بررسی معناشناختی استعارههاي چندشبکهاي

«مادر و طفل» در ديوان شمس
(از نطفه بستن تا فطام)



طاهره كريمی

انزآم خنة کنرم شبان و ا باات فا سیت انشگاه الاهرا

چکیده
کا بر اسنعا ههام گسنر ه و گ ناگ ن
وم مخاطب باش ا ند و فهم افرا
تداعیگرایانهاش

من ن عرفانی م جب اده است افقهایی ن پاز

با عالم معانی گسنرش یابد .اسنعا ه بهسبب عةلکر

من ن عرفانیت به تسهال اةا م اش توا

ایر توربة مسنقام فر قرا

ا ند .این پژوهز براسا

ن کةک میکند که خا ج اش
یدگاههام لاکاف و جانس نت و

نظریهپر اش ح ش معنااناسیِ اناخنیت انوا اده است .این و صاحبنظر معنقدند اسندالل و
ااعا م ل مت
مفه ساشم با ویژگی هام فاایکی و میاطی بسنگی ناگسسننی ا .
موة عِ مفه ساشمها و اسنداللها با ت جه به قابلاتهام شیستاناخنی و توربههام
جسةانی و اجنةاعی انسان باان اده است.
ابکهام اش وابط اسنعا م نظا ِ اناخنی جهان منن
بهاکل شنوارهام اش شمان نطفه بسنن و تشکال ادن جنان
( )

فطا ک ک ا امه مییابد .با ا م حضرت مریم
* ن یسند مسئ لa_Thinker447@yahoo.com :
تا یخ یافت4090/42/24 :

تا یخ پذیرش4090/1/49 :

ا که
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حم آغاش میا و تا هنگا

و شایز حضرت عاسی(ع)ت یکی اش
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پرکا بر ترین اسنعا هها برام تباان معانی و معا ف م

نظر م ل م و اشجةله مسئلة وحدت

این ابکهت م النا اش ابطة ما

و ک کت برام تباان و تفهام ابطة

اولااست؛ هةچنان

خداوند منعال و انسان اسنفا ه کر ه است.

این مقالهت برام سادن به نناوة بهنرت پا ندهام

ما و هةة تص یرهام مرتبط با آن (اشجةله پسنان و اار) ا تیلال کر هایم .م ل م ت انسنه
شبان هنرم خ ت مراحل ساروسل ک و اح ال وحانی ا با اسنفا ه اش طباعیترین

است

توربههام فاایکی انسانت یعنی مراحل اد وم تباان کند.
واژههاي كلیدي :م ل مت ديوان شمست ما ت طفلت ابکههام اسنعا مت معنااناسی
اناخنی.

 .1مقدمه
گفنةان تص ف نةی ت ان با صراحت و وض ح کاملت به مباحثی هةچ ن چاسنی و
چگ نگی خدات ماهات وحت هسنی و جهان پساش مرگ پر اخت؛ شیرا این مفاهامت
توربه پذیر ناسنند و حدو م معان ندا ند .عا ف تا وقنی حال توربه و مشاهد عالم
معناستت به اسنعا ه یا تباان اسنعا مت چندان نااشم ندا ؛ اما اش لیظهام که میخ اهد
یافنه هایز ا

قالب شبان بریا و برام مخاطب باان کندت ناگایر اش بهکا گارم ساشه-

هام نظرم و اسنعا هها خ اهد ب  .بالغت سننی

برابر تیلال این عناصر

من ن

عرفانی سک ت کر ه است؛ به یگر سخنت مفاهامِ اسنعا هها و نةا هام عرفانی ا با
ا اک عقلی و حسی نةیت ان
چا چ

یافت و سنگاه بالغت سننی نن انسنه است آنها ا

نظا عقالنی و وقطبی (حقاقت /مواش) خ

بگنواند؛ اشاین وم چندان

سراغِ شبان مواشم ص فاانه نرفنه است (فن حیت .)20 :4031

بیث اش اسنعا معاصرت این مسئله وان اد که اسنعا هت مق لهام تایانی و
مخص ص شبان ا بی ناست؛ بلکه
شیرا نظا تص م ذهن بشر

اندیشه و عةل هر وش ما سا م و جا م است؛

ذات خ ت اش ن ع اسنعا م است .لاکاف و جانس ن

( )4934معنقدند نظا تص م ذهن انسان برپایة موة عهام ک چک اش مفاهام توربی
اکل گرفنه است که بهص ت مسنقام اش توربة ما ناای میا ند و بهخ مخ ت

بر سی معنااناخنی اسنعا ههام چندابکهام...
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ا تباط با ح شههام تص م یگر تعریف نةیا ند .مفاهام توربی م

نظرت اامل

موة عهام اش وابط مکانی پایهام (نظرم باال /پایانت جل  /عقب)ت موة عهام اش
مفاهام هسنیاناخنی فاایکی (مانند م ج
فعالات هام اساسی (مانند خ
تورباات ما که بهط

و ظرف) و موة عهام اش تورباات یا

ن و حرکت کر ن) است .طبق این ویکر ت یگر

مسنقام اش تورباات فاایکی ناای نةیا ندت طباعناً باید اش ن ع

اسنعا م بااند .این تص ات اسنعا م یا اننااعی اش طریق نگاات اسنعا م 4اش

موة عه ام ک چک اش مفاهام توربی و اساسی ذهن ما ساخنا هی و
(گلفا و ی سفی ا ت )1 :4034؛ بنابراین مفه پر اشم اننااعی
ا .

ک میا ند

مفه پر اشم عانی یشه

این ماانت غالباً ح ش مبدأت 2ح ش مفاهام عانی و ح ش مقصدت ح ش مفاهام

اننااعی است؛ مثالً اگر بگ یام« :برام سادن به ما

0

باید اش ایه ست بکشی»ت

واقعت وصال خداوند منعال (قلةرو مفه می مقصد) ا برحسب یک قلةرو مفه می
یگرت یعنی ست کشادن اش واسطه ( ایه) (قلةرو مفه می مبدأ) مفه ساشم کر هایم.
مطلبی مهم که

ها0ست.

ح ش معنااناسی اناختگرا مطرح میا ت بیثِ طرح ا ه-

این بخز اش انز معنااناسیت طرح ا هها اش مهمترین اکلهام ساخنا

مفه می بهاةا میآیند .اسندالل اصلی این سنه اش نظریهپر اشان این است که ما
بهسبب توربة فاایکی خ

اش شندگی و کنز

جهان میت انام ساخنا هایی مفه می

ا بساشیم که اش طریق آنها اناخت قلةروهام اننااعی مةکن میا  .ما ک جانس ن
معنقد است این طرح ا هها سطح بناا م ساخنا اناسیام هسنند که شیربنام اسنعا ه
میس

می ا ند و بدین ترتابت ا تباطی بان توربة جسةانی و قلةروهام اناخنی

فاعترت مثل شبان برقرا میکنند (.)Saeed, 4997: 043

واقعت معنااناسی اناخنی

عبا ت است اش :مطالعة ابطة ماان توربهت اناختِ توسمیافنه و معنا .م ل م برام
تعریف مراحل ساروسل کت تباان ابطة انسان و خدات و اناخت هسنی (قلةرو
مقصد)ت باکةک ح ش وابط «ما و طفل»ت طرح ا هام گسنر ه اش آغاش مرحلة نطفگی
انسان تا شمان فطا (اش اار ما باشگرفنه ادن) ا مطرح کر ه است.
براسا

اصل تةرکات اسنعا هها نگااتهایی بخشی و نامنقا ناند که تنها قسةنی اش

ح ش مقصد ا ت صاف یا تشریح میکنند .آنها برخی جنبههام ح ش مقصد ا
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پر نگ و بعضی یگر اش جنبههام آن ا پنهان میکنند .بدین منظ ت گاهی برام
مخنلف اسنفا ه میا

یک ح ش اننااعیت اش چند اسنعا

کِ

و ح شههام توربیام

منفاوت بهعن ان ح ش مبدأ فراخ انده میا ند؛ هر ح ش مبدأت بخشی اش ح ش مقصد
ا ت صاف میکند و این ویژگی اسنعا هت م جب ایوا تفاوت ماان اسنعا ههایی منعد
میا

که برام یک ح ش مقصدِ یکسان بهکا می وند .هاچ انگا

اسنعا مام

بهتنهایی برام مفه ساشم و ویا ویی با پدیدههام پاچادهت کافی ناست و به هةان
سببت م ل م برام نشان ا ن مراحل سل ک و ا تباط با خداوند منعال و اناخت
هسنیت اش موة عههایی گسنر ه و منن ع اش اسنعا هها بهره گرفنه است.

