت در زیارا هاااستند، ساااختاري  جهت این از مفهومي هاياستعاره تمامي گفت
 د،ملص قلمااارو مفااااهيم برابااار در مبااادأ قلمرو مفاهيم از متناظرهایي ایجاد با استعاري
 ارهاستع نظریة شناختي در .کنيممي سااماندهي  یک آن ارچوبچه در را یک این مفاهيم
 زیادي حد ات انسان تفکر هايفرآیند .نيست هاواژه به مربوط صرفاً یعني زباني ملولة تنها»

 و بينيجهان معرف بيان این با اساااتعاره (.1: 6816جانساااون،  و ليکاف) «انداساااتعاري
  .است آن سازندگان نگريجهان
 يفيزیک تجارب با داشااته که ملموس مفهومي مبدأ همانطور که قلمرو اسااتعاره، هر
 بوده که انتزاعي با مفهوم ملصااد دارد، داراي قلمرو آساااني درک و دارد ارتباط انسااان
  .برد پي آن به توانمي مبدأ وسيلهبه و است دشوارتر آن درک

 اديقرارد یا موميع هاياستعاره :شوندمي تلسيم دسته دو ساخت براسااس  هااساتعاره 
هاي استعاره از جدیدي برداشت که نو هاياستعاره. اندداده دست از را خود ادبي جنبة که
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 صخا جنبه یک شاعر سازي،استعاره در .است ساخته را هاآن شاعر یا و هستند قراردادي
 در» .کند پنهان را آن خواهدمي که اسات  موضااوعي یا و کندمي برجساته  یا ترپررنگ را

ليکاف و ) «داریم کار و سر سازيپنهان و سازيبرجسته فرآیند دو با شناختي هاياستعاره
  (.68: 6816جانسون، 
 همة اما هستند، هااستعاره بزرگ خانواده از بخشاي  ادبي آ ار در موجود هاياساتعاره 

ي رها در تمام لحظات زندگي انساان حاضر است و به عنوان عنص اساتعاره » .نيساتند  هاآن
کند. همچنين جایگاه آن در نظام مفهومي پویا در درک مفاهيم انتزاعي و پيچيده عمل مي

ي، )هاشم« بخشدانسان است که به نحوه ادراک و اندیشيدن و زبان و اعمال ما ساختار مي
6836 :625.) 

 و مردم عامة انمي در تصوف تبليغ و تعليم هدف با از یک سو، بيشتر صوفيانه، نثرهاي
 املش صوفيه کار رور دیگر، سوي از و آمده وجود به مخالفان برابر در تصوف از عدفا

 موضوع سه(. 967: 6833غالمرضایي، ) است بوده گفتن مجل  و رسااله  و کتاب تدوین
 معروف. »اساات بوده ساالوک و سااير و تصااوف صااوفيانه،هاي نظم و نثر در توجه مورد
 دست دران آنچه از بودن نوميد و ليلتح به کارهاست گرفتن فرا تصاوف : گوید کرخي
 و اساات تعالي حق با سااالک نهاني رابطة سااير، .(517: 6875قشاايري، ) «اساات مردمان
: ویدگمي« کامل انسان» در نسفي عزیزالدین. است خلق با ساالک  ظاهري رفتار سالوک، 

 اهلل الي يرس .باشد اهلل في سير و باشد، اهلل الي سير و است، سير از عبارت سلوک که بدان»
 سااالک که اساات آن از عبارت اهلل الي سااير و ندارد، نهایت اهلل في سااير اما دارد، نهایت
 ندهز خدا به و شود، هست خدا هستي به و شود نيست خود هستي از که کند ساير  چندان
 نداشتپمي اما نداشت، هستي هيچ هرگز سالک اگرچه. گردد گویا و شنوا و بينا و دانا و
 انستد چون. ب  و راست خدا هساتي  که بداند یلين به و برخيزد پندار آن رددا مگر که
 في سير. تاس اهلل في سير ابتداء اکنون شد، تمام اهلل الي سير راست، خدا هستي که دید و
 يناب و دانا و زنده خدا به و شد، هست خدا هستي به چون سالک که است آن از عبارت اهلل
 بداند تحليق و تفصيل به هي کما را اشياء که کند سير دیگر چندان گشت، شنوا و گویا و
 هب نماند و پوشااايده وي بر جبروت و ملکوت و ملک در چيزي هيچ که چنان ببيند، و

 في يرس و اهلل الي سير آن و است، مخصوص رفتن از عبارت سلوک تصوف، اهل نزدیک
 . (68: 6865نسفي، « )است اهلل
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 زمينه نای در اسالمي عرفان برجستة چهرۀ عربي، ابن ینالدمحيي کتاب در جهانگيري
 عبادتي نزلم به عبادتي منزل از انتلال است؛ انتلال نوعي عربي ابن نظر در سير: »گویدمي
 مياس به اسمي از دیگر، ملام به ملامي از دیگر، مشروع عمل به مشاروعي  عمل از دیگر،
 که است سيک ساالک  بنابراین. دیگر نف  به نف  از و دیگر تجليِ به ايتجلي از دیگر،
« اسااات انتلال حال در انفاس و تجليات و اساااماء و ملامات و اعمال و منازل این در
   .(186: 6838 جهانگيري،)

 و سلوک و سير دربارۀ ايمنظومه( بيت 2778 حدود بر مشاتمل ) نامهطریلت منظومة»
( ق 768–719) مظفر محمد نمبارزالدی امير قدرت اوج روزگار در صاااوفيه اعتلادات
ست؛ ا داشته نسخه دو نامهطریلت. اوست به اشاراتي متضمن جهت همين به و شده سروده
 .است موجود اسالمي شوراي مجل  در و بغداد در رضي خط به صحيحي قدیمي نسخة
( ق789)کاشاني  محمود عزالدین ا ر الکفایه مفتاح و الهدایه مصباح کتاب از است نظمي
 الدینشااهاب االسااالمشاايخ از المعارف عوارف کتاب به عماد همچنين .بيت 2778 در

