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 دل در مرصادالعباد هایاستعاره يشناخت لیتحل

 رانیدانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ا ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ،اریاستاد    ینیرحسیمژگان م
  

 رانیدانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ا یفارس اتیگروه زبان و ادب ،اریاستاد یکنعان میابراه

 

 چکیده
شنود تنا   پرداختنه مني  « مرصنادالعباد »مایة دل در هاي مفهومي با محوریت بندر این مقاله به بررسي استعاره

کي از امهات آثار منثور فارسي در تاریخ نثر عرفاني از نظر مفهوم طرز تلقّي نج  رازي  به عنوان نویسندۀ ی
هناي دل  هاي زباني، گزارشي از اسنتعاره کليدي دل روشن شود. براي این منظور، پس از استخراج استعاره

ها درنهایت این نتيجنه  هاي مفهومي انجام شده و پس از پردازش و تحليل آنارائه، سپس تشخيص استعاره
دل مناده  »رازي برخاسته از سنه اسنتعارۀ اصنلي اسنت کنه عبارتنند از:        هايپردازيکه استعاره حاصل شده

مراحل شناخت و دریافت اندیشة شيخ، حول محنور مفهنومي  «. دل انسان است»و « دل مکان است»، «است
دل سالک گردد. فراواني قلمرو مبدأ مکان از آن جهت است که همة احوال بر سازي دل به مثابة مکان مي

شود. انتخاب بيشتر قلمروهایي که با دربار و پادشاه در ارتباطند، بيانگر دیدگاه درباري و وابستگي وارد مي
ها بنراي تجسنمي کنردن مفهنوم دل براسناس دیندگاه و       او به دربارها است. هملنين انتخاب بيشتر استعاره

ني جمع بين عشق و عبادت نيز در بينش قرآني و مذهبي وي است. عرفان شهودي و تصوف خاا وي؛ یع
 .گذار بوده استهاي او اثرسازياستعاره

 ،یدل،  جاام راز ،یاسااتعارۀ مفهااوم ،شااناختییاسااتعارۀ هساات واژگااان کلیاادی:

 .مرصادالعباد

                                                           
  :نویسنده مسئولmmirhoseinif@kub.ac.ir 
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 مقدمه

تصویر و تصویرگري هنگامي به حوزۀ ادبيات عرفاني راه یافت که زبنان معمنول روزمنره    
را که حاصل لحظات ناب روحي او بود منتقنل کنند. در    نتوانست تجربيات عرفاني عارف

این زمان امکانات تصویري زبان در انتقالن بخشي از بار معرفتني اینن تجربينات بنه عنارف      
یاري رساند. از آنجا که قلمرو ادبيات عرفاني درون انسان است، درونني و شخصني بنودن    

همين دليل، زبان با امکانات عنادي  آورد و به ها موجبات ابهام آن را فراه  مياین دریافت
کنه مجنال   « قطنب اسنتعاري  »خود قادر به انتقنال اینن حناالت درونني نيسنت و بنه سنوي        

دهند، متماینل مني   تري براي انعکاس احوال دروني و تجربيات در اختيار او قرار مني وسيع
 (.1388نژاد، شود )فتوحي و علي

بر محنور مشنابهت اسنت؛ یعنني در      زبان، فرآیند حرکت زبان« قطب استعاري»مراد از 
اي باشد که شباهت را به ذهن متبنادر سنازد. از   هاي زبان به گونهکنار ه  قرار گرفتن نشانه

گينري گفتمنان آن اسنت کنه ینک      شناس روسي، یکي از طرق شکل، زبان1نظر یاکوبسن
ر موضوع براساس شباهت به دنبال موضوع دیگر بياید. وي این تنداعي و حرکنت بنر مندا    

(. به سبب آنکنه اسنتعاره بيشنترین    1956شباهت را روش استعاري ناميده است )یاکوبسن، 
ترین ننوع کنالم را بنه دسنت مني     کند، مخيلفاصله را ميان مدلول و مصداق آن ایجاد مي

 (.1380)صفوي، دهد
را براي استفادۀ همنة طبقنات منردم نوشنته، آنجنا      « مرصادالعباد» رازي از آنجا که نج 

ان عادي با تمام امکاناتش بنراي بازتناب ذهنينات او نارسنا و نناقص اسنت بنه سنوي         که زب
شود تا بتواند با بياني دلکش و تمثيالتي مناسنب بنه بحنث    زبان متمایل مي« قطب استعاري»

از صفات و رفتار انساني بپردازد. این تصاویر و عناصر شاعرانه در تبيين اندیشنه و ذهنينات   
برعهده دارند و بيانگر شور و اشتياق وي در رویارویي با تجربينات  الدین نقش اساسي نج 

 روحاني هستند.
کتابي است کنه در آن ینک دورۀ عرفنان نظنري بنه نثنر روان و مرسنل        « مرصادالعباد»

مفناهي  اسنتعاري بسنياري چنون دل، روح،      .(1393تدوین شده است )چمنني و اسنپره ،   
انند کنه از آن مينان،    ق اسنتعاره تبينين شنده   نفس، عقل، عشنق، معرفنت و... در آن از طرین   

 است. « دل»رازي دربارۀ مفهوم  شناسانة نج هاي هستينگارنده به دنبال بررسي دیدگاه
                                                           

1- Jacobsen 
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ترین مفاهي  ادب عرفاني است و در ادبيات تصوف به خود  درونني  دل یکي از کليدي
ر شناخت دل آورده رازي مباحث تکميلي د کند که با خدا در ارتباط است. نج اشاره مي

بر معرفت دل نهاده شده است. وي دل را بنه مثابنة عنرش و    « مرصادالعباد»و بنياد کتاب او 
داند و معتقد است دل خلوتگاه خناا حنق اسنت و چنون در صنفا بنه       تر از آن ميشریف

 شود.الصّفات مينماي ذات متعاليکمال رسد، جام جهان
ن کمتر شناخته شده است، نگارنده سعي دارد تنا  الدیاز آنجا که مقام عرفاني شيخ نج 

اي بنراي شنناخت افکنار او فنراه  سنازد.      در این تحقيق با تحليل مفهوم کليدي دل، زمينه
دربنارۀ مفهنوم دل چنه    « مرصادالعباد»پرسش اصلي تحقيق پيش رو این است که رازي در 

 دیدگاهي دارد؟

 . پیشینة پژوهش1
ه در ادبيات عرفاني در زمينة شعر و به ویژه آثار شناعران  هاي شناختي استعاربيشتر پژوهش