این

پژوهزت فقط به یکی اش این اسنعا هها پر اخنهایم که مرب ط به مراحل اد جنان تا
شمان فطا او و ا تباطز با ما است.
 .2پیشینة تحقیق
من ن عرفانی ا

تیلال اسنعا ههام مفه می

سالهام اخار ص ت گرفنه است :میة

فا سیت مطالعاتی تاشه بدین ارح

فن حی

کنا

سبکشناسی :نظريهها،

رويکردها و روشها ()000 -020 :4094ت اسنعا مفه می ا تعریف و برام تباان مسئلهت
ا اهدم ن

ا ذکر کر ه است که باشنر برگرفنه اش من ن عرفانیاند؛ مانند اسنعا

اناخنیِ ویز و گااهانگا م

کنا

معارف بهاءولد و اسنعا

عبهرالعاشقین وشبهان بقلی ااراشم .میةدم آساابا م و طاهرم
طرح ا

مثن م م ل م» ()4094ت براسا

حوةی معبد و ن

لاکاف و جانس نت سه مکان ا

النبا
مقالة «بر سی

طرح ا

حوةی

عشقت ل و سخن ا تیلال کر هاند .سالهام ناا

باعن ان بررسی نظامهاي استعاري عشق در پنج متن عرفانی براساس نظرية استعارة
شناختی (هااةیت )4092

انشگاه فر وسی مشهد فاع اده و

یدگاههام هسنیاناسانة ص فاه

با مفه

آنت مؤلف

میبت و اسنعا ههام مفه می عشق اش

قرن و تا قرن هشنم هور م قةرم ا بر سی و تیلال کر ه است؛ اش این سالهت
مقالهام باعن ان «شنوارههام اسنعا م میبت

تص ف» ( )4092اسنخراج و

نقد ادبی چاپ اده است .هااةی با هةکا م اب القاسم ق ا ()4092

مولة

مقالهام یگر
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بر سی معنااناخنی اسنعا ههام چندابکهام...

باعن ان «بر سی اخصات و اندیشههام عرفانی بایاید براسا

410

وش اسنعا

اناخنی»ت اخصات و اندیشههام عرفانی بایاید ا باشخ انی کر ه است.
«کا کر

مقالة

خ انز منطقالطار» ( )4090ن انة لاال

اسنان کالن و نگاات نظا

صا قیت چگ نگی تأثار ساخنا کالن بر ساخت حکایتهام مخنلف منطقالطیرت با
ویکر اعراناسی اناخنی بر سی و نشان ا ه اده است چگ نه ساخنا کالن باعث
ایوا

اسنانی کالن میا

که به خ انشی منفاوت اش اثر میانوامد 1.عالوهبر اینهات

بساا م پژوهزهام یگر ناا

ح ش من ن عرفانی انوا اده است.

ح ش بر سی اسنعا ههام مفه می
است؛ مانند «بر سی اسنعا مفه می ن
هام مفه می

1

غالاات اةس ناا مقاالتی ن انه اده

ی ان اةس» (بهنا ت  )4039و «اسنعا ه-
7

ی ان اةس برمبنام کنز حسیِ خ

3

ن» (کریةی و عالمیت  )4092که

هر و اش ویکر هام اسنعا م لاکاف و جانس ن بهره گرفنهاند .بهنا کالناسنعا
ديوان شمس با قلةرو مبدأ ن

«معرفتت بصرم است» ا بهعن ان اسنعا م ج

معرفی کر ه و کریةی ناا انگا «عرفانت خ اک است» ا بهمنالة گاا بناا ین منن
مطرح کر ه و بدین ص تت ذهنات اسنعا مام خ اکانگا

ا

سراسر ديوان

شمس مننشر کر ه است.
من ن عرفانی فا سیت باشنرین شمانه ا برام ظه
و اشاین ومت باوج
اسنعا ههام م ج

اسنعا ههام ا بی فراهم کر هاند

انوا ادن پژوهزهام ذکرادهت هن ش
اینگ نه من نت

ح ش تباان

آغاش اهام .بیث اسنعا ه اش ن عی

چندوجهیت چند انه ام و بساا پاچاده است .برام

ک اسنعا ه باید اش سطح معنام

ظاهرم کلةه ها فراتر فت و وا

حاطة معنام

اسنعا ه اد .پرسز هام مطرح

مقالة حاضر این است که م ل م برام تباان ابطة

انسان و خداوند منعال و ناا اا

ونیت اناخنی و عاطفی -انگااای

سادن انسان به خدات اش چه ن ع اسنعا ههام

عاطفی -انگااایام اسنفا ه کر ه است و آیا این اسنعا هها قاقاً مانند مراحل سل کت
سلسلهمند و ابکه ا هسنند یا خار .برمبنام این پرسزهات فرضاة پژوهز حاضر این
است که م ل م ت انسنه مفاهام اننااعی اناخت خدات ا تباط انسان با خدات اا
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سادن به خدا و ناا تکامل انسان ا بهکةک اسنعا ههایی فاایکی مانند با ا م ما و
اد ک ک عانات بخشد و بهص تی قابل

آو ؛

ک برام مخاطب

ضةن باید

به این نکنه ناا ت جه کنام که اینگ نه اسنعا هها بهص تی شنوارهوا و ابکهام بهکا
فنهاند.
 .4بارداري -زايش
اسنعا ههام مفه می

شبان ااخاصت منناسب با ویژگیهام فر مت اجنةاعی و
فرهنگ یگر منفاوت

فرهنگیت بهنی م بروش میکنند که با اسنعا ههام فر م یگر

بااند .این اسنعا هها پایههام اسن ا فرهنگی و اجنةاعی ا ند ( Lakoff & Johnson,

 .)4934: 40-47اسنان حضرت مریم
قرآنی است که

( )

و با ا م اوت یکی اش اصلیترین اسنانهام

من ن تفسارم و آثا ص فاه با ها آمده است« .مریم با ا » یکی اش

پرکا بر ترین اسنعا هها

اعر م ل م است.

ديوان شمست «مریم با ا » قلةرو

مبدأ برام مقصدهام گ نهگ ن م ل م واقع اده است و گاا ههام آن بدین ارحاند:
 -لت مریم است.

 -عشقت مریم است.

 -اةس تبریامت مریم است.

 -م ل مت مریم است.

 -عا فت مریم است.

 -هر انسانی مریم است.

