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 چکيده 

تجربّیات در ساختاربخشیدن  شناختی، بر نقش    ي مفهومی« در چارچوب معناشناسی »استعاره 

ها،  ترین حوزه یکی از تجربی   ، ورزد. فصول سال تأکید می   ، هاي ذهن و ادراک مفاهیم به مقوله 

به    ، ها ي فصل بینی عرفانی هستند. در این میان، توّجه موالنا بیش از همه براي تبیین جهان 

نوان یک نگاشت مفهومی  عبه  »بهار« در غزلّیات موالنا،   ، دهد »بهار« است. پژوهش نشان می 

ي نمودهاي دیدنی، شنیدنی، بوییدنی، چشیدنی و بسودنی خود، در خدمت  کالن، با همه

جهان و    ايبینیتبیین  ،  «عاشق »،  «عشق»،  «غیب»،  «حق»مفاهیمی چون  تبیین  شهودي 

توانسته است  «وصال» و    «تجلّی»،  «روح» مرکزي  این نگاشت  بهره  ،است.  از  با  گیري 

استعارهجنبه خوشههاي  و  بهار  قدرت  ساز  نیز  و  متضادّ  و  مرتبط  تصویري  هاي 

هایی که به  ها را گرد خود بیافریند؛ استعارهاستعارهاي از  ها، شبکهتناظرپذیري استعاره

با نگاشت مرکزي، در اصالت هنري سبک م  متنی والنا و انسجام درون دلیلِ وابستگی 
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ها نقش بسزایی دارند. همچنین کاربرد این نگاشت مفهومی در بافت غزل موالنا، از نظر  غزل 

هاي مربوط  ي استعاره دهد همه کند و نشان می معرّفی می فکري، موالنا را عارفی اهل بسط 

خرده  »بهار«  کالن استعاره به  از  حمایت  در  که  هستند  » استعاره هایی  تجربه ي  اي  معرفت 

انبساط    ، رو انبساط روحی موالنا در غزلّیات ازاین   ؛ اند وجودآمده انگیز است« به خوشایند و 

 آمیزد. رود و اصالِت بینش را با اصالِت سبک درمی هاي استعاري پیش می پاي خوشه ه ب پا 

، معناشناسی  استعاره، غزلیات موالنا استعاره و کالن ي مفهومی، خرده استعاره   های کليدی: واژه 

 شناختی، نگاشت مفهومی بهار. 

 

 . مقدّمه 1

براساس تجربیّات ما از جهان،    ،ي زبانتی رویکردي است در مطالعه شناخ  شناسی زبان

شیوهنحوه و  درک  مفهوم ي  بهي  رویکرد،  این  زمینهسازي.  در  و  ویژه  اصطالحات  ي 

ي جدیدي به نام  شعري، شاخه مفاهیمی مانند استعاره، مجاز، صورخیال و تصویرهاي  

گشاید که تمایزهاي  ي جدیدي به نام »بالغت شناختی« را میشناختی و حوزه  معناشناسی

شناسی جایگاهی درخور دارد. بارزي با بالغت سنتّی دارد. در بالغت سنتّی، عناصر زیبایی

ها و تصویرهاي  بودن متن به آرایه ارزش این عناصر در شعر و متن ادبی را تنها به آراسته

گیرد؛ امّا در بالغت  اي میدانند که در سه قلمرو معانی، بیان و بدیع جهنري وابسته می

ي شاعر و  بینی و اندیشهبردن به جهانشناختی، استعاره و مجاز، ابزاري شناختی براي پی

است.   گستردهشبکه   همچنیننویسنده  گزارهي  از  کل  اي  یک  که  هستند  مفاهیم  و  ها 

هاي شناختی،  ي گسترده، طیف وسیعی از پدیدهآورند و این شبکهوجودمیمند را بهنظام

 .(Cf. Kövecses, 1991: 89-91) دهندرفتاري و احساسی را نشان می 

شناسان شناختی هستند که در کتاب  جورج لیکاف و مارک جانسون دو تن از زبان

آناستعاره با  که  میهایی  زندگی  استعارهدرباره(،  2003)کنیمها  کارکرد  چگونگی  ي  ي 

