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 ميهزان  ههم  پهووه ،  ایهن . کنهيم مهی  دنبها   موالنها  تها  سنایی از عش 
 سههاتتن یهها اسههتفاد  در را مههوکور چهههر  سههه تقليههی و نههوآور 
 مفههو   کهه  دههی  مهی  نشهان  ههم  و دساز می آشکار عش  ها  استرار 
 چهه  تهاریخ  طهو   در عرفهانی،  اصهطح   تهرین  کليهی   عنوانبه عش 

 شخصهيت  سهه  مهوکور،  چههر   سه است. سرگورانی  از را تغييرهایی
 اصهطح   تهرین  کليهی   عشه   هسهتنی.  عرفهانی  شهرر  تاریخ در اصلی
 ميههان در مفهههومی یهها شههناتتی ههها  اسههترار  نظریههة و اسههت عرفههانی
 نظربه تر مناسب متونی چنين تحليل برا  استرار  به مربوط ها  نظریه
 .رسی می

 
 غز . استرار ، عش ، موالنا، عطار، سنایی،های کلیدی: واژه

 
 مقدمه
کهه  رر عرفانی هستنی. با توجه بهه این ، عطار و موالنا سه نقطة عطف در تاریخ شسنایی
، رونهی شهمار مهی  به و یک دور  تحو  شرر عرفانی ها نماینی  یک صیااز آن یکهر
تطهور تفکهر   سهير  ر مسير شرر این سه چههر ، تصهویر  کلهی از    توان با حرکت دمی

ح  در کهل منظومهة عرفهانی اسهت      تهرین اصهط  کليهی   ،عرفانی ترسيم کرد. عشه  
مبنها  نظهر     وزن آن باشی.ه همتوان یافت ککه هيچ اصطح  دیگر  نمیطور  به

ه دههی تها به   امکهان مهی   انهها  شهناتتی اسهت کهه بهه محققه      نظریهة اسهترار    ،تحقي 
تهوانيم بهه   . اکنون مییابنی دست نگر  سه شاعر فوقبينی و جهانساتت جهان ژرف

 ایهم، رفتهه پاسخ دهيم که چرا برا  تطور موکور به سراغ این سه شاعر  هااین پرس 
هها  شهناتتی بههر     ة اسهترار  ایم و چرا از نظریمایه قرار داد چرا مفهو  عش  را دست

 ایم.  گرفته

 

  پژوهش و نظریة پیشینه
 ،وجود دارد کهه از آن ميهان   تی که بگوریم، چهار نظریة جییی استرار از بحغت سن

ا ، اسهترار   که نظریة مقایسهتر است  چراناسبنظریة شناتتی برا  پووه  حاضر م
( و کنشهی زبهانی و تودآگها     61: 1381راد،  را صرفاً امر  تزئينی )گلفها  و یوسهفی  

نهه در مفهاهيمی    است  کنی که اظهار شی جو میوجستدانی و آن را در کلماتی  می
لة مسه  کهردن  آینی. نظریة تراملی، اگرچه بهه علهت مطهر     ها برمی که از کليت گزار 

ا ،  هها )اژ   کليهت گهزار   ( و همچنين توجه به 62تلویحات مرتبط با یکییگر )همان: 
عنهوان  به استرار  به ا  است، در نگرش هتر از نظریة مقایس (، قابل استفاد 5 -4: 1376
از  ،گفتهار  (. نظریهة کهن     مشابه نظریة پيشين است )همانا  زبانی و تودآگا پییی 

ارچوب یهک نظریهة کهحن در مهورد زبهان و ارتباطهات،       ترار  در چنظر قرار دادن اس
اما   (62: 1381راد،  ا  و تراملی است )گلفا  و یوسفی ها  مقایسه تر از نظریه پيشرفته
دانی و سرانجا  نظریهة شهناتتی بهه     ا  زبانی و تودآگا  می استرار  را پییی همچنان 
( و 6: 1980نگهرد )ليکهاف و جانسهون،    مبنا  نظا  تصور انسهان مهی   عنوان بهاسترار  

  است. مناسبحاضر  برا  پووه  درست به همين علت
 یافتهه  هها  اتيهر روا   در سها   ها  مفهومی یا شهناتتی استفاد  از نظریة استرار 

( بها همهين مبنها  نظهر  بهه سهراغ غزليهات شهم  رفتهه و          1383یا تمینی )رؤ است.
ههها  اسههترار  از آن بههرا  تحليههل ( 1388خ احمههی  )و شههي( 1387نورمحمههی  )

 است ها  قرآن رفتهبه سراغ استرار ( 1388پورابراهيم )انی  استفاد  کرد  البحغه نهج
 ها  مفههومی به استرار  (1388یتت فيروز )سنح و ، گلفا یا کرد زعفرانلوکامبوز و

دسهتور زبهان    ایهن نظریهه را در   (1388فاطمه راکرهی )  انی شرر فروغ فرتزاد پرداتته
بهنها    و (1389شهریفی و حامهی  شهيروان )     اسهت  مطالره کرد پور  قيصر امين عش 
انهی و  هها  دیهوان شهم  تشهخيد داد     ( آن را مناسب تحليل برتی استرار 1389)

اوليهایی   اسهت  را بررسی کرد  عبهرالراشقينها  مفهومی استرار  (1390تیاداد  )
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  پژوهش و نظریة پیشینه
 ،وجود دارد کهه از آن ميهان   تی که بگوریم، چهار نظریة جییی استرار از بحغت سن

ا ، اسهترار   که نظریة مقایسهتر است  چراناسبنظریة شناتتی برا  پووه  حاضر م
( و کنشهی زبهانی و تودآگها     61: 1381راد،  را صرفاً امر  تزئينی )گلفها  و یوسهفی  

نهه در مفهاهيمی    است  کنی که اظهار شی جو میوجستدانی و آن را در کلماتی  می
لة مسه  کهردن  آینی. نظریة تراملی، اگرچه بهه علهت مطهر     ها برمی که از کليت گزار 

ا ،  هها )اژ   کليهت گهزار   ( و همچنين توجه به 62تلویحات مرتبط با یکییگر )همان: 
عنهوان  به استرار  به ا  است، در نگرش هتر از نظریة مقایس (، قابل استفاد 5 -4: 1376
از  ،گفتهار  (. نظریهة کهن     مشابه نظریة پيشين است )همانا  زبانی و تودآگا پییی 

ارچوب یهک نظریهة کهحن در مهورد زبهان و ارتباطهات،       ترار  در چنظر قرار دادن اس
اما   (62: 1381راد،  ا  و تراملی است )گلفا  و یوسفی ها  مقایسه تر از نظریه پيشرفته
دانی و سرانجا  نظریهة شهناتتی بهه     ا  زبانی و تودآگا  می استرار  را پییی همچنان 
( و 6: 1980نگهرد )ليکهاف و جانسهون،    مبنا  نظا  تصور انسهان مهی   عنوان بهاسترار  

  است. مناسبحاضر  برا  پووه  درست به همين علت
 یافتهه  هها  اتيهر روا   در سها   ها  مفهومی یا شهناتتی استفاد  از نظریة استرار 

( بها همهين مبنها  نظهر  بهه سهراغ غزليهات شهم  رفتهه و          1383یا تمینی )رؤ است.
ههها  اسههترار  از آن بههرا  تحليههل ( 1388خ احمههی  )و شههي( 1387نورمحمههی  )

 است ها  قرآن رفتهبه سراغ استرار ( 1388پورابراهيم )انی  استفاد  کرد  البحغه نهج
 ها  مفههومی به استرار  (1388یتت فيروز )سنح و ، گلفا یا کرد زعفرانلوکامبوز و

دسهتور زبهان    ایهن نظریهه را در   (1388فاطمه راکرهی )  انی شرر فروغ فرتزاد پرداتته
بهنها    و (1389شهریفی و حامهی  شهيروان )     اسهت  مطالره کرد پور  قيصر امين عش 
انهی و  هها  دیهوان شهم  تشهخيد داد     ( آن را مناسب تحليل برتی استرار 1389)

اوليهایی   اسهت  را بررسی کرد  عبهرالراشقينها  مفهومی استرار  (1390تیاداد  )
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را بررسهی   بها ایهن مبنها  نظهر  ادبيهات داسهتانی      ( 1391و قوا  و هاشهمی ) ( 1390)
از آن بههر   در حوز  ادبيات کودک و نوجوان  (1391جود  و قنبر  )سو  انی کرد 
 این مبنا تحليهل کهرد  و   سسهر  را برها  حافظ و ( استرار 1391سهرابی ) انی گرفته

 ( و سههس  در رسههالة دکتههر  1392 ب 1392الههف  1392هاشههمی در چنههی مقالههه )
در  ههم او  اسهت.  را مطالره کهرد   متون نثر عرفانی ،( با استفاد  از همين نظریه1392)

ایزیهی  ها  عرفهانی ب ( به بررسی شخصيت و انییشه1392مقالة دیگر  همرا  با قوا  )
بهها    مرهارف ها  از همين نظریه برا  بررسی استرار  (1392فکر )زرین انی پرداتته

هها  عشه  در   اسهترار   ،ا ( در مقالهه 1393زرقهانی و آیهاد )  و  اسهت  ولی بهر  بهرد  
پي  و بهي  از ههر چيهز بيهانگر امکانهات و       ها. اینانیرا مطالره کرد  سناییغزليات 
و در مقهاالت   اسهت.  و پییهیارها  ادبهی   هها تحليهل پییهی    ها  این نظریه درقابليت
سخن گفتهه شهی  و پهرداتتن بهه      بسيار فوق دربار  مبانی نظریة موکورها  نامهپایان
  است. ها از مقولة تکرار مکرراتآن

، عطهار  سهنایی بررسی تطبيقی تطور و تحو  عش  در غز   ،ضل  دو  مقالة حاضر
دییگا   نامة کارشناسی ارشی تود خشی از پایاندر ب( 1373محمینواد ) است.و موالن

سنایی، عطار، موالنا و حافظ به عش  و همچنين تقابل عقل و عشه  در آاهار آنهان را    
بهه بررسهی    نامة کارشناسهی ارشهی تهود   در پایان (1385عرفانی ) است. قایسه کرد م

( 1389ضهيائی )  و پهردازد  منثور عطار و موالنا می تقابل عقل و عش  در آاار منظو  و
 حییقهة و تقابل عقل و عشه  در   مثنو دییگا  موالنا به عقل و عش  در  ،ا  در مقاله

 ستيز  موالنا از سنایی شهیییتر سنایی را بررسی کرد  و به این نتيجه رسيی  که عقل
  است.
 

 ها گزارش استعاره
 1است دین عش : انیشی  ساتته عش  مرکزیت با  استرارکحن 22 سنایی غزليات در
 عشه   ،(بيهت  117) 3اسهت  جنهون  عشه   ،(بيهت  123) 2اسهت  غهم  عشه   ،(بيت 128)

 بنهیگی  و بردگهی  عشه   ،(بيهت  86) 5اسهت  سرقت عش  ،(بيت 104) 4است وحیت
 72) 8اسهت  آته   عش  ،(بيت 73) 7است اسارت و گرفتار  عش  ،(بيت 79) 6است
 سهفر  عشه   ،(بيهت  69) 10اسهت  دادوستی عش  ،(بيت 72) 9است جانیار عش  ،(بيت
 عش  ،(بيت 60) 13است بيمار  عش  ،(بيت 61) 12است نور عش  ،(بيت 62) 11است
 ،(بيت 29) 16است جان عش  ،(بيت 42) 15است مکان عش  ،(بيت 49) 14است جنگ
 18) 19اسهت  قمهار  عشه   ،(بيهت  18) 18بحسهت  عشه   ،(بيت 25) 17است شراب عش 
 فقهر  عشه   و( بيهت  15) 21اسهت  فریهب  عشه   ،(بيهت  17) 20اسهت  جادو عش  ،(بيت
 بيت(.  12) 22است
 سهفر  عش  است:استرار  با محوریت عش  ساتته شی کحن 25، عطار غزليات در
 ،(بيهت  168)25است جانیار عش  ،(بيت 179) 24است مکان عش  ،(بيت 199) 23است
 28اسهت  شهراب  عشه   ،(بيهت  111) 27است غم عش  ،(بيت 167) 26است آت  عش 
 عشه   ،(بيهت  85) 30اسهت  سهرقت  عش  ،(بيت 89) 29است بيمار  عش  ،(بيت 110)

 72) 33اسهت  جهان  عشه   ،(بيهت  76) 32اسهت  دادوستی عش  ،(بيت 82) 31است جنون
 36است دین عش  ،(بيت 69) 35است نور عش  ،(بيت 72)34است وحیت عش  ،(بيت
 عشه   ،(بيهت  41) 38دریاسهت  عشه   ،(بيهت  47) 37اسهت  گرفتهار   عشه   ،(بيت 61)

 عش  ،(بيت 37) 41است جنگ عش  ،(بيت 39)40سوداست عش  ،(بيت 41) 39فناست
 ،(بيهت  26) 44اسهت  قتهل  عشه   ،(بيهت  27) 43اسهت  راز عش  ،(بيت 36) 42است قمار
 عشه   ،(بيهت  20) 46اسهت  حيهرت  عشه   ،(بيهت  24) 45اسهت  بنهیگی  و بردگی عش 
   (.بيت 14) 47بحست

 جانهیار  عشه  : رسیعید می 23 به در غزليات موالنا ها  فوقاسترار تریاد کحن
 ،(بيهت  119) 50اسهت  شهراب  عش  ،(بيت 160) 49است نور عش  ،(بيت 310) 48است
 53اسهت  مکهان  عشه   ،(بيهت  105) 52است دین عش  ،(بيت 116) 51است آت  عش 
 عشه   ،(بيهت  72) 55اسهت  سهرقت  عشه   ،(بيهت  85) 54اسهت  جنون عش  ،(بيت 99)
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 بنهیگی  و بردگهی  عشه   ،(بيهت  86) 5اسهت  سرقت عش  ،(بيت 104) 4است وحیت
 72) 8اسهت  آته   عش  ،(بيت 73) 7است اسارت و گرفتار  عش  ،(بيت 79) 6است
 سهفر  عشه   ،(بيهت  69) 10اسهت  دادوستی عش  ،(بيت 72) 9است جانیار عش  ،(بيت
 عش  ،(بيت 60) 13است بيمار  عش  ،(بيت 61) 12است نور عش  ،(بيت 62) 11است
 ،(بيت 29) 16است جان عش  ،(بيت 42) 15است مکان عش  ،(بيت 49) 14است جنگ
 18) 19اسهت  قمهار  عشه   ،(بيهت  18) 18بحسهت  عشه   ،(بيت 25) 17است شراب عش 
 فقهر  عشه   و( بيهت  15) 21اسهت  فریهب  عشه   ،(بيهت  17) 20اسهت  جادو عش  ،(بيت
 بيت(.  12) 22است
 سهفر  عش  است:استرار  با محوریت عش  ساتته شی کحن 25، عطار غزليات در
 ،(بيهت  168)25است جانیار عش  ،(بيت 179) 24است مکان عش  ،(بيت 199) 23است
 28اسهت  شهراب  عشه   ،(بيهت  111) 27است غم عش  ،(بيت 167) 26است آت  عش 
 عشه   ،(بيهت  85) 30اسهت  سهرقت  عش  ،(بيت 89) 29است بيمار  عش  ،(بيت 110)

 72) 33اسهت  جهان  عشه   ،(بيهت  76) 32اسهت  دادوستی عش  ،(بيت 82) 31است جنون
 36است دین عش  ،(بيت 69) 35است نور عش  ،(بيت 72)34است وحیت عش  ،(بيت
 عشه   ،(بيهت  41) 38دریاسهت  عشه   ،(بيهت  47) 37اسهت  گرفتهار   عشه   ،(بيت 61)

 عش  ،(بيت 37) 41است جنگ عش  ،(بيت 39)40سوداست عش  ،(بيت 41) 39فناست
 ،(بيهت  26) 44اسهت  قتهل  عشه   ،(بيهت  27) 43اسهت  راز عش  ،(بيت 36) 42است قمار
 عشه   ،(بيهت  20) 46اسهت  حيهرت  عشه   ،(بيهت  24) 45اسهت  بنهیگی  و بردگی عش 
   (.بيت 14) 47بحست

 جانهیار  عشه  : رسیعید می 23 به در غزليات موالنا ها  فوقاسترار تریاد کحن
 ،(بيهت  119) 50اسهت  شهراب  عش  ،(بيت 160) 49است نور عش  ،(بيت 310) 48است
 53اسهت  مکهان  عشه   ،(بيهت  105) 52است دین عش  ،(بيت 116) 51است آت  عش 
 عشه   ،(بيهت  72) 55اسهت  سهرقت  عشه   ،(بيهت  85) 54اسهت  جنون عش  ،(بيت 99)
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 53) 58اسهت  غهم  عشه   ،(بيهت  55) 57است وحیت عش  ،(بيت 60) 56است دادوستی
 عشه   ،(بيهت  51) 60اسهت  بيمهار   عشه   ،(بيت 53) 59است گرفتارشین عش  ،(بيت
 63است بنیگی و بردگی عش  ،(بيت 30) 62است شاد  عش  ،(بيت 43) 61است جان
 شيرینی عش  ،(بيت 20) 65است جنگ عش  ،(بيت 21) 64است سفر عش  ،(بيت 22)