بدین ص تت م النا فرم ه است:
متتتریمِ ل نشتتت حامتتتلِ انتتت ا مستتتاح

تتتا امانتتت ش نهتتانی بتته نهتتانی نرستتد
9

(م ل مت )3021 /2 :4010

و:
لت متریمِ آبستتننت یتتک اتا ه کنتتد بتتا متتن
لت ن ِ جهان باادت جتان لَةَعتان بااتد

عاستتیّ و وشهتتتن گفتتتِ شبتتان آیتتد
اینت قصکنان باادت آنت ستتشنتان آیتد
(هةانت )1073-1077

و:
متتریمِ عشتتقِ قتتدیم شا مستتایی عوتتب

ا ناابتتد خِتتر چت نکتته چنتتان فننتته شا
(هةانت )9270
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بر سی معنااناخنی اسنعا ههام چندابکهام...

سال 101ق اةس تبریام برام هةاشه اش ق ناه خا ج اد و م ل م یگر
نن انست او ا مالقات کند .غابت و ت ناگهانی و بیباشگشت اةست م النا ا بازاش
پاز به ناام عشق و هاوان کشاناد.

واقعت م ل م پساش ناافنن اةست او ا

خ یز یافت 44و بدین ص ت ت انست ن

وج

این هةان ن م ب

که اةس

شمان حض ش

آبسننی م ل م به ن ت لیظههام بسطت ا
واقعت

.)011

انگا

حق ا

وج

خ

کشف کند.

ق ناهت آبسنن آن ب  .لیظههام

و اا م عا فانة اوست (پ نامدا یانت :4033

م النات اةس مریةی است که اش ست فنه؛ اما عاسام او

(ن ) شایاده اده و باقی مانده است:
ن ماتتد مش ت گرچتته متتریم بشتتد اش ستتنت

کان ن

و:
اتتةسالیتتق تبریتتا! لتتم حاملتتة ت ستتت

کِتتی باتتنم فرشنتتد بتتر اقبتتال تتت شا ه؟

که عاسی ا بر چر کشتادت آمتد
(م ل مت )1171 /2 :4010

(هةانت )20170 /1

و:
ستتاد صتت تِ وحتتانیام بتته متتریمِ ل
اش آن نفتتس کتته او سترّ وحت پنهتتان اتتد
ایا لی کته تت حامتل اتدم اش آن خسترو!
چ حةتل صت ت گاتر ش اتةس تبریتام

ش با گتتتاهت منتتتاه ش خشتتتکی و ش تتتترم
بکتتر حاملتته ل ا ستت لِ هگتتذ م
بهوقت جنبز آن حةتل تتا او نگترم
چ ل ا م ت و چ ن ل بهس م غاب پرم
(هةانت )02747-02740 /1

جان م النا هةچ ن مریةی حامله به عاسیت حامل اةس است؛ اشاین وم

شبان

اسنعا م می ت ان گفت جان این ااعر عا فت با ا به اسرا الهیت عشق و معرفت
است.

44

گاا

هةة اولاا وج

بعدمت یعنی «عا فت با ا است»ت او با ا به ن م است که
ا و هسنة وحدت آنها ناا بهسبب هةان ن

است .واقعت م ل م

نظریة «وحدت اولاا» ا با اسنفا ه اش اینگ نه اسنعا ه مفه ساشم میکند .ثةر پرهاا
اش حرصو شم و ل بسنگی به این جهانت برخ
پس اش آنکه به ن

ن

حق با جان انسان است .عا فان

حقت آبسنن ادندت هةچ ن مریةانی آبسنن هسنند که اش

حقت
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حاملها ند و اش شندان تعلقات ما م و بندهام اسا ت تن آشا ادهاند (پ نامدا یانت
 .)019 -013 :4033بر این اسا ت جانهام اولاا و عا فان اشآن وم با یکدیگر منیدند
که هةگی اش «ن

واحد» حامله ادهاند؛ به هةان سبب م ل م ماان خ

ناا صالحالدین ش ک

و اةس و

و حسا الدین چلبی که پس اش اةست آنان ا بهجام او

برگایدت تفاوتی ندیده است؛ شیرا هةة آنان آبسنن اش ن م واحد ب ند:
گرچه عاسیبسنة این جستم چت ن گهت ا هایتم
هةچ مریمت حاملة نت ختدایی گشتنهایتم
(م ل مت )41139 /0 :4010

جهانبانی م النات نهتنها «عا فت مریم است»؛ بلکه «هةة انسانها مریماند» .آنها
مسنعد با ا م به ن

وج

خ یزاند و اگر قابلات ا بهص ت بالفعل

عاسیشا میا ند .عاسیشایی بهمعنام تیقق یافنن ج هر الهی

وج

آو ندت

انسان و باان

معا ف و حقایق عرفانی است؛ بنابراین گاا اسنعا م آن چنان خ اهد ب « :حقایق
عرفانیت عاسی است»:
هةه متریمانتد گت یی بته ِ فراتنه حامتل

هةه ح مانتد شا ه ش ماتان ختاکِ تتا م
(هةانت )404 /1

و:
جاتتتتتب اتتتتتةا چتتتتت

مادنتتتتتد

عاستتتتتی شایاتتتتتد اگتتتتتر باایاتتتتتد
(هةانت )7149 /2

و:
جان خ اسنهام ام جانت اینک من و اینک جان
خ اهی که به هر ساعتت عاستیّ نت م شایتد

جانی که تت ا نبت َ ت بتر قعترِ جهتنم شن
شان گلشن خ با م بتر چتا متریم شن
(هةانت )49713 /0

لاکاف و جانس ن

بیثِ تشخاصت 42اسنعا ههام هسنیاناخنی ا اش و جهت

مطرح کر هاند :نخستت با شترین اسنعا ههام هسنیاناخنیت اااایی فاایکی هسنند که
باشنر بهمثابة یک اخصت برجسنه و خاص میا ند؛ و ت ما برام

ک گسنر

توربااتةان با ذاتهام غارانسانیت آنها ا بهاکل انگااههات ویژگیها و فعالاتهام
انسانی

میآو یم .البنهت این و نظریهپر اش معنقدند تشخاصت مسئلهام کلی است و
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بر سی معنااناخنی اسنعا ههام چندابکهام...

اسنعا ههام شیا م ا اامل میا ؛ اما غالباً اش آن جهت که اااا و م ض عات پارام ن
ا ذاتی جان ا مانند انسان فرض میکنامت این و صاحبنظر آن ا

حاطة

اسنعا ههام هسنیاناخنی جام می هند ()Lakoff & Johnson, 4934: 00-01؛ بر این
اسا ت

گاا هام کلیترت جهان و اجاام آن و هرآنچه مایک ن باادت با ا است و

اشنظر م النا شمانت 40شمانت جهان و جةلة ذ
شمان چه انتد کانتد لتز چته کااتنهام؟
ش ت ستتت حاملتته هتتر ذ هام بتته ستترّ گتتر
چتتههاستتت اتتکم ایتتن جهتتان پاچتتاپاچ

اتت با ا به ن و عشقاند:
ش ت ست حامله و حةتل او تت متی انتی
بتتته ت حاملتتته ا متتتدتی بپاچتتتانی
کتتا او باایتتد انتتاالیق و بانتتگِ ستتبیانی
(م ل مت )02024-02043 /1 :4010

و:
و و ال بتتا قافلتته! تنهتتا متترو

مرحلتته!