هاي صورت برجسته بوده و توجه کمتري به متون منثور عرفاني شده است. از جمله تحقيق
نامة کارشناسني ارشند خندادادي اشناره کنرد کنه       توان به پایانگرفته روي متون منثور مي

بنه   2و جانسنون  1ه رویکرد جدیند ليکناف  را با توجه ب« عبهرالعاشقين»هاي مفهومي استعاره
 (. 1390استعاره بررسي کرده است )
هناي اسنتعاري بنا قلمنرو مقصنند     اي بنه سنراغ تحلينل نگاشنت    زهنره هاشنمي در مقالنه   

( و منحصنراً  1392رفتنه) « آواز پر جبرئيل و في الحقيقنه العشنق  »هاي در رساله« ناکجاآباد»
عاره در این دو رساله بررسي کرده اسنت. وي در  تعبير ناکجاآباد را به منزلة یک کالن است

هاي استعاري از محبت در آثار صوفيه از قرن دوم تنا ششن    اي دیگر به شرح نگاشتمقاله
شناسانة صوفيه دربارۀ مفهنوم  هاي هستي( و به دنبال بررسي دیدگاه1392هجري پرداخته )

تعارۀ مفهنومي عشنق را   خنود، اسن   عشق و محبت بوده است. هملنين وي در رسالة دکتري
 (. 1392در پنج متن عرفاني مورد مطالعه قرار داده است )

مفهنومي روینش    فکر و همکاران از نظریة استعارۀ مفهومي براي بررسي اسنتعارۀ زرین
هنا از  (. این بررسي شامل مواردي است که در آن1392) اندبهره برده« معارف بهاءولد»در 

 شود.  سازي مفاهي  انتزاعي استفاده ميها براي مفهوميدنياصطالحات حوزۀ گياهان و روی
                                                           

1- Lacoff  

2- Johnson 
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وجوهاي صورت گرفته در منابع مختلف پژوهشي، اثنري یافنت نشند    با توجه به جست
رازي باشند. امتيناز    نجن  « مرصادالعباد»هاي مفهومي دل در که موضوع آن بررسي استعاره

هناي مؤلنف را   دیندگاه « تينظرینة اسنتعارۀ شنناخ   »تحقيق پيش رو این است کنه براسناس   
 کند.براي نخستين بار شناسایي مي« دل»دربارۀ 

 . روش پژوهش2
گينري از  را با بهره« مرصادالعباد»تحليلي،  -پژوهش حاضر درصدد است با روش توصيفي

هناي دل  نظریة استعارۀ شناختي منورد بررسني قنرار دهند. بندین منظنور، نخسنت اسنتعاره        
شنود و  هاي مفهومي پرداختنه مني  ها به تشخيص استعارهناز آ استخراج و با ارائة گزارشي

 گيرد.ها صورت ميسپس تحليل استعاره

 . چارچوب نظری پژوهش3
ها با توجه به ویژگيهاي خاصشان به سنه ننوع سناختاري،    از نظر ليکاف و جانسون، استعاره

هندف تحقينق،   شوند. از ميان اینن سنه ننوع بنا توجنه بنه       شناختي تقسي  ميجهتي و هستي
هنایي  شناختي، استعارههاي هستيشناختي مورد توجه بوده است. استعارههاي هستياستعاره

هنا  شوند؛ یعني در آنها به مثابة یک موجودیت مجس  ميهستند که مفاهي  انتزاعي در آن
هنا  شنود. آن براي مفاهي  انتزاعي اشياء، مواد، حاالت و هروف فيزیکي در نظر گرفتنه مني  

کننند )بنه نقنل از    بخشني تقسني  مني   ها را به سه نوع مناده، هنرف و شخصنيت   ن استعارهای
 (.1394هاشمي،  

تنوان بنا مفناهي  انتزاعني بنه عننوان منواد و عناصنري         هاي ماده ميبا استفاده از استعاره
هنا را شنناخت   هاي مختلف آنگيري کرد و جنبهبندي و اندازهها را طبقهمتمایز رفتار و آن

درینن مقنام   »ان(. به عنوان مثال، در این نمونه ، دل به مثابة آیننه در نظنر گرفتنه شنده:     )هم
 (.1391الدین رازي، )نج « چون آینة دل صفا یافته است پذیراي عکس تجلي روح گردد

هناي هنرف اسنت. منظنور از هنرف هنر       شناختي، استعارههاي هستينوع دیگر استعاره
و خارج دارد. براي مثال در این عبارت، دل به مثابنة   چيزي است که سطح و عمق و داخل

درین وقت سلطان عشنق راینت سنلطنت بنه شنهر دل فنرو       »مکان )شهر( فر  شده است: 
 (.206)همان: « فرستد
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هاي شخصيتي هسنتند. تجسن ، یکني    شناختي، استعارههاي هستيسومين نوع از استعاره
اي نشنان دادن اهمينت بندن، تجربنه و     شناسي شناختي اسنت کنه بنر   از مفاهي  کليدي زبان

هناي انسناني   هنا و فعالينت  رود و با اسنتفاده از آن ویژگني  کار ميمحيط در این رویکرد به
شود. براي مثنال، در اینن جملنه، دل در قلمنرو     کار گرفته ميهاي غيرانساني بهبراي پدیده

عقنوب سناکن   دل که عاشق سوختة دیرینه است و چون ی»حسي انسان تجسمي شده است: 
 (.207)همان: « االحزان سينه است، دیده به جمال یوسف روشن خواهد کردبيت

 «مرصادالعباد»شناختي دل در های هستي. استعاره4
 شوند.بخشي تقسي  ميبه سه نوع ماده، هرف و شخصيت« مرصادالعباد»ها در این استعاره

 شناختي مادههای هستي. استعاره4-1
 عبارتند از:« مرصادالعباد»شناختي ماده در هاي هستياستعاره

 . دل آینه است4-1-1
« خالصننة نفننس انسننان دل اسننت و دل آینننه اسننت و هننر دو جهننان غننالف آن آینننه       »

 (3)مرصادالعباد: 
 « آینننة دل از زنگننار طبيعننت صننافي شنند بعنند ازیننن بارگنناه جمننال صننمدیت را شنناید     »

 (207)همان: 

 . دل زجاجه است4-1-2
 (121)همان: « صفت بسازدخانة غيب بود، دلي زجاجهکه گنجينه در باطن آدم»
 (121)همان: « در ميان زجاجة دل مصباحي سازد که المصباح في زجاجه»

