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Abstract
According to cognitive approach of language, human experience of entities and
substances prepares experiential basis for cognation of abstract concepts. Using the
conceptual metaphor theory, this study focuses on cases in which Mowlana conveys
tangible areas of the entities and substances on the abstract domain of ‘love’ in his
sonnets. The results of the research show that four mega metaphors of ‘God is king’,
‘Love is force’, ‘Theosophy is food’, and ‘Theosophy is light’ dominate the text and
organize micro metaphors on its environment. These micro metaphors, based on
existing correspondences, has conceptualized some of the most important functions of
love such as: mortality, survival, attraction, submission, expansion, manifestation,
meditation, and unity of existence. The study of these metaphors from the point of
view of source realms reflects the power of their visualization. They also show the
complexity of the concept of love in terms of the principles of ‘highlighting’ and
‘hiding’. Also, the comparison of the frequency of metaphors and their cognitive
functions reveals three types of metaphors: multi-function with high frequency, singlefunction with high frequency, and single-function with low frequency. The first type of
metaphors, because of its extensive field of reference, has a special ability to
conceptualize different aspects of love. But, the metaphors of the second type and
some of the third type metaphors can emphasize specific function. Also, the
comparison of the positive and negative functions of love, Mowlana introduces love as
a positive, sweet, and pleasant experience that living without it is impossible; however,
it necessitates the destruction of apparent existence.
Keywords
Conceptual Metaphor, Entity and Substance Metaphors, Micro and Mega Metaphors,
Love, Mowlana’s Sonnet.


PhD Candidate of Persian Language and Literature, Hakim Sabzevari University.
Associate Professor of Persian Language and Literature, Hakim Sabzevari University
(Corresponding Author).

Assistant Professor of Persian Language and Literature, Hakim Sabzevari University.

Assistant Professor of Persian Language and Literature, Hakim Sabzevari University.


نشریة علمی _ پژوهشی
پژوهشها ادب عررانی (گوهر گویا)
سال دوازدهم ،شماره سوم ،پیاپی  ،91پاییز  0991صص 19 -91

تحلیلِ استعارههای هستومند و مادّۀ مربوط به «عشق» در غزلیات شمس


حسن توفیقی -مهیار علویمقدم -علی تسنیمی -ابراهیم استاجی
چکیده

برپایة رویکرد شناختیِ زبان ،تجربة انسان از هستومندها (هست  +پسوند دارندگی اومند) و مادّه ،بنیانی تجربی بررا
ادراک مفاهیم انتزاعی پدید میآورد .این پژوهش با بهرهگیر از نظریة استعارۀ مفهومی به شرواهد مریپرردازد کره
موالنا در غزلیّات خود ،حوزهها ملموسِ هستومند و مادّه را بر حوزۀ انتزاعری عشر ررارکنری کررده اسرت .نترای
پژوهش بیانکنندۀ سیطرۀ چهار کالناستعارۀ «خداوند سلطان است»« ،عشر نیروسرت»« ،معرررت خروراک اسرت» و
«معررت نور اسرت» برر مرتن و سرامانیرارتگی گسرترها از خرردهاسرتعارههرا هسرتومند و مرادّه برر م رور ایرن
کالناستعارههاست .این خردهاستعارهها برپایة تناظرها موجود ،شمار از مهمترین مفاهیم مرتبط با عشر

ر ماننرد

رنا ،بقا ،جذبه ،تسلیم ،بسط ،تجلّی ،وصال ر را مفهومساز میکند .بررسی این اسرتعارههرا ازنظرر للمروهرا منبر ،
بیانگر لدرت تجسّمبخشی آنهاست و ازنظر تنوع و اصلِ «برجستهساز ر حاشیهرانری» ،پیچیردگی مفهروم عشر را
نشان میدهد .همچنین مقایسة بسامد استعارهها و کارکردها شناختی آنها بیانگر سه گونره اسرتعاره اسرتس اسرتعارۀ
چندکارکرد با بسامد باال ،تککارکرد با بسامد باال ،تککارکرد با بسامد کم .استعارهها گونة نخست برهسرب
داشتن میدان تناظر گسترده ،توانش ویژها در مفهومساز جنبهها گوناگون عش دارد؛ ولی اسرتعارههرا گونرة
دوم و برخی از استعارهها گونة سوم میتواند بر کارکرد خاصی تأکید کند .همچنرین مقایسرة کارکردهرا م برت و
منفی عش در استعارهها ،عش را نزد موالنا تجربها م بت ،شیرین ،خوشایند و مستانه معرری مریکنرد کره هرچنرد
رناکردن هستیِ ظاهر الزمة آن است ،زیستن بدون آن ممکن نیست.
واژههای کلیدی
استعارۀ مفهومی؛ استعارۀ هستومند و مادّه؛ خردهاستعاره و کالناستعاره؛ عش ؛ غزل موالنا
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1ـ مقدمه
زبانشناسی شناختی تجسّم و تجربیّات انسان را پایههرا ادراک مریدانرد و بررا اسرتعاره نقشری
شناختی در نظر میگیرد .برپایة نظریّة استعارۀ مفهومی ،استعاره عنصر بنیادین در مقولهبند مرا از
جهان خارج و ررایند اندیشیدن است .درحقیقت انسان با بهرهگیر از استعارهها موجود در زبان،
امور انتزاعی را حسّیتر و درکپرذیر مریکنرد؛ بنرابراین «جروهر و اسراس اسرتعاره ،درککرردن و
تجربهکردن چیز براساس چیز دیگرر اسرت» ()Lakoff & Johnson, 2003: 5؛ بردین ترتیر
انسان با درک للمروها تجربی میتواند از کیفیّات حاکم بر آنها برا اندیشیدن دربارۀ تجربههرا
انتزاعی الگوبردار کند (صدر 0911 ،س .)11
ازسو دیگر توصیف عش در جایگاه یک تجربة شهود  ،با هیچ زبانی بهجز زبان م سوسات
ممکن نیست« .عارف هنگام اتّصال روح به جهان ماوراء از ادراکات شهود خود سخن مریگویرد؛
یعنی از حقیقت تجربهشده که برا و بسیار بدیهی و روشن است .اگر او بخواهد ایرن تجربره را
در ظرف زبان بریزد ،نیاز دارد که از استعارهها موجود در للمرو م سوسات کمک بگیرد» (بهنرام،
0919س  .)91-94موالنا در ریه ما ریه میگویدس « ...چیزهایی که آن نامعقول نماید ،چون آن سرخن را
م ال گویند ،معقول گردد و چون معقول گردد ،م سوس شود» ( 0مولرو 0911 ،س  .)011برا چنرین
دیدگاهی موالنا خود بارها در غزلیّات شمس للمرو عش را برر م سوسرات گونراگون و ازجملره
هستومندها و مواد ررارکنی کرده است .هریک از این هستومندها و مواد از کرالناسرتعارها خرا
در دستگاه ذهنی موالنا سرچشمه گررته است که تصور کلی موالنا را از عش نشان میدهد .بر ایرن
اساس هدف این پژوهش ت لیل کالناستعارهها و خردهاستعارههرا هسرتومند و مرادّۀ مربروب بره
عش است تا بتوان به نظام اندیشگانی موالنا نزدیک شد؛ زیرا «کشف یک استعارۀ مناس

در حیطة

متاریزیک ،که حیطها متعالی است ،کشف یک راه ویژۀ تفکر و یک شیوۀ شناخت و کشف برخری
ویژگیها ظریف ساختار حقیقت است» (بهنام0919 ،س 91س به نقل از ایزوتسو) .متن اسرتفادهشردۀ
نویسندگان این پژوهشْ کتاب دو جلد غزلیّات شمس تبریز گرزینش م مدرضرا شرفیعی کردکنی
( 0111غزل) است که در آن کوشیده شده است برخی از کاستیها متن دکترر رروزانفرر بره روش
تص یح لیاسی اصالح شود (نک .مولو 0999 ،س .)099
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1ـ 1فرضیّهها و پرسشهای پژوهش
پژوهش دربارۀ استعارهها مادّه و هستومندِ غزلِ موالنا بر این ررضریه اسرتوار شرده اسرت کره
موالنا برا توصیف عش و زوایا ناشناختة این تجربرة شرهود کوشریده اسرت آن را برا کمرک
هستومندها و مواد گونراگون عینریترر کنرد و هریرک از ایرن اسرتعارههرا نیرز در حمایرت از یرک
کالناستعارۀ ذهنی به وجود آمده است .بر این اساس پاسخ به پرسرشهرا زیرر بدنرة پرژوهش را
تشکیل میدهدس
ر برپایة هستومندها و مواد ،کالناستعارهها مرتن کردام اسرت و کردام خرردهاسرتعارههرا را در
حمایت از خود آرریده است؟
ر در غزل موالنا ،للمروها هستومند و مادّه در تناظر با عش  ،چه مفاهیمی را بازمینماید؟
ر با توجه به تناظرها استعار  ،دیدگاه کلی موالنا دربارۀ عش چیست؟
1ـ 2پیشینۀ پژوهش
دربارۀ غزلیّات موالنا تاکنون بسیار پژوهش شرده اسرت .آثرار کره بره آنهرا اشراره مریشرود،
پژوهشهایی است که بهنوعی با این مقاله مرتبط است.
الف) کتابها
از میان کتابها میتوان به کتاب تصویرگر در غزلیّات شمس (راطمی )0919 ،اشاره کررد کره
نویسنده در آن به شیوهها تصویرساز موالنا ،مرواد تصراویر و سمبولسریمِ غرزل او اشراره کررده