سازي، یعنی  مفهوم جوهر و اساس استعاره، ،هااند. به نظر آنمفهومی در زبان بحث کرده

براساس چیز دیگر است  ي  استعاره  .( Lakoff & Johnson,5 :2003 )  ادراک چیزي 
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سازد،  گیرد تا او را قادر  کارمیهاي شخص در قلمروهاي ملموس را بهتجربه  ف مفهومی

براساس یک انطباق ذهنی صورت    ، هاي ناشناخته و انتزاعی را درک کند. این ادراک مقوله 

ي انتزاعی  یابد تا حوزه ي انتزاعی انطباق می بر حوزه   ، ي ملموس گیرد؛ به این معنا که حوزه می 

ي  آرایه شناسِی شناختی، استعاره را نه یک  ي مفهومی« در چارچوب زبان درک شود. »استعاره 

 داند. آفرین، بلکه روشی بنیادي براي اندیشیدن و ادراک جهان می زیبایی 

 

 . بيان مسئله و روش پژوهش 1.1

بر چگونگی شناخت مفاهیم در    ،ي شناختیازآنجاکه اساسِ معناشناختی شناختی و نظریّه

و  بینی و سبک شاعر  ي مفهومی در تحلیل جهانتوان از استعارهذهن استوار است، می

هاي ذهنی بر نگرش فرد نسبت  ي مفهومی، نگاشتنویسنده بهره برد؛ چراکه در استعاره

ها سیطره دارند و از همین روي، سبک نویسنده را نیز در کنترل خود  به هستی و پدیده

ي متون عرفانی که در چنین تحلیلی درباره  .(330-329:  1392فتوحی،   )رک.  گیرندمی

زند، اهمیّت بسیاردارد.  تعاري پلی از جهان واقع به فراواقع میها نویسنده با زبان اسآن

هاي تجربی خود، ( و امکانImage Clusters)   هاي تصویريي خوشهفصل »بهار« با همه

بازمی  را  دیگر  جهانی  و  است  شهودي  بینشی  تبیین  خدمت  در  موالنا،  غزل  نماید.  در 

گراي او، با آفرینش  بینی بسطبر جهان  ضمنِ تأکید  ،گیري موالنا از این نگاشتِ مرکزيبهره

هاي همگون، متن را انسجام و تشخّص سبکی بخشیده است. پژوهش حاضر با  استعاره

توصیفی مفهومی    - روش  نگاشت  تحلیلِ  به  شمس  تحلیلی  غزلیّات  بافت  در  »بهار« 

براساس روش کیفی و در موارديپردازد. روش تحلیل دادهمی کمّی و   نمودارهاي  ،ها 

 )ازجزء به کل( است.    روش استداللی از نوع روش استقرایی

 

 ی پژوهش . پيشينه2.1

ذکر    يههاي زیر شایست نامهها و پایانمقاله  ،غزلیّات شمسهاي مفهومیِ  در تحلیل استعاره

ي عشق از سنایی  ي »تطوّر استعاره( در مقاله1393)  است: سیّدمهدي زرقانی و همکاران



 29     ـــــــــ  حسن توفیقی/غزلیات شمساستعاری آن در    ی هاتحلیل نگاشت مفهومیِ»بهار«خوشه

 

هاي »عشق« در غزل سنایی، عطّار و موالنا و خلّاقیّت هریک از سه  تا موالنا«، استعاره

ي  ي »استعاره ( در مقاله1389)   اند. مینا بهنامها بررسی کردهشاعر را در کاربرد استعاره

هاي  هاستعاري »معرفت، نور است« و خرده«، با بررسی انگارهدیوان شمسمفهومی نور در  

گیري مولوي از این استعاره براي تبیین مفاهیم عرفانی و اصالت هنري متن  آن به بهره

دیوان  هاي مفهومی در  ي »استعاره( در مقاله1392)  اشاره کرده است؛ کریمی و عالمی

خوردن«بر  شمس حسّی  کنش  است«  گزاره  ،مبناي  خوراک  »عرفان،  را  متن  بنیادي  ي 

اس دانسته این  بر  که  مباشري و کریمی  ، اساند  براي سالک است؛  نیازي روزانه    عرفان 

«، »آهو« با عروج معنایی،  دیوان شمسي »تحلیل شناختی تصویر آهو در  ( در مقاله 1394)