 . دل سنگ است4-1-3
 (324)همان: « صفت عاشقان در وقت رشاش تعبيه کردندشرر آتش عشق در دل سن »
 (335ان: )هم« صفت را بر سن  دل زنيدچندان این کلمة آهن»
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 . دل لوح است4-1-4
و آن وقتي ميسّر شود که لوح دل را از نقوش علنوم روحناني و عقلني و سنمعي و حسني      »

 (239)همان: « بکل پاک و صافي کند
 « فاینندۀ صننحبت خضننر یکنني دیگننر آن بننود تننا دل او شایسننتگي کتابننت حننق گيننرد     »

 (239)همان: 
 (147)همان: « از انسان هيچ محل قابل کتابت حق نيامد اال دل»
 (205)همان: « پذیر کلمه شودتا آنگه که دل نقش»

 . دل صحیفه است4-1-۵
 « و بحقيقت هر خناطر کنه درآیند نقشني ازان بنر صنحيفة دل پدیند آیند ینا نينک ینا بند            »

 (283)همان: 

 . دل ماه است4-1-6
 « دوار در نظنر آیند و دل بنر آنجنا چنون مناه بينن       و گاه نفس چنان صنفا یابند کنه آسنمان    »

 (302)همان: 

 . دل خورشید است4-1-7
 « چون آینة دل کمنال گينرد و پنذیراي ننور روح شنود، بنر مثنال خورشنيد مشناهده افتند          »

 (302)همان: 

 . دل شمع و چراغ است4-1-8
 (301)همان: « و آن چراغ و شمع دل بود که بدان مقدار نور منور شده است»

 . دل قندیل و مشکات است4-1-9
رت قندیل و مشکات بيند همين معني باشد که حق تعنالي دل را بندان مثنل    و اگر در صو»

 (301)همان: « زده است که مثل نوره کمشکوه فيها مصباح

 . دل حجراالسود است4-1-10
 (171)همان: « و با حجراالسود که دل تو است عهد ما تازه کن»
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 نما است. دل جام جهان4-1-11
 (318)همان: « الصفات شودنماي ذات متعاليجهان چون آینة دل صقالت پذیرد... جام»

 . دل دریچه است4-1-12
 « کننه فتوحننات غيبنني و نسنني  الطنناف ربنناني ابتنندا از دریلننة دل شننيخ بنندل مرینند رسنند  »

 (284)همان: 

 شناختي ظرفهای هستي. استعاره4-2
 ح حنول محنور دل سناخته شنده بنه شنر      « مرصنادالعباد »هنا کنه در   تنرینن اینن اسنتعاره   مه 

 زیر است:

 . دل زمین است4-2-1
 (12)همان: « بلک تخ  عشق در زمين دلها ابتدا بدستکاري خطاب الست بربک  انداختند»
 (277)همان: « اي است که بنشانندو ابتداي ذکر در دل مرید بر مثال شجره»

 . دل آسمان است4-2-2
 (195)همان: « دل بر مثال آسمان است در تن آدمي»
 (196)همان: « خزانة حق است و آسمان صفت استزیرا که دل »
 (277)همان: « در زمين قالب شجرۀ ذکر شاخ سوي آسمان دل کشيدن گيرد»

 . دل عرش است4-2-3
 (187)همان: « بدانک دل در تن آدمي بمثابت عرش است جهان را»

 . دل بارگاه است4-2-4
 (274)همان: ...« د وليکن چون چاوش ال اله بارگاه دل از زحمت اغيار خالي کر»

 . دل خلوتگاه/ خلوتسرا است4-2-۵
 (274)همان: « دل خلوتگاه خاا حق است»
 (207)همان: « آیدسلطان حقيقي به خلوتسراي دل مي»
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 . دل خزانه است4-2-6
 (86)همان: « و خواسته تا در خزانة دل آدم نقبي زند»
 (196)همان: « زیرا که دل خزانة حق است»

 است. دل شهر 4-2-7
 (206)همان: « در این وقت سلطان عشق رایت سلطنت به شهر دل فرو فرستد»
 (207)همان: « و وزیر عقل را ببوّابي بر درن دل نشانند»

 . دل والیت است4-2-8
 (205)همان: « سلطان ذکر بر والیت دل مستولي شود»

 . دل سیاستگاه است4-2-9
 (206)همان: « وردو کمند طلب بر گردن او نهد و بسياستگاه دل آ»

 . دل درگاه است4-2-10
 (207)همان: « و سرهنگي درگاه دل بدیشان ارزاني دارد»

 . دل احرامگاه است4-2-11
 (171)همان: « و چون به احرامگاه دل رسيدي بآب انابت غسلي بکن»

 . دل مکمن است4-2-12
 (26)همان: « تا هر گوهر ثمين که از مواهب غيب به مکمن دل رسد»

 . دل ساحل است4-2-13
 (318)همان: « و دریاي روحانيت در تموّج آید و فوج موجي بساحل دل تاختن آرد»

 . دل تختگاه است4-2-14
 (208)همان: « که بارگاه دل را از زحمت اغيار خالي کرده است و تختگاه خاا ساخته»
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 . دل مشروقه است4-2-1۵
 « ة آفتناب جمنال احندیت را زیبند    آینة دل از زنگار طبيعنت صنافي شند، بنل کنه مشنروق      »

 (207)همان: 

 . دل رحِم است4-2-16
 « و آنننچ طفننل ایمننان اسننت در رحنن  دل از مننادر هاویننه بزاینند و اسننتحقاق بهشننت گيننرد»

 (354)همان: 

 . دل معدن و نظرگاه است4-2-17
 (178)همان: « دل که محلّ عقل و معدن ایمان و نظرگاه حقّ است»

 شناختي شخصیتهای هستي. استعاره4-3
 از بسامد کمتري برخوردارند، عبارتند از:« مرصادالعباد»ها که در این نوع استعاره

 . دل انسان است4-3-1
 . دل عاشق است4-3-1-1
 (207)همان: « دل که عاشق سوختة دیرینه است»
 (265)همان: « باردتا دل رق  عشق تو بر جان دارد        باران بال بر سر دل مي»
 (12)همان: « ترم ز تارۀ موي کسيد دل خسته فتنة روي کسي       باریکتا ش»

 . دل یعقوب است4-3-1-2
 (207)همان: « االحزان سينه استدل که عاشق سوختة دیرینه است و چون یعقوب ساکن بيت»

 . دل حاکم است4-3-1-3
 (303)همان: « القول استدل حاکمي صادق»