 بوبکرا تأليب التصااوف اهل  المذهب التعرف کتاب از مطالبي و داشااته نظر نيز سااهرودي
 هساااخت خود مطالب چاشااني را الکالبازي بخاري یعلوب ابن ابراهيم ابن محمد اسااحاق
 دهکر فارس و یزد و کرمان شاااه  مظفري حمدم مبارزالدین امير نام به کتاب این. اساات
 از -2آورده ]است[  را شاه این اسم -6است؛  آمده نامهطریلت در ادعا این مصداق. است
 کرمان جامع مسجد ساخت مورد در -8گفته ]است[.  باهلل المعتضد و مظفري محمد بيعت
  .(25-28: 6875فرخ،  همایون) «است آورده ابياتي ،798 سال به

 الس کردیم یاد که مواردي و مطالب به توجه با را نامهطریلت شدن سروده ساال  اگر
 کرماني فليه عمادالدین خواجه  که پنداشت توانمي آوریم، شامار  هجري قمري به 791
 شيرازي حافظ محمد الدینشام   خواجه و بوده شاده  متولد هجري قمري 761 ساال  در
. اندبوده ساان هم تلریباً عصاار، هم شاااعر دو ینا آمده اساات. دنيا به 763 یا 767 سااال در

 سااازگار شاايعيان معتلدات با م،هب سااروده، را نامهطریلت سااالگي 59 در عماد خواجه
 .ستا سهروردي سلسله قطب سهروردي، الدینشهاب یافتگانتربيت از عمادالدین. است
 عشق، به ودخ عرفاني بينش در او. است( 869: 8الساير، ج  حبيب)مترسام   صاوفي  یک او

 رندان و مالمتيان شاايوۀ به حافظ مانند .دادمي اهميت سااماع ج،به، حال، شااور، وجد،
 . داشت گرایش
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 نظم به را الهدایه مصااباح که اساات یادآور نامهطریلت ملدمة در فليه عماد خواجه

 شيخ هاینک ت،کر با جاجابه و گرفته بهره ا ر این در نيز المعارف عوارف از و اسات  آورده
 اومصب مطالعه با و. است آورده مطالبي هم المعارف عوارف از است گفته چنين االساالم 
 ظمن واقع در نامهطریلت که دریافت توانمي المعارف عوارف و الکفایه مفتاو و الهدایه
 آن رب سااپ  و اخ، را کتاب دو این از مطالبي بلکه نيساات، ا ر دو این از یک هيچ کامل
 آن از مستلل تأليفي خود فليه عماد خواجه که گفت باید ترتيب این هب که افزوده مطالبي
 . است کرده تنظيم( نظامي مجنون و ليلي وزن) مح،وف مسدس هزج بحر در مأخ، دو

 را هشاااتم قرن نامدار شااااعر و عارف کرماني، فليه عمادالدین خواجه نامةطریلت
 عرفاني هايبحث از مهمي هايقسمت ح،ف دليل به اما اند،ناميده منظوم «الهدایة مصباح»

 سرودن طالب،م نظم و ترتيب تغيير کتاب، ابواب و فصول تغيير ،الهدایة مصباح کالمي و
 و عاشاالانه عواطب و احساااسااات بازتاب ها،مناجات و دعاها اجتماعي، و انتلادي اشااعار
 بيان و گوناگون روایات و هاداسااتان آوردن بيت، اهل سااتایش و مدو شاااعر، عرفاني
 را لهدایةا مصباح و آورد حساب به مساتللي  منظومه را آن باید ساراینده  عرفاني تجربيات

 ذهبالم التعرف کتاب از مطالبي همچنين. دانساات منظومه این مهم مآخ، و منابع از یکي
 باري،الکالبخاريیعلوب ابن ابراهيم ابن محمد اسااحاق بن ابوبکر تأليب التصااوف اهل

 عماد. دارد فصل68 هر باب و باب 68 نامه،طریلت ساختار .است ختهساا  مطالب چاشاني 
 688 هشبي منظر این از و دهدمي نشان اهلل الي طریق سالک سلوک و سير براي ميدان 688
 و ساالمي ميدان 688 شاابيه جمله از. بودند شااده نگارر زمان آن تا که اساات هایيميدان
 (59-22: 6875فرخ،  یوناست )هما انصاري عبداهلل خواجه ميدان 688

 نامهطریقت در عشق های مفهومي. استعاره2-2
 عبارات و عالي سبک کتابي، کلمات از استفاده با معنوي عمادالدین فليه کرماني اشعار

 ،«صرّحهم استعارۀ» ،«کنایه» ،«تشبيه» مثل ادبي هايآرایه. اندشده سروده بسيار تصویري
 بسيار نامهدر طریلت «نظير مراعات» و «تلميح» ،«تام ناسج» بدیعي فنون همچنين و «ایهام»

 غزليات انزب شبيه بودن، تصویري و سمبلي لحاظ از نامهعماد فليه در طریلت زبان. است
ل ها هيچ فرموهایي که براي آناستعاره آنجایي که عماد براي بيام مفهوم .است معنوي

 استعاره .ها از نوع شناختي هستنداستعارهکار گرفته شده است. این زباني وجود ندارد به
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 راساسب معنا و است تجربي گرايواقع بلکه «گرارهني» نه و «گراستعيني» نه شناختي
 انجام ار«بدني» ساختار از شاعر تجربة براساس بشر شناخت و شودمي تعریب «تجسيم»
 . گيردمي