 عشه   و( بيهت  10) 68دریاست عش  ،(بيت 15) 67است پرواز عش  ،(بيت 17) 66است
 (. بيت 9) 69است قمار
 

 های نو و قراردادیاستعاره
هها در  اسهترار  (، برتهی از ایهن کهحن   85: 1392) است طور که هاشمی نشان داد آن

را « عش  بنی اسهت »استرار  ( 80: 1962مثحً دیلمی ) سابقه دارنی  سناییمناب  پي  از 
( و مسهتملی  80: 1962در آاهار دیلمهی )  « عشه  بيمهار  اسهت   »کار برد  و استرار  به

مسهتملی بخهار     (،80: 1962بایزیهی، دیلمهی )   است. ( آمی 3/1336: 1366بخار  )
را بهه کهار   « عش  شراب اسهت »استرار   (140: 1368و جا  نامقی )( 3/1489: 1366)

(، 44: 1962هها  حهح  )دیلمهی،    در گفتهه « عشه  آته  اسهت   »ر  انهی و اسهترا  برد 
 ( سابقه دارد. 3/1114: 1366( و مستملی بخار  )618: 1386ترقانی )عطار، 

ها  شمار آوریم، سابقة برتی دیگر از استرار تانواد  عش  بهرا هم« محبت»اگر 
 نيهز را بقه جهو کهرد. ایهن سها    وتوان در آاهار قبلهی جسهت   سه شاعر موکور را هم می

در « محبهت شهراب اسهت   »استرار   است  برا  مثا ، د ( استخرا  کر1392هاشمی )
: 1358(، بایزیههی بسههطامی )هجههویر ، 129: 1386کلمههات اوالنههون مصههر  )عطههار، 

( و هجهویر   3/1498: 1366(، مستملی بخهار  ) 619: 1386، ترقانی )عطار، (1283
در کهح  شهقي  بلخهی    « محبهت آته  اسهت   »و اسهترار   شود دیی  می (453: 1358)
(، نههور  165: 1386(، بایزیههی )عطههار، 473: 1369(، اوالنههون )سههلمی، 144: 1366)
: 1369(، سههلمی )35: 2006(، ترگوشههی )252: 1914، شههبلی )سههرا ، (106: 1368)

(، هجهویر   3/1391: 1366(، مستملی بخهار  ) 616: 1386(، ترقانی )عطار، 2/438
 (5/55: 2004( و غزالههی )153: 2007، انصههار  )(105: 2007ح  )حهه (،261: 1358)

(، محاسبی 114: 1366شقي  بلخی ) سخنان در« محبت نور است»استرار   است. آمی 
در کلمههات محاسههبی « اسههت محبههت مکههان»( و اسههترار  10/78: 1967اصههفهانی، )

( 9/360: 1967اصهفهانی،  (، اوالنهون ) 108: 1366(، شقي  بلخی )32: 1962)دیلمی، 
در « را  و سهفر اسهت   ،محبهت »هها   استرار  است. ( مطر  شی 102: 1368نور  ) و

و  87 :2007(، انصههار  )3/51: 1366(، مسههتملی بخههار  )2/82: 2009کههح  مکههی )
از شهود.  ( دیی  مهی 220: 1358(، هجویر  )11، 53، 48، 5/31: 2004(، غزالی )137

احمی  -از و  سناییتأاير پویرفته تا  سناییکه البته او بيشتر از  -سناییعارفان مراصر 
( و عش  آت  اسهت  140: 1368شراب است )ها  عش  جا  نامقی است که استرار 

تما  مناب  پي   ترها  دقي بررسی است. بیون ( در آاار او آمی 218 و 204: 1368)
هایی است کهه در نمهودار   استرار  سازنی  بقية سناییتوان ادعا کرد که نمی سناییاز 

ساز  با تصویر  کلی از سابقة استرار  ،ارش کوتا اما این گز  کنيمفوق مشاهی  می
اسهها ، بههرایندهههی. نشههان مههی سههناییمرکزیههت عشهه  را در آاههار عرفههانی پههي  از 

د  و سههاتته شههی  بههو سههناییههها  بنههی، بيمههار ، شههراب و آتهه  پههي  از   اسههترار 
اسهت.   کار رفتهبه «محبت»در مورد  سناییاز  پي  سفر نور، مکان، را  وها   استرار 

ها  دین، غم، جنون، وحهیت، سهرقت، بردگهی و    اسا  میارک موجود، استرار بر
ر، جههادو، فریههب و فقههر بههرا  ، جنههگ، بههح، قمههادادوسههتیبنههیگی، جههان، جانههیار، 

  .انیکار رفتهبه سناییبار در شرر  نخستين
 شهراب، بيمهار ،   غهم،  آته ،  مکان، جانهیار،  سفر، ها مجموعه، استرار از این 
 و بردگی قمار، جنگ، گرفتار ، دین، نور، وحیت، جان، دادوستی، جنون، سرقت،
وامهیار   ،ها در کليت استرار و آن است بح در شرر عطار و موالنا هم آمی  بنیگی و
 سهنایی ، فریب و فقر فقط در شرر سه استرار  جادوو مناب  پي  از و  هستنی.  سنایی
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(، هجهویر   3/1391: 1366(، مستملی بخهار  ) 616: 1386(، ترقانی )عطار، 2/438
 (5/55: 2004( و غزالههی )153: 2007، انصههار  )(105: 2007ح  )حهه (،261: 1358)

(، محاسبی 114: 1366شقي  بلخی ) سخنان در« محبت نور است»استرار   است. آمی 
در کلمههات محاسههبی « اسههت محبههت مکههان»( و اسههترار  10/78: 1967اصههفهانی، )

( 9/360: 1967اصهفهانی،  (، اوالنهون ) 108: 1366(، شقي  بلخی )32: 1962)دیلمی، 
در « را  و سهفر اسهت   ،محبهت »هها   استرار  است. ( مطر  شی 102: 1368نور  ) و

و  87 :2007(، انصههار  )3/51: 1366(، مسههتملی بخههار  )2/82: 2009کههح  مکههی )
از شهود.  ( دیی  مهی 220: 1358(، هجویر  )11، 53، 48، 5/31: 2004(، غزالی )137

احمی  -از و  سناییتأاير پویرفته تا  سناییکه البته او بيشتر از  -سناییعارفان مراصر 
( و عش  آت  اسهت  140: 1368شراب است )ها  عش  جا  نامقی است که استرار 

تما  مناب  پي   ترها  دقي بررسی است. بیون ( در آاار او آمی 218 و 204: 1368)
هایی است کهه در نمهودار   استرار  سازنی  بقية سناییتوان ادعا کرد که نمی سناییاز 

ساز  با تصویر  کلی از سابقة استرار  ،ارش کوتا اما این گز  کنيمفوق مشاهی  می
اسهها ، بههرایندهههی. نشههان مههی سههناییمرکزیههت عشهه  را در آاههار عرفههانی پههي  از 

د  و سههاتته شههی  بههو سههناییههها  بنههی، بيمههار ، شههراب و آتهه  پههي  از   اسههترار 
اسهت.   کار رفتهبه «محبت»در مورد  سناییاز  پي  سفر نور، مکان، را  وها   استرار 

ها  دین، غم، جنون، وحهیت، سهرقت، بردگهی و    اسا  میارک موجود، استرار بر
ر، جههادو، فریههب و فقههر بههرا  ، جنههگ، بههح، قمههادادوسههتیبنههیگی، جههان، جانههیار، 

  .انیکار رفتهبه سناییبار در شرر  نخستين
 شهراب، بيمهار ،   غهم،  آته ،  مکان، جانهیار،  سفر، ها مجموعه، استرار از این 
 و بردگی قمار، جنگ، گرفتار ، دین، نور، وحیت، جان، دادوستی، جنون، سرقت،
وامهیار   ،ها در کليت استرار و آن است بح در شرر عطار و موالنا هم آمی  بنیگی و
 سهنایی ، فریب و فقر فقط در شرر سه استرار  جادوو مناب  پي  از و  هستنی.  سنایی
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در شرر عطار آمی  و در شهرر   قتل و حيرت راز، ،سودا فنا، ،ها  دریاآمی  و استرار 
اوالنهون مصهر     سخنان در «محبت دریاست»نيست. از این مجموعه، استرار   سنایی
: 2007( و حهح  ) 283: 1358(، یحيی بن مراا راز  )هجویر ، 372: 1914)سرا ، 

ا  بها ایهن قلمهرو مبهی  در منهاب  پهي  از       استرار  ،اما در مورد عش   است آمی ( 28
که فقط در  است عطار نيافتيم. موالنا هم سه استرار  شاد ، شيرینی و پرواز را آورد 

نظهر مها   پنج بيت آورد  که چون تریاد آن از حی نصاب مهورد   سنایی ،مورد نخستين
قلمهرو مبهی     نهایی با ایاب  پي  از موالنا استرار ، آن را نياوردیم و در مناستکمتر 

گفتنی است که عطهار و موالنها    ،ها  مشترک ميان سه شاعرنيافتيم. در مورد استرار 
ها را مبنها قهرار دههيم،    استرار اما اگر کحن  دارنیها در اجزا  استرار  یهایتحقيت

  آوریم.شمار  بهو متقیمان  سناییآن دو را بایی پيرو 
 

  تحلیل شناختی
تهوان در چنهی گهرو  جها  داد.     ها  فهوق را مهی  مجموعة استرار  ،از جهت شناتتی
گرفتار  و اسارت کهه در   هایی با قلمرو مبی  بردگی، بنیگی،استرار  ،گرو  نخست

 اسهت.  صهورتی از آن در منهاب  پيشهين ههم آمهی      ها  هر سهه شهاعر آمهی  و    سرود 
مهوهبی دارد کهه در رابطهة     ریشه در باورها  ،عرفانیدر مورد عش  بنیگی  استرار 

که در اهنيهت  « تیا -سلطان»، ریشه در نگرش و بردگی ترریف شی « تال  -انسان»
جبرگرایانی  استرار  اسارت هم برآمی  از نگا  است. یاران کحسيک وجود داشتهدین

قهیرت  « تال  -نانسا»، در رابطة آن دامن زد و مطاب  با آن است که کح  اشرر  به
بهودن ویوگهی طهرف    دن و نهاتوان بهو از آن طهرف دو  مرادلهه اسهت و تسهليم     ،مطل 

حهاکم  سهاز  اسهترار    ر ایهن گهرو  از مفههو    که بانگار  مرکز   ،بنابراین نخست 
ایهن طهرز نگها     «. ناتوان و مقيی تال  مقتیر و مطل  و مخلوق»است، عبارت است از 

مهة فکهر  اشهاعر  مرکزیهت دارد و از طریه  محمهی       به رابطة انسان ه تهال  در منظو  
 ، عطار و موالنا نهادینه شی.سناییغزالی در اهن و زبان شاعرانی مثل 

این گرو  ناظر  است. هایی با قلمرو بيمار ، جنون، سودا و غماسترار  ،گرو  دو 
شهود و  توردن تراد  روانی شخصی که وارد تجربة عشقی میاست بر توصيف برهم

تبيهين   -قهرار  و اضهطراب اسهت   که بيانگر بهی  -ادبيات فارسی با صور سمبليکیدر 
، از جملههة ارزشههی کحسههيک کههه تظهاهر بههه عشهه   -در نظهها  اجتمهاعی  اسههت. شهی  

شی، برقهرار  رابطهة     تلقی میییامر  پسنی ،بودن مرشوقپرد رفتارها  ناپسنی و در
 رفهت و بهه  مهی شمار  بهتابوها نوعی عبور از تط قرمزها و شکستن  ،عاطفی با مرشوق

آمهی کهه وارد   روانی فراوانی برا  کسهی پهي  مهی    -، مشکحت عاطفیجهت همين
گزارشی استرار  از  ،شی. ترابير  نظير سودا، غم، بيمار  و جنونتجربة عاشقانه می
ها  عش  زمينی اقتبها   از تجربه هاترسی این حالنظر میبه است. مشکحت موکور
هها   کهه در نظها   ضهمن این  است  ها  عش  عرفانی ترميم داد  شی بهشی  و به تجر

مشکحتی برا  عارفان  -شناسیر  عرفانی را به رسميت نمیکه نوع دینیا -اجتماعی
انگار  مرکز  در این گهرو    است.ه، بيانگر آنآیی که قلمروها  مبی  فوقپییی می

نبایهی فرامهوش    حها ، بها ایهن  «. عقل و عرفعاشقی، رفتار  تحف »عبارت است از 
انی و بار مرنایی ایهن کلمهات   تمایحت محمتی هم داشته ،کرد که شاعران مورد بح 

گاهی به مرنا   ،و عطار سناییجنون در دستگا  بيانی  انی  برا  مثا ،داد میرا تغيير 
  است. بلة با عقل مترارف و عاميانهمقا

 ،واقه  ایهن جنهگ در   اسهت.  مبی  جنگ و قتهل  هایی با قلمرواسترار  ،گرو  سو 
کردن تجربهة عشهقی را بهه رسهميت     ا نظا  ارزشهی غهالبی اسهت کهه آشهکار     جنگ ب
در از جملهه   وجو کرد جستریشة ماجرا را هم بایی در باورها  موهبی شناسی.  نمی

ماات  ماتَ،  فعَف وکَتَمَ ثممَن عَشِقَ » انی:اهلل نقل کرد از رسو  بارهاکه عرفا حییثی 
: 1337  بقلهی شهيراز ،   209: 1368  عبهاد ،  1419: 1366)مستملی بخار ،  «شهیداً
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مهة فکهر  اشهاعر  مرکزیهت دارد و از طریه  محمهی       به رابطة انسان ه تهال  در منظو  
 ، عطار و موالنا نهادینه شی.سناییغزالی در اهن و زبان شاعرانی مثل 

این گرو  ناظر  است. هایی با قلمرو بيمار ، جنون، سودا و غماسترار  ،گرو  دو 
شهود و  توردن تراد  روانی شخصی که وارد تجربة عشقی میاست بر توصيف برهم

تبيهين   -قهرار  و اضهطراب اسهت   که بيانگر بهی  -ادبيات فارسی با صور سمبليکیدر 
، از جملههة ارزشههی کحسههيک کههه تظهاهر بههه عشهه   -در نظهها  اجتمهاعی  اسههت. شهی  

شی، برقهرار  رابطهة     تلقی میییامر  پسنی ،بودن مرشوقپرد رفتارها  ناپسنی و در
 رفهت و بهه  مهی شمار  بهتابوها نوعی عبور از تط قرمزها و شکستن  ،عاطفی با مرشوق

آمهی کهه وارد   روانی فراوانی برا  کسهی پهي  مهی    -، مشکحت عاطفیجهت همين
گزارشی استرار  از  ،شی. ترابير  نظير سودا، غم، بيمار  و جنونتجربة عاشقانه می
ها  عش  زمينی اقتبها   از تجربه هاترسی این حالنظر میبه است. مشکحت موکور
هها   کهه در نظها   ضهمن این  است  ها  عش  عرفانی ترميم داد  شی بهشی  و به تجر

مشکحتی برا  عارفان  -شناسیر  عرفانی را به رسميت نمیکه نوع دینیا -اجتماعی
انگار  مرکز  در این گهرو    است.ه، بيانگر آنآیی که قلمروها  مبی  فوقپییی می

نبایهی فرامهوش    حها ، بها ایهن  «. عقل و عرفعاشقی، رفتار  تحف »عبارت است از 
انی و بار مرنایی ایهن کلمهات   تمایحت محمتی هم داشته ،کرد که شاعران مورد بح 

گاهی به مرنا   ،و عطار سناییجنون در دستگا  بيانی  انی  برا  مثا ،داد میرا تغيير 
  است. بلة با عقل مترارف و عاميانهمقا

 ،واقه  ایهن جنهگ در   اسهت.  مبی  جنگ و قتهل  هایی با قلمرواسترار  ،گرو  سو 
کردن تجربهة عشهقی را بهه رسهميت     ا نظا  ارزشهی غهالبی اسهت کهه آشهکار     جنگ ب
در از جملهه   وجو کرد جستریشة ماجرا را هم بایی در باورها  موهبی شناسی.  نمی

ماات  ماتَ،  فعَف وکَتَمَ ثممَن عَشِقَ » انی:اهلل نقل کرد از رسو  بارهاکه عرفا حییثی 
: 1337  بقلهی شهيراز ،   209: 1368  عبهاد ،  1419: 1366)مستملی بخار ،  «شهیداً
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ارزشهی دینهی    عنهوان  بهه کتمان عشه  را   ،. نقل چنين احادیثی(70: 1353  عراقی، 22
مثابهه  ع زمينی و چه عرفانی، در واقه  بهه  کردن آن، چه در نوکرد و آشکارمررفی می