و... تشخیص داده شده    «الدّینصالح»،  «شمس»،  «مولوي»،  «خداوند»اي از  استعارهکالن

اي مادر و  هاي چندشبکهی استعارهي »بررسی معناشناخت( در مقاله 1394)  است؛ کریمی

ها،  هاي مرتبط با این استعارهبستن تا فطام« به کمک خوشهاز نطفه دیوان شمس طفل در 

ي »تحلیل شناختی  ( در مقاله 1395)   مراحل سیر و سلوک را تبیین کرده است. عالمی و کریمی 

هاي تصویري  جمال و خوشه ي  «، استعاره دیوان شمس و    مثنوي ي مفهومی جمال در  استعاره 

دو اثر معرفی  این  ساخت  ژرف عنوان،  را به ي »خداوند دیدنی است«  بررسی و گزاره را  آن  

بررسی مفهوم شمس در غزلّیات  ( با عنواِن  1393)   ي ندا حسینی نامه اند؛ همچنین در پایان کرده 

رویکرد شناختی  براساس  استعاره موالنا  ب ،  را  با شمس  مرتبط  مفهومی  و کالن هاي    ررسی 

هاي مرتبط با شمس دانسته شده است؛  ي »شمس، خداوند است« در مرکز استعاره استعاره 

بررسی تطبیقی استعاره در غزلّیات  ي خود با عنواِن  نامه ( نیز در پایان 1394)   زاده علی کوچک 
در    ، غزل موالنا را عرفانی دانسته است. چنانکه شناختی   شناسی حافظ و مولوي از منظر معنی 

ي مفهومی »بهار« در غزل موالنا بررسی نشده است و  تاکنون استعاره   ، بینیم این پیشینه می 

بینی موالنا  ضمن پرکردن این خأل پژوهشی، تفسیر دیگري از جهان   ، تواند پژوهش حاضر می 

 و سبک و بینش او به دست دهد. 
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 پژوهش های . فرضيّه و پرسش3.1

استعاري در سطح کالن و موجود در اجزا و بافت بنیان پژوهش حاضر براساس روابط  

یک    ،ي اصلی این است که »بهار« در بافت غزل موالنااستوار است. فرضیّه  غزلیّات شمس

بینی شهودي شاعر که با  ساختار و نگاشت کالن و مرکزي است در خدمتِ تبیینِ جهان

باعث اصالت سبک شده است. در   ،هاي همگون و مرتبطاستعارهانسجام متن و آفرینش  

 هاي زیر ضروري است: این راستا پاسخ به پرسش

 ي مرکزي متن، چگونه است؟ عنوان استعاره کار نگاشت مفهومی »بهار«، بهسازو -

 ها، بر اصالت سبک تأکید دارد؟  تمرکز بر نگاشت مرکزي متن، با آفرینش کدام استعاره  -

 بینی موالنا هستند؟  عاري متن، در خدمت تبیین کدام مفاهیم جهانهاي استخوشه -

 

 . مبانی نظری پژوهش 2

 ی مفهومیی استعاره. نظریّه1.2

زبان زبان  که  دارند  تأکید  نکته  این  بر  شناختی،  و    ، شناسان  است  اندیشه  الگوهاي  بازتاب 

مهند،  « )راسخ کند منعکس می اختار فکر ما را هم  مندي که در زبان وجود دارد، س »ساختار نظام 

نظرّیه   . ( 12:  1393 از  زبان یکی  نظرّیه هاي  شناختی،  استعاره شناسی  مفهومی  ي  ي 

 (Conceptual metaphor  ) است که جورج لیکاف   (George Lakoff )    و مارک جانسون

 (Mark Johnson )    اند.  ، مفّصل به آن پرداخته کنیم می هایی که با آن زندگی  استعاره در کتاب

اي  ها نیست؛ بلکه بخش عمده منحصر به واژه   ، این نظرّیه آن است که استعاره   ي ترین نکته مهم 

استعاره در این    . ( Lakoff & Johnson, 6 :2003 )   از فرایندهاي فکري آدمی استعاري است 

ي معنایی پیچیده و  روشی بنیادي براي درک جهان هستی است؛ یعنی معمواًل حوزه   ، دیدگاه 

سازد.  فهم  ي پیچیده را قابل کند تا حوزه ي تجربی و ملموس قیاس می انتزاعی را با حوزه 