 . دل فرزند/ پسر است4-3-1-4
ز ازدواج روح و قالب دو فرزند دل و نفس پدید آمد. اما دل پسري بود که با پندر روح  ا»

 (175)همان: « ماندمي
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 . دل سلطان است4-3-1-۵
چون حق تعالي دل را بيافرید عقل را بر یمين او بداشت و هنوا را بنر شنمال او بداشنت و     »

 (354)همان: « عشق را در سابقة او بداشت

 است. دل کودک 4-3-1-6
 « دل ... آنگننه راسننت و تمننام قابننل شننود کننه بحنندّ بالغننت رسنند و عقننل هنناهر گننردد   »

 (178)همان: 

 . دل بیمار است4-3-1-7
اما ابتدا دل را طفنوليتي هسنت و مرضني بنر وي مسنتولي اسنت... و صنحت دل بواسنطة         »

 (198)همان: « معالجة بصواب و استعمال ادویه توان حاصل کرد
 ( 199)همان: « در معالجة دل اختالف است و اطبّاي حاذق دل را»
یابد بداند که هننوز کندورت و بيمناري دل بناقي     تا ذکر و محبت هيچ مخلوق در دل مي»

 (205)همان: « است، ه  بمصقل ال اله اال اهلل و شربت نفي ماسواي حق ازالت باید کرد

 . دل حیوان است4-3-2
 . دل باز است4-3-2-1
 «  ها بردوختندل او پرداختند    هملو بازش از دو عال  دیدهوان دلي را کز براي وص»

 (333)همان: 

 . دل گیاه است4-3-3
 (116)همان: « اي دل و صفات دل پدید آمدو بر طرفي دیگر شاخه»

 «دل»رازی از  های نجمپردازی. تحلیل استعاره۵
اینن امنر بينانگر توجنه     رو هستي . با هستومندهاي متنوعي دربارۀ دل روبه« مرصادالعباد»در 

-رازي به این مفهوم و اهميت آن در اثر اوست. بيشنترین هسنتومندي کنه وي در اسنتعاره    

اي که صنفات الهني در آن   است. تشبيه و تمثيل دل انسان به آینه« آینه»کار برده پردازي به
 و دیگنر آثنار اوسنت. وي   « مرصنادالعباد »کند از تمثيالت مورد توجنه  شنيخ در   تجلّي مي
گيرد که چنرا گفنت اننا الحنق و     به حسين بن منصور حالج خرده مي« مرموزات»حتي در 
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آمنده کنه بجنز ینک منورد در بقينة       « مرصادالعباد»بار در  20نگفت انا المرآه. مفهوم آینه 
موارد این مفهوم به صورت اضافة دل به آینه بيان شده اسنت. وي بنا اسنتفاده از هسنتومند     

شنن بنودن و قابلينت انعکناس مفهنوم دل را برجسنته کنند. وجنه         خواهد جانب روآینه مي
شاخص این استعاره در برجسته بودن بار معنایي مثبت آن است، زیرا خالصة وجود انسنان  

 دل است و دل مجالي ذات و صفات حق است. 
الدین در این استعاره همنه جنا از صنقالت آیننه و زدودن آن از کندورت صنفات       نج 

عت سخن گفته و این بنه دلينل عرفنان شنهودي و تصنوف خناا وي       بشریت و زنگار طبي
اي است از عشق و عبنادت؛ یعنني هن  بنه تصنفية دل توجنه دارد و هن  بنه         است که آميزه

عبادت؛ زیرا جایگاه عشق الهي و تجلي حق، دل انسان است و عشق و تجلني دو موضنوع   
را طریقت عاشقان ننام  محوري و اصلي عرفان عاشقانه است. وي شيوۀ خود و مشایخ خود 

نهد که بناي کارشان بر تصفية دل است و آینه بيش از هر چيز دیگر در ارتبناط بنا اینن    مي
ویژگي؛ یعني صقالت و صفا ینافتن اسنت. او بنه عننوان عنارفي شنهودي معتقند اسنت دل         

اي است که براي جلوۀ حقایق در آن باید از تيرگي معاصي پناک شنود و   آدمي مانند آینه
شنود. هملننين در نگناه    ز با دوام ذکر و انجنام برخني اعمنال و عبنادات ميسنر نمني      این ج

الندین از معناریف آن اسنت، دل انسنان در اثنر غلبنة محبنت        مشایخ کبرویه که شيخ نجن  
)عشق( به حق باید از طاغوت تهي شود تا محبوب ازلي با کمند جذبه، محنبّ خنود را بنه    

یخ این سلسله، وصل به کمنال )حنق( بنه تزکينة     سوي خویشتن عروج دهد. از دیدگاه مشا
امامي و ) رسندنفس و تربيت دل منوط است و اهل دل با معرفت شهودي به وصل حق مي

 .(1389غالمرضایي و محققي، 
الدین تمام حاالت و مقامات بلندمرتبنة سنالکان الهني وابسنته بنه دل      در نگاه شيخ نج 

نفس انساني است و هر دو جهان غنالف آیننة   ایشان و مرتبة آن است، چرا که دل خالصة 
دل است و ههور تمام صفات جمال و جالل حضرت الوهيت بنه واسنطة اینن آیننه اسنت.      

 عرفان عملي از نظر وي این است که دل را به مرتبة آینگي برساند.
زجاجنه، سنن ، لنوح،    »در کنار اینن اسنتعاره بایند از هسنتومندهاي دیگنري چنون       

نمنا و  شمع، چنراغ، قنندیل، مشنکات، حجراالسنود، جنام جهنان       صحيفه، ماه، خورشيد،
با توجه بنه ویژگني   « زجاجه، سن ، لوح و صحيفه»نيز یاد کرد. چهار هستومند « دریله
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توان در توانند با آینه در یک راستا قرار بگيرند. این هستومندها را ميپذیري ميصقالت
 چند دسته قرار داد: 

ت کنه بنا ننور و روشننایي در ارتبناط هسنتند نظينر مناه،         دستة اول هستومندهایي اس -
هاي آن؛ یعني قنندیل و مشنکات. مبنناي انتخناب اینن      خورشيد، شمع، چراغ و وابسته

الدین دربارۀ خدا است و چنون از دل کنه محنل    مفاهي ، دیدگاه مذهبي و قرآني نج 
ر برده است. کاههور صفات الهي و تجلّي حق است، سخن گفته، این هستومندها را به

در قرآن براي توصيف خداوند بارها از قلمرو حسي نور اسنتفاده شنده اسنت )مائنده/     
هنا را در بناب سنوم از فصنل     (. وي اینن اسنتعاره  188و انعنام/   8، صف/ 35، نور/ 15