است .نیز باید از کتاب سی

باغ جان (خلیلی جهانتیغ )0911 ،نام برد که نویسرنده ضرمن بررسری

موسیقی غزل موالنا ،انواع رراهنجار (معنایی ،واژگانی و دستور ) را در این متن بررسریده اسرت.
کتاب دیگر در سایة آرتاب ( )0911نوشتة تقی پورنامداریان است که با ذکر نظریهها ویتگنشتاین،
هوسرل ،ژاک دریدا ،سوسور دربارۀ داللرت واژههرا و برا نگراهی گرذرا بره غرزل پریش از موالنرا،
ساختشکنی شعر موالنا و زمینهها آن ،همچنین اسباب و صور ابهام در این متن و ترأثّر موالنرا از

سبک لرآن را بررسی کرده است .پورنامداریان کتاب دیگر نیز با عنوان داستان پیامبران در کلیّرات
شمس ( )0914دارد که با هدف تفسیر معانی عررانیِ تلمی ات ،به ذکر داستانها پیامبران پرداختره

است .کتابی نیز شامل مجموعه مقالههایی دربارۀ موالنا و آثرار او برا عنروان ت فرههرا آن جهرانی

 / 11پژوهشها ادب عررانی (گوهر گویا) ،سال دوازدهم ،شمارۀ سوم ،پیاپی ،91پاییز 0991

(دهباشی )0911 ،چاپ شده است که برخی از این مقالهها بهطور خا

دربارۀ غزل موالنرا نوشرته

شده است .شکوه شمس (شیمل )0911 ،کتاب دیگر است که آن مار شیمل دربارۀ تخیّل موالنرا
و الهیّات او نگاشته و با تقسیمبند م توا تصرویرها از جنبرها دیگرر بره خیرالپررداز موالنرا
نگریسته است .نیز باید از کتاب بازتاب آیات و احادیث در غزلیّات مولو (شعاعی )0990 ،نام برد
که نویسنده ضمن اشارها به زندگی موالنا و دیوان شمس ،آیات و احادیث مرتبط با هرر پیرامبر را
مشخص کرده است .کتاب دیگر اصطالحات و مفاهیم عررانی دیروان شرمس (ابوالقاسرمی)0919 ،
است که نویسنده در آن به استخراج و تعریف اصطالحات عررانی غزل موالنا همّت گماشته اسرت.

در نمادپرداز غزل موالنا نیز سره کتراب نوشرته شرده اسرت؛ یکری هرمنوتیرک و نمرادپرداز در
غزلیّات شمس (م مد آسیاباد  )0911 ،است که نویسنده برا تأویرلِ نشرانههرا دیروان شرمس،
ارتباب انداموار نمادها را با گستردهترین نماد این دیوان (شمس) بررسی کرده و معراج ایرن نمادهرا
را در آسمان جان دانسته است .دیگر کتاب آیینهها کیهانی (لباد و عباسری )0911 ،اسرت کره
ضمن مقدمها دربارۀ نماد ،انواع شبکهها نماد را در این متن واکاویرده اسرت .کتراب سروم نیرز
ررهنگنامة رمزها غزلیّات موالنا (مشتاقمهر )0991 ،است که پس از مقدمها دربارۀ رمز ،رمزهرا
و داللت ،آنها را در غزل موالنا با اشارها بر مناب پیش از موالنا بررسی کرده است.
ب) مقالهها

از میان مقالهها مرتبط با این پژوهش میتوان بره مقالرة «اسرتعارۀ مفهرومی نرور در دیروان شرمس»
(بهنام )0919 ،اشاره کرد که نویسنده با بررسی انگارۀ «معررت نور است» به این نتیجه رسریده اسرت کره
موالنا بهخوبی از خوشهها استعار مرتبط با نور و متضاد با نور برا تبیرین مقروالت انتزاعری عررران
بهره برده است .مقالة دیگر «تطوّر استعارۀ عش از سنایی تا موالنا» (زرلانی و همکاران )0999 ،است کره
نویسندگان با بررسی استعارهها مربوب به عش در غزل سنایی ،عطرار و مولرو  ،خاللیّرت هریرک از
این سه شاعر را در کاربرد استعارها خا

نشان دادهاند .تا آنجا که به ب رث مرا مربروب مریشرود ،در

مقالة اخیر نویسندگان  19کالناستعارۀ مرتبط با عش در غزل موالنا را برشمردهاند که با توجه بره هردف
مقالة خود ،تنها به سه استعارۀ «نور»« ،شراب» و «آتش» ،در غزلیّرات شرمس اشراره کرردهانرد و از دیگرر

استعارهها هستومند و مواد دربارۀ عش سخنی نگفتهانرد .مقالرة دیگرر نیرز برا عنروان «اسرتعارههرا
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مفهومی در دیوان شمس بر مبنا کنش حسّی خوردن» (کریمی و علّامی )0991 ،نوشته شرده اسرت کره
نویسندگان برپایة یارتهها پژوهش ،گزارۀ بنیاد متن را «عرران خوراک است» دانستهاند و برر ایرن مبنرا
آن را نیاز روزانه برا سالک معرری کردهاند.
ج) پایاننامهها

از پایاننامهها مرتبط باید به بررسری تطبیقری اسرتعاره در غزلیّرات حرارو و مولرو از منظرر
معنیشناسی شناختی (کوچکزاده )0994 ،اشاره کرد کره نویسرنده در آن برا عرررانیدانسرتن غرزل
موالنا و استعارهها موجود در آن میکوشد شخصیت عررانی موالنا با حارو را مقایسره کنرد .نیرز
پایان نامه ا با عنوان بررسی مفهوم شمس در غزلیّات موالنا براسراس رویکررد شرناختی (حسرینی،
 )0999برا دستیابی به نظام استعار مفهوم شمس در دیدگاه موالنا نوشته شده اسرت؛ نویسرنده
در پایان چنین نتیجه گررته است که کالناستعارۀ «شرمس خداونرد اسرت» در مرکرز اسرتعارههرا
مرتبط با شمس لرار دارد.
تاکنون پژوهشی که للمرو عش را در لال

استعارهها هستومند و مادّه با تأکید برر تناظرهرا

استعار و کالناستعارهها متن بررسی کند ،نوشته نشده است و این پژوهش میتوانرد ایرن خر
پژوهشی را پر کند.
2ـ مبانی نظری پژوهش :استعارۀ مفهومی و انواع آن
زبانشناسی شناختی رویکرد به مطالعة زبان براساس تجربیّات مرا از جهران ،ن روۀ درک و شریوۀ
مفهومساز است .زبانشناسان شناختی بر ایرن نکتره تأکیرد دارنرد کره زبران الگوهرا اندیشره را
منعکس میکند و «ساختار نظاممند که در زبان وجود دارد ،ساختار رکر ما را هم منعکس میکند»
(راسخ مهند0999 ،س  .)01بر این اساس «آنها بره وجرود ذهرنِ جسرمانیشرده ()Embodied Mind
لایلاند و تجارب جسمانی انسان را ایفاکنندۀ نقشی مهم در شکلگیر مفاهیم ذهنری او مریداننرد»
(عبردالکریمی0999 ،س  .)99یکرری از نظریرههررا زبرانشناسری شرناختی ،نظریررة اسرتعارۀ مفهررومی
( )Conceptual metaphorاست که بیش از همه مدیون آرا جورج لیکراف ( )George Lakoffو
مارک جانسون ( )Mark Johnsonدر کتاب استعارههایی که با آنها زندگی مریکنریم ( )2003اسرت.
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مهمترین نکتة این نظریه آن است که «استعاره من صر به زبان ،یعنری واژههرا نیسرت؛ بلکره بخرش
عمدها از ررایندها رکر آدمی استعار اسرت» ( .)Lakoff & Johnson, 2003: 6اسرتعاره در
این دیدگاه روشی بنیاد برا درک جهان هستی است؛ به بیان دیگر استعارۀ مفهرومی تجربرههرا
شخص در حوزهها ملموس را به کار میگیرد و او را لادر میکند تا مقولههرایی را درک کنرد کره
در حوزهها ناشناخته و نامأنوس است (همانس  .)014بهطور خالصه استعارۀ مفهومی عبارت است
از الگوبردار نظاممند بین عناصر مفهومی حوزۀ ملموس (حوزۀ مبدأ یا منب  )Source domain /بر
رو حوزۀ انتزاعیتر (حوزۀ مقصرد یرا هردفlakoff, 1993: 206-207( 1 )Target domain /؛
Croft & Cruse, 2005: 194-195؛ بارسررلونا0991 ،س  .)01لیکرراف و جانسررون در ایررن زمینرره
استعارۀ «جنگ» ( )Warرا برا درکِ «ب ث» ( )Argumentم ال مریزننرد کره در آن اصرطالحات
مربروب بره للمررو جنرگ ماننرد حملرهکررردن ،اسرتراتژ  ،پیرروز و  ...شریوها نظراممنرد برررا
ص بتکردن دربارۀ جنبهها گوناگون و نبردگونة ب ث پدید میآورد و جملههایی ماننرد «ادّعرا
شما غیرلابل دراع است» در زبان به وجود میآید ( .)Lakoff & Johnson, 2003: 4بر این اساس
ررارکنی نظاممندِ عناصرِ یک حوزۀ مفهومی به حوزۀ مفهومی دیگر ،هم شامل اشریا و ویژگریهرا
خا