 ارانگ که زنيممي حرف طوري -«معشوق» اینجا در-دوم  شيء از شناختي استعاره در
 امه،نطریلت در استعاره. شودمي تبدیل موتيب به و شودمي که است «عشق» اول شيء
 شقع فلط زندگي و دارد خود سيطرۀ زیر را زندگي تمام انگار که است طبيعي طوري
 به مادع استعاري زبان. کند زندگي استعاري، اندیشة ميان در تا آمده انسان و است معنوي
 دیشهان تراور که ابيات در عشق درک. کنيم حسي را رهني امور تا دهدرا مي این امکانما 

 يغزليات عرفان در. است باال سمت به هااستعاره جهت و است دیگري چيز مفهوم، است،
 جاي هب اینجا در. شودمي ضعيب خيلي عشلي موضوع و شودنمي مشاهده معشوق تصویر
 . شوديم به سالک تبدیل رنجور عاشق قهرمان بينيم؛مي فانهعار تفکرات عاشق، رنج و زجر
 مبتني جسماني هايبر تجربه مستليم به طور ابيات بعضي در عشق واژۀ بردن کاربه
 استعاره اگر .است نهفته ايگسترده مفهوم واژه، پشت در که کنندمي تفهيم ما به و هستند
است و عشق از مباحث  عشق الهي بتصح نامهدرطریلت کنيم بررسي مفهوم روي از را

بنيادین مکاتب انساني است که بدون در نظر گرفتن آن، عرفان و حکمت قابل فهم نيست. 
 البته عشق از ملوالتي است که تعریفش به رات ميسر نيست و کنهش در خفا است. عالم

 یند؛وگکه شاعران دیگر مي است عشلي از باالتر و تروسيع صوفيه خواص عشق و محبت
، اوست )جامي عالم همة که معشوقي و اوست از عالم همة: که معشوقي بين است فرق زیرا
6866 :72 .) 

هاي اژهو حليلي بردن کاربه حتي دهد نشان که است آن پي در نظریة استعارۀ مفهومي
 عموالًم آنچه کار و شدن ساخته چگونه دربارۀ اینکه نه دارند، استعاري ماهيتي نيز متن
 هک مبدأ حوزۀ .است شناخت باب در اينظریه نظریة استعارۀ مفهومي،. دارد نام عارهاست
ارد، که تجربة عرفان د نامه عمادطریلت. آیدمي دست به ملصد فهم براي است عشق اینجا

صوفي  از ناشي سبک این به شاعر گرایش. هستند تصاویر و هاسمبل از سرشار اشعارر
 او شاعري زبان معنوي هايسمبل شامل عماد که اشعار ياصل موضوع بودن عماد است.

هستند، عشلي است که در تجلي حق و پيدایش مظاهر آفرینش، در پرستش، در بازگشت 
 و در همة نگرر عارف و در راهنمایي سالک در رسيدن به حق نلش اساسي دارد. 
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  مثبت بار مقصد و عشق مبدأ با . استعارۀ مفهومي2-2-2
 ةلحظ هر از بردن تل، براي و دقایق و وقت قدرداني با مبدأ عشق براي را خواننده شاعر
 کند که نگاشت استعاره براي ملصدي الهي است.مي دعوت زودگ،ر زندگي

 عشق شادي و سُکر است. -

 ز شاااوقات مطرب الحان شاااکرسااااز  
 

 ز عشاااالاات دیاادۀ مااردم نااظاارباااز    
 

 (88 ،)کرماني

 . است سرخوشي و شادي ست. عشقشادي و سُکر که نه محسوس و نه معلول ا

 عشق بي قراري است. عشق زندگي است.  -

 باااقي عمراساااات از روزم یااک وگر
 

 ساااااقي و معشاااوق ومي بي ماادارم 
 

 (55)همان: 
 عشق مستي و سرزندگي است. -

 خودپرساااتي کاااز من ز بُساااتااان مرا
 

 مساااتي بااه الااّا خالص ک  ناابااایااد 
 

 (59)همان: 
 عشق ادب است. -

 دل آن از آماااد ادب ماااراعاااات
 

 حاصاال گشاات محبت فضاالش از که 
 

 (97)همان: 

ادب  ،قجا عشکند. در اینندي ميان انسان و خدا یاد ميدر این بيت از محبت به عنوان پيو
 است.

 عشق نصيحت است. -

 گيرد پيشااااه نصااايحاات یااارر گار 
 

 پاا،یرد دل و جااان بااه زو نصااايحاات 
 

 (19)همان: 
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 ز عارف بپ،یرد. اي است که سالک باید انصيحت تجربه

 عشق تجرید است. -

 صااادق درویش سااخن این بشاانيد چو
 

 عاااشااااق بااود تااجاارّد کااوي در کااه 
 

 (13)همان: 

 حالت، آن در اشاره دارد که ارواو به جهان آن پيوستن و بدن از روو به تجرید عارف
 .دهدمي روي سالک براي خاصي ل،ت و وجد

 عشق تجربه است. -

 وبمحب اوساات و مُحب وصاافش بود
 

 مطلوب اوساااات وليکن طااالااب بود 
 

 (33)همان: 

 گنجد و حليلتي ازلي و الهي است. ي که حدیث آن در حروف و کلمه نمياتجربه

 عشق بلا است. -

 ماانااور حااقّ نااور بااه چشاااامااش بااود
 

 مااعااطااّر  او جااان عشاااااق بااوي بااه 
 

 (36)همان: 

 الکبه بلاي س فنا شدن در معشوق رساند. عشق دو طرفه است.عشق سالک را به بلا مي
 انجامد.مي

 عشق دلپ،یر است. -

   اساااات ناااگزیر خوبش روي ماهر  ز
 

 اساااات دلپاا،یر شاااااهاادانش جمااال 
 

 (36)همان: 
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 عشق خرد است.  -

   ساااتاااني دل بي نف  یااک نباااشااااد
 

 جاااني بااه آرامي، دل وصاااال خرد، 
 

 (36)همان: 