کار بنرده و دل را بسنته بنه    هفده  که به بيان مشاهدات انوار و مراتب آن پرداخته، به
و  301راغ، قندیل، مشکات، ماه و خورشيد دانسته است )همان: مراتب انوار، شمع، چ

(. رازي جایگاه انوار را درون یا دل و شدت و مراتب آن را به صقالت دل وابسته 302
گيرد. تر شود، انوار بيشتري آن را دربرميداند و معتقد است هرچه آینة دل صيقليمي

سنورۀ ننور نظنر     35کات بنه آینة   هملنين در استفاده از قلمروهاي حسي قندیل و مشن 
داشته و معتقد است حق تعالي دل را به آن مثل زده و بدین وسيله ارتباط و پيوسنتگي  

تري نشنان داده اسنت؛ بندین ترتينب کنه دل هملنون       دل را با نور به صورت ملموس
الدین بنر  چراغي است که منبع تغذیه و روغن آن از انوار مختلف است. در واقع، نج 

تر باشد، انوار واصله به آن بيشتر و پایدارتر خواهد بود. که هرچه دل صيقليآن است 
 کنندگي و هدایتگري دل نيز دارند. ها داللت بر جنبة یارياین استعاره

فرمایند:  سنورۀ ننور کنه مني     35اسنت. رازي براسناس آینة    « زجاجه»دستة دوم هستومند  -
راي دل انتخناب کنرده اسنت، پنس اینن      مفهوم زجاجه را بن « الزجاجه کانّها کوکب درّي»

اي قرآني و مذهبي دارد. وي بر این باور است که چنون روح و مالئکنه بسنيار    انتخاب پایه
توانند پنذیراي عکنس تجّلني صنفات الوهينت باشنند. حيواننات نينز از         لطيف هستند، نمي

بننابراین،  تواننند اننوار تجلّني را درک کننند؛     اند، پنس نمني  بهرهحواس پنجگانة باطني بي
صفت بسنازد و روح را در  حکمت و قدرت حق اقتضا کرد که در باطن انسان دلي زجاجه

 آن تعبيه کند و به واسطة نورانيت روح بود که زجاجة دل به کمال نورانيت رسيد. 
پذیري دل است که با ویژگي نقش« سن »و « صحيفه»و « لوح»دستة سوم هستومندهاي  -

ترین تصاویري که در فرهن  سنتي غرب بنا قلنب/ دل همنراه    ياديدر ارتباطند. یکي از بن
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هنا در آن.  است؛ به دليل نقش ثبت خناطرات و اندیشنه  « قلب به مثابة کتاب»است، استعارۀ 
این استعاره در طول قرون وسطي به اوج خود رسيد؛ کتاب قلنب در ابتندا بنه عننوان ینک      

 (.1390اردبيلي، شد )شریفيان و سازي ميلوح یا یک طومار مفهوم
الدین معتقد است که دل پذیراي نقوش علوم مختلف است و از انسان هنيچ محنل   نج 

کتنب فني   »فرماید: سورۀ مجادله که مي 22قابل کتابت حق نيست اال دل. وي برمبناي آیة 
دل را همانند لوح یا صحيفه دانسته که محل کتابنت حنق اسنت. بننابراین،     « قلوبه  االیمان

ن مفاهي  نيز بنا بر دیدگاه مذهبي و قرآني مؤلف بنوده اسنت. وي کنه در جناي     انتخاب ای
جاي اثر خویش تحت تأثير قرآن و حدیث بوده و اینن تنأثير از ابتنداي هنر فصنل نماینان       

 ها نيز از قرآن تأثير پذیرفته است.است در انتخاب استعاره
اي منذهبي دارد.    پاینه است کنه انتخناب آن بناز هن    « حجراالسود»دستة چهارم استعارۀ  -

الدین آنجا که از توبه کردن بننده و مجنرد شندن از بشنریت و قطنع تعلقنات و اعنالم        نج 
هناي  هنا و شنبکه  گوید تا از این طریق به وصال حق برسد، همنة وابسنته  عبودیت سخن مي

برد و به همين دليل است که کار مياستعاري مربوط به مناسک حج را در سه پاراگراف به
کنند.  ه منظور تناسب مفهوم دل بنا دیگنر مفناهي ، هسنتومند حجراالسنود را انتخناب مني       ب

هملنين این انتخاب بر ارزشمندي و اهميت دل داللت دارد و براي بينان ویژگني تقندس،    
 تمایز و خاا بودن دل به کار رفته است.

ه، زمنين، آسنمان، عنرش، بارگناه، خلوتگنا     »هاي هرف باید گفنت کنه   دربارۀ استعاره
خلوتسرا، خزانه، شهر، والینت، سياسنتگاه، درگناه، احرامگناه، مکمنن، سناحل، تختگناه،        

هنا در  انند. همنة اینن اسنتعاره    کار رفتهبراي توصيف دل به« مشروقه، نظرگاه، معدن و رح  
هناي  آیند توجه رازي بنه جنبنه  و پي« دل مکان است»پيوسته با این استعارۀ اصلي است که 

ها نشانة عظمنت و قدرتمنندي دل هسنتند و    براي مثال، برخي از مکانخاصي از دل است؛ 
برخي مرتبط با پنداشت مقدس و خاا بودن و بعضي دیگر در راستاي توجنه بنه رفعنت،    

 توان در موارد زیر بيان کرد: ها را ميارزش و امنيت آن. این ویژگي
 * رفيع و درو از دسترس: عرش و آسمان

 ، شهر، درگاه، بارگاه، سياستگاه، تختگاه، خلوتگاه و خلوتسرا* سرزمين پادشاهي: والیت
 * امن: خلوتگاه،خلوتسرا و ساحل

 * ارزشمند و گرانقدر: خزانه، معدن و مکمن
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 مقدس و خاا: احرامگاه و نظرگاه* 
 دهنده: زمين و رح .* پرورش

الندین  بينانگر اینن عقينده اسنت کنه نجن       « مرصنادالعباد »فراواني قلمرو مبدأ مکنان در  
هملون دیگر صوفيان، دل را خالصة نفس انسناني و محنل ههنور تمنام صنفات جمنال و       

داند. در نگاه شيخ، تمام حاالت و مقامنات بلنند مرتبنة سنالکان     جالل حضرت الوهيت مي
دل مکنان  »الهي وابسته به دل ایشان و مرتبة آن است و بنه همنين دلينل، وي روي اسنتعارۀ     

   تمرکز بيشتري دارد.« است
هملنين براي دستيابي به محبت حق، دل حلقة ارتباطي انسان با حق تعالي اسنت؛ زینرا   

توان در چند دستة اصنلي  ها را ميگيرد. این استعارهکه عشق و محبت حق در دل جاي مي
 جاي داد: 

دهندگي دل داللنت  هستند که بر ویژگي پرورش« رح »و « زمين»هاي دستة اول استعاره -
الدین معتقد است عشق )محبت(، توحيد، طلب، ارادت، ایمنان و ذکنر تنهنا در    دارند. نج 

دل مرید قابليت پرورش و رشد دارند، پس دل مکاني است براي پرورش دادن و بالندگي 
بيش از دیگر مفناهي  بنراي   « زمين»استعارۀ مکاني  مقامات و احوال وارده بر سالک/ مرید.