آنها میشود و هم ارتبابها ،رخدادها و طرحهرا آن حروزه را نیرز مریتوانرد در برر گیررد

( .)Grady, 2007: 191از این ویژگی استعاره که باعث انسجام مفراهیم گونراگون برین دو حروزه
میشود به «سامانیارتگی» یا «نظراممنرد » ( )systematicityیراد مریشرود ( Lakoff & Johnson,

2003: 9-7؛ صفو 0991 ،س  .)910بر این اساس هرر چیرز برا حروزۀ هردف در ارتبراب باشرد،
میتواند بهصورت سامانیارته با حوزۀ مبدأ نیز در ارتباب باشد .در استعارۀ مفهومی رابطة بین حوزۀ
انتزاعی و حوزۀ ملموس با یک گزاره که «نگاشت» ( )Mappingیا انطباق نامیده میشرود ،صرورت
میگیرد (مانند نگاشتِ «ب ث جنگ است» در م ال لیکاف) .از مطابقتها برین دو حروزه نیرز بره
«تناظر» ( )Correspondenceیاد میشود .تناظرها به ما امکان میدهد تا اطالعات مربوب بره للمررو
منب را بر جنبهها ناشناختة للمرو هدف نگاشت کنیم تا بتوانیم آنها را برهگونرها همرهجانبرهترر
درک کنیم ( .)lakoff, 1993: 203ویژگی دیگر استعاره تمرکز آن بر ویژگیها خاصی از للمرو
مقصد و پنهانکردن ویژگیها دیگر آن است .بر این اساس با توجه به للمرو منب  ،تنها جنبههرا

ت لیلِ استعارهها هستومند و مادّۀ مربوب به «عش » در غزلیات شمس 19 /
خاصی از آن در درک للمرو هدف ،رعال است و استفاده میشود .از این ویژگی اسرتعاره برا عنروان
«برجستهساز » ( )Highlightingو «حاشیهرانی» ( )Hidingیراد مریشرود ( Lakoff & Johnson,

)2003: 10; Evans & Greeen, 2006: 302؛ برا نمونه در جملة «مطل

را گررتم» ،اسرتعارۀ

«رهمیدن گررتن است» به کار ررته است .این استعاره ارکار را اشیایی معرری میکنرد کره بره چنرگ
آورده میشود و نگهدار میشود؛ ولی همزمان آهستهبودن ررایند یادگیر یرا لرزوم ترالش بررا
یادگیر را پنهان میکنرد ( .)Cameron & Maslen, 2010: 46-47ایرن ویژگری اسرتعاره باعرث
میشود برا رهم للمروها هدری که بسیار انتزاعی است ،از للمروهرا منبر گونراگونی اسرتفاده
شود؛ زیرا «هیچ استعارها وجود ندارد که بتواند بهطور همزمان دو یا چند جنبره از یرک مفهروم را
روشن نماید» ( .)Lakoff & Johnson, 2003: 95درحقیقت «یکی از ویژگیها برجستة اندیشرة
استعار این است که بیشتر مفاهیم انتزاعی لابلیّت توصریف و تفسریر بره چنردین روش را دارنرد»
(.)Kövecses, 2010: 136
لیکاف و جانسون از سه نوع استعارۀ مفهومیِ ساختار ( )structural metaphorهستیشرناختی
( )ontological metaphorو جهتی ( )orientational metaphorنام میبرند .در استعارۀ سراختار ،
حوزۀ مبدأ ،دانش ساختار غنی و کاملی برا حوزۀ مقصد رراهم میکند که این دانش انعکاسی از
اعمال روزمرۀ ما در تعامرل برا م ریط پیرامونمران اسرت؛ ماننرد سرازمانیرارتن مفهروم «ب رث» در
چارچوب «جنگ» ( .)Lakoff & Johnson, 2003: 14در اسرتعارۀ جهتری ،حروزۀ مقصرد عمردتا
براساس جهتهایی مانند باال و پایین ،درون و بیرون ،جلو و عق  ،دور و نزدیک ،عمی و کمعم
و مرکز و حاشیه مفهومپرداز میشود که این جهتها نتیجة ویژگیها جسمانی و نروع عملکررد
جسم در م یط ریزیکی است؛ برا نمونره مفراهیم شراد  ،هوشریار  ،سرالمتی ،تسرلط ،بیشرتر و
رضیلت همه باال هستند و مفاهیم غم ،ناهشیار  ،بیمار  ،ت ت سلطه ،کمتر و بد همه پایین هستند
(همانس  .)01-01استعارهها هستیشناختی نیز پنجرههایی برا نگریستن به رویدادها ،رعالیرتهرا،
احساسات ،ایدهها و  ...بهم ابة هستیها و مواد است؛ زیرا هنگامی که بتوانیم تجربهها خرود را در
لال

موجودها یا مواد بازشناسیم ،میتوانیم به آنهرا اشراره کنریم (همرانس  .)11لیکراف و جانسرون

استعارهها هستیشناختی را نیز به سه دسته تقسیم میکننرد؛ نخسرت ،اسرتعارۀ هسرتومند و مرادّه
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()Entity and Substance Metaphor؛ در این استعاره ،که موضوع کرار مرا نیرز هسرت ،اجسرام و
اجرام ریزیکی و نیز موادْ بنیانی برا درک مفاهیم انتزاعی ررراهم مریآورنرد؛ ماننرد «ذهرن ماشرین
است» در جملة «ذهن من امروز کار نمیکند» .اسرتعارۀ مکران و ظررف ()Container Metaphor؛
مانند «میدانِ دیرد ظررف اسرت» در جملرة «او خرارج از میردان دیرد مرن اسرت» و اسرتعارههرا
شخصیّتبخشی )Personification Metaphor( 9؛ مانند «تورّم موجود زنده است» در جملة «مبارزه
با تورّم امر ضرور است» (همانس .)11
از نگاهی دیگر برخی استعارهها بهسب

تمرکز ذهرن نویسرنده برر یرک نگاشرت مریتوانرد در

سرتاسر یک اثر حضور داشته باشد و با کنترل متن ،استعارههایی را در حمایت از خود بیارریند .بره
ایررن اسررتعارۀ مرکررز

کررالناسررتعاره (اَبَراسررتعاره) یررا اسررتعارۀ گسررترده ( Mega Or Extended

 )Metaphorو به استعارهها حمایرتکننردۀ آن ،خرردهاسرتعاره ( )Micro Metaphorمریگوینرد.
کالناستعاره ممکن است خود آشکارا در متن نمرود نیابرد ،ولری خرردهاسرتعارههرا حضرور چنرین
استعارها را در متن نشان میدهد ( .)Kövecses, 2010: 59این ازآنروست که «تمرکرزِ نگاشرتِ
استعار در ذهن ،موج

پایدار ذهنیّت و نگرش ررد میشود و به خل استعارههرا همگرون و

هم خانواده میانجامد» (رتوحی0991 ،س  .)991-994در همین راستا پیتر استاکول بر این باور اسرت
که «ابراستعاره ویژگی مفهومی است که در سرتاسر یرک مرتن جریران دارد و بره درک خواننرده از
معنا کلّی یا لُ ّ مطل ِ یک اثر و اهمّیّت آن کمک شایانی میکند» (استاکول0999 ،س .)019
3ـ بحث و بررسی :موالنا و تجسّم عشق با استعارهای هستومند و مادّه
چنانکه گفته شد در استعارهها هستومند و مادّه حوزۀ ملموسِ مواد بر حوزۀ انتزاعریترر نگاشرت
میشود تا حوزۀ مقصد ادراک شود .موالنا در غزلیّات ،مجموعا از  49گروه استعارۀ هستومند و مادّه
برا مفهومساز جنبهها عش بهره برده است که میتوان آنها را بر م ور  4کالناسرتعاره تنظریم
کرد .در ادامه با بررسی این کالناستعارهها ،نخست خردهاستعارهها هستومند و مادّۀ حمایتکننردۀ
آنها و سپس کارکرد شناختی هر استعاره با توجه به تناظرها پیشآمده در جدول مطرح میشرود و
سپس ت لیلی کوتاه از ب ث بیان خواهد شد .عدد درون کمانک در ستونِ خردهاستعارهها نیز بسامد