مند بین عناصر مفهومی  ي مفهومی عبارت است از: الگوبرداري نظام اره ـ طورخالصه، استع به 

  ( Target domain) بر روي قلمرو مقصد یا هدف   ( Source domain)   قلمرو مبدأ یا منبع 
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 (1993:206-207 ,Lakoff 195-2005:194؛  ,Cruse&Croft 45-2010:44؛  ,Cameron&Maslen  ؛

   . ( 24- 23:  1393؛ عبدالکریمی،  10:  1390بارسلونا،  

  ( Argument) ي »جنگ« را براي درِک »بحث«  جانسون در این زمینه، استعاره   لیکاف و 

کردن، استراتژي و  مانند حمله   ، جنگ   ي اصطالحات مربوط به قلمرو   ، زنند که در آن مثال می 

نظام پیروزي، شیوه  تفّکاي  براي  نبردگونه ـ اي گون ـ ه ي جنبه ر درباره ـ مند  و  بح اگون  ث  ـ ي 

دف ـ های د و جمله ـ پدی  اس ـ ی از نوع: »اّدعاي شما غیرقابل  به ـ ت« در زب ـ اع    د ور آ وجودمی ان 

 (2003: 4   ,Lakoff & Johnson ) . 

نظام  فرافکنی  این،  حوزه براساس  یک  عناصِر  مفهوم منِد  ب ـ ي  ح ـ ی  مفه ه وز ـ ه  ومی  ـ ي 

ها، رخدادها و  که ارتباط ـ ود، بل ـ ش ا می ـ ه هاي خاّص آن ا شامل اشیا و ویژگی ـ تنه ر، نه ـ دیگ 

   . ( Grady, 2007: 191)   شود تواند شامل  هاي آن حوزه را نیز می طرح 

وزه  ــ ن دو ح ــ ون بی ـ م گوناگ ـ ام مفاهی ـ ـ ث انسج ـ ـ ه باع ـ ـ اره ک ـ ی استع ـ ن ویژگ ـ از ای 

  ود ــ ش می   تعبیر   ( systematicity) دي«  ــ من ام ـ ا »نظ ـــ گی« ی ــ یافت ان ـ ام ـ ه »س ـــ ب ،  ود ـ ش می 

 ( 2003: 7-9; Cameron & Maslen, 2010: 45-46 ,Lakoff & Johnson صفوي ،  ؛ 

1392  :371 ) .   

یافته  صورت سامانتواند بههدف در ارتباط باشد، می ي  با حوزه   براساس این، هر چیزي 

استعارهبا حوزه در  باشد.  ارتباط  در  نیز  مقصد  مفهومی ي  دو حوزهرابطه  ،ي  بین  ي  ي 

  شود نامیده می (  Mappingگیرد که »نگاشت« ) ي یک گزاره صورت میبه وسیله   ،مفهومی

لیکاف()مانند گزاره به مطابقت   .ي »بحث جنگ است« در مثال  نیز  بین دو حوزه  هاي 

)مانند تناظرِ طرفین جنگ با طرفینِ بحث در   شودمی  تعبیر  (Correspondence)»تناظر«  

هاي  دهند تا اطّالعات مربوط به قلمرو منبع را بر جنبهمثال لیکاف(. تناظرها به ما امکان می

  تر درک کنیم جانبهاي همهگونهها را بهکنیم تا بتوانیم آن ي قلمرو هدف نگاشتناشناخته

( 1993: 203,Lakoff)نظریّهازاین  ؛ برخالف  واژهرو،  که  استعاره  کالسیکِ  و ي  ها 

را می  ،هاعبارت مفهومی میان دو حوزه شکل  استعاره  از روابط  سازند، اساس استعاره 

»تمرکزِ نگاشتِ استعاري در ذهن، موجب    ، شناسان شناختیهمچنین به نظر زبانگیرد.  می
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می  فرد  نگرش  و  ذهنیّت  استعارهپایداري  خلق  به  و  همشود  و  همگون  خانواده هاي 

«  شودت و استمرار و اصالت سبک می نهایتاً موجب تداوم ذهنیّ  ،انجامد و این فرایندمی

هاي استعاري متن، در کنترل  بخش بزرگی از خوشه  رو،ازاین  .(335- 334:  1392  )فتوحی،

همنگاشت میزان  به  تقلیدي  سبک  با  اصیل  سبک  تمایز  و  هستند  مرکزي  بستگی هاي 

همچنین    . ( 330)همان:   متن وابسته است هاي مفهومی با نگاشت مرکزي  اي استعارهخوشه

در حمایت از    ( Micro Metaphor)   استعاره عنوان خرده هاي یک متن ممکن است به استعاره 

تواند خود در  اي که می استعاره وجود آیند؛ کالن ( به Mega Metaphor)   استعاره یک کالن 

 . ( Kövecses, 2010: 59)   متن آشکار نباشد. 