در  اسهت. شکستن تابوها و عبور از تط قرمزهجنگ و جیا  با نظا  ارزشی مسلط و 
تابوشکنی »انگار  مرکز  این گرو   است. عاشقی برابر با جنگ و قتل ،یچنين فضای
  است. «و نتایج آن

 «جادو و فریهب »هایی با قلمرو آمی ، استرار  سناییگرو  چهار  که فقط در شرر 
نه در مناب  عرفهانی   زیرا دارد این دو تربير بيشتر در مورد عش  زمينی مصیاق . است

امها ریشهة ایهن     ها  موالنا و عطهار  و نه در سرود ها را یافتيم نظير آن سناییپي  از 
رانهی کهه   کنهی  دو در دور  گوار زنیگی می سناییدانيم که طرز فکر کجاست؟ می

ها  مختلف اجتماعی، سياسهی، عقيهیتی،   شین است و نظا جابهها در حا  جاارزش
 ،هها  گهوار  دور  هها  ویوگهی  ی ازنهی. یکه  ای در حا  تغيير و تحهو  فرهنگی و ادب
ها  ارزشی و اتحقی است که بيهان سهمبليک آن در آاهار ادبهی در     فروریختن نظا 

بهودن  دهی. جادو و فریبرا نشان می ، تود«وفایی مرشوق و روزگار و دهربی»قالب 
هها   ، فهروریختن نظها   ز  ایهن گهرو   برآینی چنين فضایی است و انگار  مرک ،عش 

و  ههها  متافيزیههکمرطههوف بههه جنبههه ،ههها  گههرو  نخسههتاسههترار  اسههت.ارزشههی 
 دارد.  نظر ها  اجتماعیجنبه ، بهها  سه گرو  بری اما استرار اییئولوژیک است  

، قمهار و آته  اسهت کهه     با قلمرو مبی  شهراب هایی استرار  ،گرو  پنجماسترار  
و گریزان از عقل مترارفی اسهت   بيانگر حالت مستی، سوانی. شراب از یک وجهیدو

شهود.  می -چه زمينی و چه عرفانی -دامنگير عاشقان ،ها  عاشقیتجربه که در تح 
دارد از مرزهها   عاطفی است  افراطی که عاش  را وامهی  ها عش ، افراط در هيجان

نی که در شرایط اعتیا  عاطفی و فراتر رود و دست به کارهایی بز و تردورز  عقل
نقهاب  دادن حقيقت بینشان ،کنی. وجه دو  شراب و مستیپرهيز می هاآن ازهيجانی 

« مسهتی و راسهتی  »که در فرهنگ عامه تبییل به مثل مرهروف  هر شخد است  همان

بنهابراین، ایهن    افتهی  ها  عاشهقی اتفهاق مهی   ر تجربهعين این حالت هم د است. شی 
کنهی.  سهاز  مهی  اعتهیا  روانهی را مفههو     نیاشهتن  بهودن و نقابزمان بیهم ،استرار 

در طی طریقت « تود بی»و « بودنسکر »گوشته از این، گروهی از صوفيه به لزو  
ين عين همانی. ساز  کرد باور داشتنی که این ایی  را از طری  استرار  موکور مفهو 

عقهل و   ارتکاب رفتار  تهحف  ،ر این استرا وضريت در قمار هم هست. یک سو 
در  است. ها در را  هیفی باالترپروایی در گوشتن از داراییپاکباز  و بی ،دو  سو 

کهردن  جا  و همة ترلقهات دنيهو  و تمرکز   درگوشتن از ما  و منا  و ،تراليم عرفانی
تا  و تما  بر مرشوق ازلی یک اصل است که استرار  موکور این اصهل را بازنمهایی   

و نوربخشی و  گی و نابود سوزنیبر دو حالت زمان هم قلمرو مبی  آت  نيز کنی.می
ریشهه   -تهورد که با آت  مقی  پيونی مهی  -تصلت مثبت آت . تزکيه داللت دارد

که با جهنم و سوتتن ارتبهاط   -رها  عصر پيشااسحمی دارد و جانب منفی آندر باو
نبایهی از تصهلت گرمهادهی و     همچنهين گهردد.  بيشتر بهه دور  اسهحمی بهازمی    -دارد
تواههی  بخشی آت  غافل مانی که در عش  وجود دارد و استرار  مهوکور مهی  انرژ 

ها حالت دوبری  تجربهة عشهقی را چهه در    این گرو  از استرار آن را محاکات کنی. 
 هها، ا  که در د  تهود توشهی  تجربه کننی ساز  مینوع زمينی و چه عرفانی مفهو 

هها   بهر جنبهه   ایهن گهرو   صورت تو مهان دارد.  ها را بهها و ححوتمرارتها و لوت
 روانی تأکيی بيشتر  دارد.  -فرد 

 -اسهت سهاز  شهی    مفههو  « دلربهایی »زبهانی   که در صهورت  -بودن عش سرقت
ینهی سهرقت، سهارق از    در فرا است. اطمينان نبودحاکی از ارتباطی استوار بر غفلت و 

امها نهه    کنهی  یهی او را از آن تهود مهی   کنی و دارااستفاد  میغفلت صاحب ما  سو  
که ما  هميشه نزد او بهاقی تواههی   رق اعتماد دارد و نه سارق به اینصاحب ما  به سا

جهو  وریشة چنين تفکر  را بایی در فضاها  ناسالم عاطفی جست است. مطم ن ،مانی
 کرد.  
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بنهابراین، ایهن    افتهی  ها  عاشهقی اتفهاق مهی   ر تجربهعين این حالت هم د است. شی 
کنهی.  سهاز  مهی  اعتهیا  روانهی را مفههو     نیاشهتن  بهودن و نقابزمان بیهم ،استرار 

در طی طریقت « تود بی»و « بودنسکر »گوشته از این، گروهی از صوفيه به لزو  
ين عين همانی. ساز  کرد باور داشتنی که این ایی  را از طری  استرار  موکور مفهو 

عقهل و   ارتکاب رفتار  تهحف  ،ر این استرا وضريت در قمار هم هست. یک سو 
در  است. ها در را  هیفی باالترپروایی در گوشتن از داراییپاکباز  و بی ،دو  سو 

کهردن  جا  و همة ترلقهات دنيهو  و تمرکز   درگوشتن از ما  و منا  و ،تراليم عرفانی
تا  و تما  بر مرشوق ازلی یک اصل است که استرار  موکور این اصهل را بازنمهایی   

و نوربخشی و  گی و نابود سوزنیبر دو حالت زمان هم قلمرو مبی  آت  نيز کنی.می
ریشهه   -تهورد که با آت  مقی  پيونی مهی  -تصلت مثبت آت . تزکيه داللت دارد

که با جهنم و سوتتن ارتبهاط   -رها  عصر پيشااسحمی دارد و جانب منفی آندر باو
نبایهی از تصهلت گرمهادهی و     همچنهين گهردد.  بيشتر بهه دور  اسهحمی بهازمی    -دارد
تواههی  بخشی آت  غافل مانی که در عش  وجود دارد و استرار  مهوکور مهی  انرژ 

ها حالت دوبری  تجربهة عشهقی را چهه در    این گرو  از استرار آن را محاکات کنی. 
 هها، ا  که در د  تهود توشهی  تجربه کننی ساز  مینوع زمينی و چه عرفانی مفهو 

هها   بهر جنبهه   ایهن گهرو   صورت تو مهان دارد.  ها را بهها و ححوتمرارتها و لوت
 روانی تأکيی بيشتر  دارد.  -فرد 

 -اسهت سهاز  شهی    مفههو  « دلربهایی »زبهانی   که در صهورت  -بودن عش سرقت
ینهی سهرقت، سهارق از    در فرا است. اطمينان نبودحاکی از ارتباطی استوار بر غفلت و 

امها نهه    کنهی  یهی او را از آن تهود مهی   کنی و دارااستفاد  میغفلت صاحب ما  سو  
که ما  هميشه نزد او بهاقی تواههی   رق اعتماد دارد و نه سارق به اینصاحب ما  به سا

جهو  وریشة چنين تفکر  را بایی در فضاها  ناسالم عاطفی جست است. مطم ن ،مانی
 کرد.  
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کهه بهار    اسهت  فر و مکهان سهتی، سه  بها قلمهرو مبهی  دادو    هاییاسترار  ،گرو  ششم
ریشهه در نگها     ،بودن عشه  سهتی نهیارد. بهاور بهه دادو    ارزشی و عاطفی مثبت یا منفی

چيهز را بها مبنها  اقتصهاد      ارد و برساتتة ااهانی است که همهها د اقتصاد  به پییی
هها  زیرمجموعهة آن ایهن    استرار  و ترداسترار سنجنی. انگار  مرکز  این کحنمی

، عطار و سناییممکن است چنين نظرگاهی در جامرة عصر  است. املهاست: عش  مر
ها قبل پییی آمی  باشی و توسط ایهن شهاعران   که سا وجود آمی  باشی یا اینموالنا به

ا  مهوهبی ههم   ریشهه  ،وارد گفتمان عرفانی شی  باشی. چنين نگاهی به عش  عرفهانی 
ز ترهابير  نظيهر   )عاشه  و مرشهوق( ا  دارد. در قرآن برا  ترریف رابطة انسان و تال  

إِن الاِِننَ  » ( و90)بقهر :   «بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ»است: فروش استفاد  شی ترییو
آ  عمهران:  ) «نَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اهللِ وَأَنْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیلًا أُوْلَئِكَ الَ خَالَقَ لَهُمْ فِا  اخخِارَ ِ  

بودن عشهه  مضههمونی سههفر (.95نحههل: ) «تَشْااتَرُواْ بِعَهْاادِ اهللِ ثَمَنًااا قَلِیلًاااوَالَ »و  (77
ار باالیی دارد  غيهر از  بسامی بسي ،استرار  سفر در عرفان است. تکرارشونی  در عرفان

که همگهی   -«را »و « راهبر»، «مقا »، «منز »، «سلوک»، «طریقت»نظير  هاییاصطح 
ترابير  مثل سهفر انفسهی و آفهاقی در تجربهة      -ینرومیکار در مورد تجربة عرفانی به

شهود.  بنابراین، عش  عرفانی در سفر تحصه مهی  است  جز  کلمات کليی  ،عرفانی
دائمهاً  « منز  مرشوق»و « کو  مرشوق»در مورد عش  زمينی هم سفر برا  رسيین به 

 ،و چهه عرفهانی   چه در مورد عش  زمينهی  ،شود. انگار  مرکز  این استرار تکرار می
بهودن عشه  ههم دارا     مکهان  اسهت.  «حرکت از وضهريت فرلهی بهه وضهريتی برتهر     »
 کننی. ساز  میوجهی از عش  را مفهو  یکهایی است که هررداسترار ت

و  روشهنایی  بی  دین و نور اسهت کهه نهاظر بهه    هایی با قلمرو ماسترار  ،گرو  هفتم
عش  را با مفاهيم مقیسی نظير نور و دین برابهر   ربة عشقی وتج است و بخشیسرادت
عصر پيشااسحمی و نيز مناب  کنی. تاستگا  این گرو  هم بيشتر مناب  اییئولوژیکی می

هایی در آیه مضامينی چنين در قرآن بارها به است. مثل قرآن و حیی دور  اسحمی 

وَاهللُ مُاتِم نُاورِ ِ وَلَاوْ کَارِ َ     »(، 15)نهور:   «قَدْ جَاءکُم منَ اهللِ نُورٌ وَکِتَابٌ مبِاین  » چهون 
انظُرُونَا »و  «...شكو ٍکمِ  ِورِنُ لُثَمَ رضِو االَ مواتِاهللُ نورُ السَ»، (8)صهف:   «الْكَافِرُونَ

رسهی زمينهة توليهی    نظهر مهی  اسهت کهه بهه    اشار  شهی   (13: حییی) «نَقْتَبِسْ مِن نورِکُمْ
زنهی و  آن را بها مفهاهيم قیسهی پيونهی مهی      ،بودن عشه  دینانی. ها  فوق بود استرار 

را ههم در ایهل   « عش  کفر اسهت »شود. ما استرار  برای  ارزشی متافيزیکی قائل می
ز دیهن  از کفر، دینهی متفهاوت ا   سناییایم، چون مقصود استرار  قرار داد کحن نهمي

انگار  مرکهز  کهه در    است. تکفير دینیار  عاميانه ، واق عامه و جاهحن است و در
و  هیایت به سهو  مربهود  » ،ها وجود داردها  آناسترار استرار  و ترداین دو کحن

ها  اییئولوژیک ها هم مثل گرو  نخست بر جنبهاین گرو  از استرار  است. «مقصود
  ی.نتأکيی دار

 ،در باورهها  دینهی   اسهت.  هایی با قلمرو مبی  جان و جانیاراسترار  ،گرو  هشتم
حيهات   بهه  مرنها  نخسهت نهاظر    است. جان به دو مرنا  زیستی و اییئولوژیک آمی 

اسهت و لزومهاً جنبهة مررفتهی     مشترک حيات که در همة موجودات ا  است حيوانی
ت کهه  داشتن و زیستن آگاهانهه اسه  داشتن مراد  هیفجان ،اما در مرنا  دو   نیارد

تهوریم کهه   بهه آیهاتی برمهی    بارها ،اهللدر کح  است. طبيرتاً تاص انسان قلمیاد شی 
إِنكَ لَا تُسْمِعُ الْمَاوْتَ  وَلَاا تُسْامِعُ    »کنهی:  ایمان را مرد  قلمیاد میمؤمن را زنی  و بی

أَمْواتٌ غَیْرُ أَحْیَااء وَمَاا نَشْاعُرُونَ أَناانَ     »یا  (80)نمل:  «الصم الدعَاء إِذَا وَلوْا مُدْبِرِننَ
مایة صوفيه در توليی استرار  ژیک آن دستجان در مرنا  اییئولو. (21)نحل:  «نُبْعَثُونَ

  له غفلهت کهرد  عهاطفی مسه    -همچنين نبایی از جانهب روانهی   است. فوق قرار گرفته
تهحش بهرا  رسهيین بهه      عش ، چه در مرنا  زمينی و چه آسهمانی، نيهرو  حيهات و   

در سهاتتن   ،رسهی ههر دو  ایهن عوامهل    نظهر مهی  کنهی. بهه  مقصود را صهیچنیان مهی  
زیستن آگاهانهه و از  » ،انگار  مرکز  این گرو  است. ها  موکور مؤار بود  استرار 
  .است شناتتیها  اییئولوژیک و روانو تأکيی آن بر جنبه« سر شوق



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 55

وَاهللُ مُاتِم نُاورِ ِ وَلَاوْ کَارِ َ     »(، 15)نهور:   «قَدْ جَاءکُم منَ اهللِ نُورٌ وَکِتَابٌ مبِاین  » چهون 
انظُرُونَا »و  «...شكو ٍکمِ  ِورِنُ لُثَمَ رضِو االَ مواتِاهللُ نورُ السَ»، (8)صهف:   «الْكَافِرُونَ

رسهی زمينهة توليهی    نظهر مهی  اسهت کهه بهه    اشار  شهی   (13: حییی) «نَقْتَبِسْ مِن نورِکُمْ
زنهی و  آن را بها مفهاهيم قیسهی پيونهی مهی      ،بودن عشه  دینانی. ها  فوق بود استرار 

را ههم در ایهل   « عش  کفر اسهت »شود. ما استرار  برای  ارزشی متافيزیکی قائل می
ز دیهن  از کفر، دینهی متفهاوت ا   سناییایم، چون مقصود استرار  قرار داد کحن نهمي

انگار  مرکهز  کهه در    است. تکفير دینیار  عاميانه ، واق عامه و جاهحن است و در
و  هیایت به سهو  مربهود  » ،ها وجود داردها  آناسترار استرار  و ترداین دو کحن

ها  اییئولوژیک ها هم مثل گرو  نخست بر جنبهاین گرو  از استرار  است. «مقصود
  ی.نتأکيی دار

 ،در باورهها  دینهی   اسهت.  هایی با قلمرو مبی  جان و جانیاراسترار  ،گرو  هشتم
حيهات   بهه  مرنها  نخسهت نهاظر    است. جان به دو مرنا  زیستی و اییئولوژیک آمی 

اسهت و لزومهاً جنبهة مررفتهی     مشترک حيات که در همة موجودات ا  است حيوانی
ت کهه  داشتن و زیستن آگاهانهه اسه  داشتن مراد  هیفجان ،اما در مرنا  دو   نیارد

تهوریم کهه   بهه آیهاتی برمهی    بارها ،اهللدر کح  است. طبيرتاً تاص انسان قلمیاد شی 
إِنكَ لَا تُسْمِعُ الْمَاوْتَ  وَلَاا تُسْامِعُ    »کنهی:  ایمان را مرد  قلمیاد میمؤمن را زنی  و بی