ت لیلِ استعارهها هستومند و مادّۀ مربوب به «عش » در غزلیات شمس 10 /
ابیاتی را نشان میدهد که دارا آن خردهاستعاره در متن است.
3ـ 1کالناستعارۀ «خداوند سلطان است»
جدول 0س خردهاستعارهها هستومند و مادّۀ عش و کارکردها شناختی آنها با توجه به تناظرها استعار
خردهاستعارهها
ملزومات برزم شراهانهس

کارکرد شناختی
4

سکرآور و
1

نمونۀ شعری (شمارۀ غزل)
عش تو مست و کفزانم کرد /مستم و بیخودم چه دانم کرد ()911

عش شراب (براده ،مری،

عقلزدایی

دُرد ،خمر ،عُقار ،صربوح،

رناکنندگی

باده آمد که مرا بیهده بر باد دهد /سالی آمد به خرابی تن معمورم ()109

راح ،صهبا ،نبیرذ ،راوق و

زینتبخشی

زهی ماه ،زهی ماه ،زهی بادۀ همراه /که جان را و جهان را بیاراست خدایا ()10

رحیر ر ) اسرررت ()091؛
عشرر ابررزار موسررریقی

تهذی

پرورش جان به سَقاهُم بود /از می و از ساغر پروردگار ()401

و

روحپرور

(چنگ ،ساز ،ارغنون ،نی)

تهذی کنندگی دل

مجلس لیصر روم است بده صیقل دل /تا که چون آینة جان همه بیزنگ شویم ()111

است ()4

انبساببخشی به دل

ا غم اجلت در این لنینه است /گر مردنت آرزوست مگریز ()411

تابوشکنی دینی

تو گواه باش خواجه که زِ توبه توبه کردم /بشکست جام توبه چو شرراب عشر خروردم
()111

راهنماییکنندگی
خمارنشانی

که هر آنچه مست گوید همه باده گفته باشد /نکند به کشتی جان جزِ باده بادبانی ()911
از این خمار مرا نیست غم اگر روز  /به دستم آن لدح پرشرار بازآید ()911
گریه به باده خندهکن مرده به باده زنده کن /چون که چنین کنی بتا پس به تو است کار من

بقابخشی

()111
شنو زِ سینه ترنگاترنگ آوازش /دل خراب تپیدن گررت از آغازش ()419

شورانگیز
1

عقلزدایی
جال و تهذی

دو سه بریشم از این ارغنون رروتر گیر /که تند میرسد آواز عقل پردازش ()419
دل

از بس که نی عشقت نالید در این پرده /از ذوق نی عشقت همچون شرکر اسرت ایرن دل
()419

ملزومات شکارس عش دام

م دودکنندگی و

است ()94

غیرت معشوق بر

چنینیم و چنان و هرچه هستیم /اسیر دام عش بیامانیم ()110

عاش
ملزومررات جنررگس عش ر

رناکنندگی

جملة ره چکیده خون از سر تیغ عش او /جملة کو گررته بو از جگر کباب ما ()91

ابزار جنگری (تیرغ ،تیرر،
کمان و  )...است ()00
ملزومررات دربررارس عش ر

لدرتبخشی

خلعرررت (لبرررا ،شرررعار،

زینتبخشی

اطلس) است ()01

ملزومات شکنجهس عشر
دار است ()4

داشت مرا چو جان خود ،ررت زِ من گمان بد /بر کتفم نهاد او خلعت نورسیده را ()90
عاجز و بیکسم مبین ،اشک چو اطلسم مبین /در تن من کشیده برین اطلرس زرکشریده را
()90

لدرتبخشی

چو شراب تو بنوشم چو شراب تو بجوشم /چو لبا تو بپوشم ملکم شاه لبادم ()111

م فاظتکنندگی

آن روح را که عش حقیقی شِعار نیست /نابوده بِه که بودن او غیر عار نیست ()040

رناکنندگی

ا بسا منصور پنهان زِ اعتماد جان عش  /ترک منبرها بگفته بر شده بر دارها ()10
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ملزومات لردرتس عشر

لدرتبخشی

زِ پس کوه برآیم عَلَم عش نمایم /زِ دل خاره و مرمر دم الرار برآرم ()111

عَلَم است ()1

تحلیل :حضور این کالناستعاره در آغازِ تصوف اسالمی برآیند نوعی نگرش عبد و معبود یرا
سلطان و رعیّتی برا مفهومساز م برت بروده اسرت (نرک .هاشرمی0991 ،س  .)44ایرن اسرتعاره
میتواند ازنظر خاستگاه ررهنگی برگررته از آیاتی مانند «ری مَقعَدِ صدقٍ عِنردَ ملیرکم مقتردرٍ» (لمررس
 )11باشد .تسلط این کالناستعاره بر ذهن موالنا باعث شده است که او جنبههایی از عش الهری را
نیز با کمک مفاهیمی از حوزۀ پادشاهی مفهومساز کنرد« .عشر برهم ابرة شرراب» گسرتردهتررین
خردهاستعارۀ این استعارۀ کالن است که کاربرد آن به ذوالنّون مصر  ،بایزید و حلّاج میرسد (نرک.
هاشمی0994 ،س  .)99به نظر میرسد سرچشمة این کاربرد نیز به لرآن و آیاتی از نوع «سَقاهُم ربُّهُرم
شرابا طَهُورا» (انسانس  )10بازمیگردد؛ با این حال نباید از تأثیر اشعار خمر ِ شاعران عرب و ایرانی
و بهویژه کاربرد شراب در ادبیات مغانه غارل بود (روالد 0919 ،س .)414
برپایة میدان تناظر که للمرو شراب با للمرو عش میآرریند ،یکری از مهرمتررین کارکردهرا
شناختی شراب در غزل موالنا مفهومساز ِ مستیِ حاصل از عش است؛ درحقیقت «از آنجا که سکر
حالی بود که از غلبة م بت پدید میآمد و مستی ظاهر حالی بود که از نوشریدن شرراب حاصرل
میشد ،طبیعی بود که صوریه این م بت را به شراب و خمر تشبیه کنند» (پورجواد 0911 ،س .)009
این مستی آغاز ت والت روحی دیگر است؛ مانند بیخویشی و رناشردن از هسرتی و تعیّنرات آن؛
زیرا شراب عش در جهانبینری عرررانی م رل نوشردارویی زنردگیبخرش ،رسروبات خودخرواهی،
شهوتپرستی و دنیادوستی را از جان ررومیشوید تا در غیاب خود  ،سبکبرالترر برهسرو مبردأ
خود پرگشاید (لباد و عبّاسی0911 ،س  .)019مستیِ این شراب بره جرز عقرل ،ایمران را نیرز نرابود
میکند که این کارکردِ شراب ،شدت هیجان عش و ررتار مالمتی عارف را در برابرر اعمرال شررعی
مفهومساز میکند .از کارکردها دیگر شراب که با ابزار موسیقی نیز یکسان اسرت ،تهرذی

دل و

زدودن تعیّنات از آن برا پذیرش معشوق است .از نگاهی دیگر ،شراب دو کارکرد متنرالِِ عشر
را مفهومساز میکند؛ ازسویی رناکننده و عقلزدا و ازسویی روحپرور و غمزداست .استعارۀ «عش
دام است» ،هم غیرت معشوق بر عاش و هم م دودکنندگی عش را مفهومساز میکند؛ زیرا پرس
از اسارت عاش در دام عش انجام بسیار از کارها ممنوع میشود .همچنین استعارهها مربوب به
ملزومات جنگ بیشتر رناکنندگی عش را مفهومساز میکند؛ زیرا برا برالیشردن بره بقرا براا
ابتدا باید از هستی موهوم رنا شد .استعارهها «خلعت»« ،شِعار»« ،لبا»« ،اطلس» و «عَلم» نیز بهعنوان

ت لیلِ استعارهها هستومند و مادّۀ مربوب به «عش » در غزلیات شمس 19 /
ی م برت و خوشرایند عشر  ،ماننرد لردرتبخشری،
ملزومات لصر و لردرت ،کارکردهرا شرناخت ِ
زینتبخشی و م ارظتکنندگی را الگوساز میکند.
3ـ 2کالناستعارۀ «عشق نیروست»
جدول 1س خردهاستعارهها هستومند و مادّۀ عش و کارکردها شناختی آنها با توجه به تناظرها استعار
خرده
استعارهها

عش آتش  1است
()011

کارکرد
شناختی
رناکنندگی

عقل با تدبیر آمد در میان جوش ما /در چنان آتش چه جا عقل یا تدبیر بود؟ ()111

رناکنندگی

جملة ره چکیده خون از سر تیغ عش او /جملة کو گررته بو از جگر کباب ما ()91

رناکنندگی -
تهذی

ا دلبر و مقصود ما ،ا لبله و معبود ما /آتش زد در عود ما ،نظّاره کرن در دود مرا
()4