-مني « نشاندن»ه استثناي یک مورد که به واسطة فعل کار رفته است. بتجسمي کردن دل به

( در بقينة منوارد دل بنه زمنين اضنافه      1391الدین رازي، توان به استعارۀ زمين پي برد )نج 
شده است. شاید مبناي انتخاب این استعاره براي دل براساس حدیثي از پيامبر )همان( باشد 

و اینن بينانگر   « قلنب کمنا ینبنت المناء البقلنه     ال اله اال اهلل ینبت االیمنان فني ال  »که فرموده: 
 رازي است. دیدگاه مذهبي نج 

اسنت کنه از جملنه تعنابيري اسنت کنه در       « آسنمان »و « عنرش »هناي  دستة دوم اسنتعاره  -
توان آن را با توجنه بنه ویژگني طبيعني آن؛     هاي عرفاني به آن اشاره شده و ميبيشترکتاب

توان توجنه مؤلنف بنه    نابراین، از این دیدگاه مياش تبيين کرد؛ بیعني گستردگي و بزرگي
اشاره بنر بلننداي مقنام و    « عرش»بزرگي دل را نيز یادآوري کرد. هملنين هستومند قرآني 

منزلت دل دارد و مبناي انتخاب آن نيز دیدگاه مذهبي و قرآني مؤلف است که قلب )دل( 
ي اسنت. عارفنان در تبينين    داند که حق تعالي بر آن غالب و مسنتول مؤمن را عرش الهي مي

اند و معتقدند ( عرش را به قلب انسان تأویل کرده 5)طه/« الرحمن علي العرش استوي»آیة 
عرش و کرسي تاب تحمل حضرت حق را ندارد و تنها دل بندۀ مؤمن است که بنه واسنطة   
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دهد. بنابراین، آسمان شوکت و قوّت و حد و حصر آن خداوند متعال را در خود جاي مي
ا عرش که کاربرد آن داللت بر عظمت و وسعت دل دارد، بينانگر ارتبناط ضنمني دل بنا     ی

 خداوند و باال دانستن آن به منظور تقدس بخشيدن و الهي بودنش است.
والینت، شنهر، درگناه، بارگناه،     »هایي است با قلمرو مبدأ مکاني مثنل  دستة سوم استعاره -

اربرد قلمروهناي مکناني منذکور بنا اعتبنار و      کن «. تختگاه، خلوتگاه، خلوتسرا و سياسنتگاه 
ارزشي که شيخ براي دل قائنل اسنت ارتبناط مسنتقي  دارد. شنيخ، بيشنتر عمنر خنود را بنه          

الدین کيقبناد اول بنه واسنطة    فراغت و امنيت در بالد روم گذرانده و سلطان سلجوقي عالء
تواند بنا  ب این قلمروها مينياز کرده؛ بنابراین، انتخاوي را از مال بي« مرصادالعباد»نگارش 

این امر نيز در ارتباط باشد. وي در بخشي از کتاب خنود بنه ذکنر احنوال طبقنة پادشناهان       
پرداختننه و قننرار دادن ایننن گننروه در صنندر بحننث از کيفيننت سننلوک اصننناف و طوایننف 
مختلف، نشانگر اهميت جایگاه پادشاه/ سلطان و مقولة حاکمينت در بيننش اینن نویسننده     

رازي متأثر از اوضاع اجتماعي و سياسي اسفناک زمانة خنود کنه در اثنر حملنة      است. نج 
جوید و شناید  مغول حادث شده است، عزّت و پاسداري دین را در تيغ پادشاهان وقت مي

-سازد، همين باشد )صنفري و هناهري عبنده   یکي از دالیلي که او را به دربارها متمایل مي

داند که از ابزار الزم بنراي  ام پادشاهي را در این مي(. هملنين رازي اهميت مق1389وند، 
سير و سلوک خود به سوي حق و نهایت مرتبة ممکن برخنوردار اسنت. از نظنر وي، مقنام     

شنيخ در زنندگي   »پادشاه در ميان افنراد جامعنه ماننند جایگناه دل در تنن اسنت. هملننين        
یشة دیگر صوفيان مطنرح  شخصي نيز طالب رفاه و تجمالت بوده و فقر آن چنان که در اند

(؛ اینکنه شنيخ بنه هنر کجنا      1393)غالمرضایي و حنر،  « است در فکر او مطرح نبوده است
سفر کرده اثري به فارسي یا عربي به پادشاه یا حناک  آن سنرزمين اهندا کنرده، وابسنتگي      

-طلبي او نينز اسنت و مني   دهد و نشاني از رفاهشناسي او را نشان ميوي به دربار و موقعيت

واند توجيهي باشد براي انتخاب این قلمروها در توصيف مقولة مهمي چون دل. البتنه اینن   ت
هنا  انگاري خداوند ه  باشد؛ بدین معني که این استعارهتواند برخاسته از سلطاناستعاره مي

برگرفته از این استعارۀ اصلي است که خداوند و مفاهي  مرتبط با آن چون عشق، معرفنت،  
هنا در دل اسنت و اینن    ذکر، سنلطان اسنت؛ زینرا جایگناه حلنول و ننزول آن      ایمان، یاد و 

 (.1392استعاره در پيوند با نسبت عبد و معبود از نظر صوفيه است )هاشمي، 
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الدین دل را مستقيماً به مثابة سلطان/ پادشاه فر  نکرده، بلکنه آن را مکناني   شيخ نج 
دهند. از نظنر   مرید/ سنالک دسنت مني   براي اقامت و سکونت حال و احوالي دانسته که به 