أَمْواتٌ غَیْرُ أَحْیَااء وَمَاا نَشْاعُرُونَ أَناانَ     »یا  (80)نمل:  «الصم الدعَاء إِذَا وَلوْا مُدْبِرِننَ
مایة صوفيه در توليی استرار  ژیک آن دستجان در مرنا  اییئولو. (21)نحل:  «نُبْعَثُونَ

  له غفلهت کهرد  عهاطفی مسه    -همچنين نبایی از جانهب روانهی   است. فوق قرار گرفته
تهحش بهرا  رسهيین بهه      عش ، چه در مرنا  زمينی و چه آسهمانی، نيهرو  حيهات و   

در سهاتتن   ،رسهی ههر دو  ایهن عوامهل    نظهر مهی  کنهی. بهه  مقصود را صهیچنیان مهی  
زیستن آگاهانهه و از  » ،انگار  مرکز  این گرو  است. ها  موکور مؤار بود  استرار 
  .است شناتتیها  اییئولوژیک و روانو تأکيی آن بر جنبه« سر شوق
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شهین  یکی به ناظرو فناست که مبی  وحیت  ها با قلمرو هاییاسترار  ،گرو  نهم
یکی از  ،چنی در این مياناست. هر یگر وجود عاش  و مرشوق و فناشین یکی در د

منزلهة تهابری از دیگهر  قهرار     دهی و بهه استقح  وجود  تود را از دست می ،طرفين
مثابه یک را به و رسيین به وحیت« ساز پنهان»استرار  موکور این وجه را  .گيردمی

بها  . مطهاب   کنهی مهی  «سهاز  برجسته»بخ  را ترالی ،عين حا بخ  و درآرمان لوت
دو کههارکرد اصههلی  ،سههاز سههاز  و برجسههتهههها  شههناتتی، پنهههاننظریههة اسههترار 

گا  ایهن قلمهرو مبهی  را بایهی در نظریهة      تاست ،از این که بگوریم است. ساز  استرار 
یهک وجهود بيشهتر     ،جو کرد که مرتقی است در عهالم ووحیت وجود عرفانی جست

هها  ادبهی   ور کهه از گهزارش  طه آننهی.  ، پرتوهایی از همان یهک وجود نيست و بقيه
تهرین حالهت   هها  عاشهقانه در افراطهی   تجربه نيز آیی، در عالم واق ها برمیکحسيک

 ،بنهابراین  شهود  ت یکی )عاش ( توسهط دیگهر  )مرشهوق( منجهر مهی     تود به مییری
هها  هها  زیسهتی آن  وحیت موکور هم ریشه در اییئولوژ  قیما دارد و هم از تجربه

هها   رفهتن تفهاوت  ازميان» ،هاانگار  مرکز  این گرو  از استرار گيرد. سرچشمه می
  شناتتی تأکيی دارد.است و بر دو جنبة اییئولوژیک و روان« وجود  و مررفتی
رازآميزبهودن و   اسهت.  راز و حيهرت  هها  مبهی   هایی با قلمرواسترار  ،گرو  دهم

ها  ریشة آیين است. عارفان مسلمان دو اصل بنيادین در تفکر ،کردننتيجه حيرتدر
ا  از آن هم که شاته دردگها  مترید برمیها  کهن و تمینالبته به دور  ،رازآميز

بسهامی بهاال  دو واژ  مهوکور و مترلقهات آن در      است. در عرفان اسحمی ظاهر شی 
کهه  دارد. از آنجا نشان از تأکيی اصحاب ایهن فرقهه بهر دو مفههو  فهوق      ،مناب  عرفانی

عشقی، چه در مفهو  زمينی و چه عرفهانی، بهرا  ههر که  تهاص تهود       ها  تجربه
آیی و نه قابل ترميم است، دو اصطح  مهوکور  اوست و جزئيات آن نه به بيان در می

انهی  شی  متوسل مناب  اییئولوژیک هم به عارفان برا  این ایی  تود است. وض  شی 
: 1337بقلی شهيراز ،  انی )کرد را پيوسته نقل « رب زِدنی تحيراً فيک»و مثحً حیی  

 ،گا  ایهن گهرو  نيهز   ، تاستبنابراین ( 526: 1961  افحکی، 230: 1366  بخار ، 320
غيهر قابهل   »شناسانه و هم مناب  اییئولوژیک و انگار  مرکهز  آن  ها  روانهم تجربه

  .است «بودنشر 
صهورت  بهه هایی با قلمروها  شهيرینی و شهاد  اسهت کهه     استرار  ،گرو  یازدهم
کهه منشهأ   شکل مبسوط در شرر موالنا آمی  و بيشتر از آن و به سناییمحیود در شرر 

  گردد.ها  شخصی شاعران برمیاییئولوژیک داشته باشی، به تجربه
رسيم که این هم در شرر موالنا آمی  و می «عش  پرواز است»سرانجا  به استرار  

ر  و دیگهر  اسهترا نيافتيم. انگار  مرکز  این کحنا  برا  آن در مناب  پيشين ما سابقه
جهیو  زیهر    اسهت.  «و رههایی  اسهترح »هایی که براسا  آن ساتته شی ، ترداسترار 

 دهی:ها را نشان میها و کارکردها  شناتتی آناسترار کحن
 

 شانها و کارکردهای شناختیاستعارهکالن .1 جدول
 کارکرد شناتتی استرار کحن کارکرد شناتتی استرار کحن

بردگی، بنیگی، 
 اسارت، گرفتار 

تال  ه »اقتیار 
و ضرف « مرشوق

 «مخلوق ه عاش »

شراب، قمار و 
 عشقی بودن تجربةدوبری  آت 

 روانی -نبود سحمت عاطفی سرقت تابوشکنی جنگ و قتل

ها  مرارت جنون، سودا و غم
 بودن عش مرامله ستی و داد تابوشکنی

فروریختن  فریبجادو و 
حرکت از وضريت فرلی به  سفر ها  ارزشی نظا 

 وضريت برتر

سو  هیایت به دین و نور
ها  رفتن تفاوتمياناز وحیت مقصود و مربود

 وجود  و مررفتی

زیستن آگاهانه و  جان و جانیار
 بودنغير قابل شر  راز و حيرت از سر شوق

بودن دلک  شيرینی و شاد 
 و رهایی استرح پرواز عش  تجربة
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 ،گا  ایهن گهرو  نيهز   ، تاستبنابراین ( 526: 1961  افحکی، 230: 1366  بخار ، 320
غيهر قابهل   »شناسانه و هم مناب  اییئولوژیک و انگار  مرکهز  آن  ها  روانهم تجربه

  .است «بودنشر 
صهورت  بهه هایی با قلمروها  شهيرینی و شهاد  اسهت کهه     استرار  ،گرو  یازدهم
کهه منشهأ   شکل مبسوط در شرر موالنا آمی  و بيشتر از آن و به سناییمحیود در شرر 

  گردد.ها  شخصی شاعران برمیاییئولوژیک داشته باشی، به تجربه
رسيم که این هم در شرر موالنا آمی  و می «عش  پرواز است»سرانجا  به استرار  

ر  و دیگهر  اسهترا نيافتيم. انگار  مرکز  این کحنا  برا  آن در مناب  پيشين ما سابقه
جهیو  زیهر    اسهت.  «و رههایی  اسهترح »هایی که براسا  آن ساتته شی ، ترداسترار 

 دهی:ها را نشان میها و کارکردها  شناتتی آناسترار کحن
 

 شانها و کارکردهای شناختیاستعارهکالن .1 جدول
 کارکرد شناتتی استرار کحن کارکرد شناتتی استرار کحن

بردگی، بنیگی، 
 اسارت، گرفتار 

تال  ه »اقتیار 
و ضرف « مرشوق

 «مخلوق ه عاش »

شراب، قمار و 
 عشقی بودن تجربةدوبری  آت 

 روانی -نبود سحمت عاطفی سرقت تابوشکنی جنگ و قتل

ها  مرارت جنون، سودا و غم
 بودن عش مرامله ستی و داد تابوشکنی

فروریختن  فریبجادو و 
حرکت از وضريت فرلی به  سفر ها  ارزشی نظا 

 وضريت برتر

سو  هیایت به دین و نور
ها  رفتن تفاوتمياناز وحیت مقصود و مربود

 وجود  و مررفتی

زیستن آگاهانه و  جان و جانیار
 بودنغير قابل شر  راز و حيرت از سر شوق

بودن دلک  شيرینی و شاد 
 و رهایی استرح پرواز عش  تجربة
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تههوانيم چنههی اسههترار  مرکههز  پيههیا کنههيم کههه همههة مههوارد فههوق را   اکنههون مههی 
دهنی  اهنيت عرفهانی سهه چههر  مهورد بحه  و توسهرًا عارفهان        گيرد و نشان میدربر

 کحسيک است:
  است. طبيری ،سلطة مرشوق و رنج عاش  
 است. عاشقی برتر از عاقلی 
 است. وضريت موجود ناپسنی  

 
گير  ناظر بر اصو  کلی حاکم بر اهنيت عرفانی سه چهر  مورد بح  نتيجهاین 

فرد  نیارد. در بخ  بری   ها است و مغایرتی با تفاوت و توسراً عرفان کحسيک
 ،ها تواهيم رفت و نشان تواهيم داد که در د  این شرایط کلیمقاله به سراغ تفاوت
  است. تا موالنا چگونه بود  سناییعارفانه از  -انهتطور اهنيت عاشق

 
 هااستعاره سیر تطور

شهین، جانهیار،   یت، سهرقت، بنهیگی و بردگهی، گرفتار   دین، آت ، غم، جنون، وح
از قلمروهها  مبهی     ،، سفر، نور، بيمار ، جنگ، مکان، جان، شراب و قمهار دادوستی

گرو   توان در چهارها را میمجموع این استرار  است. مشترک در غزليات سه شاعر
غهم،   ماننهی  گيهر  منفهی هسهتنی    ارا  بار یا جههت ها که دبنی  کرد: آناصلی طبقه
مهوارد  کهه بهار مرنهایی مثبهت       قت، بنیگی و بردگی، بيمهار  و جنهگ.  جنون، سر

وجههی هسهتنی،   ی کهه دو ههای دین، وحیت، جانیار، نور و جان  استرار  ماننی  دارنی
 آته  بها دو جنبهة    یها منفهی باشهنی  ماننهی      بهار مرنهایی مثبهت    تواننهی دارا یرنی مهی 

شراب با دو جنبة عامل ترو  از دایر  عقل و  بخشی سوزنیگی و نوربخشی و تزکيه
با دو جنبة پاکباز  و رفتار تحف شرع و عهرف. سهرانجا  گروههی     ،و قمار  راستی

 ، سفر و مکان. دادوستیکه تنثی هستنی، مثل 

: سهيا   ر رنگ مشخد کهرد مبليک با چهاصورت ساین چهار گرو  را به توانمی
رنهگ  برا  گرو  نخست، سفيی برا  گرو  دو ، تاکستر  بهرا  گهرو  سهو  و بهی    

تها موالنها    سهنایی سهيا  از  قلمهرو   بها  یهایاسترار تاریخی حرکت  برا  گرو  چهار .
 دهی:نمودار زیر این وضريت را نشان می است. نزولی بود 

 

 
 تا موالنا سناییاز  «سیاه»سیر تطور قلمروهای مبدأ . 1نمودار 

 
 123 اسهترار  غهم از     بهرا  مثها ،  اسهت  ترمحسو  این کاه  ،در برتی موارد

 مورد در غهز  موالنها رسهيی     53 مورد در غز  عطار و 111 ، بهسناییمورد در غز  
بهه طهرف قطهب     «انیو »از قطب  انهشقاعاهنيت این بیان مرناست که حرکت  است.

موالنها سهير    تها  سهنایی کهه از   -«شهاد  و شهيرینی  » قلمهرو مبهی    اسهت.  بود « شاد »
قلمهرو مبهی     .است تأیيی  بر صحت تشخيد ما در حرکت موکور -اردتصاعی  د

 24 ، بهسناییمورد در غز   79 یرنی از وضريت مشابهی دارد نيز « بردگی و بنیگی»
ایهن بهیان مرناسهت کهه      اسهت.  مورد در شرر موالنا رسهيی   22 مورد در شرر عطار و

 اسهت.  حرکت اسهترار  عشه  از احسها  بنهیگی و بردگهی بهه سهو  آزاد  بهود         
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: سهيا   ر رنگ مشخد کهرد مبليک با چهاصورت ساین چهار گرو  را به توانمی
رنهگ  برا  گرو  نخست، سفيی برا  گرو  دو ، تاکستر  بهرا  گهرو  سهو  و بهی    

تها موالنها    سهنایی سهيا  از  قلمهرو   بها  یهایاسترار تاریخی حرکت  برا  گرو  چهار .
 دهی:نمودار زیر این وضريت را نشان می است. نزولی بود 

 

 
 تا موالنا سناییاز  «سیاه»سیر تطور قلمروهای مبدأ . 1نمودار 

 
 123 اسهترار  غهم از     بهرا  مثها ،  اسهت  ترمحسو  این کاه  ،در برتی موارد

 مورد در غهز  موالنها رسهيی     53 مورد در غز  عطار و 111 ، بهسناییمورد در غز  
بهه طهرف قطهب     «انیو »از قطب  انهشقاعاهنيت این بیان مرناست که حرکت  است.

موالنها سهير    تها  سهنایی کهه از   -«شهاد  و شهيرینی  » قلمهرو مبهی    اسهت.  بود « شاد »
قلمهرو مبهی     .است تأیيی  بر صحت تشخيد ما در حرکت موکور -اردتصاعی  د

 24 ، بهسناییمورد در غز   79 یرنی از وضريت مشابهی دارد نيز « بردگی و بنیگی»
ایهن بهیان مرناسهت کهه      اسهت.  مورد در شرر موالنا رسهيی   22 مورد در شرر عطار و

 اسهت.  حرکت اسهترار  عشه  از احسها  بنهیگی و بردگهی بهه سهو  آزاد  بهود         
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ر نيسهت و در غهز  موالنها مطهر      و عطها  سناییکه در غز   -هایی مثل پروازاسترار 
 بی همين سير تحو  در مورد قلمرو م است. کننی  دیگر این حرکتتأیيی -شی  است

 موالنها مورد و در  37 مورد، در عطار 49 سناییشود: در غز  نيز مشاهی  می «جنگ»
در طو  این مرنا که رونی نهاد ادبی دارد  بیینریشه در تغييرات د مورد. این نکته 20

در ی و ژانهر غنهای   نههاد ادبهی  ها  زیهرین  به الیهدر حا  فرورفتن ژانر حماسی دور ، 
جهایی ژانریهک،   ر ایهن جابهه  و طبيرهی اسهت کهه د    سهت حا  حرکهت بهه سهطا باال   

ترل  بهه  ها  مو استرار  کاه  یابی مثحً جنگ() ها  متناسب با ژانر حماسی استرار 
تها موالنها از    سهنایی حرکهت اهنيهت عاشهقانه از     ،چه باشهی يشتر شود. هری بژانر غنای

یهت سهير   چنهی در نها ، قلمرو مبهی  جنهون هر  در این ميان است. جنگ به طرف صلا
مرناسهت  آیا این بهیان  است. در شرر موالنا دوبار  او  گرفته ،دهینزولی را نشان می

که شکستن تابوها و عبور از تط قرمزها  عرفی و اییئولوژیک در شرر موالنا بيشتر 
ها  شخصيتی این دو شاعر ویوگی ناشی از از عطار است؟ و آیا علت این امر را بایی

چوب حرکهت  شرر عطار سير صرود  دارد و در چهار  بيمار  دربیانيم؟ قلمرو مبی  
هها   گنجهی. علهت ایهن امهر را بایهی در ویوگهی      عمومی قلمروهها  مبهی  سهيا  نمهی    

بهه  فروش است و طبيری اسهت کهه   وجو کرد  او حکيم و داروشخصيتی عطار جست
کت قیر هست که بگویيم حرمجموع، ایناسترار  بيشتر پرداتته باشی. در این قلمرو

  است. تا موالنا نزولی بود  سناییعمومی قلمروها  مبی  سيا  از 
ها به این که حرکت تاریخی آن هایی است با قلمرو مبی  سفيیاسترار  ،گرو  دو 

 یستی نيست. به نمودار زیر توجه کنيی:یک

 
 تا موالنا سناییاز « سفید»سیر تطور قلمروهای مبدأ . 2نمودار 

 
قلمروها  مبی  جانیار، نور، شاد ، شيرینی و پرواز سير  ،شودکه مححظه میچنان

تناسهب و سهازگار     تصاعی  دارنی که با حرکت نزولی قلمروها  مبی  سيا  کامحً
سهو  شهاد  و   بهه   ،ها  عشه  توان گفت حرکت تاریخی استرار جا میدارنی. تا این

دارد؟ باالبودن ير نزولی دین س اما چرا قلمرو مبی  است  بود  آزاد  و شوق و استرح
اسهت کهه   شهریرت  به ظهاهر   فراوان اوتقيی  دليلبه ،سناییفراوانی این قلمرو مبی  در 