زندگی و
گرمابخشی

مانندۀ خزانی هر روز سردتر /در تو زِ سوز عش یکی تا مو نیست ()044

انبساب روحی
وحدتبخشی
سنجش و
م کزنی
عش شیء باارزش
(گن  ،زر ،عقی و
 )...است ()11

نمونۀ شعری (شمارۀ غزل)

آن زمانی که آتش تو رسد /بجهد این دل چو سیمابم ()149
چو بسوخت جان عاش ز حبی
آتش؟ ()441

سر برآرد /چه بسوخت اندر آتش که نگشرت جران

عاشقان را آتشی وانگه چه پنهان آتشی /وز برا امت ان بر نقد مردان آتشی ()911

ارزشبخشی

گدا عش شمر هرچه در جهان طربری اسرت/کره عشر چرون زر کران اسرت و آن
مذهَّ ها ()11

انگیزهبخشی

یا همچو سلیمانی بشکارد ماهی را /اندر شکم ماهی آن خاتم زر یابد ()109

لزوم رناشدن
عش کیمیا  1است
()01

هر کجا ویران بود آنجا امید گن هست /گن ح را مرینجرویی در دل ویرران چررا؟
()11

کمالبخشی -
اعجاز

کیمیا کیمیا ساز است عش  /خاک را گن معانی میکند ()911

عش پَر است ()00

تعالیدهندگی

به پر عش بپر در هوا و بر گردون /چو آرتاب منزّه زِ جمله مرک ها ()11

عش طوران (باد و
تندباد) است ()1

تسلیمکنندگی

به حکم توست بگریانی و بخندانی /همه چو شاخ درختیم و عش تو چون باد ()941

تسلیمکنندگی

به باد عش تو زردیم و هم بدان سبزیم /تو راست جمله والیت تو راست جمله مرراد
()941

رناکنندگی

چو تختهتخته بشکستند کشتیها در این طوران /چه باشد زورق من خود که من بیپرا
و بیدستم ()101

رنا و
هدایتکنندگی

شور و شرّ و نفر و ضررب و خروف و امرن و جران و ترن /جملره را سریالب بررده
میکشاند سو ال ()11

تسلیمکنندگی

مرا سیالب بربوده مرا جویا جو کرده /که این سیالب و این جو را نمیدانم نمیدانم
()110

تعالیدهندگی

گر رو بر آسمان هفتمین ادریس وار /عش جانان سخت نیکو نردبان اسرت ا پسرر

عش سیالب است
()1

عش نردبان است
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()991

()1
عش میزان است
()1

تهذی کنندگی

سر ننهد چرخ تو را تا که تو بی سر نشو  /کس نخرد نقد تو را تا سو میرزان نبرر
()191

عش کهرباست ()4

کشش و جذبة

ا کهربا عشقت دل را به خود کشیده /دل ررتره مرا پری دل چرون بریدالن دویرده

ح
عش موج است ()4

()111

م رّکبودن

طوران اگرساکن بُد گردان نبود آسمان /زان موج بیرون از جهت ایرن شرش جهرت
جنبان شود ()010

رناکنندگی
عش چوگان

1

گر نمیخواهی که خُردت بشکند /مرده شو با موج و با دریا مکوش ()410

م رّک هستی

میدود چون گو زرّین آرتاب /ا عج

است ()9

تسلیمکنندگی

در خم چوگانش یکی گو شو /تا که رلک زیر تو مفرش بود ()911

عش کلید است ()9

وصالبخشی

ا داده به دست ما کلید  /بگشاده بدان در جهانها ()11

عش زمرّد  9است

غیرت بر

هرکه حدیث جان کند با رخ تو نمایمش /عش تو چون زمرّد گرچه که اژدهرا برود

عاشقان

()019

()1
عش جارو است

01

تهذی کنندگی

اندر خم چوگان کیست؟ ()011

باز آن جاروب را زِ آتش بسوخت /گفت کز آتش تو جارویی برآر ()419

()1
عش ریسمان است

تعالیدهندگی

()1

هزار جان و دل و عقل گر به هم تو ببند  /چو عش با تو نباشد بره روزنرش نرسراند
()991

عش آهنرباست

جذبة عش

پوالدپارههاییم ،آهنرباست عشقت /اصل همه طل

تو ،در تو طل

ندیدم ()194

()1
عش آینه است ()1

تهذی کنندگی

عش سنگ است

رناکنندگی

عش سوهان است

و

()0

در رخ آینة عش زِ خود دم نزنیم /م رم گن تو گردیم چو ویرانه شویم ()119
زین باده میخواهی برو اوّل تنک چون شیشه شو /چون شیشه گشتی برشکن بر سنگ
ما بر سنگ ما ()1

تهذی

عش برآورد زِ هر سنگ آب /عش تراشید زِ آیینه زنگ ()411

()0

جال دل

عش طلسم است

اثرکنندگی در

سوخت یکی جهان به غم ،آتش غم پدید نی /صورت این طلسم را هیچ کسی بدیرد؟

()0

عین پنهانبودن

نی ()911

عش
انگشترسلیمان

00

اعجازگر

سلیمانا بیار انگشتر را /مطی و بنده کن دیو پر را ()19

است ()0
عش کلبتین (انبر

لدرت عش

دندانکشی) است

در عقلزدایی

دامن دانش گررته زیر دندانها و لیک /کلبتین عش نامانده در او دندانها ()911

()0
عش سوزن است

هیجانات شدید

()0

لعبت صورت مرا دوختها به جرادو  /سروزنهرا بوالعجر

در دل مرن خلیردها

()900

عش سلسلة آویزان

تعالیدهندگی

است ()0

پس از رنا

ازسو چرخ تا زمین سلسله ا است آتشین /سلسله را بگیر اگر در ره خرود م قّقری
()911

ت لیلِ استعارهها هستومند و مادّۀ مربوب به «عش » در غزلیات شمس 11 /
عش م ک است

تهذی کنندگی

عاشقان را آتشی وانگه چه پنهان آتشی /وز برا امت ان بر نقد مردان آتشی ()911

()0

تحلیل :این کالناستعاره شامل خردهاستعارههایی است که هریک برهنروعی منبر نیررو اسرت و
میکوشد تفسیر لدرتمندانه و اعجازگرانه از عش به دست دهد .کراربرد ایرن کرالناسرتعاره در
بروز هیجانات عاطفی شدید ریشه دارد که در تجربة شهود عشر برر عاشر چیرره مریشرود.
رناکنندگی عش و لدرتِ تسلیمکنندگی آن پربسامدترین کارکرد شناختی در خردهاستعارهها ایرن
گروه است .با این حال برخی از استعارهها کارکردها جدید نسبتبه گرروه پیشرین دارد؛ ماننرد
استعارۀ «عش آتش است»  1که سه کارکرد دیگر عش (لدرتِ وحردتبخشری عاشر و معشروق،
سنجش ،انبساب روحی) را مفهومساز کرده است .وحدتبخشی آتشِ عش از آنجاست کره «اگرر
اصل حقیقت عش منزّه از تعیّن امکانی ،وجهة همّت عاش لررار گیررد او را بره وجرود از سرنخ
عش تبدیل میکند و تعیّن مجاز را کنار میزند» (شیمل0911 ،س سی و دو).
همچنین استعارهها «عش کیمیاست»  1با کارکرد شناختیِ لردرت عشر در کمرالبخشری بره
عاش و نیز لدرت اعجازگر « ،عش کهربا و آهنرباست» برا کرارکردِ شرناختیِ لردرت عشر در
کشش عاش بهسو معشوق« ،عش سوزن است» با تأکیرد برر لردرت عشر در ایجراد هیجانرات
شدید روحی« ،عش زمرّد است»  9با کارکردِ لردرت عشر در گریزانردن نرااهالن و «عشر کلیرد
است» با تأکید بر لدرت وصالبخشی عش  ،کارکردها جدید است که موالنا نیرو عش را در
لال

آنها الگوساز کرده است .در این گروه آتش نیز مانند اسرتعارۀ شرراب در گرروه پیشرین ،دو

ویژگی متنالِ عش را (رناکنندگی ≠ بقادهندگی) مفهومساز کرده است؛ درحقیقت آتش عشر ،
هم زندگیبخش است و هم با لدرت تهذی کنندگی «گرههرا نخروت و نراموس و خرود را از
جان عاش میگشاید» (مشتاقمهر0991 ،س  )091و به لول خود موالنا در م نو س
عش آن شرعله اسرت کرو چرون بررروخرت

هرچرره جررز معشرروقِ بررالی ،جملرره سرروخت
(مولو 0911 ،س )141

همچنین «عش بهم ابة شیء باارزش» گویا ویژگیهایی مانند ارزشرمند و انگیرزهبخشری در
عش است و از همین رو عش را نزد موالنا تجربها م بت و ارزشمند معرری میکند؛ با این حرال
این استعاره بر لزوم رناشدن عاش نیز تأکید دارد؛ زیرا بدون رناکردن هستی و تعیّنات (ویرانشدن)،
امکان دستیابی به گن عش برا سالک ممکن نیست.
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در گروه دیگر از خردهاستعارهها (پَر ،نردبان ،ریسمان) ،عش یک لدرت تعرالیبخرش اسرت.
این گروه بهسب