وي، مفاهيمي چون عشق، ذکر، حق و جمال و جنالل حنق داراي چننان ارزش و اعتبناري     
 ها را در خود دارد.هستند که تنها دل شایستگي و صالحيت ورود و حفظ آن

وي معتقد اسنت دل حواسني ماننند حنواس جسن  دارد. اگنر حنواس دل از هواجسن          
طاني در امنان بماننند دل، تصنفيه یافتنه و جایگناه حنق، معرفنت،        هاي شينفساني  و وسوسه
اي تنگاتن  با این مفناهي  دارد؛ یعنني هنگنامي    شود. بنابراین، دل رابطهعشق و ایمان   مي

که سالک زبان و فکر خود را به ذکر حق آشنا کند، دل را از بيمناري و تشنویش نفنس و    
شنود. در اینن صنورت، حنق سنلطان و      مني رهاند و باالخره منزلگاه عشنق حنق   شيطان مي

فرمانرواي بالمنازع آن است و دل به محبت و معرفنت وي دسنت یافتنه. هملننين محبنت      
)عشق( خصيصة اصلي اهل معرفت براي زدودن آینة دل از زنگار پرسنتش غينر و صنيقلي    

 کردن آن براي تجلي حق است.  
«. خلوتسرا، خلوتگه و ساحل»چون  هایي هستند با قلمرو مبدأ مکانيدستة چهارم استعاره -

شاید این انتخاب ناهر بر ویژگي امن بودن دل و بيانگر آن باشد که دل جایگاه امني اسنت  
براي ههور حق. هملنين از آنجا که شيخ به دليل حملة مغول و ناامني ري مجبور به ترک 

توجنه وي   محل سکونت خود شده، انتخاب قلمروهاي مبدأ مکاني با ویژگي امنيت محنلّ 
 بوده است.

اسنت کنه بنه ویژگني ارزشنمندي و      « خزاننه، معندن و مکمنن   »هناي  دستة پنج  استعاره -
هنا محنل نگهنداري اشنياء بناارزش و مهن  هسنتند؛        گرانقدري دل اشناره دارد.اینن مکنان   

شنود.  ها محافظت مني ها نيز از اهميت و اعتبار برخوردارند و از آنبنابراین، خود  این جاي
ميان، خزانه به نوعي با دربار ارتبناط دارد و از اینن طرینق، وابسنته بنودن مؤلنف بنه        از این 

کند. وي جایگاه مفناهي  ارزشنمندي چنون ایمنان، معرفنت و حنق را در       دربار را تأیيد مي
داند. او براي توصيف و تفهي  مقولنة ارزشنمندين دل از اینن    مکان گرانقدري چون دل مي
د تا ضمن بيان کارکرد دل بنه ماننند مکناني امنن و اهمينت و      برقلمروهاي تجربي بهره مي

ارزش آن به واسطة نگهداري و حفظ گوهر معرفت و ایمان، ه  بنه زبنان تشنبيه و تمثينل،     
مفهننوم دل و چيسننتي آن را توضننيح دهنند و هنن  بننه دليننل اهميننت آن اشنناره کننند. آنلننه  

و اهميت معرفت و ایمان دهد، نخست ارزش ارزشمندي دل از نگاه نج  رازي را نشان مي
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کنند. از دیندگاه وي،   است و دوم اهليت و شایستگي دل کنه آن را دریافنت و حفنظ مني    
معرفت حق بسان صدفي است کنه ذات اقندس الهني گنوهر محبنت خنود را در آن تعبينه        

 کرده و در دل انسان به ودیعه گذاشته است.
ست که بنر مقندس و خناا    ا« نظرگاه»و « احرامگاه»هاي مکاني دستة شش  استعاره -

الدین آنجا کنه دربنارۀ قطنع تعلقنات دنينوي و نفسناني و       بودن دل داللت دارند. نج 
دانند کنه بایند در    گوید، دل را به مثابة احرامگناه مني  رسيدن به کعبة وصال سخن مي

آنجا به آب انابت غسل کرد و احرام عبودیت بست و لبيک عاشقانه زد تنا در نهاینت   
اسنتفاده کنرده و   « احرامگناه »رسيد. وي در بيان اینن معنني از اسنتعارۀ    به کعبة وصال 

 هاي استعاري مرتبط با آن کامل است.شبکه
اسنت، زینرا   « مرصنادالعباد »نيز بيانگر اهميت و جایگاه دل در « نظرگاه»استعارۀ مکاني 

ه اینن  الدین در توصيف دل به عنوان نظرگاه هاهراً بن نظر و توجه خداوند به دل است. نج 
ان اهلل ال ینظر الي صورک  و اموالک  ولکن ینظر الني قلنوبک    »حدیث نبوي نظر داشته که 

فنر و  کنندۀ قدر و منزلنت دل بنه عننوان نظرگناه خداونند اسنت )بهننام       که بيان« و اعمالک 
 (.1389رستمي، 

-انگار، حينوان هستومندهاي جاندار دل را به لحاظ قلمرو حسي باید در سه دستة انسان

انگار است. تجسن  یکني از مفناهي     هاي انسانانگار قرار دادکه غلبه با استعارهانگار و گياه
شود که براي نشنان دادن اهمينت بندن، تجربنه و     شناسي شناختي محسوب ميکليدي زبان

هناي انسناني   ها و فعاليتمحيط در این رویکرد است. با استفاده از این نوع استعاره ویژگي
 (.1394شود )هاشمي، ي غيرانساني در نظر گرفته ميابراي پدیده
هاي انساني قرار داده و بنا انتسناب   الدین به انحاء مختلف دل را در قالب شخصيتنج 
هناي مختلفني از خصوصنيات دل را برجسنته سناخته      ها، افعال و صفات انسان جنبهویژگي

ان و قلمروهناي منبعني چنون    با استفاده از الگوي اسنتنباطي انسن  « دل»است. مفهوم انتزاعي 
مفهنومي و تجسنمي شنده اسنت.     « عاشق، یعقوب، حاک ، پسر،سنلطان، کنودک و بيمنار   »

ملزوماتي که مرتبط با این الگو هستند، مانند: اقرار کردن، دینن ورزیندن، قسنمت کنردن،     
نصيب فرسنتادن، روي برگردانندن، اعنرا  کنردن، توجنه کنردن، طلبيندن، سنر نهنادن،          