 عشق پنهان است. -

 قااایم عشاااق وجااود باااشااااد  دل بااه
 

 دایم عشاااق ماالااام باااشااااد  دل کااه 
 

 (36)همان: 

 هایي دارد که در دل عاشق نهان است.اما نشانه

 عشق براي عشق است. -

   دل فاااناايااش   جاامااال  در نااناادد 
 

 عاااقاال  مااهاار  نااورزد دناايااا  بااا کااه 
 

 (67)همان: 

 یعني همان فنا في اهلل است. ؛الهي و عشق ورزیدن به خداوند بدون دليل است یعني حب

 عشق هوشياري است. -

 نااباااشااااد  غااافاال دلااش قحاا یاااد ز
 

 نباااشااااد دل جااانااان یاااد بي دل کااه 
 

 (36)همان: 

 گااردم بااياادار مااگاار غاام خااواب ز
 

 گردم هوشااايااار مگر مساااتي وزیاان 
 

 (693)همان: 

 دلمشغولي بنده را به عهده دارد. پ  سالک مشکلي ندارد. ۀخداوند رسيدگي و ادار
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 عشق اشتياق است. -

 گشاااته مشاااتاق صاااوفيااان حااال بااه
 

 گشااااتااه  آفاااق تااةساااارگشااا  هاامااه 
 

 (66)همان: 

 عشق به سر دویدن است. عاشق سرگشته و حيران است.

 عشق صداقت است. -

 خللش صااايااد خااالق مااطاالوب بااود
 

 دلاالااش زیاار در مااعااناايااي نااباااشااااد  
 

 (686)همان: 

 دورویي و نفاق در عاشق جاي ندارد. 

 عشق اطاعت محض است. -

 مخلوق ز دیگر شااار و خاير  نابايانااد   
 

 معشاااوق ز آیاادمي چااه هر پسااانادد  
 

 (686)همان: 

 ساز تمامي معنویت سالک است.زمينه

 بيان آرزومندي است. -

 روو دل باار هاام ناافاا  خاارم آن از
 

 مفتوو لحظااه هر طاارب باااب شاااود 
 

 (665)همان: 

 آورد.مي آرزومندي موجب عشق و عشق طرب و شادي

 عشق انگيزه است. -

 زاهااد شاااايااخ  اصااااطااالو  در ولااي
 

 شاااااهااد  مشاااهود حي مااعاابااود بااود 
 

 (669)همان: 
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 تحرک سالک و عامل حرکت در سير الي اهلل است. ۀعشق انگيز

 عشق زیبایي مطلق است.  -

 زليخااا چون یوساااب روي عشاااق ز
 

 جا سااااختي تمکين کوي در همه که 
 

 (661)همان: 

 مرکب شوق براي رفتن به سمت خداوند است.

 عشق فنا است. -

 ناااخوب و خوب صااافااات محو دوم
 

 مطلوب جملااه را فنااا اهاال شاااد کااه 
 

 (663)همان: 

 فناي في اهلل که مطلوب سالک است. عشق معناي نيستي عاشق در محضر معشوق است.

 عشق بي خودي و مستي است. -

   شااااوق بااادۀ از را خسااااتااه  عااماااد
 

 روق از گردد بيخود کااه جااامي بااده 
 

 (666)همان: 

 مساااتي ز برافشااااانم دساااتاي  ماگار  
 

 هسااااتااي  بااناادِ از دمااي آیاام باارون 
 

 (656)همان: 

 عشق شوق است. -

 روق حااالاات و ساااماااع رسااام دگر
 

 شاااوق آتااش فااروزد باار دل در کااه 
 

 (628)همان: 
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 عشق سرّي از اسرار الهي است. -

 باااشااااد مطلوب ار عااادت خرق کااه
 عاشاااق نيسااات عادت خرق بر او که

 

 بااار مااحجوب خاالااوتااي هامايشااااه   
 ماانااافق چااون نااباااشااااد  پااایااه باادان

 

 (682)همان: 

 ست. عشق اطاعت ا -

     طاااعاات روق نوشاااان ز آیااد پاادیااد
 

 اساااااتااطاااعاات   در قااوّتااي  فاازایااد  
 

 (687)همان: 

 فرمانبرداري محض نگاشت این استعاره به ملصد بدون چون و چرا است.

 عشق علم است. -

 شااااد غاا،ا عااالاام در عاالاام مااثااالِ
 

 شااااد فاادا را او دل اهاال جااان کااه 
 

 (657)همان: 

 عشق تمنا است. -

 ادافااتاا  دل در نااکاااحااش  تاامااناااي 
 

 هدایت در شااادّت رویسااات این در 
 

 (692)همان: 

 عشق آگاهي است. -

 شااااد خااباار را دل تااا حااال عاالاام ز
 

 شااااد در بااه تاادبيرر مياال خاااطر ز 
 

 (698)همان: 
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 عشق آواز خور است. سرزندگي است. -

     آویز دل ساااااز ایان  از ماطارب   مارا 
 

 تيز اي نغمااه فروکن جااان گور بااه 
 

 (693)همان: 

 است. عشق لبخند  -

 خندد شاااب و شاايخ روي در گل چو
 

 باابااناادد   دل روي بااه احاازان درِ 
 

 (636)همان: 
 عشق نواختن است. -

    بااازد عشاااق زان تااو ساااااز بااا دلاام
 

 نوازدمااي خااور را عشااااّاق او کااه 
 

 (283)همان: 

 عشق بلا است. -

 باقي عشاااق و اسااات فااني  دنياا  کاه 
 

 ناافاااقااي   دنااياااي  مااغاارور  مشاااااو 
 

 (268)همان: 