اینکه عش را در لال

نوعی حرکت استعالیی و پرواز مفهومی مریکنرد ،گویرا

نوعی جهانبینی زمینگریز و آسمانگرا دربارۀ عش است؛ به عبارت دیگر ،این سه اسرتعاره عشر
را نیرویی وصال بخش معرری میکند و ازاینرو کارکرد م برت دارد؛ هرچنرد در اسرتعارۀ «عشر
سلسة آتشین و آویزان است» به لزوم رناشدن پیش از وصال نیز اشاره شده است.
نیرو دیگر که در این خردهاستعارهها بدان اشاره شده است و بسامد باالیی هم دارد ،نیررو
تهذی کنندگی عش است که در استعارهها «آتش»« ،سوهان»« ،جارو»« ،میزان»« ،م ک» و «آینره»
دیده میشود .در استعارهها دیگر مانند «عش موج است»« ،عش طلسم است»« ،عشر انگشرتر
سلیمان است» و «عش کلبتین است» نیز به ترتیر

عشر یرک نیررو م ررّک ،نیررو پنهران امرا

اثرکننده ،نیرو اعجازگر و نیرویی مسلّط بر عقل است.
3ـ 3کالناستعارۀ «معرفت خوراک است»
جدول 9س خردهاستعارهها هستومند و مادّۀ عش و کارکردها شناختی آنها با توجه به تناظرها استعار
خردهاستعارهها

کارکرد شناختی

نمونۀ شعری (شمارۀ غزل)

عش خوراک شیرین

خوشایند و شیرینی

عاشقان غرلهاند در شکر آب /از شکر مصر را شرکایت نیسرت
()011

(عسل ،شکر و  )...است
()11
عش آب (باران ،آب

زندگیبخشی

کوثر  )...است ()91
عش آب حیات است

خواب ببر زِ چشم ما ،چون زِ تو روز گشت ش  /آب مده بره
تشنگان ،عش بس است آب ما ()91

بقابخشی

()11

کوثر است این عش یا آب حیات؟ /عمر را بریحردّ و غایرت
میکند ()911

عش طعام (لوت ،علف

ضرور بودن و

و  )...است ()01

زندگیبخشی

عش دارو (تریاق ،اریون،

انبساببخشی به روح

عقالیر) است ()00

صیقل هر آینهام ،رستم هر میمنهام /لوّت هر گرسنهام ،انجم هر
انجمنم ()491
مپندار که این نیز هلیله است و بلیله است /که این شهره عقالیر
زِ رردوس کشیدیم ()191

تحلیل :ظهور این کالناستعاره در متون صوریه میتواند برآیند نوع زندگی صوریه و توجره آنهرا
به گرسنگی ،روزه ،توکل و پرهیز از کس

باشد (نک .کریمی و علّامی0991 ،س )049؛ ولی نبایرد از

تأثیر آیاتی مانند «رَأَذَالَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ» (ن لس  )001غارل برود .برر ایرن اسراس انسران
میتواند یک تجربة شهود را با خوردن که به درک حس چشایی میانجامد ،مفهومساز کند .این

ت لیلِ استعارهها هستومند و مادّۀ مربوب به «عش » در غزلیات شمس 11 /
دیدگاهِ موالنا برخاسته از اصول مکت

کالمی اشعر است که جابهجایی حواس را برا هرم ممکرن

میدانند (نک .شفیعیکدکنی0991 ،س  .)411بر ایرن اسراس عشر نیرز در خرردهاسرتعارههرا ایرن
کالناستعاره ،خوراکیِ شیرین و خوشایند است که با استعارهها «شکر»« ،عسل» و  ...مفهومسراز
شده است .ضرورت عش و زندگیبخشی آن نیز با استعارههرا «آب» و «طعرام» الگوسراز شرده
است و استعارۀ «دارو» میتواند ،هم تلخی و سختی راه عش و هم زندگیبخشی و انبسراببخشری
آن را مفهومی کند؛ اما استعارها که در این گروه بسامد و کارکرد ویژها دارد« ،آب حیات» اسرت
که بر بقابخشی عش تأکید میکند .درمجموع ،استعارهها این گروه استعارههایی برا برار شرناختی
م بت است که تصویر خوشایند را از عشر الگوسراز مریکنرد و برهسرب

بسرامد باالیشران از

مهمترین اصول جهانبینی موالنا به شمار میرود.
3ـ 4کالناستعارۀ «معرفت نور است»
جدول 4س خردهاستعارهها هستومند و مادّۀ عش و کارکردها شناختی آنها با توجه به تناظرها استعار
خرده استعارهها
عش خوشید و

کارکرد شناختی
کمالبخشی

01

آرتاب است
()91

خورشید عش لمیزل زان تارته ست اندر دلت /کراوّل رزایری بنردگی و آخرر
نمایی مهتر ()119

زندگی و

چه گرمیم چه گرمیم از این عش چو خورشید /چه پنهان و چه پنهان و چره

گرمابخشی

پیداست خدایا ()10

رناکنندگی

چو سایه کل رنا گردم ازیرا /جهان خورشید لشکرکش گررته است ()011

تجلّی و شمول
عش ماه است

نمونۀ شعری (شمارۀ غزل)

روشنگر

()00

عش چون خورشید ناگه سر کند /بر شود تا آسمان غوغا او ()119
آبی بزن از این می و بنشان غبار هوش /جز ماه عش هرچره برود جرز غبرار
نیست ()041

عش چراغ

روشنگر -

است ()1

تجلّی

عش شم است

رناکنندگی

()1

چراغ عالمارروز مخلّد /که نی کفر است و نی ایمان کدام است ()011
در زیر لبا جانا شمعی بنهان دار  /خواهی که زنی آتش در خررمن و انبرارم
()111

م رّک هستی

چه خواهد کرد شم الیزالی /رلک را وین دو شم سرنگون را؟ ()11

عش برق است

هیجان شدید

برلی که بر دلت زد و دل بیلرار شد /آن برق را در اشک چو براران خرویش

()9

ناگهانی
رناکنندگی

جو ()0114
یک برق ز عش شه بر چرخ زند ناگه /آتش رتد اندر مه بر هم زند ارکرانش
()499

عش ستاره

الهی و آسمانی

به هر دلی زِ درونت ستاره ا تابد /که هین مگو که اثر ز آسرمان نمریآیرد
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است ()9

بودن

()911

تحلیل :این کالناستعاره که از پربسامدترین استعارهها دیوان شمس است و میتواند برگررتره
از آیاتی از لرآن مانند «ا ُ نور السّمواتِ و األرض» (نورس  )91باشد که شرمار از خرردهاسرتعارههرا
مربوب به عش را با کارکردها شناختی گوناگون بر گرد خود سرازماندهری کررده اسرت .در لررآن،
خداوند نور دانسته شده است و به همین سب

تجلّی عش نیز نزد موالنرا برهصرورت یکری از منراب

نور و ازجمله خورشید ر که با نماد شمس مرتبط است ر مفهومساز شده است .در این گرروه نیرز
جنبهها تضادگونة عش با اسرتعارۀ «خورشرید» در لالر

دو کرارکرد زنردگیبخشری و رناکننردگی

مفهومی شده است .کارکردها روشنگر و شمول و تجلّی عش نیز که در لال

استعارههرا «مراه»

و «خورشید» و «چراغ» مفهومی شده است ،نگاه م بت موالنرا را بره عشر نشران مریدهرد .همچنرین
استعارۀ «برق» رناکنندگی و نیز ناگهانیبودن عش و شدّت هیجانِ برخاسرته از آن و اسرتعارۀ «سرتاره»
بهسب