هنایي چنون: بنه حندّ بالغنت      گرفتن، وحشت کردن، عاشق بودن و ویژگياطمينان و انس 
رسيدن، قابل شدن، شایستگي داشتن، داراي اعضا و جوارح بودن، طفوليت، مریض شدن، 
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هنایي هسنتند کنه شنيخ      تربيت شدن، روشن دیده شدن و تهنيت گفتن به دل همگي تعمي 
ا را از الگنوي اسنتنباطي انسنان و    هن آن« دل»پنردازي و مفهنومي کنردن واژۀ    براي اسنتعاره 

 قلمروهاي عيني آن قر  گرفته است.
با توجه به درباري بنودن مؤلنف و هملننين بنا     « سلطان»و « حاک »قلمروهاي منبع 

توجه به اهميتي که وي براي دل به عنوان جایگاه ههور جمال و جالل حق قائل است، 
عنة کنارکرد شنناختي قدرتمنند     تنوان زینر مجمو  اند. این قلمروهنا را مني  انتخاب شده

تواند تا حندودي  دانستن دل قرار داد. علت دیگر روي آوردن وي به این قلمروها مي
شده کنه بنر دیگنر    به مثابة سلطه و نيرویي تصور مي« دل»برخاسته از این امر باشد که 

اعضا برتري و چيرگي دارد و خلوتگاه حق و خالصة نفس انساني است. هملنين اینن  
باشد؛ « خداوند سلطان است»تواند حول محور قدرت و تحت تأثير استعارۀ ه مياستعار

یعني همانگونه که خداوند بر همة امور بنده مسلط است، دل نيز که جایگناه خداونند   
هناي اجتمناعي؛ یعنني حناک  و سنلطان،      تواند مانند قدرتمندترین شخصنيت است، مي

ظر رازي، مقنام پادشناه در مينان افنراد     غالب و مستولي بر دیگر اعضا تجس  شود. از ن
 جامعه مانند جایگاه دل در تن است.

نيز با توجه به بار معنایي خاا و اشارۀ داستاني و تلميحي کنه  « یعقوب»قلمرویي مانند 
 کند.بيني خاصي را القا ميبه ویژه از لحاظ دیني دارد، معاني ویژه و جهان

اي انساني است که دربنارۀ دل  نيز استعاره« قعاش»عشق ارتباطي تنگاتن  با دل دارد و 
« خسته بنودن »توان به مي« عاشق»هاي خُلقي مورد توجه مؤلف بوده است. از جمله ویژگي

از دیگر صفاتي هسنتند کنه بنه دل نسنبت     « بریان»و « دردمند»آن اشاره کرد. « فتنه شدن»و 
مندّنظر رازي بنوده و بنه     انگناري دل، انسنان بنه مفهنوم عنام آن     داده شده است. در انسنان 

هناي انسناني   شخصيت خاصي نظر نداشته است. وي با نسبت دادن صفات، افعال و ویژگي
 به دل آن را تجسمي کرده است.

بنر شنکوه و   « بناز »نيز موضنوعيت دارد. اسنتعارۀ   « دل»انگاري حيوان« مرصادالعباد»در 
شدن براي شکار بر دست کند، چراکه نشيمن باز پس از تربيت خاا بودن دل داللت مي

شود. هملننين انتخناب   پادشاهان است و دل نيز پس از تصفيه و تزکيه محل ههور حق مي
« دل»ارتبناط نيسنت. تنهنا نموننة گيناه انگنار       الدین به دربارها ه  بني با وابستگي نج « باز»

و  است که ناهر بر ویژگي فراگيري آن بوده و امکنان تجسني  دل  « هاي دلشاخه»استعارۀ 
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بازگویي آن را در ساختي بالنده فراه  کرده است. این استعاره ناشني از ذهنينت رازي در   
 ارتباط برقرار کردن ميان دل با سایر اعضا و جوارح است.

 گیریبحث و نتیجه
، نحنوۀ  «مرصنادالعباد »شنناختي دربنارۀ مفهنوم دل در    هاي هسنتي با توجه به تحليل استعاره

دل مناده  »توان در سه استعارۀ گسترده یا کالن مفهوم دل را ميادراک و دریافت رازي از 
هناي گنروه نخسنت،    جناي داد. در اسنتعاره  « دل انسنان اسنت  »، «دل مکنان اسنت  »، «است

رازي بنوده و اینن بنه    ها منورد توجنه   بيش از دیگر استعاره« دل به مثابة آینه است»استعارۀ 
دانند بنراي   اي مني هملنون آیننه   دليل عرفان شهودي و تصوف خاا وي است که دل را

 عرفان عملي از نظر وي این است که دل را به مرتبة آینگي برساند.جلوۀ حقایق.
دهند کنه مندار شنناخت و     نشنان مني  « مرصنادالعباد »در « دل»هناي شنناختي   بررسي استعاره

دأ شود. فراوانني قلمنرو مبن   سازي دل به مثابة مکان ميدریافت اندیشة شيخ حول محور مفهومي
شنود. انتخناب   از آن جهت است که همة احوال بر دل سنالک وارد مني  « مرصادالعباد»مکان در 

بيشتر قلمروهایي که بنه نحنوي بنا دربنار و پادشناه در ارتباطنند، بينانگر دیندگاه دربناري وي و          
نينز نظنر داشنته و    « خداونند سنلطان اسنت   »وابستگي او به دربارها است. هملنين او بنه اسنتعارۀ   

بب شده دل را که جایگاه خداوند است، هملون سلطان و حاک ، غالب و مسنتولي بنر   همين س
سنازي مفهنوم دل بهنره گينرد.     دیگر اعضا تجس  کند و از قلمروهاي مربوط به آن در تجسنمي 

الندین بنوده و بنا نسنبت دادن     ، انسان به مفهوم عام آن مندّنظر نجن   «دل انسان است»در استعارۀ 
هناي انسنناني بننه دل، آن را تجسننمي کنرده اسننت. هملنننين انتخنناب   صنفات، افعننال و ویژگنني 

 انگاري خداوند و دل است.هاي سلطان و حاک  از سوي او ناهر بر همان سلطاناستعاره
شنود کنه انتخناب    این نتيجه نيز حاصل مي« مرصادالعباد»هاي دل در با بررسي استعاره 

مذهبي رازي است و این دیندگاه کنه بنر     ها براساس دیدگاه و بينش قرآني وبيشتر استعاره
هنا نينز تنأثير گذاشنته اسنت. عرفنان       سایه افکنده در انتخاب اسنتعاره « مرصادالعباد»سراسر 

هناي او  سنازي شهودي و تصوف خاا وي؛ یعني جمع بين عشق و عبادت نيز در اسنتعاره 
 اثرگذار بوده است.

 تعارض منافع
 تعار  منافع ندارم.
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