شیرا که شاید فننتههتا ایتن وشگتا حاملته
(هةانت )20227 /1

و:
اتتتد حاملتتته هتتتر ذ ه اش تتتتابز وم او

هتتر ذ ه اش آن لتتذتت صتتد ذ ه هةتتیشایتتد
(هةانت )1092 /2

و:
ام ل س م لدا ا ! ام یا س م یتا ات !
هر س مت اةع و مشعلهت هر س مت بانگ و مشتغله

ام پاسبانت بادا ا ! خفنه نشاید پاستبان!
کامشب جهانِ حامله شاید جهتانِ جتاو ان
(هةانت )43704-43704 /0

ابکههام سلسلهمراتبیام پاچاده اش اسنعا هها

ديوان شمس ا میت ان یافت که

نشان می هند اسنعا ه اغلب نة م مشخص اش اسنعا اننااعیتر است که
باالتر قرا

سطیی

ا  .اسنعا ههام « ل /جان /عشق /اةس /م ل م /انسان /شمان /شمان/

جهان /ذ هت با ا است»ت

نهایت میت انند ن عی خاص اش اسنعا

«مایک نت با ا است» قلةدا ا ند؛ بنابراین انگا

اننااعیتر

«مایک نت با ا است» گاا

سال  / 3اةا 04

413

بناا ین منن میس

میا

که ذهنات اسنعا م با ا اِنگا م ا

شمس باشتا ا ه است:
جتتان کتتل بتتا جتتان جتتاو آستتاب کتتر
هةچتت متتریمت جتتان اش آن آستتاب جاتتب
آن مستتایی نتته کتته بتتر خشتتک و ترستتت
پس ش جتانِ جتان چت حامتل گشتت جتان

سراسر ديوان

جتتتان اشو ُ ّم ستتتند جاتتتب کتتتر
حاملتتتته اتتتتد اش مستتتتاحِ لفریتتتتب
آن مستتتایی کتتتا مستتتاحت برترستتتت
اش چنتتان جتتانی اتت حامتتلت جهتتان
(م ل مت )4431-4430 /2 :4039

 .3جنین -طفل -دايه -مادر
شهدان ما

جنان ا

ون خ

میفشا

و میدو و مقاد میکند .جنان هم با گذ

شمان اد میکندت حم ا میاکافد و به جهانی فرا پا میگذا  .اولاا و مر ان حق
ناا عالم حس ا خانهام تنگ مییابند و بهسبب وج

این میدو یتت خ

ا

هم

میکشندت اندا هایشان ا به هم میفشا ندت ست و پا بسنه میمانند و سرانوا ت برام
هایی اش این تنگنا ناام حسی ا

میدو حاات فر م خ یز

هم میک بند و

ویران میکنند تا خانهام فرا ت و قصر و سرایی اایسنة وح خ یز بساشند (هةانت /0
 0103بهبعد)؛ بر این اسا ت

اعر م النات «جهانت حم است» و «انسان /عا فت

جنان است»:
چتت آ و گِتتل بتتته آ و گتتتل ستتتپر م
ش گتتتتر شهتتتتام جستتتتةانی بوَستتتتنی
بوستتتنی ش ااتتتکمِ متتتا کتتته نااستتتت

قةتتتاشِ وح بتتتر گتتتر ون کشتتتادم
بتتته گتتتر شهتتتام وحتتتانی ستتتادم
ستتتت م بابتتتتام عقالنتتتتی ویتتتتدم
(م ل مت )23214 -23219 /1 :4010

و:
باشآ به شندا ِن حِم تا خلقنت کامل ادن
هست این جهان هةچ ن حمت اینجةله خ ن شان میخ م
جان ا چ بر ویاد پَرت اد باضة تن ا اکست
جانت جعفر طاا اد تا مینةاید جعفرم
(هةانت )23377-21371 /1
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و:
انتتتدکى جنتتتبز بکتتتن هةچت ت ن جنتتتان
وش جهتتتتانِ چتتت ن حتتتتم باتتتترون َوى
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تتتتا ببخشتتتندت حتتت ا نتتت بتتتان
اش شمتتتتان عرصتت تة واستتتتع اتت ت ى
(م ل مت )0434-0434 /4 :4039

امکانات شبان و ناروم آن

خلق توربههام وحی و تص یر ع الم معن مت

مسئلهام است که ت جه به آن هة ا ه باشنر اده است« .عا فان آگاهترین کساناند
نسبتبه ساحت خالق شبان و ت اناترین کساناند

بهرهبر ا م اش این خالقات»

(افاعی کدکنیت  .)217 :4092ااعر اش هگذ ذهن و شبان خ ت جهانهایی بینهایت
ا

برابر یدگان ما میگسنر و

جاذبة وابط اسنعا م کلةههام او و

نظا م ساقایی سخنزت این جهانها

ذهن ما آفریده میا ند.

ساطر

نگاه اسنعا م

م ل مت مثلث خدات ولی و سالک با اسنفا ه اش مثلث ما ت ایه و طفل تباان میا .
شبان اوت «ولیت ایه است» و «لطف ولیت اار است»:
چ من مخة ِ آن اار ت سرِ شما نةتی ا
مرا چ ن ایة فضلز به اارِ لطف پترو ه استت
(م ل مت )41494 /0 :4010

نگاات «جانت طفل است»ت سالک به مکنب اسنا و پار خ می و :
ام ختتدا ایتتن طفتتل ا مکنتتبز پاینتتده ا !
طفلِ جان مکنتبز استنا استنا ان اتده استت
ام ختتدایا تتتا ابتتد بتتر متت کبز پاینتتده ا !
لشکر ین ا ش ااهمت اتةس تبریتامت ضااستت
(هةانت )44200-44202

پس اش آنت م النا مهر ما م ا بدون ماانوی ایه طلب کر ه و این مسئله ا بهمثابة
تةثالی برام خ اسنن لطف حقت بدون واسطه بهکا بر ه است .او این مقا

ا برترین

جهها و فاع ترین مناشل سل ک نشان ا ه است .خ اسنن لطف حقت بدون واسطة
مر ت ویژ عا فانی است که به آخرین جة کةال وحانیت یعنی مقا فنام

حق و

اتیا با او سادهاند (هةاییت .)724 /2 :4070

ایتتتهت عا یّتتته بتتت وشم ستتته -چتتتا
متتن نخت اهم ایتتهت متتا ت خت شتتتر استتت
متتتن نختتت اهم لطتتتفِ مَتتته اش واستتتطه

متتتا ا متتتا ا تتتت گاتتتر انتتتد کنتتتا !
م ستتیا متتنت ایتتة متتن متتا استتت
کتتته هتتتالک قتتت اتتتد ایتتتن ابطتتته
(م ل مت 197 /1 :4039ت  744و )744
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(ع)

یکی یگر اش م تافهام م ل مت اسنان حضرت م سی
فرع ن فقط اش اار ما

خ

است که

قصر

ن ااد و اار هاچیک اش ایهها ا نپذیرفت (قرآنت قصص:

 .)40-42م النا این اسنعا ه ا برام تباان مسئلة اتصال مسنقام به خدا و فَراغت اش یگر
واسطهها بهکا بر ه و سرو ه است:
حاثةتتتتتتا کنتتتتتتنم فَ َلّتتتتتت ا اتتتتتتطرَه
هتتتر شمتتتان نقشتتتی کنتتتی مغتتتاِ متتتا
هةچتت م ستتی کتتم ختت یم اش ایتته اتتار

بتتتا شجاجتتتة ل پتتترم ختتت ان تتتت یام
متتتا صتتتیافة ختتتطّ و عنتتت ان تتتت یام
شانکت ته مستتتت اتتتار و پستتتنانِ تت ت یام
(م ل مت )47104-47123 /0 :4010

اسنعا هها عة ماً براسا

تشابه اکل نةیگارند؛ بلکه برمبنام شمانههام توربههام

میاطی ماان و ح ش مفه می منفاوت پدید میآیند ( Lakoff & Johnson, 4934:

.)200

فرهنگ ما ایراناانت ما

ایراناانت مقا

و ن لدکه 40ن انه است« :

نقشی ویژه ا

نظر

ائةی مر با مقامی که یک شن یا یک لبر ا ت به هاچ وجهت قابل مقایسه

ناست» (.)410 :4030

خان ا ایرانیت اش گذانه تا امروشت شن

نقز ما ت ا ام

جایگاهی مینر و اایسنه ب ه و هست:
اعنقا بر این ب

که فر خانه با کدبان و کدخدات هر و پا ند ا

و باآنکه و

ساال مت طباعناً اشآنِ پد خان ا ه بهاةا می فت و پساش وم به پسرش می سادت
فرشندانت ملا ب ند که هم اش پد فرمانبر ا م کنند و هم اش ما

(سنا مت :4071

.)22-24

ديوان شمست خداوند یکی اش ح شههام مفه می اننااعی است که برپایة نظریة
قالب ح شهام آاناتر بهنا «ما »

معاصر اسنعا ه
مفه می با اننخا

ویژگیهایی خاص اش یک ح ش معنایی میت انند با احساسی

جةلهها ا تغاار هند.