آسمانیبودن ،الهیبودن عش را الگوساز میکند .همچنین استعارۀ «خورشید» بهسب

نقشری

که در ارزشمندکردن سنگ و تبدیل آن به گوهر دارد ،تجربة عش را بهعنوان تجربها کمرالبخرش و
م بت معرری میکند؛ ولی استعارۀ «شم » بر رناکنندگی عش تأکید دارد.
گفتنی است بررسی استعارهها باال ازنظر اصول حاکم بر استعارۀ مفهومی ،چند نکترة دیگرر را
نیز روشن میکند؛ نخست اینکه حوزهها منب موالنا گستردگی و لردرت تجسّرمبخشری بسریار
دارد؛ از این نظر گسترۀ هستومندها و مواد در غزل موالنرا بره گسرتردگی هسرتی و اجرزا ریرز و
درشت آن است؛ عش در غزل او ،هم خورشید و ماه و ستاره و طوران است و هم تیغ و شرراب و
طعام و جارو و حتی سوزن؛ هستومندها و مواد در غزل او در دسترس همگان اسرت و برا زنردگی
آنها درپیوسته و ازاینرو للمروها تجربیِ مناسبی برا مفهومساز است .به بیران دیگرر در غرزل
موالنا انتزاعیترین جنبهها شهود عاشقانه مانند رناشدن ،بقایرارتن ،جذبرة عشر  ،تسرلیم ،انبسراب
روحی ،تجلّی عش  ،وصال و وحدت وجود با ملموسترین مواد و هستومندها مفهرومسراز شرده
است .دیگر اینکه  4کالناستعارۀ موجود ،بر نظام اندیشگانی موالنا چنان سیطره داشرته کره توانسرته
است در حمایت از خود استعارههایی بیارریند .همچنین بررسی استعارهها ازنظر اصل برجستهساز
و حاشیهرانی بیانگر پیچیدگی تجربة شهود عش است؛ چنانکه بیان این تجربة شهود موالنرا را
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بر آن داشته است با متنوّعکردن حوزهها مبدأ ،امکان تمرکز بر جنبهها گوناگون عشر را ررراهم
کند و م دودیتها برخاسته از حاشیهرانیِ استعارهها را با کاربرد اسرتعارههرا گونراگون جبرران
کند .ازنظر بسامدِ استعارهها و کارکردها استعار آنها نیز سه گروه اسرتعاره داریرم؛ اسرتعارههرا
پربسامد که چند کارکرد گوناگون دارد؛ استعارهها پربسامد که تنها جنبرة خاصری از عشر را
بازمینماید و استعارهها کمبسامد کره برر یرک جنبرة خرا
استعارهها دیدگاه خا

تأکیرد دارد .چرون شرناخت ایرن

موالنا را از مفهوم عش نشان میدهد ،بسیار درخور توجه اسرت .در غرزل

موالنا چنانکه در نمودار  0میبینیم ،از استعارهها مربوب به «ملزومات بزم» ترا اسرتعارۀ «چوگران»
در گروه اول لرار میگیرد .استعارهها این گروه بهسب

بسامد باال و گسرترۀ تناظرهرا ،جنبرههرا

عش را کاملتر بازمینماید؛ بهویژه استعارهها «شراب»« ،ابزار موسیقی» و «آتش» که برر رو هرم
عش را نزد موالنا تجربها مستانه ،پاک از هرگونه هستی و وحدتگرایانه معرری میکند .برا دلرت
در نمودار ،از استعارهها مربوب به «خوراک شیرین» تا استعارهها مربوب بره «ملزومرات جنرگ»
مفهوم دیگر از عش را به دست میدهند .اختالف معنادار بسامدِ ابیرات و کرارکرد در ایرن گرروه
نشان میدهد که همان یک کارکردِ این استعارهها نزد موالنا بسیار اهمیت داشته است؛ بر این اساس
کارکردها شناختیِ خوشایند و شیرینی ،زندگیبخشی ،غیرت ،بقابخشی ،ضرورت ،ارزشبخشی
و رناکنندگیِ عش نزد موالنا اهمیت بسیار داشته است .چنانکه مریبینریم  1اسرتعارۀ ایرن گرروه از
کالناستعارۀ «معررت خوراک است» شکل گررته و به همراه استعارۀ «کیمیا» و «پرر و برال» همگری
بیانگر نگاه م بتِ موالنا به عش است .استعارهها کمبسامد و تککارکرد نیز از استعارۀ «نردبران»
به بعد است .کارکرد بیشتر این استعارههرا تکررار کارکردهرا پیشرین اسرت؛ چنرانکره «نردبران»،
«ریسمان»« ،سنگ»« ،کلبتین» و «جارو» بهترتی

همان کارکردهایی را مفهومی مریکنرد کره مر ال در

استعارۀ «پر و بال»« ،آتش» و «طوران» میبینیم؛ ولی کارکرد برخی از این استعارههرا بیرانگر دیردگاه
جدید دربارۀ عش است؛ چنانکه استعارۀ «زمرّد» با تأکید بر غیرت عش و «آهنربا» و «کهربا» برا
تأکید بر جذبة عش  ،تفسیر جدید از عش به دست میدهد .نوسان این سه گروه در نمودار زیرر
آشکارتر استس
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نمودار 0س سنجش خردهاستعارهها ازنظر بسامد و کارکرد
از دیدگاهی دیگر اگر کارکردها هر کالناستعاره را در دو گروهِ منفی و م بت با نمودار نشران
دهیم ،میبینیم که کارکردها م بت عش نزد موالنا بسریار بیشرتر از کارکردهرا منفری آن اسرت.
همچنین اگر نوع کارکردها منفی را بررسی کنریم ،خرواهیم دیرد کره کارکردهرا «رناکننردگی» و
«سکر و عقل زدایی» در سه کالناستعارۀ «نیرو» و «سلطان» و «نور» بهترتیر

بیشرترین کارکردهرا

منفی است .این امر نشان میدهد که دیدگاه موالنا نسبتبه تجربة شهود عش بسریار خوشرایند و
م بت است؛ ولی رناکردن هستی ظاهر و مستی عاشقانه جزو جداییناپذیر تجربة شهود اوسرت؛
چنانکه بدون آنها طعم شیرین عش چشیده نخواهد شد .در این نمودار کارکرد استعارهها مربوب
به کالناستعارۀ «خوراک» یکسره م بت است .این امر نیز ازسویی بیانگر نقش مهرم حروزۀ خروراک
در مفهومیساز ِ جنبهها م بت عش است و ازسو دیگر نشاندهندۀ ضرورت وجود عش برا
موالنا؛ چنانکه نبودِ آن به معنا نبودِ زندگی خواهد بودس
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نمودار 1س کارکردها منفی و م بتِ عش در  4کالناستعاره
4ـ نتیجهگیری
در باور زبانشناسان شناختی ،ادراک و شناختِ مفاهیم انتزاعی با بهرهگیر از تجربیّات بردنمنرد و
تجسّم صورت میگیرد؛ به همین سب

عش نیز در جایگاه یک تجربرة شرهود و انتزاعری ،بررا

شناختهشدن به حوزهها تجسّمی و ملموس نیاز دارد .در این میان بهرهگیر از مواد و هستومندها
برا مفهومساز عش در غزل موالنا جایگاه ویژها دارد .در این پژوهش به کمک نظریة اسرتعارۀ
مفهومی کارکردها شناختی حوزۀ عش با توجه به تناظرها استعار در استعارهها هسرتومند و
مادّۀ غزل موالنا بررسی شد .نتای پژوهش بیانگر حضور  4کالناستعارۀ «خداونرد سرلطان اسرت»،
«عش نیروست»« ،معررت خوراک است» و «معررت نور است» ،در دستگاه ذهنری موالنرا و سریطرۀ
آنها بر متن است .این امر باعث شده است بسیار از استعارهها هستومند و مادّۀ مربوب به عشر
در جایگاه خردهاستعاره ،در حمایت از این کالناستعارهها آرریده شود .همچنین بررسی تناظرهرایی
که للمروها مبدأ هستومند و مرادّه برا للمررو عشر مریآررینرد ،کارکردهرا شرناختی و گراهی
تنالِگونة عش را مفهومساز میکنرد کره از آن جملره اسرتس شردّت هیجران ،مسرتکننردگی،
رناکنندگی ،م دودکننردگی ،غیررتمنرد  ،عقرلزدایری ،شرورانگیز  ،گرمابخشری ،کمرالبخشری،
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اعجازگر  ،امنیّتبخشری ،روشرن گرر  ،گسرتردگی ،زنردگیبخشری ،بقادهنردگی ،لردرتمنرد ،
لدرتبخشی ،تهذی کنندگی ،ایجاد کشش ،پروازدهندگی ،ایجاد انبسراب روحری ،تسرلیمکننردگی،
غمزدایی ،انگیرزهبخشری ،وصرالبخشری ،تجلّری ،ارزشرمند  ،ضررورت ،خوشرایند و شریرینی.
للمروها منب در این خردهاستعارهها بسریار تجربری و در دسرترس اسرت و از ایرن نظرر تروانش
تجسّمبخشی زیاد دارد .ویژگی برجستهساز و حاشیهرانی استعارهها نیز باعث شده است موالنرا
برا مفهومساز عش از هستومندها گوناگون بهره گیرد تا بتواند بر جنبههرا گونراگون عشر
تمرکز کند که این امر خود بیانگر پیچیدگی مفهوم عش نیز هست؛ نیرز برا در نظرر گرررتن بسرامد
استعارهها و کارکردها هریک میتوان استعارهها را در سره گرروه جرا داد؛ اسرتعارههرایی ماننرد
ملزومات بزم ،آتش ،شیء باارزش ،خورشید ،ملزومات دربار ،سریالب ،طورران ،شرم و مروج کره
چندکارکرد با بسامد باالست .این استعارهها بهسب