حرکههت اهنيههت  (.170: 1389اسههت )زرقههانی،  رخ داد  محمههی غزالههی تحههت تههأاير
  حرکت از طرف تقيی به ظاهر شریرت بهه سهو   ،تا موالنا سناییعارفانه از  -عاشقانه

عطهار نسهبت بهه    غزليهات  در  قلمرو مبی  دین کاه  است. شریرت وفادار  به باطن
 ر اهن و زبان و  نيست. ب« حيرانی»ارتباط با غلبة روحية بی ،و موالنا سنایی

نظر . بهشوق( نيز سير نزولی داردوحیت )به مرنا  یگانگی عاش  و مر قلمرو مبی 
عارفانه و نيز با  -عاشقانهود، با منط  تحو  اهنيت رسی اگر سير موکور صرود  بمی

 سهنایی کهه  جاچنهين از آن خصيتی مثل موالنا سازگار  بيشتر  داشت. همروحيات ش
ایسهتاد    در نقطة انتقا  عش  زمينی بهه عرفهانی و موالنها در نقطهة او  عشه  عرفهانی      

بود که سير موکور صرود  باشی. پ  چرا چنهين اسهت؟   تر تر و طبيریاست، منطقی
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 تا موالنا سناییاز « سفید»سیر تطور قلمروهای مبدأ . 2نمودار 

 
قلمروها  مبی  جانیار، نور، شاد ، شيرینی و پرواز سير  ،شودکه مححظه میچنان

تناسهب و سهازگار     تصاعی  دارنی که با حرکت نزولی قلمروها  مبی  سيا  کامحً
سهو  شهاد  و   بهه   ،ها  عشه  توان گفت حرکت تاریخی استرار جا میدارنی. تا این

دارد؟ باالبودن ير نزولی دین س اما چرا قلمرو مبی  است  بود  آزاد  و شوق و استرح
اسهت کهه   شهریرت  به ظهاهر   فراوان اوتقيی  دليلبه ،سناییفراوانی این قلمرو مبی  در 

حرکههت اهنيههت  (.170: 1389اسههت )زرقههانی،  رخ داد  محمههی غزالههی تحههت تههأاير
  حرکت از طرف تقيی به ظاهر شریرت بهه سهو   ،تا موالنا سناییعارفانه از  -عاشقانه

عطهار نسهبت بهه    غزليهات  در  قلمرو مبی  دین کاه  است. شریرت وفادار  به باطن
 ر اهن و زبان و  نيست. ب« حيرانی»ارتباط با غلبة روحية بی ،و موالنا سنایی

نظر . بهشوق( نيز سير نزولی داردوحیت )به مرنا  یگانگی عاش  و مر قلمرو مبی 
عارفانه و نيز با  -عاشقانهود، با منط  تحو  اهنيت رسی اگر سير موکور صرود  بمی

 سهنایی کهه  جاچنهين از آن خصيتی مثل موالنا سازگار  بيشتر  داشت. همروحيات ش
ایسهتاد    در نقطة انتقا  عش  زمينی بهه عرفهانی و موالنها در نقطهة او  عشه  عرفهانی      

بود که سير موکور صرود  باشی. پ  چرا چنهين اسهت؟   تر تر و طبيریاست، منطقی
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 سهنایی جهو کهرد. جمهحت    وجمحت این سه شاعر جست« وجهيت» پاسخ را بایی در
واق ،  ت موالنا وجه تبر  غلبه دارد. دربيشتر وجه تمنایی یا شرطی دارد و در جمح

بيشتر یهک آرزوسهت و در شهرر موالنها      سناییایی  وحیت عاش  و مرشوق در شرر 
ههم بها عنایهت بهه سهير تحهو  عشه          ،این وضريت است. آرزو  موکور تحق  یافته

 . ، کامحً منطقی استعرفانی و هم با توجه به روحيات شخصی عارفان مورد بح 
 به نمودار زیر نگا  کنيی: است. ها  گرو  سو  نيز نامنظمسير استرار  
  

 
 تا موالنا سناییاز « خاکستری»سیر تطور قلمروهای مبدأ . 3نمودار 

 
شهرر  در آت  شان تحليل کرد. قلمرو مبی  تاصيت دووجهیاین گرو  را بایی به 

بيشتر وجهه   سناییدر شرر  را نیارد.موالنا  در شرر عطار وآت  کيفيت همان  ،سنایی
سهوتتگی بهه مفههو      ،در عطهار  آور  آته  مطهر  شهی  اسهت،    وزنیگی و رنهج س

 نهوردهی آته   ها با جانهب  یافتگی و پختگی غلبه دارد و در موالنا ترکيب این کما 
ی از رنج در مورد این استرار  بایی گفت حرکت عموم ،بنابراین بيشتر دیی  می شود 
  ست.دوبه پختگی و تلفي  آن

ها  شخصيتی سه شاعر هم بایی به ویوگی ،و قمارشراب در مورد قلمرو استرار  
مقيی به شریرت و نزدیهک   سنایی .توجه کرد و هم به ميزان تقيیشان به ظاهر شریرت
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شراب بههر  ببهرد.    انیاز  عطار و موالنا از قلمرو مبی  توانی بهبه دور  تردگرایی نمی
از رفتار  غير شرعی به نماد  عرفهانی ههم در طهو      ،که تحو  مرنایی شرابگو این

کهه در آغهاز ایهن را      -سهنایی و بسهامی آن در غهز     اسهت   تاریخ عرفان اتفاق افتاد
بایهی ههم    -مسير قرار داشتنی که در ادامه و او  این -عطار و موالنا از -است ایستاد 
اش مسهلط و در آاهارش   کهه بهر روحيهه   « قبضهی »از طرف دیگر، عطار با باشی.  کمتر
از  ،ا  وجهیآميز و مسهتانه دارد  توانی به انهیاز  موالنها کهه روحيهه    ، نمیاست مشهود

اعتبار  ، بهسناییدر شرر قمار  یاد قلمرو مبی بودن ترقلمرو مبی  فوق استفاد  کنی. کم
این دا ، قابل قبو  به ظاهر شریرت و قرارگرفتن در آغاز تحو  مرنایی  زیادش تقيی
دومهين چههر  شهاتد در شهرر عرفهانی       عنهوان  بهه ی آن در شهرر عطهار   رشی کم ه  و

شخصهيتی  هها   نه بها ویوگهی   ،بودن تریاد آن در شرر موالنااما پایين  پویرفتنی است
  حو  شرر عرفانی.موالنا سازگار است و نه با منط  ت

  ارزشی تاصی نیارنهی و کهاربرد مررفتهی    گيرجهت ،رو  چهار ها  گاسترار 
 دهی: ها را نشان مینمودار زیر سير تحو  آن است. ها بيشترآن
 

 
 تا موالنا سناییاز « رنگبی»سیر تطور قلمروهای مبدأ  .4نمودار 
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شراب بههر  ببهرد.    انیاز  عطار و موالنا از قلمرو مبی  توانی بهبه دور  تردگرایی نمی
از رفتار  غير شرعی به نماد  عرفهانی ههم در طهو      ،که تحو  مرنایی شرابگو این

کهه در آغهاز ایهن را      -سهنایی و بسهامی آن در غهز     اسهت   تاریخ عرفان اتفاق افتاد
بایهی ههم    -مسير قرار داشتنی که در ادامه و او  این -عطار و موالنا از -است ایستاد 
اش مسهلط و در آاهارش   کهه بهر روحيهه   « قبضهی »از طرف دیگر، عطار با باشی.  کمتر
از  ،ا  وجهیآميز و مسهتانه دارد  توانی به انهیاز  موالنها کهه روحيهه    ، نمیاست مشهود

اعتبار  ، بهسناییدر شرر قمار  یاد قلمرو مبی بودن ترقلمرو مبی  فوق استفاد  کنی. کم
این دا ، قابل قبو  به ظاهر شریرت و قرارگرفتن در آغاز تحو  مرنایی  زیادش تقيی
دومهين چههر  شهاتد در شهرر عرفهانی       عنهوان  بهه ی آن در شهرر عطهار   رشی کم ه  و

شخصهيتی  هها   نه بها ویوگهی   ،بودن تریاد آن در شرر موالنااما پایين  پویرفتنی است
  حو  شرر عرفانی.موالنا سازگار است و نه با منط  ت

  ارزشی تاصی نیارنهی و کهاربرد مررفتهی    گيرجهت ،رو  چهار ها  گاسترار 
 دهی: ها را نشان مینمودار زیر سير تحو  آن است. ها بيشترآن
 

 
 تا موالنا سناییاز « رنگبی»سیر تطور قلمروهای مبدأ  .4نمودار 
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. در تهاب  نظمهی منطقهی نيسهت     و مهنظم سفر در شرر سه شاعر  قلمرو مبی فراوانی 
با تفهاوت درصهی بسهيار     آن هم سفر است  قلمرو مبی  رتبة نخست از آن ،شرر عطار

ر تکهرا  طهور مرتهب  مفههو  سهفر بهه    ها  عطهار ههم  ها، در مثنو عحو  بر غز  زیاد.
دانهيم کهه   مهی  اسهت.  بسيار زیادآن در نظر او مرناست که اهميت شود و این بیان می

تهوان گفهت   آیا مهی  است. سفر نبود چنیان اهل سيرو سناییتحف موالنا و عطار، بر
و او  اسهت  باالبودن بسامی سهفر در شهرر او بيهانگر آروزیهی اسهت کهه محقه  نشهی         

بها سهفرها  زیهاد در    تواههی عقهی  سهفرنرفتن در زنهیگی واقرهی را      ترتيب می بیین
بودن این قلمرو ، کمکنیمیچه این حی  ما را تأیيی طرف سازد؟ آنهای  برسرود 

است که سفرهای  بيشتر  سناییبودن آن در مبی  در پرسفرترین سه عارف و متوسط
بر عطار « حيرت»این، ميان غلبة روحية  بر عحو  است. از عطار و کمتر از موالنا بود 

یافهت. حيهرت    ا  مسهتقيم تهوان رابطهه  مهی سفر در شرر او نيهز   و باالبودن قلمرو مبی 
 از اسهت   مترل  به سالکی است که از جایی حرکت کرد  و به جایی روشن نرسهيی  

یقين قرار دارد و به تربير  « مقصی»جهالت و « مبی »جهت شناتتی دقيقاً در ميانة را  
  است. در سفر

. در نظهر ههر   سه شاعر چنیان مرنادار نيسهت  در اشرار دادوستیمبی   تفاوت قلمرو
هها نشهان   تر نمونهه هایی دارد و بررسی دقي شباهت دادوستیعش  با تجربة  ،سه شاعر

 ،عک بهر  اسهت.  ستانی انیکچه میدهی و آندهی در هر سه مورد عاش  د  میمی
کهه   سهت عطار با دو شاعر دیگر چنیان ادر اشرار  «مکان» فراوانی قلمرو مبی تفاوت 

بودن قلمهرو مهوکور در شهرر    توان گفت فراوانت گواشت. آیا میبتوان بر آن انگش
 بودن قلمرو مبی  سفر در شرر او ارتباط دارد؟ عطار با فراوان

مهورد بحه    از سهه شهاعر      مبی  هم تنها در شرر یک یا دو تنقلمروها از برتی
و عطار آمی  و در اولی  سنایی فقط در شرراسترار  بح  است  برا  مثا ، مطر  شی 

عش    را  هاها و مرارتکننی  رنجتیاعی ،بح در سنت عرفانی است. بيشتر از دومی
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 عاشههقانة -مرناسههت کههه در اهنيههت عارفانههه شههین تههیریجی آن بههیان اسههت و کههم
تهر و  آیيم، جانب مرارت عش  کمرنگنظر تاریخی جلوتر می چه ازهر ،هاکحسيک

شهی تصهاعی    کنی، رما را تأیيی می چه فرضيةشود. آنتر میپررنگطرف شيرین آن 
و عطهار   سهنایی است کهه در شهرر   « شيرینی و شاد »یرنی  ،قلمروها  مبی  مقابل آن

 ی قابل توجهی دارد. نيست و در شرر موالنا رشی کم 
آمهی  و قهرائن متنهی     سهنایی فقط در شرر « جادو»و  «فریب»، «فقر» سه قلمرو مبی 

مرنها  عرفهانی را لحهار کهرد.      ،و چنیان نيست که بتهوان بهرا  اصهطح  فقهر    چنان 
دانهيم کهه   مهی  اسهت. هبهودن آن   و منفیناتوشاینی ،ویوگی مشترک این سه قلمرو

شرر از عش  توان غز  او را نقطة عبور و می زیستهدر دور  گوار فرهنگی می سنایی
هها   شهرر  در سهرود    هها  مرشهوق آورد. شمار  بهعرفانی  -زمينی به عش  آسمانی
مرشهوق آسهمانی    ،رسهيم امها وقتهی بهه عطهار و موالنها مهی        پي  از او زمينی هسهتنی 

قطرهاً   اسهت.  محق  شهی   سناییی در شرر شود. این گوار از عش  زمينی به آسمان می
چنين صفاتی بيشتر زیبنی  عش  و مرشوق زمينی است تا آسمانی و عش  در حرکهت  

 سمت جغرافيا  عرفان، نوعی تزکيه و تطهير را هم از سهر گورانهی    تاریخی تود به
ها در شهرر  و غيبت آن سناییهایی در شرر له با وجود چنين استرار است که این مس 

  است. عطار و موالنا قابل اابات
سههو از یههک اسههت کههه« سههودا»و  «حيههرت»، «راز»سههه قلمههرو مبههی  تههاص عطههار 

 دیگر بيانگر تلقهی  سو  ها  جییی و ازساتتن استرار دهنی  تحقيت شاعر در  نشان
ییگر و بها  کامحً با یکه  «راز و حيرت». دو قلمرو مبی  است تاص و  از مفهو  عش 

و  سهنایی بيشهتر از   ،در شهرر عطهار   «حيهرت عرفهانی  » .نیمنظومة فکر  عطار سازگار
تها حهیود بسهيار    شود و آغاز می« کح  متمایل به اشرر »از  سنایی. عرفان ستموالنا

کنی. برا  اابات این قضيه کافی است ترهیاد ابيهات   زیاد  بر همين میار حرکت می
را در نظر بگيریم و تأايرات زیاد  که و  در این آترین ااهرش از   حییقه «کحمی»



66 / تطّور استعارۀ عشق از سنایی تا موالنا

 سهنایی را پي  چشم آوریم. تقيی است  مسلک( پویرفتهمحمی غزالی )متکلم اشرر 
و نيهز   -گویهی ی دربار  عش  عرفانی سخن میحتی وقت -هحییقدر سرتاسر « ترد»به 

قهی    «حيرتهی »ها  دهی به واد دارد، به او اجاز  نمی« شریرت»ترهی  که نسبت به 
لحهار شخصهيت   عطار چه به دیگر، سو  از است.هبگوارد که عطار مستغرق در آن

برا  اابات این  است. بيشتر عمر توی  را غرق در حيرت بود  ،فرد  و چه تاریخی
مطلب کهافی اسهت فقهط بهه بسهامی بهاال  واژ  حيهرت و مترلقهات آن در مجموعهة          

همهين   حهو   هها  او ههم  بسيار  از مثنهو   ،براینعحو  ها  و  توجه کنيم سرود 
عشه  را بها دو قلمهرو مبهی      بنابراین، طبيری است که عطار  ست ا مفهو  شکل گرفته

کهه از حيهرت سهخن    موالنا در شهررش بهي  از آن   اشی.درک کرد  ب« راز و حيرت»
و  مثنههو دهههی. تصههویر  کههه از او در بگویههی، از دنياههها  پهه  از آن گههزارش مههی

يهر. عشه    کنيم، عارفی مجووب و سرتوش اسهت تها متح  مشاهی  می شم  غزليات
کهه راز باشهی یها عامهل     این کنهی تها  روز با آن زنهیگی مهی  برا  او شرابی است که هر

بيان تصویر  و غيهر مسهتقيم همهين     ،در شرر عطار« دریا» ی قلمرو مبی حت حيرت او.
 شین همرا  استبا غرق ،این قلمرو مبی  قریب به اتفاق یتکه اکثرچرا است  حيرت

  که بيان تصویر  حيرت است:

 
 

تصور دقيقی از عين حا  که پرواز و شاد  در شرر موالنا، در سه استرار  شيرینی،
دهنی، نقطة او  حرکت تهیریجی  اهنيت تاص موالنا را در قبا  عش  به ما نشان می

شهروع   سهنایی فقر و جادو و فریب در شرر از کننی. عشقی که عش  را هم مررفی می

پرواز و شهيرینی و شهاد  در شهرر     عرفانی در شرر عطار منجر شی و با شی، به حيرت
تنها تصویر دقيقی از تحو  تهیریجی  ها  شناتتی، نهسترار افت. این اموالنا تاتمه ی

تنها تغيير تاریخی تلقی عارفهان  دهنی و نهسه شاعر به ما نشان میمفهو  عش  در اهن 
تهط سهير کلهی تحهو  در     توان میها ناسا  آ، بلکه برافکننیاز آن را بر آفتاب می

 تفکر عرفانی را هم ترسيم کرد. 
 