هر فرهنگت جامعه و

یکی اش توربههام عا و جهانی ب ه است .ما
میا

ک و باان میا  .اسنعا ههام

هر شمانیت «ما » و توربة ااننزت
نةا شایندگی و پرو ندگی میس

و بر این اسا ت نشانه ام کالن اش خداوند منعال ا

است .اگر ما

که عبا ت اش آفریدن

نباادت جسم انسان ساخنه نةیا  .چنان نگرای و کا بر آن بهمثابة

اسنعا ه نشان می هد اگر خدا نباادت هاچ انسانی آفریده نةیا

و وح هاچ انسانی

بر سی معنااناخنی اسنعا ههام چندابکهام...
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بافت اجنةاعی و حافظة جةعیت مق لهام

کامالً عاطفی و احساسی است و عاطفة ما م یکی اش اصالترین عاطفهها
انسانی بهاةا می و  .م النا با خلق مفه
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اسنعا م «خداوندت ما

وابط

است»ت به عاطفه-

ساشم فضا وم آو ه و ت جه مخاطب ا به سرچشةة اصلی مهر و لطف برانگاخنه
است .افاایز با احساسی جةلههات م جب افاایز باو پذیرم مفاهام و گاا ههام
م ل م برام مخاطب میا .

اکل شیرت ویژگیهام قلةرو مبدأ (ما ) ا نشان

ا هایم:

شکل  1ويژگیهاي مادر (قلمرو مبدأ)
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بشن اش ق ل ختدا هستت شمتانت مهتد اتةا

گر نب

طفتل چترا بستنة گهت ا ه ات ؟
(م ل مت )134 /2 :4010

م النا پا سنه

قرآن كريمت اش

کال خ ت به آیات قرآن اسننا کر ه است.

ان اع اسنعا ههام اناخنی برام تباان مخاطب اسنفا ه اده و مثالً شمان بهمثابة گه ا ه
و آسایشگاهی برام انسان نظر گرفنه اده است« :الَّذِم جَعَلَ لَکُمُ األ ضَ مها اً» (قرآنت
طه)10 :؛ بنابراین

تص یرساشم این ااعر عا ف ناا کل جهان بهمثابة مهد انسنه

اده و گاا ههام این بات چنان است:
خداوندت ما است.
ک ک

انسانت طفل است.

شمانت مهد است.

وهلة نخستت بهلیاظ جسةانی به ما

بهعن ان منبعِ تغذیه نااش ا .

م ل م با اسنفا ه اش توربة «نااش جسةانی ک ک به ما » (قلةرو مبدأ)ت «نااش وحانی
انسان به خدا» (قلةرو مقصد) ا تفهام کر ه است .ک ک لبسنة ما
ناا اباه هةان لبسنگی ا به خداوند منعال ا  .م النا
گاا هامت بساا م اش ویژگیها و فنا هام ما

است و عا ف

چا چ

باشنةاییِ

ا برام تباان ا تباط با خدا و

ک

ویژگیهام ذات حق به کا بر ه است .او و صفت با ش قهر و لطف الهی ا با مهربانی
و سختگارم ما نشان ا ه و سرو ه است:
بتترآ ستتنگِ گتتران و هتتان متتن بشتتکن
اگتتر ستتاام لتتب تتت نبتت گفنتتة متتن
پت تیِ ا ت لتتتب او ا فروبتتتر ست ت شن؟
چ ت طفتتلت باهُ تده گ یتتدت نتته متتا مشتتفق
بس ش و پتا ه کتن و بتر ان و بترهتم شن
وصتتد هتتان و جهتتان اشبتترام عتتا لبتتت
(هةانت )24939-24937 /0

و:
بچتتته متتتىلتتترش اش آن نتتتاز حوتتتا
نتتتامجتتتان بستتتناند و صتتتد جتتتان هتتتد

متتتتا مشتتتتفق آن غتتتتمت اتتتتا کا
آنچتتته وهةتتتتت ناایتتتدت آن هتتتتد
(م ل مت )201-200 /4 :4039

م ل مت عشق انسان به خدا و عشق خدا به انسان ا اش طریق وابط ما  -فرشندم
تعریف کر ه و

بناان هسنیاناخنی ومت خداوند منعال ما م است که باید اش او

ا تااق کر  .انسانْ خ نخ ا هت بعد اارخ ا ه و سپس لقةة برگارند خداست:
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ایتتتن شمتتتان چتتت ن گتتتاه ا طفلکتتتان
بهتتر طفتتالنت حتتق شمتتان ا مهتتد خ انتتد
خانتتته تنتتتگ آمتتتد اش ایتتتن گهتتت ا ههتتتا

410

بالغتتتتان ا تنتتتتگ متتتتى ا مکتتتتان
گت ت ا هت اتتتار بتتتر طفتتتالن فشتتتاند
طفلکتتتتان ا شو بتتتتالغ کتتتتن اتتتتها!
(هةانت )0717 -0711 /1

 .5پیوندهاي مادر :پستان و شیر
یگر پا ندهام ما که بهاکل اسنعا مت

باشتا

معانی ااعر مؤثر ب هاندت «پسنان»

و «اار» هسنند .لاکاف و جانس ن معنقدند« :اا ه و نظا اسنعا ههام مفه میت قرا ا م
و لبخ اهی و یا صرفاً ا ام شمانة تا یخی ناست؛ بلکه تاحد شیا م براسا

وجه مشنرک

ماهات جسةانی ما و ابطة آن با ناام پارام نی و توربههام وشانه اکل میگار » ( Lakoff
.)& Johnson, 4934: 201

است که معنا براسا

نظریة معنااناسی اناخنیت مفه ِ «توسم» باانگر این

توربه و بهویژه توربة بدنی ایوا میا  .بهاعنقا لاکاف و

جانس ن« :آنچه که توربه میکنامت آنچه که میت اند برایةان معنایی اانه باادت چگ نگی
ک توربه و چگ نگی تفکر

با

آنت کامالً به وج

بدنی ما وابسنه است» (هةانت .)449

وقنی ک ک شا ه می ا ت بدن ما برام تغذیة او اار ت لاد میکند و معة الً این اار
ستکم تا یک سالت تنها غذام اصلی ن شا است؛ بنابراین اار (اعم اش اار انسان یا

حا ان)41ت چاام جا غذا ناست .اار

ا ه اده است؛ یعنی

صد قرا

مقد ترین جام بدن .برام ساخنه ادن اارت پس اش خ

ن غذا باید غذا سِارم

صع م بهس م سانه اانه بااد و اشاین ومت با ها تصفاه میا  .موة عِ این
ویژگیها سبب اده است «اار»

ديوان شمست قلةرو مبدأ برام معانی غابی ا .

گاا ههام اینگ نه نگرش عبا تاند اش:
عشقت پسنان است.

ن ت اار است.