 

 نگاشت نماد تا کالن. »بهار« از کالن2.2

تجربیّات انسان، نقش  به نظر لیکاف و جانسون، نماد، نوعی مجاز است که ضمن پیوند با  

این مطلب به این دلیل    .(Lakoff & Johnson,40 :2003 )   مهمّی در ادراک مفاهیم دارد

در کنار تشبیه و    – آید  اي که در پی میهاي مفهومی یادآوري شد که بسیاري از استعاره

با  از نوع نماد هستند. دلیل این امر این است که »رمز به لحاظ پیوند ماهوي که    –تمثیل

ترین زبان براي بیان تجارب  ترین و مناسب ي دینی و عرفانی دارد، دقیقبینش و تجربه 

)مشتاق است«  عرفانی  حقایق  و  انعکاس    .(64:  1392مهر، روحانی  موالنا  غزل  درواقع 

گیرند و به همین دلیل زبانی عواطف ناخودآگاهی است که از اعماق روح سرچشمه می

، بهار  غزلیّات موالنابراساس این، در    .(157:  1380تیغ،جهانخلیلی  )رک.  طلبدرمزي می

با تعالی معنایی، در خدمت    طبیعی نیستند؛ بلکههایی صرفاً  و نمودهاي آن، دیگر، پدیده

کند که کالمش به ظواهر  گیرند. موالنا در غزلیّات تأکید میتبیین بینشی شهودي قرارمی

( 13712/ ب  3:  1378هست رسول بهشت غیب« )مولوي،  ؛ بلکه »باغ و بهار  1داللت ندارد

 . (20482/ ب  4و »این بهار و باغ بیرون، عکس باغ باطن است« )همان: 

ایننکته دیگر  تکرارشوندهي  نمادهاي  می   که  براساس خوشهرا  تصویري  توان  هاي 

یّت  (؛ ولی مز203- 199:  1393فتوحی،  )رک.  نماد نیز بررسی نمودها در قالب یک کالنآن
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قالب کالنبررسی   بلکه    نگاشت در  نیست؛  نمادها  بررسی  دنبال  به  که صرفاً  است  آن 

تنها    ،کند که تشبیه و تمثیل و نمادي نمودهاي زبانی یک استعاره را در متن دنبال میهمه

تناظرپذیري   قدرت  بررسی  رویکرد،  این  دیگر  مزیّت  هستند.  نمودها  این  از  جزئی 

توان براساس دو قلمرو موجود، براي هر استعاره تناظرهایی را  یکه ماین  ؛هاستاستعاره

نماد چنین  (، ولی در کالن11:  1390بارسلونا،   ها پرداخت )رک.طرح کرد و به تحلیل آن

 بحثی مطرح نیست.  

 

 ها . تجزیه و تحليل یافته3

بهاستعارهآید بررسی تمام  بحثی که در پی می گردِ  اي بر  صورت خوشههایی است که 

اند و ضمن تبیین بینشِ موالنا، سبک غزل او را نیز  نگاشتِ مرکزيِ »بهار« شکل گرفته 

ي مقصد، در یازده اند. چارچوب پژوهش براساس مفاهیم حوزهانسجام و اصالت بخشیده

سازي فصل بهار اشاره شده  هاي استعارهدر هر بحث به قابلیّتحوزه تنظیم شده است و 

  /ي غزل ها براساس )شمارهبیتاند و ارجاع  گرفتهجا درون »« قرارمهه  ،هااست. استعاره

 ( است.1393)مولوي،   غزلیّات شمس تبریز ي بیت( به کتاب  شماره

 