 نوشتپی
 (30: 1386، سناییيات )هی در تحهههگهی پي  مغن      وقهههي  مرشههجود  پههیر سههانی ههههگ .1
 (156همه سو  تو بود )همان:  سناییقبلة جان   است همه سو  تو چو کربه از آن جا قبله 
 (81م نيست )همان: ها علههامة عش  مههر جههب  مههههرتههک سههة زرد و اشهههونهههز گهههج 
 (210)همان:  نوزههرا بر رخ پيیا ههههست مههه  مهههههان بر دلههههرد نههمت کههچه غ. آنهه2
 (168انيی )همان: ههاشقی نمهههم عههها در غههت                یهههوانيهههر تههههی اگههویههه  مشهههاشهههع 
 (63ت )همان: ههت ا  دوسههم به رایهههی گشتههراض     نهن مهههشتههست کهههههت ههههر رایههه. گ3
 کجا عشه  آمهی آنجها نهه تهرد مانهی و نهه مها         هر     ن باشی نه مه دانی نه سا چنياین عش  توبان 

 (23)همان: 
 (233)همان:  ان درآیی نه در آگوشههان در جهکه ج   ر عجب نيستههها  در بانی گر نههو جهه. ت4
نشههان در نيسههتی دیههین تههوان  اات هسههتی بههی  تود شی  مرشوق تود را یافتیچون ز تود بی 

 (349)همان: 
 عاشه  مسههکينت ا  دلبههر همههی مجنههون شههود   تا تو در حسن و مححت همچو آن ليلی شی . 5

 (159)همان: 
 (466)همان:  یهههيه بيختههههشک سهههرا مهم مهرغ          ا هههههربنم د ههههرخ ا  صههل سهر گههههب 
نهوک مههو  بههر هههم زد یرنهی کههه همههين اسههت     سناییو را بنی  نباشی چو ههه تههه. گفتم ک6

 (47)همان: 
 ر بههه مهها درننگههرد مهها جههز بههیو درننگههریمههههگ  مهتر توبان که ما از د  مر او را چاکریم 

 (313)همان: 
 (37)همان:  ير بگریختههر زلف غههههون از سهههچ  ه دا  زلف هههم بههههاد دلههههافت. 7
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پرواز و شهيرینی و شهاد  در شهرر     عرفانی در شرر عطار منجر شی و با شی، به حيرت
تنها تصویر دقيقی از تحو  تهیریجی  ها  شناتتی، نهسترار افت. این اموالنا تاتمه ی

تنها تغيير تاریخی تلقی عارفهان  دهنی و نهسه شاعر به ما نشان میمفهو  عش  در اهن 
تهط سهير کلهی تحهو  در     توان میها ناسا  آ، بلکه برافکننیاز آن را بر آفتاب می

 تفکر عرفانی را هم ترسيم کرد. 
 
 نوشتپی
 (30: 1386، سناییيات )هی در تحهههگهی پي  مغن      وقهههي  مرشههجود  پههیر سههانی ههههگ .1
 (156همه سو  تو بود )همان:  سناییقبلة جان   است همه سو  تو چو کربه از آن جا قبله 
 (81م نيست )همان: ها علههامة عش  مههر جههب  مههههرتههک سههة زرد و اشهههونهههز گهههج 
 (210)همان:  نوزههرا بر رخ پيیا ههههست مههه  مهههههان بر دلههههرد نههمت کههچه غ. آنهه2
 (168انيی )همان: ههاشقی نمهههم عههها در غههت                یهههوانيهههر تههههی اگههویههه  مشهههاشهههع 
 (63ت )همان: ههت ا  دوسههم به رایهههی گشتههراض     نهن مهههشتههست کهههههت ههههر رایههه. گ3
 کجا عشه  آمهی آنجها نهه تهرد مانهی و نهه مها         هر     ن باشی نه مه دانی نه سا چنياین عش  توبان 

 (23)همان: 
 (233)همان:  ان درآیی نه در آگوشههان در جهکه ج   ر عجب نيستههها  در بانی گر نههو جهه. ت4
نشههان در نيسههتی دیههین تههوان  اات هسههتی بههی  تود شی  مرشوق تود را یافتیچون ز تود بی 

 (349)همان: 
 عاشه  مسههکينت ا  دلبههر همههی مجنههون شههود   تا تو در حسن و مححت همچو آن ليلی شی . 5

 (159)همان: 
 (466)همان:  یهههيه بيختههههشک سهههرا مهم مهرغ          ا هههههربنم د ههههرخ ا  صههل سهر گههههب 
نهوک مههو  بههر هههم زد یرنهی کههه همههين اسههت     سناییو را بنی  نباشی چو ههه تههه. گفتم ک6

 (47)همان: 
 ر بههه مهها درننگههرد مهها جههز بههیو درننگههریمههههگ  مهتر توبان که ما از د  مر او را چاکریم 

 (313)همان: 
 (37)همان:  ير بگریختههر زلف غههههون از سهههچ  ه دا  زلف هههم بههههاد دلههههافت. 7
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 (62)همان:  تا همچو من نونی نمانی به دا  دوست  گوهر او عاشقی مباز ها بر دانه 
ازگار پختهه جانها جهز شهراب تها  نيسهت       ههس  کجا. پختة عشقم شراب تا  تواهم زان8

 (79)همان: 
جهوش بههين   از گشهته د  او کبههاب جهان  پههر    ر آت  میا ههز عش  بر س ناییههسهست  

 (404)همان: 
 (107ته صمصا  نیارد )همان: ههراتهو افههیاد تهبي        داد ه در آنهما را کو هش  ته. داد  نیهی ع9

محهو گردانهی ز مهرد  عهادت و اتهحق را               ه چون سلطان عش  انیر دلهی مهأوا گرفهت   هکز آن
 (12)همان: 

رو  کرد  سو  تو تا بر سهر  تقهییر چيسهت      یا  کردگارهوکل بر تههو داد  تههه ته. د  ب10
 (68 )همان:

ش  سهودایی بهود   هه او در عه هبر حقيقت دان ک  از دادههاعت د  آورد و ببرد و بههک سهه یهکآن
 (157)همان: 

 (34)همان:  شوق حاجاتههاش  از مرههنيابی ع  ه هر گزهی کهههش  آن باشهری  عههه. ط11
 (158)همان:  ن اژدها شوده  دههکمتر منازل  راهی است بوالرجب که در او چون قی  زنی

 (49)همان:  کارها  عاشقان ناساتته از ساز توست       وستههان آواز  آواز تهههرویا در ج. ماه12
 (334م )همان: ههایيهنم یو رو  کهههرو  تبهی  مهههایيههی و ار  مههههویهههی تهيهههورشههت 
 (100ی )همان: هنيای وش من آوازهز از گههن به جهکز م       ا  کم ز نحيفی و نزار ونان شی ه. چ13
ز آن ز عشقت به نزار  و به زرد  چهو زریهم    رد  به در  مانی راستههزیز  و به تههبه ع

 (310)همان: 
 (76)همان:  ستسر نيهقان ساشی  عز دیهج         ش  او راهشان عيرکهمش. ش14

  (283جنگ فحنم )همان: من فتنه بر آن صلا و بر آن   باز گه جنگ کنی با من گه صلا کنی
رافشانم همی از ترمی بهر جهان عشه     ههان بهج  . در ميان عش  حالی از توشی دار  چنانک15

 (246)همان: 
چنگهی و نهایی شهینی     سنایید  و د  چون بی  ش ههههاد عهههآبنگاههگان در رایههربان رایهههمط 

 (136)همان: 
جان کنی جانم گهم درد  نهی بر د  گهی بی  . دگر بار ا  مسلمانان ستمگر گشت جانانم16

 (285)همان: 

کن هيوان مه ههشمة حههیی  چهبا چنين آت  ح  ر بخشی تو راههانی دگهر زمان جهه  او هههآت 
  (391)همان: 

زیههر هههر شههاتی هههزاران عاشهه  مخمههور بههود    دیی  روان. جویبارش را به جا  آب می17
 (149)همان: 

 (4ا را )همان: ههست مه  تو مههرگههان نههسبه  ردهههت کههرمههه  رو  تههشهههراب عهههش 
 (143قضا  بی چو بيامی حور چه سود کنی )همان:   . اگر حور کنم از عش  تو و گر نکنم18
 (200بر سر کویت تروشان ایستادیم ا  پسر )همان:   سرهههتادیم ا  پههو فههح  تههباز در دا  ب 
بنمهها  عاشههقی کههه رخ از عشهه  زرد نيسههت     جان بازد و جهانک  که عش  بازد ن. آ19

 (75)همان: 
 (110ته دارد )همان هههاتههی بههی در نیبهههزیراک دل        از ههرد ببهههی نهههههنیب تارد هههم ببههانههج
دوز را جان درهوخ د ف جادو  شهآن دو ص جان گمارطب  صافی. باز بر عشاق صوفی20

 (9)همان: 
ی دلبر شبت توش باد من رفتم زهی جادو زه  نور روز و شب بیان زلف و رخ زیبا ببرد 
 (262)همان: 

 (426)همان:  ا  توهربف د هن و زلههت مهدس           وههههب تهریههن و رو  دلفهههم . چههشم21
 (519)همان: دهی رنی و دغایی و ههعش بر ،با پاک       ه نباشی سر و کارشهشکریست مر آن را ک

جا نه ترد مانی و نهه مها    کجا عش  آمی آنهر  . عش  توبان این چنين باشی نه مه دانی نه سا 22
 (23)همان: 

مها  کهن   ری باد  دشمنهمن را به سهها  دشههم  ش ها  است عهاست حرص و دشمن م  عاش  ما 
 (381)همان: 

 (12 :1345عطار، حاجات )نيابی عاش  از مرشوق   . طری  عش  چون باشی که هرگز23
 (259رچه نامور بود )همان: هحو اگههی مههش  ی  زدهکه یک قههره هههراهيست ک 
 نا  بلی چهون بهریم چهون همهه مسهت آمهییم        ییمه. ما ز ترابات عش  مست الست آم24

 (495)همان: 
رسههی یهان نمههههههون در پههی جههههتههاتتنی دو ک  ان چو ز ميیان عش  گو  وصا  تو بردهج

 (189)همان: 



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 69

کن هيوان مه ههشمة حههیی  چهبا چنين آت  ح  ر بخشی تو راههانی دگهر زمان جهه  او هههآت 
  (391)همان: 

زیههر هههر شههاتی هههزاران عاشهه  مخمههور بههود    دیی  روان. جویبارش را به جا  آب می17
 (149)همان: 

 (4ا را )همان: ههست مه  تو مههرگههان نههسبه  ردهههت کههرمههه  رو  تههشهههراب عهههش 
 (143قضا  بی چو بيامی حور چه سود کنی )همان:   . اگر حور کنم از عش  تو و گر نکنم18
 (200بر سر کویت تروشان ایستادیم ا  پسر )همان:   سرهههتادیم ا  پههو فههح  تههباز در دا  ب 
بنمهها  عاشههقی کههه رخ از عشهه  زرد نيسههت     جان بازد و جهانک  که عش  بازد ن. آ19

 (75)همان: 
 (110ته دارد )همان هههاتههی بههی در نیبهههزیراک دل        از ههرد ببهههی نهههههنیب تارد هههم ببههانههج
دوز را جان درهوخ د ف جادو  شهآن دو ص جان گمارطب  صافی. باز بر عشاق صوفی20

 (9)همان: 
ی دلبر شبت توش باد من رفتم زهی جادو زه  نور روز و شب بیان زلف و رخ زیبا ببرد 
 (262)همان: 

 (426)همان:  ا  توهربف د هن و زلههت مهدس           وههههب تهریههن و رو  دلفهههم . چههشم21
 (519)همان: دهی رنی و دغایی و ههعش بر ،با پاک       ه نباشی سر و کارشهشکریست مر آن را ک

جا نه ترد مانی و نهه مها    کجا عش  آمی آنهر  . عش  توبان این چنين باشی نه مه دانی نه سا 22
 (23)همان: 

مها  کهن   ری باد  دشمنهمن را به سهها  دشههم  ش ها  است عهاست حرص و دشمن م  عاش  ما 
 (381)همان: 

 (12 :1345عطار، حاجات )نيابی عاش  از مرشوق   . طری  عش  چون باشی که هرگز23
 (259رچه نامور بود )همان: هحو اگههی مههش  ی  زدهکه یک قههره هههراهيست ک 
 نا  بلی چهون بهریم چهون همهه مسهت آمهییم        ییمه. ما ز ترابات عش  مست الست آم24

 (495)همان: 
رسههی یهان نمههههههون در پههی جههههتههاتتنی دو ک  ان چو ز ميیان عش  گو  وصا  تو بردهج

 (189)همان: 
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از د  گرم  عجب نبود اگر مخلب بسهوتت    د  عطار در مخلب گرفت ن. باز عشق  چو25
 (19)همان: 

 (379وش توا  )همان: ههشمة نهههتة چهههوتهههس  وا ههوش تهههلقةگهه. شيفتة ح26
 (485ایم )همان: دست بر سر پا  در گل مانی   ایمد  مانی ما ز عشقت آتشين 
 (118ان داد )همان: هههمت از ميان جهد  در غ  و ميان بستههم عش  تههغ ان درههج .27
 (9ن از دست ساقی عرب )همان: هوش کهن  . همچو عطار این شراب صاف عش 28
 (73ست )همان: ز صاف عش  مخمور شبانه  ازهههههههههار از روز از  بههههههطهههد  ع 
 (65انست )همان: هشادم وهههم تههبا درد غ  اد  د  کسی که دایمه. ش29
 (146که درد عش  تو درمان نیرد )همان:   اگر درمان کنم امکان نیارد 
 (596نی  )همان: هههاریست بجایگا  افکههههب و هد  در سر زلف دلربا  ت. 30
 (673زان دو جادو  راهزن شکنی )همان:  زن راههههههههة جادوان رههههقص
 (53زبون گشت و ترد زیردست )همان:  عقل . چون د  من بو  می عش  یافت31
 (156گر تواهيم کرد )همان:  رک عقل حيلههت واهيم ساتتهو تههنون عش  تههبا ج
 (16م ترییارت )همان: هه بجان و دلههک . بر د  و جان من جهان مفروش32
 (274هر سر مویم ترییار  شود )همان:  ن غمک  جهانهر فروشی بر مههگ
 تاکی شهی   . نی غلط گفتم که د 33

 دلهههههم در درد عشههههه  او چنانسهههههت 
  باش . در عش  تو، من توا  تو من34

 (4گهههر نبهههود  از تهههو دلهههیار  مهههرا )همهههان:       
 (146کههه د  بههی درد عشههق  جههان نههیارد )همههان: 

 (347یک پيرهنست گو دو تن باش )همان: 
 (402ه جایی یافتم )همان: هه  در دیههدایم       شم تودش توانم از آنکهرد  چههم 
 (51ت )همان: هههودایی بسسههه سههروانهههی پههالمهههع  ی ب  استه. شم  رویت تتم زیبای35
 (106از تف تورشيی عش  تاب  و تابی نيافت )همان:   در ر  ما هر که را سایة او پي  اوست 
 (71ست )همان: که این د  مست درد  مغانه  . د  من صاف دین در را  او باتت36
 (89و کفر مختصر نيست )همان: ههش  تههدر ع  ش هههههحووز ر  عههههت قهههرسههههکف 
افکنهی  چشم او صی صيی را در یک زمهان مهی    بشکنی. زلف تو صی توبه را در یک نف  می37

 (250)همان: 
 (489ختيم )همان: هل  آویه  به تهيک در دامههل        ییمهی بههترین مرغا زیرکههه مهههچهرگ 

انهیا  د   دیریست تا سودا  تو بگرفهت هفهت    جان من موال  تو د  غرقة دریا  تو. ا  38
 (371)همان: 

 (374و زیبی والسح  )همان: هش  از تهان عههآن زم       ون غرقت کنیههست چاییههش  دریهع 
 (25)همان:  محو در محو و فنا انیر فناست  . را  عش  او که اکسير بحست39
 (136تانه گردد )همان: وجودش با عی  هم  او دیوانه گرددش  ههز عههدلی ک 
 (57)همان:  حيرت جان است و سودا  د  است  . سر عشقت مشکلی ب  مشکل است40
 (130ست کانیر سر نگنجی )همان: ه سوداییههچ  ش هه  عهههآیی  کين آتیهههجب مههع 
 (590ه جان آمی  )همان: ا کار بردلشیگان تو   ریز تو تير جفا ریخته. نرگ  تون41
 (525)همان:  ی هههههونهههنی پيههف چهههزر  زل  کنینیههسر بيفههون سهههقان چهههاشههع 
 (177د  برافشانی و جان دربازد )همان:   که در کو  تو آیی به قمار. هر42
 (338ران جانباز )همان: ههف مقامهدر ص  چه دار رهش  هههه عهههاز بهههدرب 
جا که عش  آمهی چهه جها  کفهر و دیهن      کآن  عش  تواهی از کفر و دین گور کن. گر سر 43