و بر این اسا ت م النا سرو ه است:
نتت ِ الستتتت آاتتکا بتتر هةتته عشتتاق ش

انسان /عااقت طفل است.
کا سر پستنان عشتقت نت

الستنز مایتد

(م ل مت )9010 /2 :4010

و:
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اش سر پسنان عشق چ نکه متی اتار یافتت

قامتت ستروم گرفتتت ک کتکِ یتکمهتته
(هةانت )21044 /1

و:
ل چتتت خاتتتال او تابتتتد ش جةتتتال او
طفتتتلِ لِ پرستتت ا آغتتتاش کنتتتد غ غتتتا

ل بنتتتد بد ّانتتتد او ا ننتتت ان بستتتنن
پستتتنان کتتتریم او آغتتتاش کنتتتد جَستتتنن
(هةانت )49701-49700 /0

و:
چتتر و اتتارین اش غتتذام عشتتق ختت
طفلتتتیت خلاتتتل
آختتتر انتتتد غتتتا
آن هتتتا کتتتن! آن جنتتتان انتتتد اتتتکم

تتتتا پتتترت بتتتر ویَتتتد و انتتتی پریتتتد
41
اش ستتتر انگشتتتتت اتتتارم متتتیمکاتتتد
آ حاتتتت انی ش ختتتت نی متتتتیمایتتتتد
(هةانت )3120-3122 /2

و:
س به س گشنم که تا طفل لم خامز ا
طفلِ ل ا اار ِه متا ا ش گتر ش وا هتان

طفل خسپد چ ن بونباند کسی گهت ا ه ا
ام ت چا ه کر ه هر ت صد چ من باچا ه ا!
(هةانت )4121-4121 /4

مفه
.)423

مبدأ میت اند ت صافگر تعدا شیا م قلةرو مقصد بااد (ک وکسس47ت :4094

ديوان شمست قلةرو مبدأ «اار»

ا تباط با قلةروهام مقصد منفاوت

43

بهکا گرفنه اده است و اش س م یگرت قلةروهام مقصد اامل «عشق»ت «ن »ت
«معرفت» و ...هةگی اش ن عِ مفاهام اننااعی لذتبخزاند .ما انسانها این مفاهام
اننااعی وحبخز ا بهص ت قلةروم غارفاایکی
یکدیگر

ک میکنام که اجاام آن با

حال تعاملاند .اش طریق تعةام ا ن این م ا

فراگار که تةا این اسنعا هها ا

میت ان گفت اسنعا هام

برمیگار (مانند« :عشقت اار است» و «ن ت اار

است») ت مرب ط به نظا فکرم م النا بدین ارح است :معانی لذتبخز عالم غابت
اار هسنند؛ آنچه اش مکادن پسنان حاصل میا ت اار گر و مطب ع ما
ک ک با مکادنت اار ا اش سانة ما

است؛

به اعةاق بدنز میکشد؛ بنابراین بهرهگارم اش

اارت معا ل بهره یافنن وح اش معا ف و لذتهام وحانی است.
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آنچه باید چشاده ا ت طعم عشق و ما عالم غاب است .این طعم

411

ست

تقابل با تةا ماههام ناا قرا گرفنه و اه چشادن آنت «بیماگی» ناا و مافاهاست« :اما
ت [به]سبب ن ایب هرت بیماه گشنهام .اکن ن ن ماد مباش! باش ماهات بدهام [ .]...ت

ا اش

مقا بیماگیِ خاک تا بدینوا که ماههاستت سانادیم و ت منکِر ب م قد ت ما ا .ناا ت

ا

برسانام به ما آخرت» (بهاءالدین ولدت  .)04-04 /4 :4032م النا برام تفهام ترک تعلقات و
ما یات نااییت و ت جه به معانی و معا ف عرفانیت اش اسنعا
باشگرفنن) اسنفا ه کر ه است که

«فطا » (اش اار

ا امه به آن خ اهام پر اخت.

 .7فطام
م ل م با ها با پا سنگی مرحلهام اش پسِ مرحلهام یگر سخن گفنه و ما تکامل
ا عب

اش مراحل انسنه است 49.نقطة اروع تکامل انسانت تبدیل ادن اش جةا به

ماو ام آن است و ا تااق جنان اش خ ن ما
نباتی (ق

لیظة اننقال اش عالم جةا به حاات

ناماه) ص ت می گار ؛ سپس طی اط ا من الیت به نشئة حا انی می سد و

آنچه وح حا انی نا ا ت اعضا و ا کان وم ا به فعل و حرکت میآو  .این سِار
ط النی که

ناام حمت جةا نطفه ا به جنان مُد ِک تبدیل میکندت اش نظر م النا
که حاصل آنت ترقی اش مرحلة جةا به مرتبة عقل است و

ن عی معراج تلقی میا

ااعر اش آن به «معراج جنانی» تعبار کر ه است (م ل مت  .)110 /0 :4039این تی ل مسنةر
اش جةا به حاات که
جةا اش اصال

شندگی انسان بهط

منظم و پا سنهت مایة حاات ا بهص ت

به ا حا مننقل میکندت «تص یرم اش نشئات حاات ا نشان می هد که

هر وشت کا وانهام حاات ا اش اصال

به ا حا و اش ا حا به خاکدان عالم و اش خاکدان

عالم به نشئة یگر مننقل مینةاید» (ش ینک

م الاد ثالثه پا سنه

ت )111 /4 :4010؛ بنابراین عناصر ا بعه و

معرض ک ن و فسا ند و هریک اش اجاام هسنی برام سادن

به کةالی مقد و مةکنت

مرتبة باالتر منیل میا ند .چنان پ یایی و حرکنی

مسار کةالت مسنةر است .م النا برام تباان این مراحلت اش اسنعا «عب
است» اسنفا ه کر ه است .فطا یعنی اش اار باشگرفنن و

کر نت فطا

شبان ص فاه عبا ت است

اش :انقطاع اش عا تها و اخالق شاتت پرهاا نفس اش اه تهام جسةانیت و تودید
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حاات وحانی ( هخدات « :4077فطا »)؛ بر این اسا ت و فطا اسنعا هام اش ترکِ ناا و
وابسنگی هایز است؛ یعنی پلی که باید اش آن عب

کر و اش جهانی ک چک به جهانی

با گ ساد.
نگرش م ل مت هرگ نه تبدیل مااج
م ج

شنده اش غذایی که

ناام آکل و مأک ل سبب میا

مرتبة ما ون استت فطا یابد و غذایی

مرتبة برتر و

مناسب مااجز به ست آو ؛ چنانکه ک ک وقنی اش اکم ما شا ه میا ت اش خ ن
که غذام او

ناام حم ب ه استت فطا حاصل میکند و بهجام آنت اش اار ما
24

ا تااق مییابد که اش جنس هةان خ ن است؛ سپس وقنی و ان اارخ ا گی پایان
مییابدت او اش اار جدا میا  .هاچ م ج م

جهانت برام بقام خ ت اش خ

ن

طعا بینااش ناست و هرکس برحسب مقا و مرتبهاش به غذا نااش ا  .طفل پساش و
سال باید اش اار باشگرفنه ا

تا بهاقنضام سنزت غذایی بهنر و منناسب بخ

.