 . حق یا مرد کامل 1.3

ترین  معشوق و عشق و عاشق، معشوق مهم  ،بینی عرفانی، یعنیان اصلیِ جهاندر میان ارک 

ي باطنیِ  ترین هدف عاشق. موالنا براي تبیین رابطهرکن است و رسیدن به وصال او مهم

هاي تصویري مرتبط با بهار سود برده خوشایندي که عاشق با حق دارد، ناچار از خوشه

ي بهار«  به مثابه  نگاشتِ »حق  ،ترین نگاشت استعاري موالنا در این زمینهاست. گسترده

میاست تصریح  موالنا  »حق«.  او  نزد  که  فصل»بهار خوبی  ،کند  »اصلِ  و  و «  است  ها« 

 حضور او مصادف است با پایان فصل و جدایی: 

 هایی ار خوبی! تو اصل فصلـــ پیش آ به
 

 ه بهار ماند ـ وزد جملــــا بس ـــ هتا فصل 

 ( 6/ 319:  1393)مولوي،                     
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با استعارهاین استعاره   نیز  هاي مرتبط و متض در متن غزلیّات  همراه شده ادّ دیگري 

ي خار«؛ نقش »حق«  ي سمنزار« و »اغیار به مثابه ي: »دل به مثابه جمله دو استعارهاست؛ از

(، ولی 999/2شکفد )این است که در »سمنزار دل« می  عنوان »بهار« در این دو استعارهبه

ن نقش  تری(. همچنین از نظر موالنا، »بهارِ حق« مهم491/5زداید ) »خارِ اغیار« را از آن می

بقاي عاشق   به عنایت معشوق  را در  اختیاري، همواره چشم  دارد؛ عاشق پس از مرگ 

هایی چون: »عاشق  دوخته است تا او را دوباره بقا بخشد. موالنا این مفاهیم را با نگاشت 

ي  (، »عاشق به مثابه584/3ي زمین خشک« ) (، »عاشق به مثابه333/1ي درخت« )به مثابه

 ي بهار« بیان داشته است: ابهو »حق به مث  دانه«

ــ مانن ــ دان  يهدــــ ــ ه زیــــ ــ ر خاک ــــ  م   ــــ
 

ـــــ موق  ـــ ـــــ وفِ اشـ ـــــ ارتِ بهـ  ارم ـ

 (5/ 583)همان:                              

( »درخت خشک«  نیز  را  راستاي همین مضمون، موالنا روح  »باغی«  882/4در  یا   )

تواند »خزانِ فراق« را از »باغ  می( است؛ بهاري که  882/5داند که منتظر »بهارِ حق« ) می

قد است  (. او معت209/3)  هاي »زمستانِ فنا« را از آن بزداید( و نشانه912/2)  دل« براند

یابد؛ ولی ارزش »بهار حق یا مرد کامل« را درنمیگاه  هیچ  ،»کلوخ و سنگِ دِل ناقصان«

(. موالنا  6/ 347)  بخشی این بهار، نیک آشناست »چمن و شمشادِ دِل عارفان« با زندگی

ي  ي »حق به مثابهبراي تبیین »هجران« و نقش آن در قبض روحی عارف، همراه با استعاره

ي خزان« بهره برده است.  ي باغ« و »هجران به مثابه هاي: »عاشق به مثابه بهار« از استعاره

 در این موارد نیز تأکید بر نقش حق در بقاي عاشق پس از وصال است: 

ــت ــوزیدهمن باغ و بوسـ  ي خزانمانم، سـ
 

 دان کآخر بهار مایی ـــ را بخن ــــ اغ مـــ ب 

 ( 3/ 1017)همان:                             

هاي آن کنندگی و کشششادابانگیزي و  ساز بهار، نشاطهاي استعارهاز دیگر قابلیّت 

ي  مرد کامل به مثابهي »حق یا  ها، گاه در کنار استعاره است. موالنا با توجّه به همین قابلیّت

بر »عاشق« نگاشته است. در این صورت تر« را  بر »دل« و »شاخ  نیز   ، بهار«، »برگ« را 
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دارد«»نقشی که   برگ و درخت  دِل   ،بهار در طراوت  انبساط  و  با »نقش حق در وجد 

 عاشق« متناظر است: 