 (70است )همان: 
-ل  پنهان میههن راز را از تهههرا ایهههن چهههم      ی راز عش  تو گرفتهانم به کلههون د  و جههچ 

 (474کنم )همان: 
 (44گا  دار است )همان: ت آنهشتن اسهبه زار  ک           هشهی  در واد  عههو را او  قهه. ت44
ی هههههتانهههسیههههگههر ممز  حيلههههک غهههه یههههههب  ی جانههشمت به عشاق صهحظه چههک لههیه ب 

 (232)همان: 
 یرنی که به بنیگی د  اقرار    پ  حلقة زلف کرد در گوشم .45
 (435بشی که باغ او دار  )همان: ههستم ح  اش نه هنیو  بیتو یهنیگهههدر ب 
 (286به پایان آیی )همان:   نيست اميی که این را         عش  تو سرگشته بمانییم و هنوز. در ر  46
 (548يران او )همان: هی حههوی  را بينی همههت         ههشههه در واد  عههه  کهههمالت بهاین ک 
 (606 ا  )همان:هيچ ممان آن توی  گر تو به ما مانی    . عافيت و عش  ما نيست به هم سازگار47
 (669ی )همان: ههزنیههی مهحیهبتهههشی در مههآت       یههزنیهههی مهههایهههان الف وفهههر زمهههه
زههی گههر کهه نبودسهت ههيچ دریها را              سهت . زهی شراب که عشق  به دست تهود پختهه  48

 (1/132: 1363)مولو ، 
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انهیا  د   دیریست تا سودا  تو بگرفهت هفهت    جان من موال  تو د  غرقة دریا  تو. ا  38
 (371)همان: 

 (374و زیبی والسح  )همان: هش  از تهان عههآن زم       ون غرقت کنیههست چاییههش  دریهع 
 (25)همان:  محو در محو و فنا انیر فناست  . را  عش  او که اکسير بحست39
 (136تانه گردد )همان: وجودش با عی  هم  او دیوانه گرددش  ههز عههدلی ک 
 (57)همان:  حيرت جان است و سودا  د  است  . سر عشقت مشکلی ب  مشکل است40
 (130ست کانیر سر نگنجی )همان: ه سوداییههچ  ش هه  عهههآیی  کين آتیهههجب مههع 
 (590ه جان آمی  )همان: ا کار بردلشیگان تو   ریز تو تير جفا ریخته. نرگ  تون41
 (525)همان:  ی هههههونهههنی پيههف چهههزر  زل  کنینیههسر بيفههون سهههقان چهههاشههع 
 (177د  برافشانی و جان دربازد )همان:   که در کو  تو آیی به قمار. هر42
 (338ران جانباز )همان: ههف مقامهدر ص  چه دار رهش  هههه عهههاز بهههدرب 
جا که عش  آمهی چهه جها  کفهر و دیهن      کآن  عش  تواهی از کفر و دین گور کن. گر سر 43

 (70است )همان: 
-ل  پنهان میههن راز را از تهههرا ایهههن چهههم      ی راز عش  تو گرفتهانم به کلههون د  و جههچ 

 (474کنم )همان: 
 (44گا  دار است )همان: ت آنهشتن اسهبه زار  ک           هشهی  در واد  عههو را او  قهه. ت44
ی هههههتانهههسیههههگههر ممز  حيلههههک غهههه یههههههب  ی جانههشمت به عشاق صهحظه چههک لههیه ب 

 (232)همان: 
 یرنی که به بنیگی د  اقرار    پ  حلقة زلف کرد در گوشم .45
 (435بشی که باغ او دار  )همان: ههستم ح  اش نه هنیو  بیتو یهنیگهههدر ب 
 (286به پایان آیی )همان:   نيست اميی که این را         عش  تو سرگشته بمانییم و هنوز. در ر  46
 (548يران او )همان: هی حههوی  را بينی همههت         ههشههه در واد  عههه  کهههمالت بهاین ک 
 (606 ا  )همان:هيچ ممان آن توی  گر تو به ما مانی    . عافيت و عش  ما نيست به هم سازگار47
 (669ی )همان: ههزنیههی مهحیهبتهههشی در مههآت       یههزنیهههی مهههایهههان الف وفهههر زمهههه
زههی گههر کهه نبودسهت ههيچ دریها را              سهت . زهی شراب که عشق  به دست تهود پختهه  48

 (1/132: 1363)مولو ، 



72 / تطّور استعارۀ عشق از سنایی تا موالنا

آشهامی  نهنگ فقر چهه ترسهی ز دوزخ                ی ز رنگ و بو  جهانههه ترسهههش  چهههنگ عههپل
 (6/269)همان: 

 (2/155ز آفتاب عش  ما را روز شی )همان:   انی. در شب غفلت جهانی تفته49
 (6/37همان: )ی هما  او ضيائود  در جههنب  ر تورشيی هم عاش  نبود ههو گ 
ود ههههه ی بهههه واههههمار تهههه ی در تههههه ا ابهههه ت         ست عشه  نشهی  ههت و مههه او پسههک. ههههر50

 (2/248)همان: 
تویشهتن  وز شراب عش  او ایهن جهان مهن بهی      همچو چشم کشتگان چشمان من حيران او 

 (4/203)همان: 
 گر آت  نيست  حقی و گر دارد چهه فرمهایی    زد  طرنه که دود تو نیارد آت  عاش . 51

 (5/271)همان: 
چههون دیههگ حلههوا سههت هههمجهههان گشههته      ش هههو آت  عههههم زد  تهههو در عالههههچ 

 (1/66)همان: 
ههها اگههر چههه واقههف باشههی ز جملههه مههوهب       . ترد نیانی و حيران شود ز موهب عش 52

 (1/146)همان: 
ا ههههههيو ههههن شهههههآیياز هههههر  تههههآن پز      ل و دین از ب  که دییهعقههی  بیان شههج

 (1/110)همان: 
 (4/171که شی در تانی د  شکل روزن )همان:   افتادش  آواز  در هه کو  عهه. ب53
 (4/233هم طراوت هم نما هم باغبان )همان:   ش  راهت باغ عهههریزسههشم  تب 
ز آن زلههف توشههت یههک سلسههله کههن            یاههههههر تهههها  از بی هههنون شههجهه. م54

 (4/186)همان: 
ة آن زلههف چههو زنجيههر نکههرد    هوانههههدی       یک عالم و عاقل به جهان نيست که او را 

 (5/19)همان: 
ود کنههی؟ ههههه سههههربا چهرخ دلهها ههههما  مههههج  کر در آبهون شهه. دلم نمانی و گیازیی چ55

 (2/232)همان: 
چههون مشههتر  تههو بههود  قيمههت گرفههت کههاال   . ا  جان چو رو نمود  جان و دلم ربود 56

 (1/115)همان: 

 ور بهر مهن مسهکين روا مهیار    هن جملهه جه  ههای  ن تو هازار مهههر بهههو ، سهههن تههیار مهههدل 
 (3/22)همان: 

 (1/156)همان:    راهههویههشا تهههی  در بگههههههرا  ب  در د  تو جمله منم سر به سر .57
 (5/78ایم جان من و جان تو )همان: هر دو یکی بود   هر  تابان توهی  چهههان شههآینة ج
هنگ چههرا شههود غههم عشههق  موکههل و سههر     م  دین جویاست. اگر نه مفخر تبریز ش58

 (3/143)همان: 
 (5/141انه )همان: ههردچههت و سهلب اسدرهکو س           شيارهههش  را ز هههههم عهههشنو غههم
 (3/14صی هزاران د  گرفتارش نگر )همان:   چون بخنید آن عقي  قيمتی. 59
 (4/292ن )همان: هو زنیان مهههزنخیان تا  ههچ  نهههف تو پابنی مههن زلهها  رس 
 (2/238ی کرد )همان: هههو د  را دوا توانههه درد او غهههب  . مگر که درد غم عش  سر زنی در تو60
سرمسههت تفههتم فهارغم از تيههر و شههر )همههان:   ا هگوشه   م مست آن درد  دردههاقی عشقهس  بنی
2/295) 
ونی تو شی حج و غزا  نف  ما هغمز  ت        که به عش  زنی  شی قصی غزاش چون کنم. چون61

 (1/39)همان: 
 (2/166ه کنی؟ )همان: هجنبی چههی  نهود زنهههنش        ور ههرگهههرو بههه بهرد  کههن مهههت
 (4/169عروسی بين و ماتم را رها کن )همان:             و عاشقی غم را رها کنهههر تهه. اگ62
ا  عشه  سهاز ، عقهل سهوز ، طرفهه               کنی رقصان کنهی  عش  و عاش  را چه توش تنیان 

 (6/114ا  )همان: تودرایه
بنگههر کههه از تمههارت نگههران شههی  بههه بههاال       . قیحی گران به من د  به غح  تویشتن د 63

 (1/106)همان: 
چو بییهی  کهر  تهو بهه کهر  دسهت گشهاد             ر تو بستمهر مهههزیی  کمههو گههانم چههز مي 

 (4/89 )همان:
 (3/131  )همان: هاشهههههوار عهههههههتن راهههههآن رف           یهو باشهههمودن تههه. از را  ن64
 (7/61چو جهت نيست تیا را چه رو  سو  بواد  )همان:  ی دورانی لحبيبی سيرانیهلخليل
 چون تير تو انهیاز  په  مهن چهه سهسر گيهر         ماز  از تير سسر ساز ههمز  غههو غههه. ت65

 (3/218)همان: 
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 ور بهر مهن مسهکين روا مهیار    هن جملهه جه  ههای  ن تو هازار مهههر بهههو ، سهههن تههیار مهههدل 
 (3/22)همان: 

 (1/156)همان:    راهههویههشا تهههی  در بگههههههرا  ب  در د  تو جمله منم سر به سر .57
 (5/78ایم جان من و جان تو )همان: هر دو یکی بود   هر  تابان توهی  چهههان شههآینة ج
هنگ چههرا شههود غههم عشههق  موکههل و سههر     م  دین جویاست. اگر نه مفخر تبریز ش58

 (3/143)همان: 
 (5/141انه )همان: ههردچههت و سهلب اسدرهکو س           شيارهههش  را ز هههههم عهههشنو غههم
 (3/14صی هزاران د  گرفتارش نگر )همان:   چون بخنید آن عقي  قيمتی. 59
 (4/292ن )همان: هو زنیان مهههزنخیان تا  ههچ  نهههف تو پابنی مههن زلهها  رس 
 (2/238ی کرد )همان: هههو د  را دوا توانههه درد او غهههب  . مگر که درد غم عش  سر زنی در تو60
سرمسههت تفههتم فهارغم از تيههر و شههر )همههان:   ا هگوشه   م مست آن درد  دردههاقی عشقهس  بنی
2/295) 
ونی تو شی حج و غزا  نف  ما هغمز  ت        که به عش  زنی  شی قصی غزاش چون کنم. چون61

 (1/39)همان: 
 (2/166ه کنی؟ )همان: هجنبی چههی  نهود زنهههنش        ور ههرگهههرو بههه بهرد  کههن مهههت
 (4/169عروسی بين و ماتم را رها کن )همان:             و عاشقی غم را رها کنهههر تهه. اگ62
ا  عشه  سهاز ، عقهل سهوز ، طرفهه               کنی رقصان کنهی  عش  و عاش  را چه توش تنیان 

 (6/114ا  )همان: تودرایه
بنگههر کههه از تمههارت نگههران شههی  بههه بههاال       . قیحی گران به من د  به غح  تویشتن د 63

 (1/106)همان: 
چو بییهی  کهر  تهو بهه کهر  دسهت گشهاد             ر تو بستمهر مهههزیی  کمههو گههانم چههز مي 

 (4/89 )همان:
 (3/131  )همان: هاشهههههوار عهههههههتن راهههههآن رف           یهو باشهههمودن تههه. از را  ن64
 (7/61چو جهت نيست تیا را چه رو  سو  بواد  )همان:  ی دورانی لحبيبی سيرانیهلخليل
 چون تير تو انهیاز  په  مهن چهه سهسر گيهر         ماز  از تير سسر ساز ههمز  غههو غههه. ت65

 (3/218)همان: 



74 / تطّور استعارۀ عشق از سنایی تا موالنا

 ون تيههر نکههرد ههههچ  مزههههسته بههیان غههههتها ت   با قو  دو ابرو  تو یکی  به جهان نيست 
 (6/19)همان: 

گو گردد )همان: وو گرد گفتههی کههروا نباش  که دهان  ز عش  شيرین شی. تم  که هر66
2/207) 
ا  آن دلبههر حلههوایی تهها گههر  و شههيرینت کنههی   ولستی ز من بنگر در آن شا  زمنهههو ملههر تههگ

 (3/177)همان: 
ون بههرون باشههی هههههی از کههههپههرواز چنههين مرغ جا گنجی؟هه  در دا  کههاشههه. سيمرغ د  ع67

 (2/46)همان: 
  دریههین ههههههر نفههههههرد  بههه ههههههههی پهههههص  ینههریهههمان پهههر آسهههت بهههههههههش  اسهههع

  (4/177)همان: 
احمهی گههر بهه دریها اینهک همهی نمهایم                 چو ماهی در بحر. عش  است بحر مرنی هر یک 68

 (4/44)همان: 
وار تهو انهوار تهو    ههه زن انشم د  پهرک هچ        ر د  از دریا  توهههوشی هههها بر د  بجهههههشمههههچ

 (5/35)همان: 
همهين  که یک جان دار  و تهواهم کهه دربهاز           باز  را. صح زن پاکباز  را رها کن تاک69

 (1/195ساعت )همان: 
 (7/30ن بار  )همان: ههات مات مهم و مههاتهم            رخن شهههههه زیهرنههگههههاز  ور ببههگ

 
 منابع
 ( .1382قرآن کریم.) تهران. ر.دارالفک ا . قمشه الهی مهی  ترجمة 

  دانشهگا   انسهانی  علهو   مجلهة . «اسهترار   تراملی نظریة(. »1376. )محمیعلی ا ، اژ 
 .14 -1 صد .تابستان .(2 و 1) 8 جلی .اصفهان

  دارالکتهب   . االوليها  و طبقهات االصهفيا    حلیا  (. 1967نريم. )اصفهانی، حافظ ابهو
 بيروت. الرلميه.

  تصهحيا و حواشهی و   الرارفين. مناقب(. 1961) .الیین احمیافحکی عارفی، شم
 . آنقر .تحقي  تحسين یازیجی. انجمن تاریخ ترک

 ( .2007انصار ، تواجه عبیاهلل .) تحقيه ، ضهبط و ترليه  احمهی     مناز  السهائرین .
 القاهر . .المكتب  الثقاف  الدننی عبیالرحيم السایا و توفي  علی وهبه. 

 رات زنهان ایرانهی در   سهاله در تهاط  بازتهاب جنهگ هشهت   (. 1390، کوار. )اوليایی
نامهة کارشناسهی ارشهی.     پایهان  .نگ بر مبنا  رویکهرد شهناتتی ليکهاف   دور  پساج

 دانشگا  الزهرا ) (. تهران. ها و تاریخ ، زباندانشکی  ادبيات

    ( .1337بقلی شيراز ، روزبهان بهن ابهی نصهر .)  .تصهحيا و مقیمهه   عبهرالراشهقين
 تهران.فرانسو  و فارسی هانر  کربن و محمی مرين. انستيتو ایران و فرانسه. 

 ( .1389بهنا ، مينا« .)   نقهی ادبهی.   فصهلنامة «. استرار  مفهومی نور در دیهوان شهم 
 .114 -91تابستان. صد  .10 . ش3 سا 

  تصحيا و و توضيا علی التائبين.  يان(. 1368پيل(. )جا  نامقی، شيخ احمی )ژنی
 . تهران.فاضل. تون 

 ( .1388حسنیتت فيروز، سيما« .)      بررسهی اسهترار  از دیهیگا  شهناتتی در اشهرار
نامة کارشناسی ارشی. دانشکی  علو  انسهانی دانشهگا  تربيهت     پایان«. فروغ فرتزاد

 تهران.میر . 

    ( .2007حهح ، ابههی المغيه  الحسههين بهن منصههور .) و یليهه کتههاب  الحههح  دیهوان
 . بغیاد.. منشورات الجملالثالث الطبع  حققه بول  نویا اليسوعی.الطواسين. 

  ( .1390تههیاداد ، زهههرا« .)  ههها  مفهههومی در عبهرالراشههقين  بررسههی اسههترار .»
 مشهی. نامة کارشناسی ارشی. دانشگا  فردوسی مشهی. پایان

 االسهرار فهی   تههویب (. 2006نيشابور ، ابو سری عبیالملک بن محمی. ) ترگوشی
 تحقيه  و الحواشهی امها  سهيی محمهی علهی. دارالکتهب الرلميهه.         اصو  التصهوف. 