م ل م اش اینگ نه اسنعا ه کةک گرفنه است تا این مسئله ا باان کند که سالک عا ف
ناا مانند اجاام هسنیت مراحل سل ک ا طی میکند؛ بدین ص ت که سالک
مرگت اش حاات ناایی هایی مییابد و به حااتی تاشه پا میگذا
غذاهام شمانیت با غذاهام برین آانا میا
اوج ای ن تکامل تد یوی و مسنةر ا

وج

پی

و پس اش فطا اش

و با اسنفا ه اش آنها اد مییابد .نقطة
انسان کامل میت ان یافت .بقام عا ف

وابسنه به ا تااق وحانی اوست و فطا اش تعلقات شمانی به چنان ا تااقی میانوامد؛
چنانکه مثنوي معنوي میخ انام:
ایتتتتهام کتتتت طفتتتتل اتتتتارآمتتتت ش ا
گتتتتتر ببنتتتتتد اه پستتتتتنان ا بَتتتتترو
شانتتک پستتنان اتتد حوتتا ِ آن ضتتعاف
پتتتس حاتتتات ماستتتت م قتتت ف فطتتتا
چتت ن جنتتان بتت آ متتیت بُتتد ختت ن غتتذا
اش فطتتتا ختتت نت غتتتذایز اتتتار اتتتد
وش فطتتتتتا ِ لقةتتتتتهت لقةتتتتتانی اتتتتت

تتتا بتته نعةتتت ختت ش کنتتد پتتدف ش ا؟
برگشتتتتاید اهِ صتتتتد بستتتتنان بَتتتترو
اش هتتتاا ان نعةتتتت و خت ت ان و غاتتتف
انتتتدکانتتتدک جهتتتد کتتتن تتتمّ الکتتتال
اش نوتتتست پتتتاکی بَتتترَ متتتؤمن کتتتذا
وش فطتتتتا اتتتتارت لقةتتتتهگاتتتتر اتتتتد
طالتتتتتبِ ااتتتتتکا پنهتتتتتانی اتتتتت
(م ل مت )12-01 /0 :4039
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كلیا شمس ناا م النا فرم ه است:
ش خ ن ب غذا اول و آختر اتد خت ن اتار
پتتیِ نتتان بدویتتد یکتتیچنتتد بتتهتاویتتر
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چ ندانِ خِر ُستت اش آن اتار بوَستنم
ختتدا ا غتتذایی کتته ش تاویتتر بوَستتنم
(م ل مت )41107-41101 /0 :4010

شبان م ل مت «جهانت ایه است»ت «نعةتهام ناات اار است» و «بشا تهام
غابیت غذاست»؛ براسا

این اسنعا ههات برام سادن به خبرهام خ ش عالم غاب باید

اش نعةتهام ناا فطا یافت:
چتت ایتتة ایتتن جهتتانت پستتنان ستتاه کتتر
خُنُتتک طفلتتی کتته نتتدانِ خِتتر یافتتت!
بشتتتتا تهتتتتام غابتتتتی اتتتتد غتتتتذایز

گلتت گار آمتتدت چتت ن اتتهد اتتارش
هتتتد شیتتتن ایتتته و اتتتار و شحاتتترش
ش اتتتتتارش وا هاناتتتتتد اش بشتتتتتارش
(هةانت )40490-40494

و:
ام بنتتد اتتارِ تتتن! هستتنی تتت استتارِ تتتن

نتتدانِ خِتتر بنةتتا! نعةتتت خت

هةت ا ه!

(هةانت )20071 /1

 .6نتیاله
ابکهام اش وابط اسنعا م

نظا اناخنی م النا وج

شمان نطفه بسنن و تشکال ادن جنان

ا

که بهاکل شنوارهام اش

حم آغاش میا

و تا هنگا فطا ک ک

ا امه مییابد تا بدین ص تت موة ع مفاهامت گاا ههات توربههام عرفانی و جهانبانی
م ل م تباان ا  .این اسنعا هها الگ یی جامع اش انسان کامل و مراحل تکامل انسان ا
ااعا این ااعر عا ف تباان میکنند .هةانگ نه که انسان

آغاشت نطفهام ناچاا

است و سپس به ترتابت جنانت طفل اارخ ا ه و بعد ک کی وساله میا

که

میت اند گ ات به ندان گار ت ا تقام او به عالیترین مراتب عرفانی هم به هةان
ص ت امکانپذیر است .عا فانی که توربههام نا
تعبارهام اخصی مخنص به خ
تص یرهام ابنکا م

اخصی اانهاندت تصاویر و

ا ا ند و فر یت و خالقات آنها اش خالل

سخنانشان کشف میا  .بهنظر می سد

اعر م ل مت
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اسنعا ههام چندابکهام بهگ نهام خالق و نا

بااند که مراحل سل ک ا با اسنفا ه

اش شبانی ن باشنةایی میکنند.
ديوان شمس میت ان یافت

ابکههام سلسلهمراتبیام پاچاده اش اسنعا هها ا

که نشان می هند اسنعا ه اغلب نة م مشخص اش اسنعا
سطیی باالتر قرا

اننااعیتر است که

ا  .اسنعا ههام « ل /جان /عشق /اةس /م ل م /انسان /شمان/

شمان /جهان /ذ هت با ا است»ت

نهایت میت انند ن عی خاص اش اسنعا اننااعیتر
«مایک نت با ا است»ت گاا

«مایک نت با ا است» قلةدا ا ند؛ بنابراین انگا

سراسر ديوان

بناا ین منن بهاةا می و که ذهنات اسنعا م با ا اِنگا م ا
شمس باشتا

ا ه است.

اگر اسنعا هها اش شندگی وشمر مر
نة نههایی برجسنه اش ح شههام م

نظر ا باشتا

گسنر گی و اثربخشی کالناسنعا
اسنعا ههایی است که

اننخا

ا ند و عناصر م

«خداوندت ما

هندت بهنر

مقایسه

ک میا ند.

است»ت یکی اش برجسنهترین

ک و اناخت عرفان ا بهاکلی بهنر ماسر میکند .اینگ نه

اسنعا ه وان و افاف است و ساخنی مناسب ا  .یکی اش اسن ا ترین پا ندها
شندگیت ابطه ام است که ماان ما
مبدأ (ما

اعر م النات این ح ش

و فرشند برقرا میا .

و فرشند) نة نهام افاف و ق م برام باشنةایی ح ش مقصد (خدا و انسان)

است .نکنة خ

ذکر با این مسئله آن است که ن عی وحدت نگاه

ساخنا هام م ل م یده می ا  .او نگرای واحد ا

که

تص یرها و

یک تص یر کان نی

منةرکا اده است و تةا ساختها و تص یرهام فرعی گِر آن میچرخند .م ل م با
بهرهگارم خالقانه اش اینگ نه اسنعا ه و پا ندهام آن (پسنان و اار)ت وابط ماان
انسان و خدات و چگ نگی سادن انسان به خدا ا تباان کر ه است و بنابراینت
اسنعا ههام او اش ن ع هسنیاناسانهاند.
پینوش ها
4. metaphoric mapping
2. source domain

بر سی معنااناخنی اسنعا ههام چندابکهام...
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0. target domain
0. image schemes
.1

 -صا قیت لاال (پایاا « .)4090کا کر اسنان کالن و نگاات نظا

خ انز منطقالطار» .جستارهاي

زبانی .ش .)24( 0صص.407-421
 میةدم آساابا مت علی و معص مه طاهرم (پایاا و شمسنان « .)4094بر سی طرح ا حوةیِ معبدمثن م م ل م» .1 .ش .)20( 0صص.420-91
ون
 هااةیت شهره (تابسنان و پایاا « .)4092شنوارههام اسنعا م میبتش .22تهران .انشگاه تربات مد

تص ف» .نقد ادبی.1 .

 .صص.03 -29

 هااةیت شهره و اب القاسم ق ا (پایاا « .)4092بر سی اخصات و اندیشههام عرفانی بایایدوش اسنعا ه اناخنی» .جستارهاي ادبی .)432( 01 .صص.440-71
بسطامی براسا
 .1اشجةله:
 -لطانیت شهرا ( .)4039مفهوم سازي در عرفان ايرانی :بررسی تعدادي از استعارا

متون عرفانی از ديدگاه

معناشناسیِ شناختی .سالة کنرم .به اهنةایی ضا مقد کاا .انشکد شبانها و ا باات خا جی .انشگاه
تهران.
 ش ینفکرت مژگان ( .)4092استعارههاي مفهومی در معارف بهاءولد با تأكید بر استعارههاي رويشی.پایاننامة کا اناسی ا اد .به اهنةایی مریم صالییناا .انشکد ا باات و عل انسانی .انشگاه
فر وسی مشهد.
ی ان اةس» .نقد ادبی.0 .