 بر است.عشق ص -

 دل صااااابري مصااايباات بار  نامااایااد 
 

 مشاااکل اسااات صااابر عاقبت در ولي 
 

 (269)همان: 

 عشق اميدواري است. -

 نوميااد نيساااات رحماات ز مومن دل
 

 جاوید اسااات بوده خطااا بر چااه اگر 
 

 (266)همان: 

 



 019 |عدالت کاشی و مباشری 

 

 عشق آرامش است. -

 اسااات عاشااالان جااانِ جااانِ محباات
 

 اساااات آن عاااشااااق روانِ آرام کااه 
 

 (227)همان: 

 اشتياق است. عشق -

    یااافاات خبر مشاااتاااقي سااارِّ از دلااي
 

 یافت نظر دل صااااحب عشااااق از که 
 

 (288)همان: 

 عشق غيرت است. -

 اسااات غيور عاشاااق اگر دور نباشاااد
 

 اساات دور عشااق کوي ز غيرت بي که 
 

 (286)همان: 

 عشق نور است. -

 ساااروري حال عيان شاااد را دل چو
 

 نااوري افااتاااد  او باار پاارتااو  وزیاان 
 

 (289 )همان:

 حااور بااود را دل روضااااة مااحااباات
 

 نااور بااود را جااان دیاادۀ مااحااباات  
 

 (227)همان: 

 عشق تجلي صفات است. -

 محبوب به واصاال محبّ ساارّ شااد چو
 

 محبوب حسااان بر نظر جااانش کنااد 
 

 (287)همان: 
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 عشق علم غيب است. -

 بساااتم عاهااد  شاااهاریااار  در دل چاو 
 

 دساااتم بااه تاااریخش غيااب از فااتاااد 
 

 (258)همان: 

ه کند بمي منصرف اصلي معني از را خواننده گاه قرینه این و است قرینه محتاج ،ارهاستع
 آن رد خواننده رفتن خطا به احتمال و است مفهوم در که قرینه استعارۀ مفهومي خصوص در

 قتيو مثالً .است کرده پررنگ را عشق ۀاستعار مثبت بار اول گروه در عماد .است بسيار
سعت سيلة نگاشتي به ووه بدأ عشق ما را به ملصدي به نام نور بم است. نور عشق گویدمي
 ُنورُ اهلل﴿ :فرمایدميکه  نور سورۀ 89ة آی با توان آن راکه مي رساندميميدان  688

 مادینن را آن استعاره و است سالک قلب و راه روشنگر مستند کرد. نور ﴾َاالَرض ِو السَماوات
 سرچشمه عشق از هدایت یابيم کهپ  درمي هستند هم ردیب عشق و نور کرده است.

 أي مبدوقت .کندمي پررنگ را سالک عماد انگيزهو است  شادي عشق ،استعاره در .گيردمي
 مستي و سرزندگي دميده انسان کالبد در آن از که ملصد، روق و شوق است باشد، عشق
 قُل﴿ :جامه عمل بپوشاند اوندخد دستور این به تا شودسفر متمایل مي به را انسان و شودمي

. است انج ،عشق ۀاستعار. است نور ملصد محبت با أدر مبد عشق ۀاستعار. ﴾االرض فی سيروا
؛ ددار کيدأت عشق داشتن روو به دارد. عماد نلش حيات ةادام در موجودي است که را عشق
 سروکار سيح وجوديم با بلکه ،نيستيم روهروب نوع این در عشق از انتزاعي مفهوم با ما یعني
 ربط و شادي ۀاستعار. کندمي کمک شادي و زندگي و سير در عاشق به که جاني. داریم
. دهدمي نشان ترپررنگ عشق ةتجرب در را ح  این استعاره وجه این و است انسان وجود در
 هاستعار. است وادي این در عشق جنون به رسيدن و رويزیاده ،است پنهان وجه این از آنچه
از  93ة استناد به آی ،است زندگي اصول که شادي، مستي، سرزندگي و طرب مفهوم با عشق
 به دخداون ،آیه این در .﴾فليفرحوا فبذالک برحمته و اهلل بفضل قُل﴿ :یون  است ۀسور

 سيح امور از انسان شناخت .دهدمي خداوند بخشش رسيدن از بعد شادي به دستور صراحت
 به کردن ارهاش .است شناخت متعلق به حسي مستليم اشاره همراه به، مستليم شناختي اغلب
 هک است واسطهبي شناخت ،کنيممي استفاده درخت لفظ از که حالي در درخت یک

 يرگهمه کاربرد اشاري هايتعریب مفاهيم شناساندن براي اما، دارد را خود خاص امتيازات
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 درک هب ملموس مفهومات که اینجاست و شوندمي گرفته کاربه حسي هايمفهوم پ  .ندارد
 بعضي معناي یافتن اساس بعضي انتزاعي مفاهيم این و کنندمي کمک انتزاعي هايمفهوم
  .هستند انتزاعي مفاهيم از دیگر

 ابزار قعش پ  .هستند انتزاعي که مفهومي به رسيدن براي است ابزاري عشق ۀاستعار
 أبدم ۀحوز .است یکطرفه و افلي اینجا در ارهعاست حرکت یا اري،گجهت .است شناخت
 بریم.مي اوهاي ویژگي و معشوق به پي «عشق» از ما .است انتزاعي ملصد ۀحوز و است حسي

ماد ع از جمله رساندن سالک به خود. و توانا و قادر به انجام هر کاريمعشوقي که واالست 
ر پ،یور حق امکانآگاهي و روشن شدن به ن ةت در سایمعتلد است که درک خوشي و ل،

 است. 