رعالشدن مطابقتها بین دو حوزه ،استعداد

ویژها در مفهومساز جنبهها گوناگون عش دارد .دستة دیگرر اسرتعارههرا ترککرارکرد برا
بسامد باالست؛ مانند خوراک شیرین ،آب ،آب حیرات ،طعرام ،کیمیرا ،پرر و برال ،دارو و ملزومرات
شکار که تنها بر یک کارکرد شناختی تأکیرد بسریار دارد .بیشرتر اسرتعارههرا ایرن گرروهْ عشر را
بهصورت تجربها شیرین ،خوشرایند ،ضررور  ،ارزشبخرش ،بقرابخش و زنردگیبخرش و البتره
رناکننده بازمینمایند .گروه سوم نیز استعارهها تککرارکرد برا بسرامد کرم اسرت؛ در برخری از
استعارهها این گروه مانند نردبان ،ریسمان ،سنگ ،کلبتین و جارو همان کارکردها پیشرین تکررار
میشود؛ ولی برخی از استعارهها این گروه مانند زمرّد ،آهنربا و کهربا مفهوم تازها از عشر بره
دست میدهد.
ازسو دیگر بررسی کارکردها م بت و منفی هر کالناستعاره نشان میدهد که دیردگاه موالنرا
نسبتبه تجربة شهود عش بیشتر خوشایند و م بت است؛ ولی رناکردن هستی و مسرتی عاشرقانه
جزو جداییناپذیر تجربة عاررانة اوست .مقایسة بسامد کارکردها منفیا مانند رناکنندگی و سرکر
و مستی با بسامد کارکردها م بتری م رل ارزشبخشری ،شفابخشری ،پروازدهنردگی ،نیروبخشری و
بهویژه زندگیبخشی و شیرینی ،بهدرستی گویا این مس له است؛ چنانکه بدون عش زیستن بررا
موالنا ممکن نیست.
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پینوشت
 .0در بالغت نیز یکی از دالیل م اکاتیبودن زبان عرران ،نظریة معقول و م سوس است که برپایة آن ،امور
تنها با م ال م سوس رهمپذیر خواهد بود (نک .روالد 0919 ،س .)011-019
 .1استعارۀ مفهومی در جایگاه یک نظریة دو حوزها  ،ازنظر کارکرد به برخی از آرایههرا بیرانی و بردیعی
مانند تشبیه ،استعاره ،مجاز ،کنایه ،نماد و حسّآمیز ر که در اساس دو حروزه دارد ر شربیه اسرت؛ تفراوت
آنجاست که استعارۀ مفهومی در کلّ زبان با هدف درک چیرز و در ادبیرات و کرالم ادبری تنهرا برا هردف
زیباییآررینی لائل به چنین حوزههایی است؛ به دیگر سخن ،نظریة استعارۀ مفهومی هرم شرامل مروارد براال
میشود و هم شامل استعارههایی که در عبارتها زبان آشکار میشود .شرناختیان دسرتة اخیرر را اسرتعارۀ
زبانی یا تعابیر استعار زبانی مینامند ( .)Cameron & Maslen, 2010: 45تا آنجرا کره بره ب رث مرا
مربوب است موالنا نیز برا توصیف عش از تشبیه و استعاره و نماد بسیار بهرره بررده اسرت؛ زیررا نمادهرا
بهسب

ریشهداشتن در تجربهها ریزیکری انسران نقرش مهمری در رهرم مفراهیم مرذهبی و ررهنگری دارد

( .)Lakoff & Johnson, 2003: 40در این پژوهش نمادهایی که مدلول آنها عش است ،برا توجره بره
بارتِ ( )textهر غزل گزینش شده است؛ ولی به سب

آنکه «از استعاره تا رمز سیر از وضروح و روشرنیِ

معنی بهسو ابهام و غی ِ معنی است» (پورنامداریان0911 ،س  ،)191در برخی از غرزلهرا موالنرا مردلول
ت
نمادها بین معشروق ،شرمس (عاشر ) و عشر در نوسران اسرت و بایرد چنرین توجیره کررد کره وحرد ِ
بهوجودآمده بین این سه مدلول در برخی غزلها حاصل ل ظهها سرکر و مسرتی عاررانرة موالنرا اسرت و
اساسا در جهانبینی عررانی او تفاوتی بین این سه نیست (نک .پورنامداریان0911 ،س  104و  101و .)141
 .9در علم بیان از شخصیّتبخشی بره اسرتعارۀ مکنیّره تخییلیّره یراد مریشرود (رک .شمیسرا0999 ،س  014و
علو مقدّم و اشرفزاده0991 ،س  .)014به نظر نگارندگان تفاوت دیدگاه زبانشناسان و بالغیّون دربرارۀ ایرن
نوع استعاره ،به هدف دو علم زبانشناسر ی و بالغرت مربروب اسرت؛ بالغیّرون بره وجرود نروعی زیبرایی و
خیالانگیز در این استعاره معتقدند و زبانشناسان شناختی بر کارکردِ شناختی آن تأکید دارند.
 .4موالنا بهسب

مشرب سکر خود به استعارهها مربوب به بزم شاهانه عاللة بسیار دارد .به همین سرب

واژههایی م ل سالی ،شراب ،سلطان و موسیقی بارها بر گِرد بزم جم شده اسرت .غزلری برا مطلر «مرن از
کجا ،پند از کجا؟ باده بگردان سالیا ( »...غزل شمارۀ  )1شاید مشهورترین غزل در این باره باشد که در یکی
از ابیات میگویدس
ا جانِ جانِ جانِ جان ،ما نامدیم ازبهرر نران

برجه گردارویی مکرن در برزم سرلطان سرالیا

دربارۀ ارتباب و عاللة موالنا به موسیقی نیزس رک .زرّینکوب0919 ،س  ،011شفیعی کدکنی0991 ،س .111

 / 94پژوهشها ادب عررانی (گوهر گویا) ،سال دوازدهم ،شمارۀ سوم ،پیاپی ،91پاییز 0991

 .1البته عقلی که موالنا آن را در تقابل با عش میداند ،عقل جزئی و نالص است ،نه عقل کلّیِ معررتیراب
و معاداندیش (نک .م مّدیان0911 ،س  .)014این دو در جهانبینی عررانی سرچشمههایی جداگانه دارد؛ منشأ
عقل جزئی و آخُراندیش عالم حس و سرچشمة عقل آخرت اندیش عالم درون است؛ بنابراین برعکسِ عقل
جزئی ،عقل کلّی هرگز مکدّر و مسدود نمیشود (بشردوست0910 ،س  .)014مولو در م نو نیز با مصرراعِ
«عقلِ کل مغز است و عقل ما چو پوست» (مولو 0911 ،س  ،)011این دو عقل را از هم متمایز کرده است.
 .1استعارۀ آتش که از نخستین دورهها تصوف اسالمی همواره در کالم عارران حضور داشته اسرت (نرک.
هاشمی0994 ،س  )91-19و کارکردِ زندگیبخشی آن یادآور تقدّس آن نرزد باسرتانیان اسرت (نرک .یراحقّی،
0919س  ،)01در ررهنگ غررب مریتوانرد حروزۀ منبر بسریار از احساسرات دیگرر م رل بلنردپررواز ،
عصبانیّت ،نفرت ،میل جنسی ،امید و  ...نیز باشد (نک .بارسلونا0991 ،س .)011-091
 .1امروزه معلوم شده است کیمیاگر یکی از ملزومات رهیارتها عرررانی بروده اسرت و موضروع تبردّل
اجسام و رلزات نیز مقدمها برا درک چگونگی تعلّ نفس به جسرم و تبردّل جسرم و روح بروده اسرت
(م مّد آسیاباد 0911 ،س  141و نیزس شیمل0911 ،س  .)019به لول میرچا الیاده کیمیاگر در ررهنگهرایی
که آن را پذیررتهاند ،همواره با سنّتی باطنی یرا عرررانی پیونرد تنگاتنرگ دارد (الیراده0914 ،س  .)109بررا
آشنایی با کارکرد کیمیاس نک .شمیسا0911 ،س ذیل کیمیا.
 .1برا آشنایی با کارکرد چوگانس نک .شیمل0911 ،س .144
 .9برا آشنایی با کارکرد زمرّدس نک .شمیسا0911 ،س ذیل زمرّد.
 .01واژۀ «جارو» از غزل ب ثبرانگیز با مطل «داد جارویی به دستم آن نگرار /گفرت کرز دریرا برانگیرزان
غبار» انتخاب شده است که بسیار از شرحکنندگان منظور از «جارو» را در مصرع دوم بیت دوم این غرزل،
«عش » دانسرته انرد (نرک .خلیلری جهرانتیغ0911 ،س  ،011-011رراطمی0919 ،س  ،141-191مولرو 0999 ،س
 ،111-111پورنامداریان0911 ،س .)114-110
 .00برا آشنایی با کارکرد انگشتر سلیمانس نک .پورنامداریان0914 ،س .911-911
 .01ارزشبخشی به سنگ عاش ؛ به گفتة شیمل یکی از صور دلخواه موالناست (شیمل0911 ،س )001
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