 بيروت.
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  تصهحيا و حواشهی و   الرارفين. مناقب(. 1961) .الیین احمیافحکی عارفی، شم
 . آنقر .تحقي  تحسين یازیجی. انجمن تاریخ ترک

 ( .2007انصار ، تواجه عبیاهلل .) تحقيه ، ضهبط و ترليه  احمهی     مناز  السهائرین .
 القاهر . .المكتب  الثقاف  الدننی عبیالرحيم السایا و توفي  علی وهبه. 

 رات زنهان ایرانهی در   سهاله در تهاط  بازتهاب جنهگ هشهت   (. 1390، کوار. )اوليایی
نامهة کارشناسهی ارشهی.     پایهان  .نگ بر مبنا  رویکهرد شهناتتی ليکهاف   دور  پساج

 دانشگا  الزهرا ) (. تهران. ها و تاریخ ، زباندانشکی  ادبيات

    ( .1337بقلی شيراز ، روزبهان بهن ابهی نصهر .)  .تصهحيا و مقیمهه   عبهرالراشهقين
 تهران.فرانسو  و فارسی هانر  کربن و محمی مرين. انستيتو ایران و فرانسه. 

 ( .1389بهنا ، مينا« .)   نقهی ادبهی.   فصهلنامة «. استرار  مفهومی نور در دیهوان شهم 
 .114 -91تابستان. صد  .10 . ش3 سا 

  تصحيا و و توضيا علی التائبين.  يان(. 1368پيل(. )جا  نامقی، شيخ احمی )ژنی
 . تهران.فاضل. تون 

 ( .1388حسنیتت فيروز، سيما« .)      بررسهی اسهترار  از دیهیگا  شهناتتی در اشهرار
نامة کارشناسی ارشی. دانشکی  علو  انسهانی دانشهگا  تربيهت     پایان«. فروغ فرتزاد

 تهران.میر . 

    ( .2007حهح ، ابههی المغيه  الحسههين بهن منصههور .) و یليهه کتههاب  الحههح  دیهوان
 . بغیاد.. منشورات الجملالثالث الطبع  حققه بول  نویا اليسوعی.الطواسين. 

  ( .1390تههیاداد ، زهههرا« .)  ههها  مفهههومی در عبهرالراشههقين  بررسههی اسههترار .»
 مشهی. نامة کارشناسی ارشی. دانشگا  فردوسی مشهی. پایان

 االسهرار فهی   تههویب (. 2006نيشابور ، ابو سری عبیالملک بن محمی. ) ترگوشی
 تحقيه  و الحواشهی امها  سهيی محمهی علهی. دارالکتهب الرلميهه.         اصو  التصهوف. 

 بيروت.
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     ( .1962دیلمی، ابوالحسهن محمهی بهن علهی .) االلهف المهألوف علهی الهح      عطهف
 العلما  الفرنسا  لاثاار الشارقی .     مطبعا  حققه و قیمه  .ک. فادیهه.  المرطوف. 
 القاهر .

 ( .1388راکری، فاطمه« .)         نگهاهی نهو بهه اسهترار  )تحليهل اسهترار  در شهرر قيصهر
 .99 -77زمستان. صد  .26 . ش7سا   ها  ادبی.پووه  فصلنامة«. پور( امين

  . در منههاب   سههناییسههابقة برتههی مضههامين حییقههه (. »1389)زرقههانی، سههيی مهههی
  .171 -147 . صد168ش جستارها  ادبی. «. نزدیک به و 

 .هها  عشه  در   تحليل شهناتتی اسهترار   » (.1393) زرقانی، سيیمهی  و مریم آیاد
 .30 -1 صد .183ش  .جستارها  ادبی«. سناییغزليات 

 ههها  رویشههی در مرههارف بها ولههی رار تحليههل اسههت(. 1392فکههر، موگههان. ) زریههن. 
 مشهی. نامة کارشناسی ارشی. دانشگا  فردوسی مشهی. پایان

  بررسهی مرناشهناتتی اسهترار  زمهان در     (. »1391. )قنبهر   زههرا سجود ، فرزان و
نقهی   فصهلنامة . «(ها  سنی الف، ب و   ی )گرو ها  کودک به زبان فارس داستان
 .156 -135پایيز. صد  .19ش  .5سا   ادبی.

     ( .1914سرا  طوسی، ابی نصهر عبهیاهلل بهن علهی .)  تصهحيا   التصهوف.  اللمه  فهی
 . ليین.بریل رینولی نيکلسون.

 ( .1369سلمی، ابوعبیالرحمان .) .گهردآور    مجموعة آاار ابو عبیالرحمان سهلمی
 . تهران.مرکز نشر دانشگاهی نصراهلل پورجواد .

  ( . 1386سنایی غزنو ، ابوالمجیود ابهن آد .)      غهز  هها  حکهيم سهنایی غزنهو .
 تهران. تصحيا ییاهلل جحلی پنیر . علمی و فرهنگی.

 ( . 1391سهرابی، رتسار« .)در شهرر سهنتی و شهرر نهو فارسهی بهر      بررسی استرار   
نامهة   پایهان  «. اشرار حافظ و سهراب سسهر  مبتنی بر گزیی اسا  دییگا  شناتتی.

 همیان.کارشناسی ارشی. دانشکی  علو  انسانی دانشگا  بوعلی سينا. 

  ر  در ادبيههات بررسههی اسههترا(. »1389. )مههی  شههيروانزهههرا حاشههریفی، شهههح و
تفکههر و  دوفصههلنامة«. شناسههی شههناتتی ارچوب زبههانکههودک و نوجههوان در چهه 

 .63 -39و زمستان. صد  پایيز .2 . ش1 سا  کودک.

  ( .1389ضيائی، انهور« .)       تقابهل عقهل و عشه  در مثنهو  موالنها و حییقهة سهنایی .»
 .140 -119تابستان. صد  .4 . ش2 سا  ها  ادبی. انییشه فصلنامة

 التصهفيه فهی   ، نامهصوفی(. 1368الیین ابوالمظفر منصور بن اردشير. )عباد ، قطب
 . تهران.. تصحيا غحمسحين یوسفی. علمیاحوا  المتصوفه

 ( .1353عراقی، فخرالیین .)    رسالة لمرات و رسالة اصهطححات فخرالهیین ابهراهيم
 تهران.. به سری جواد نوربخ . فردوسیعراقی. 

 ( . 1385عرفانی، نرج .)عطهار و  7و  6ب فارسهی قهرن   تقابل عقل و عش  در اد ،
 مشهی.نامة کارشناسی ارشی. دانشگا  آزاد اسحمی مشهی.  پایان .مولو 

 بررسهی و تصهحيا    .االوليها   تاِکر  (، 1386) .طار نيشابور ، فرییالهیین محمهی  ع
 . تهران.محمی استرحمی. زوار

 _______ .(1345 .)  .تصهحيا تقهی تفضهلی. بنگها  ترجمهه و نشهر       دیوان عطهار
 تهران. کتاب.

 ( .2004غزالی، ابوحامی محمی بن محمی .)  هيأتهه لتحقيه  بهیار    الهیین.  إحيا  علهو
 . بيروت.الوعی الرربی. حلب. دار صادر

  حليهلِ  اميهی و نااميهی  در بهوف کهور: ت    (. »1391) .زهر  هاشمیقوا ، ابوالقاسم و
 . سها  نقی ادبی فصلنامة«. اسا  نظریة استرار  مفهومیبوف کور بر مفاهيم انتزاعی

 .170 -143زمستان. صد  .20 . ش5

    (. 1388. )کرد زعفرانلو کامبوزیا، عاليه، گلفا ، ارسحن و سهيما حسهنیتت فيهروز
نقهی   فصهلنامة «. شناسی شناتتی استرار  زمان در شرر فروغ فرتزاد از دییگا  زبان»

 .136 -121پایيز. صد  .7 . ش2 سا ادبی. 
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     ( .1962دیلمی، ابوالحسهن محمهی بهن علهی .) االلهف المهألوف علهی الهح      عطهف
 العلما  الفرنسا  لاثاار الشارقی .     مطبعا  حققه و قیمه  .ک. فادیهه.  المرطوف. 
 القاهر .

 ( .1388راکری، فاطمه« .)         نگهاهی نهو بهه اسهترار  )تحليهل اسهترار  در شهرر قيصهر
 .99 -77زمستان. صد  .26 . ش7سا   ها  ادبی.پووه  فصلنامة«. پور( امين

  . در منههاب   سههناییسههابقة برتههی مضههامين حییقههه (. »1389)زرقههانی، سههيی مهههی
  .171 -147 . صد168ش جستارها  ادبی. «. نزدیک به و 

 .هها  عشه  در   تحليل شهناتتی اسهترار   » (.1393) زرقانی، سيیمهی  و مریم آیاد
 .30 -1 صد .183ش  .جستارها  ادبی«. سناییغزليات 

 ههها  رویشههی در مرههارف بها ولههی رار تحليههل اسههت(. 1392فکههر، موگههان. ) زریههن. 
 مشهی. نامة کارشناسی ارشی. دانشگا  فردوسی مشهی. پایان

  بررسهی مرناشهناتتی اسهترار  زمهان در     (. »1391. )قنبهر   زههرا سجود ، فرزان و
نقهی   فصهلنامة . «(ها  سنی الف، ب و   ی )گرو ها  کودک به زبان فارس داستان
 .156 -135پایيز. صد  .19ش  .5سا   ادبی.

     ( .1914سرا  طوسی، ابی نصهر عبهیاهلل بهن علهی .)  تصهحيا   التصهوف.  اللمه  فهی
 . ليین.بریل رینولی نيکلسون.

 ( .1369سلمی، ابوعبیالرحمان .) .گهردآور    مجموعة آاار ابو عبیالرحمان سهلمی
 . تهران.مرکز نشر دانشگاهی نصراهلل پورجواد .

  ( . 1386سنایی غزنو ، ابوالمجیود ابهن آد .)      غهز  هها  حکهيم سهنایی غزنهو .
 تهران. تصحيا ییاهلل جحلی پنیر . علمی و فرهنگی.

 ( . 1391سهرابی، رتسار« .)در شهرر سهنتی و شهرر نهو فارسهی بهر      بررسی استرار   
نامهة   پایهان  «. اشرار حافظ و سهراب سسهر  مبتنی بر گزیی اسا  دییگا  شناتتی.

 همیان.کارشناسی ارشی. دانشکی  علو  انسانی دانشگا  بوعلی سينا. 

  ر  در ادبيههات بررسههی اسههترا(. »1389. )مههی  شههيروانزهههرا حاشههریفی، شهههح و
تفکههر و  دوفصههلنامة«. شناسههی شههناتتی ارچوب زبههانکههودک و نوجههوان در چهه 

 .63 -39و زمستان. صد  پایيز .2 . ش1 سا  کودک.

  ( .1389ضيائی، انهور« .)       تقابهل عقهل و عشه  در مثنهو  موالنها و حییقهة سهنایی .»
 .140 -119تابستان. صد  .4 . ش2 سا  ها  ادبی. انییشه فصلنامة

 التصهفيه فهی   ، نامهصوفی(. 1368الیین ابوالمظفر منصور بن اردشير. )عباد ، قطب
 . تهران.. تصحيا غحمسحين یوسفی. علمیاحوا  المتصوفه

 ( .1353عراقی، فخرالیین .)    رسالة لمرات و رسالة اصهطححات فخرالهیین ابهراهيم
 تهران.. به سری جواد نوربخ . فردوسیعراقی. 

 ( . 1385عرفانی، نرج .)عطهار و  7و  6ب فارسهی قهرن   تقابل عقل و عش  در اد ،
 مشهی.نامة کارشناسی ارشی. دانشگا  آزاد اسحمی مشهی.  پایان .مولو 

 بررسهی و تصهحيا    .االوليها   تاِکر  (، 1386) .طار نيشابور ، فرییالهیین محمهی  ع
 . تهران.محمی استرحمی. زوار

 _______ .(1345 .)  .تصهحيا تقهی تفضهلی. بنگها  ترجمهه و نشهر       دیوان عطهار
 تهران. کتاب.

 ( .2004غزالی، ابوحامی محمی بن محمی .)  هيأتهه لتحقيه  بهیار    الهیین.  إحيا  علهو
 . بيروت.الوعی الرربی. حلب. دار صادر

  حليهلِ  اميهی و نااميهی  در بهوف کهور: ت    (. »1391) .زهر  هاشمیقوا ، ابوالقاسم و
 . سها  نقی ادبی فصلنامة«. اسا  نظریة استرار  مفهومیبوف کور بر مفاهيم انتزاعی

 .170 -143زمستان. صد  .20 . ش5

    (. 1388. )کرد زعفرانلو کامبوزیا، عاليه، گلفا ، ارسحن و سهيما حسهنیتت فيهروز
نقهی   فصهلنامة «. شناسی شناتتی استرار  زمان در شرر فروغ فرتزاد از دییگا  زبان»

 .136 -121پایيز. صد  .7 . ش2 سا ادبی. 
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 ، اسهترار   و شهناتتی  شناسهی  زبهان (. »1381. )فاطمهه  راد، یوسفی و ارسحن گلفا» .
 .64 -59 صد(. 15 مسلسل) 3 . ش4 سا . شناتتی علو  ها  تاز 

  ( .1373محمههینواد، یوسههف .) عرفههانی  ةبرجسههتههها   عقههل و عشهه  در منظومههه
نامهة کارشناسهی ارشهی. دانشهگا       پایهان . آاار سنائی، عطار، مولو  و حهافظ  فارسی

 اهواز. شهيی چمران اهواز.

 شهر  الترهرف لمهوهب    (. 1366ابراهيم اسماعيل بهن محمهی. )  مستملی بخار ، ابو
 . تهران.. اساطيرلیج 4مقیمه، تصحيا و تحشية محمی روشن. التصوف. 

  ( .2009مکی، ابوطالهب .) المحبهوب و وصهف الطریه      معاملا  القلهوب فهی   قهوت
 . بيروت.المریی الی مقا  التوحيی. دار الکتب الرلميه

  کليهات شهم  یها دیهوان کبيهر: مشهتمل بهر        (. 1363الیین محمهی. )  مولو ، جح
تصههحيا  قصههائی و غزليههات و مقطرههات فارسههی و عربههی و ترجيرههات و ملمرههات.

 تهران. . اميرکبير.لیج 10الزمان فروزانفر. چاپ سو .  بیی 

  ( .1368نور ، ابوالحسهين .) ترجمهة عليرضها    ، تصهحيا پهل نویها.   القلهوب مقامهات
  81ه119. صد 17و  16. ش 6ا  . سمرارف وتی قراگوزلو.اکا

 ( . 1392هاشمی، زهر .)در تصهوف )بررسهی   « محبهت »ها  اسهترار    زنجير »الف
صوفيه دربار  محبت از قرن دو  تا ششهم هجهر  بهر بنيهاد نظریهة اسهترار         دییگا 
 .48 -29تابستان. صد  .22 . ش6 سا  نقی ادبی. فصلنامة«. مفهومی(

 _______( .1392 .)اسا  نظریة اکجاآباد در دو رسالة سهرورد  برمفهو  ن»ب
پهایيز.   (.15)پياپی  3 ش چهار . دور  جستارها  زبانی. فصلنامة«. استرار  شناتتی

 .260 -237صد 

 _______ .(1392 .)  سههترار  عشهه  در پههنج مههتن عرفههانی ههها  ا بررسههی نظهها
 مشهی. رسالة دکتر . دانشگا  فردوسی مشهی. .ر  شناتتیاسا  نظریة استرابر

  هها  عرفهانی    یشهبررسی شخصيت و انی(. »1392. )هاشمی، زهر  و ابوالقاسم قوا
 سها   جسهتارها  ادبهی.   فصهلنامة  «.روش استرار  شهناتتی  اسا بایزیی بسطامی بر

 .104 -75پایيز. صد  .182ش  .46

 ( .1358هجویر  غزنو ، ابوالحسن علی بن عثمان .) تصهحيا  المحجهوب کشهف .
 . تهران.والنتين ژوکوفسکی. مقیمة قاسم انصار . طهور 

 Lakoff, G. and M. Johnson. (1980). Metaphors We Live By. 
University of Chicago Press. Chicago. 
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  هها  عرفهانی    یشهبررسی شخصيت و انی(. »1392. )هاشمی، زهر  و ابوالقاسم قوا
 سها   جسهتارها  ادبهی.   فصهلنامة  «.روش استرار  شهناتتی  اسا بایزیی بسطامی بر

 .104 -75پایيز. صد  .182ش  .46

 ( .1358هجویر  غزنو ، ابوالحسن علی بن عثمان .) تصهحيا  المحجهوب کشهف .
 . تهران.والنتين ژوکوفسکی. مقیمة قاسم انصار . طهور 

 Lakoff, G. and M. Johnson. (1980). Metaphors We Live By. 
University of Chicago Press. Chicago. 

 

 