 مثبت معنایي بار با هایاستعاره نمودار

 
 
 
 

 نور
 طرب شادی

 لذت
 سُکر مستي

 شوق ذوق

 و ذوق

 امیدواری

 هوشیاری

 سرخوشي

 تجلي

 آرامش

 راستي

 غیرت آوازخوش

 عشق
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  منفي بار مقصد و مبدأ عشق با مفهومي هایاستعاره .2-2-7

 عشق آشفتگي است. -

 وصااااالااش  گاالسااااتااان  بااوي کاانااد
 

 حااالش آشااافتااه دمي ساااااکن دمي 
 

 (66)همان: 

 .است عشق غفلت -

    تاانااعااّم  اسااااباااب  ز غااافاال اي کااه
 

 گاام اي کاارده لتاااهاا  راه چاارا 
 

 (13)همان: 

 .است طاقتيبي و درد عشق -

 مااگااریااز درد از عاااشاااالااي گاار دال
 

 آویااز دُردي در طاااقااتااي بااي گاار و 
 

 (59)همان: 

 .است حرص عشق -

 جمع پي اناادر نااف ، حاارص مااثااال
 

 شااامع با اسااات پروانه عشاااق حدیث 
 

 (35)همان: 

 دوریاست. عشق -

 نور لاامعااة تاااب بااه مشاااعاال از کااه
 

 دور از باانااماااد اکااتاافااا شاااوخااي بااه 
 

 (35)همان: 

 آتش است. عشق -

 نااگااياارد عااباارت پاار و بااال ساااوز ز
 

 باامااياارد تااا آتااش باار را خااود زنااد 
 

 (35)همان: 
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 ساااوخت جگر فکرت آتش از عماد
 

 برافروخت رخسااارت شاامع چون ولي 
 

 (688)همان: 

ت شو سوختن انگا سوزاندمي را حق و سالک بين ۀمبدأیي است که پرد عشق اینجا در
 تينيس اعالم شروع. شودمي ورزیدن عشق شایسته ،حجاب کشب ةواسط به است. سالک

 .است معشوق مطلق هستي برابر در عاشق

 .است مرگ عشق -

     روق باادو غااالااب شاااود چون بميرد
 

 شاااوق سااار از دادند بسااايار جان که 
 

 (686)همان: 

 گيري ان  ماحابوب   رکار  از چانااان 
 

 بميري غااایااب ارشاااوي رکر از کااه 
 

 (285)همان: 

 است. اسيري عشق -

 آشااااانااایااي  بااا الاافااتااي  ناامااانااده 
 زدمي خاک بر کُله سااااعت هر کاه 

 

 جایي بااه کااارر دلي بي از رسااايااد 
 زدمي چاااک دامن بااه تااا گااریاابااان

 

 (67)همان: 

انگاشت این استعاره تالر تا مرگ براي  .است قرار اسير خاک و زنداني تن  بي عاشق
 ملصد عشق است.

 .است یزخونر عشق -

 صاااادیق مااهر او دل ورزد جااان بااه
 

 زناادیااق خااون ریاازد قااهاار تاايااغ بااه 
 

 (673)همان: 
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 است. گداز و سوز عشق .است درد عشق -

 مااجاالاا   گاالاازار باالااباال  اي باانااال
 

 مون  اساااات زار نااالااة در دل کااه 
 

 (666)همان: 

 .است خوف عشق -

 گشااات منظوري جاللش از باطن چو
 

 گشااات منزوي هم دل خوف کنج به 
 

 (285همان: )

 .است خاک عشق -

 خاک در پوسااايده قااایلش زاري بااه
 

 چاک دوساااتان شاااوق ز کرده کفن 
 

 (256)همان: 

 اما ،است قوم در گاه و عرف در گاه اخالق، در گاه بار عشق به منفي، اري،گارزر
 آتش، :مثل ؛هستند منفي بار داراي هاعرصه ةهم در بعضي از واژگان که اینجاست مهم ةنکت
با بار  اهيگ فنا، سرگشتگي، تنهایي، غم، مانند: واژگاني که حالي در. بيماري فلر، ،مرگ
عماد در  .شکيبایي آزمودن هنگام بال یا و آزمایش هنگام بال مثالً. شوندمي قلمداد مثبت
اب سالک را در انتخ هنرمندانه عشق أمبد با رابطه در متعدد ملصدهاي آوردن با نامهطریلت
 يعارف در پ ،ندارد معنایي منفي بار با واژه ،در شعر عارف آزاد گ،اشته است. عشق از معنا
براي عروج به ملکوت اعلي بالي به نام عشق به سالک بدهد و براي این کار  که است آن
 . یابدتغييرمي واژگان ارزر
 ي،طاقتهاي: درد، بياستعاره دیگر است. هايقسمت از ترپررنگ عشق از هایيجنبه

 دوري، غفلت. سرگشتگي، رگ، خونریزي، خوف، نيستي، به خاک شدن، نيستي،م
اتي و عشق براي سالک امري حي. است کمتر مثبت بار با هااستعاره از منفي بار با هااستعاره

 باید بمحبو به رسيدن براي ماند.ميها تر و بار منفي آن فلط درواژهمفهوم مثبت آن عميق
 نيست سالک در راه سلوک و باید که هست رفت، فرو غم در سرگشته و بيمار سوخت،
 حاضر اشقع. بگيرد آغور در را مرگ جا کهبگيرد تا آن آتش عشق برسد، جنون به تا برود،
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 نرم جهپن و دست عشق با بيماري و ل،ت با دارد واژگان منفي بار ظاهر به آنچه ةهم با است
ي چون او در پ ،ز مرگ، ترس از فنا استترس سالک ا. برسد معشوق ملصدر،  به اما ،کند

 ررا د مرگ دهد تا سالکعشق را براي ملصد واالي حق قرار مي أمبد بلا است. پ  شاعر
 طلب کند.  معشوق راه

 منفي بارهای  استعاره نمودار

 