 .7بهنا ت مانا (تابسنان و پایاا « .)4039بر سی اسنعا مفه می ن
ش .44تهران .انشگاه تربات مد  .صص.440-94
 .3کریةیت طاهره و ذوالفقا علّامی (شمسنان « .)4092اسنعا ههام مفه می
کنز حسی خ

ن» .نقد ادبی .1 .ش .20تهران .انشگاه تربات مد

 .9عد سةت استت اةا

ی ان اةس برمبنام

 .صص.413-400

فنر و عد سةت چپت اةا اباات ا نشان می هد.

.44

اتتةس تبریتتا ا بتته اتتا ندیتتد
گفتتت :اگرچتته بتته تتتن اشو و یتتمت
ختتت اه او ا ببتتتان و ختتت اه متتترا

خ ت ش یتتد هةچ ت متتاهت پدیتتد
بتتی تتتن و وحت هتتر و یتتک وحتتام
متتن وِیَتتمت او متتن استتت ام ج یتتا!
(سلطانولدت )74 :4039

.44

پاشتتنر آ تتت ام پتترم! اش تُرُاتتی تتت یی بتترم

تاج و کةتر عطتا کنتی بختتِ بلنتد متی هتی
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جتتان بتته هتتاا ول لتتهت بهتتر ت ت گشتتت حاملتته

کآتز عشق خ یز ا ت به ستپند متی هتی
(م ل مت )21094-21094 /1 :4010

.40

بر سی باو ها و نگرشهام باسنانی ناا وان میا

42. personification
نظر گرفنه اده
شمان بهمثابة ما

است .م ج ات اش شمان آفریده میا ند و هرچه اش شمان پدید میآیدت جان ا

و هرچه به شمان

باشگر ت وبا ه جان مییابد« .سرن ات شمانت با گرفنن و شایادن مسنةر و اکل و شندگی بخشادن
به هر چاا بیجان و سنرونی است که به خاک باشمیگر » (الاا هت .)209 :4071
40. Theodor Noldeke
 .41جایگاه اار

سانة آ می ناا وجه تةایام برام انسان با حا ان است:

آ متتتی ا اتتتار اش ستتتانه ستتتاد

اتتار ختتر اش نتتامِ شیرینتته ستتاد
(م ل مت )4102 /0 :4039

« .41ما ابراهام بهوقت وال ت او اش ارط نةرو بنرساد؛ وم به ک ه نها ؛ فرا غا م ساد؛ ِ شهت
او ا بگرفت؛ آن غا اد؛ ابراهام ا -علاه السال  -بنها و او ا اار ا و قةاط پاچاد و آن
غا بنها ؛ سنگی فرا ِ آن غا نها و به خانه آمد [ .]...خدام -تعالی -ابراهام ا الها ا تا و
انگشت ابها خ

هن میگرفت و میماید .اش یکی طعم انگبان یافناد و اش یکی طعم وغن»

(ناشاب مت .)72 :4071
47. Kovecses
 .43مثالً

بات شیرت «عشقت اار است»:

عشتتتتقت اتتتتار و عااتتتتقانت اطفتتتتالِ اتتتتار
طفتتتل اتتتار اش شختتتمِ اتتتار ایةتتتن بُتتت َ
کتتتدامان پتتتر هت پنهتتتتان بتتت عشتتتتق؟
عشتتتق چتتت ن خ اتتتادت ناگتتته ستتتر کنتتتد

ماتتتتتتانِ پنوتتتت تة صتتتتتتدتتتتتتتام او
بتتتتتر ستتتتتر پستتتتتنانِ اتتتتتارافاام او
کتتتتس ندانتتتتدت کتتتتس نبانتتتتد جتتتتام او
براتتتتت تتتتتتا آستتتتتةانت غ غتتتتتام او
(م ل مت )20141-20142 /1 :4010

.49

ام مستتتتتتافر! ل منتتتتتته بتتتتتتر منالتتتتتتی
شانکتتتت ته اش بستتتتتتاا منتتتتتتال فنتتتتتتهام
ستتتهل گاتتترش تتتتا بتتتهستتتهلی وا هتتتی

کتتته اتتت م خستتتنه بتتتهگتتتاه اجنتتتذا
تتتت ش نطفتتتته تتتتا بتتتتههنگتتتا اتتتتبا
هتتتم هتتتی آستتتان و هتتتم یتتتابی ثتتت ا
(هةانت )0021-0020 /4

« .24اینکه اار ما ت ص ت اسنیالهیافنة خ ن طةث اوستت مبنی است بر ق ل اطبا و حکةا؛ اشجةله
ابنسانا با

تغذیة طفل ن شا مین یسد :و اما کافاة ا ضاعه و تغذینهت فاوب ان یرضع ما امکن بلبن
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اُمّه فانَّهُ اابه االغذیة بو هر ما سلف من غذائه و ه فی الرحم اعنی طةث اُمّه فانه بعانه ه الةسنیال
لبنا و ه اقبل لذلک و آلف له ».غاالی تاا كیمیاي سعاد مین یسد« :و گاش م ون سانة (ما )
بنشاند تا آن خ ن سر که به وم می سدت وم سپاد میکند و پاک و لطاف به ت میفرسند» (هر و
به نقل اش ش ینک

ت .)737 /2 :4010

منابع
 الاا هت مارچا ( .)4071رساله در تاريخ اديان .ترجةة جالل سنا م .تهران :سروش. بهاءالدین ولدت میةد بن حسان ( .)4032معارف .بهک از بدیعالامان فروشانفر .ج .4تهران:طه م.
 -پ نامدا یانت تقی ( .)4033داستان پیامبران در كلیا

شمس .تهران :پژوهشگاه عل

انسانی

و مطالعات فرهنگی.
 هخدات علیاکبر ( .)4077لغتنامه .تهران :انشگاه تهران. -ش ینک

ت عبدالیسان ( .)4010سرّ نی .ج 4و  .2تهران :علةی.

 سنا مت جالل ( .)4071سیماي زن در فرهنگ ايران .تهران :نشر مرکا. سلطانولدت میةدبن میةد ( .)4039ابتدانامه .تصیاح و تنقاح میةدعلی م حد و علی ضاحاد م .تهران :خ ا شمی.
 افاعی کدکنیت میةد ضا ( .)4092زبان شعر در نثر صوفیه .تهران :سخن. فن حی و معونیت میة ( .)4031ب غ تصوير .تهران :سخن.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)4094سبکشناسی :نظريهها ،رويکردها و روشها .تهران :سخن. -ک وکسست شولنان ( « .)4094امنة اسنعا ه»

استعاره و مالاز با رويکردي شناختی

(مالموعهمقاال ) .گر آو م آنن نا با سل نا .ترجةة فرشان سو م و یگران .تهران:
نقز جهان.
 گلفا ت ا سالن و فاطةه ی سفی ا (« .)4034شباناناسی اناخنی و اسنعا ه» .تازههاي علومشناختی.

 .0ش  .0صص.10 -19

 م ل مت جاللالدین میةد ( .)4010كلیا شمس .تصیاح بدیعالامان فروشانفر .چ .0تهران:انشگاه تهران.
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)4039مثنوي معنوي .تصیاح ین لد آلن ناکلس ن .تهران:امارکبار.
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