 مقصد بار معنایي خنثي  و با مبدا عشق مفهوميهای استعاره .2-2-2
 .است تنهایي عشق -

 دل آن پاايااوسااااتااه  دبا در گااریاازد
 

 حاصااال جملااه را خلوتي گردد کااه 
 

 (688)همان: 

 ايمعن عشق و طلبدعشق را مي با انگاشت زهد پ . است ممکن مبدأ خلوت در عشق
 .است حق حضرت محضر در عاشق نيستي

 

 

 عشق

 مرگ
 نيستی

 دوري

 آتش

 خوف

 درد

 خونریز حرص
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 .است مدهور عاشق .است خبري بي عشق -

 شاااد خبر بي و دید دوسااات جماال 
 

 دشاا در به خود از او و عشااق درآمد 
 

 (679)همان: 

   هور از شاااد نتوان دلبري عشاااق ز
 

 آغور در شاخصي  دمش هر گيرد که 
 

 (268)همان: 

 .است تنهایي عشق -

     ورزیااد مهر نگاااري بااا کاااو کساااي
 

 دیااد دیااگااري  جااهااان  در ناابااایااد  
 

 (223)همان: 

 .است فراموشي عشق -

 نااور کاانااي گاار مااحااباات جااام دال
 

 فاارامااور را عاالاابااي و دناايااي کاانااي 
 

 (227ن: )هما

 .است صبري بي عشق -

     ناايااایااد عاااشاااق  دل از صاااباار ولااي
 

 نپااایااد مطرب ومي بااي عاامااري کااه 
 

 (283)همان: 

  .است سفر عشق -

    فاارامااور را او ساااافاار رنااج شااااود
 

 آغور در را دل اهاال گيرناادر اگر 
 

 (627)همان: 

 سفر از عالم صغير و عروج در عالم کبير است.
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 خنثيها با بار نمودار استعاره

 

 غير» معناي در واژه و نيست آن فهم براي آشکاري قرینة استعاره به دليل اینکه فهم
 استعاره. است گزینش و انتخاب قابل استعاره معني. است رفته، دشوار کاربه «خود» و« خود
. ندک دریافت بار معنایي را دو هر تواندمي خواننده که است معني دو داراي خنثي، بار با

 در تواندمي هم و بسوزاند تواندمي هم آتش. است نوع این از «است آتش عشق،» هاستعار
 اشقع براي راه روشنایي و دهدمي همچنين آتش روشنایي  و کند آبدیده را آن طال بوتة
 و کندمي برجسته را بخشروشني طرف مورد این در استعاره. است ضروري نياز یک
نبه ج است، عشق تنهایي که هایياستعاره در. کنديم پنهان و رنگ کم را سوزاندن طرف
افتن خود و تنهایي براي ی است برجسته آن علبایي جنبة و است رنگکم آن دنيایي تنهایي
بري خعشق سرگشتگي، حيراني، فراموشي، فنا، بي .شودمي اخالقي ارزر داراي است که
  .است بينش به رسيدن براي عارف تمایل برترین است. عشق
 والَّذین﴿ قرآن از مائده سورۀ 98 آیة تفسير با را عشق نامه،طریلت در کرماني فليه مادع
 ردهک دارند، معني دوست را خدا شدت به گرویدند که کساني یعني ﴾اهلل حب اشد آمنوا
 واژۀ گاهي و است الزم عشق بال اعلي ملکوت به عروج براي است معتلد عماد. است
 و اشدب خور که است طبع ميل دوستي. »است کرده عشق جایگزین را محبت و دوستي
 «است «عشق» تعالي حق به محبت کمال و نامندمي عشق را آن بود شدید ميل آن اگر
 (. 272: 6835 غزالي،)

 عشق

 سفر

 سرگشتگی

 بيخبري تنهایی

یفراموش  بی صبري 

 حيرانی
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 چيز دو ای امر دو بين مشترک عنصر است، شباهت ادعاي بر مبتني استعاره که آنجا از
 وطمرب هم به مشترک ایده یک طریق از را چيز دو یعني کند؛مي برجسته و کشب را
 جایگزین هم جاي به هاپدیده و اشيا. ندارد صراحت استعاره در شباهت ادعاي. سازدمي
 تکراري و مبت،ل حليلت از استعاره با. است کالم کردن مخيل وسيلة استعاره. شوندمي
 و افيمشکمي را اژگانو بسته دایرۀ و حليلت محدود عالم از استعاره با .کرد گ،ر توانمي
 هایياستعاره کالن از عشق بينيممي که همانطور. کنيممي اضافه معاني عرض و طول به
 استفاده آن از هم ... بخاري مستملي بایزید، دیلمي، سنایي، مثل بزرگي شاعران» که است
 رد دهش یافته هاياستعاره همين براساس بخواهيم اگر .(39-38: 6862هاشمي، ) «اند کرده
 هاآن وانيمتمي بکشيم، تصویر به داده نشان عشق از عماد که را عشق تصویر نامهطریلت
 ارند،د عشق مفهوم که محورهایي. کنيم تلسيم ميانه و تاریکي نور، ملصد براساس را

ي، سرخوش سُکر، شادي،: سازندمي عشق از روشن تصویر که هااستعاره :از است عبارت
 اهاستعاره این .تجلّي نور، اميواري، روق، نواختن، آگاهي، ق،بخش، شو طرب، هستي

و  یکتار تصویر که هایياستعاره دوم گروه .هستند عشق روشن طرف و دارند نور ملصد
 ال،ب جنگ، بيماري، خوف، غم، خونریز، مرگ، نيستي، آتش،: اندساخته عشق از سياهي
 تاریکي هم و نور ارزر داراي هم نيیع هستند؛ دارا را وجه دو که هایياستعاره. خاک
 .تنهایي خبري،يب سرگشتگي، حيرت، فنا، صبري،بي سفر، فراموشي،: از عبارتند که هستند
 ايزیب زبان با را هاآن عماد و نکرده تغيير کلمات ارزشي بار اول در گروه هاياستعاره
 نشان را خویش ستةبرج بيان عماد دوم گروه در اما است، برده کاربه غزليات در خود
 معنا تلالان شگرد. بردمي کاربه عشق از تازه معناي ایجاد براي را بياني شگردهاي و دهدمي
 در گاه شاعران تفاوت. شودمي آن استواري و کالم زیبایي موجب بيان، وجهي دو و

 بياد زبان در هااستعاره. است تازه معناهاي در هاواژه بردن کاربه و هااستعاره از استفاده
 نه و «تگراسعيني» نه شناختياستعاره .هستندشناسي معرفت و شناسانهجمال بُعد داراي
 اختارس از او تجربة براساس بشر شناخت و است تجربي گرايواقع بلکه ،«گرارهني»
 طوري« معشوق»از  اینجا در دوم شيء از شناختي استعارۀ در. گيردمي انجام ار«بدني»

 بدیلت موتيب به و شودمي برجسته که است «عشق»اول  شيء انگار که مزنيمي حرف
 . شودمي
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 خود سيطرۀ زیر را زندگي تمام انگار که بردمي کار به استعاره طبيعي طوري عماد
 ميان در شود. عمادخالصه مي عشق عماد فليه کرماني، زندگي سالک در نگاه از. دارد
ا امور ب رهني درک امور تا کندرا ایجاد مي امکان این استعاري زبان با استعاري و اندیشة
هاي مفهومي نشان نامه با وجود استعارهطریلت ابيات در عشق درک آسان شود. حسي
 ارکبه. است باال سمت به هااستعاره و جهت است دیگر اي با مفهومدهد هر واژه، واژهمي
 ما به و هستند مبتني جسماني هايربهبرتج مستليم به طور ابيات بيشتر در عشق واژۀ بردن
  .است نهفته ايگسترده مفهوم واژه پشت در که کنندمي تفهيم

 نشناخته و را کند،آن تعریب را عشق که ک  هر»رسيم به این جمله در نهایت مي
 جام نآ از من گوید کسي که نشناخته و را باشد،آن نچشيده ايجرعه آن جام از که کسي
ن عربي، )اب« نکند سيراب را کسي که شرابي است عشق نشناخته که را شدم، آن سيراب
 (.666: 2، ج 6833

 گیریبحث و نتیجه
 عناصر زا نامه نگاهي عرفاني داشته است. عشقعمادالدین فليه کرماني در سرودن طریلت

اهر دارد به ظ مفهومي هستي، مانند از آنجا که عشق .است عرفاني  بينش اساسي و عمده
 مطرو خویش ملکوت و بيني جهان مهم مسائل در را پنهان، عشق ته شده با حليلتيشناخ

 عادلت عدم که دهدمي نشان ما به عشق متعدد معاني با نامه ابياتکرده است. در طریلت
اي از آن  به هر نتيجه معشوق به رسيدن راه در عاشق که است عشق هايمشخصه از معاني

قراري، زندگي، مستي،  ت )شادي، سُکر، شوق، ل،ت، طرب، بيبرسد: اعم از بار معناي مثب
سرزندگي، ادب، نصيحت، تجرید، تجربه، بلا، دلپ،یر، خرد، عشق، هوشياري، اشتياق، 
صداقت، اخالص، آرزومندي، زیبایي، بلا، مستي، شوق، سر، اطاعت، علم، تمنا، آگاهي، 

تش، نيستي، سفر، فنا،  نيستي، آواز خور، نور(  یا استعاره با بار منفي )مرگ، درد، آ
دوري، خونریز، ترس( یا  بار معناي خنثي )سفر، بي صبري، بي خبري، فراموشي، تنهایي، 

 عشق است و سره دو عشق یک عرفاني، حيراني، سرگشتي( رضایت دارد. چون عشق
 هب عشق و کمال به عشق همين پ  .است کرده سرایت عالم به حق رات از وجود همانند
  .است انسان جمله از وها پدیده همة سير و حرکت نيرومند محرک و عامل ویش،خ اصل

 داده و قعش به ویژه معناهاي ،«معنا تغيير» و «معنا انتلال»طریق  دو از عماد فليه کرماني
در  ياتاز آنجا که اب. اي ویژه با طيب مفهومي گسترده ساخته استالهي استعاره معشوق از
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ا بيان ب را عشق مفاهيمي از است، عماد توانسته معاني چندپهلو ضعيتو داراي نامهطریلت
با  آن بر تواراس ارزشي نظام کشيدن چالش و استعاره زبان به تسلط کند. او با استعاره وضع
 برده کاربه شاعر که هایياستعاره. را باال برده است زبان غناي زبان، به تازه دادن امکانات

 کمال به شقع رساند کهمي خواننده به را حرکت در معنایي بار  خنثي و مثبت منفي، جنبه با
 است تا نشان دهد انسان سير و حرکت نيرومند محرک و عامل خویش، اصل به عشق و

 ي یکدارا هااستعاره به اوست. عشق خاطر از سر اجبار نيست، بلکه به خداوند پرستش
 افعال به دنرسي براي فيزیکي افعال از مناسبي الگوي پنهان، معناي یک و برجسته معناي
 . کلمات هستند بين ارتباط ایجاد در رهني

 یافته ایانپ «عشق»مفهوم  با استعاره معاني تمام که نيست معنا این به شده انجام پژوهش
 هک آوردمي به وجود معنا گستردۀ دایرۀ ایجاد را براي راه استعارۀ مفهومي است؛ زیرا
 انتخاب رد تواندمي طور همين و برسد هاآن به دیگر رابطة معنایي ررسيب با تواندمحلق مي
 .است ازب دیگر هايپژوهش براي راه پ  کند، استفاده دیگر کلمات از استعاره مبدأ براي
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