چرای تپان  دل  دمی ــ اي  هر  برگ  چون   ی 

به به رقص  ار جانــآمد  تر  اي شاخ   آها 
 

 اي؟ر گرفتهــــ ار معنب ــــ ن بهــــ ون دام ـــ چ 

 رقص آ اندر آمد مصر و شکر به  یوسف    چون

 ( 1/ 78و   7/ 1019)همان:                   

گیري از این  هاي استعاري بهار است. موالنا با بهرهبارورکنندگی، یکی دیگر از قابلیّت

ي  ي »جان به مثابه استعارهي بهار«،  به مثابهي »حق  ساز، در کنار استعارهي استعارهجنبه

و  درخت »درختِ جان«  و شکوفاشدنِ  آبستن  در  نقش حق  بر  تا  آورده است  نیز  را   »

 آمدنِ »بر و بارِ حقایق و اسرار« از »درختِ دل« تأکید کند:دستبه

 درختانش   هاست است، جانبهاران  او جان  

 د و دارد، گل و گلنار تو دارـ ن کار تـ دل م
 

آبستن هم نسل دهد هم زه ـ ا ش ـ هجان   ود 

داردـ چ تو  بار  برو  که  درختی  نکوبخت   ه 

 ( 1/ 275و  5/ 854)همان:                   

  ، نگاشت ذهنی دیگري که موالنا در غزلیّات خود براي قلمرو »حق« به کار برده است

(؛  562/6است)  1که »باغِ باغ«  ،تنها »حق، باغ است«از نظر او نهي باغ« است. »حق به مثابه

»خارِ   گرد  به  از گشتن  را  عارف  زیبایی،  فرط  از  که  »گلزاري« است  او  نظر  در  »حق« 

ي  گونه در این باغ، یاد »خرابه ( و تنها ناقصان جغدصفت و زاغ503/2)  دارد تعلّقات« بازمی

ي  کاربرد استعارهموالنا با    ، ي زیر(. در دو نمونه 754/5)  کننددنیا« و »خزانِ هجران« می

هاي جمال حق« و »خار«  گلشن«، قلمرو »گل« را نیز بر »جلوه ي  یا مرد کامل به مثابه»حق  

 را بر »غمِ عشق« نگاشته است: 

نیّـــ و کـــ چ نیـــردي   کو، مگردان   ـ ت 

 رضا    به    در نگشاید  درش خاک  تا نشوي  
 

گلش  آن  گل ــــ از  انداز ــــ ن  بر چاکر   ی 

 ر غمش، گل ز گلستان نبريتا نکشی خا

 ( 2/ 897و  2/ 420)همان:                   

انگیز است که  انگیزي باغ نیز توجّه دارد. از نظر او »حق«، »باغی« نشاطموالنا به نشاط

(؛ باغی که »سیمرغ روح« را به دنبال  939/2)   دل باید در آن پرورش یافته و خوشبو شود

 دارد:( و »بلبلِ عاشق« را به شور و نوا وامی4/ 511) کشاند»بوي حقایق« به »گلزار« می 
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 ان شکّريـــو ک ـــ غذا شدیم که تطوطی
 

شدیــــ نبلبل  تویی ــــ وا  ما  گلزار  که   م 

 ( 3/ 1018)همان:                             

بیشتر  ،نگاشتِ دیگري در غزل موالناست که از آن ،ي گل«»حق یا مرد کامل به مثابه

ابیات زیر در  بهره گرفته شده است. موالنا  مفهوم »وصال«  تبیین  ضمن نگاشتِ    ،براي 

»گل« بر »حق«، قلمروهايِ »غنچه« و »سوسن« را نیز بر »عاشق« نگاشته است تا مفهوم  

 وصال و انبساط روحی عاشق را تبیین کرده باشد:

 وار مگشا خواجه غنچهب  خاموش باش و ل

 بخشش و    است   در گردش  تا روز ساغر می
 

 ب تو به زیر ظالل گلــر لـــ د زیــ خنمی 

 است امشببا سوسن خلوت به تا روز گل  

 ( 4/ 90و   9/ 482)همان:                     

وجود »انانّیت« گونه که »ُگل« را با »دي« نسبتی نیست، »حق« نیز با  همان   ، از نظر موالنا 

داند که »گل« )= حق( در جان ي »بلبلی« می (. او »عاشق« را به مثابه4/ 106)   شودشهود نمی

داند که تاب ندیدن این گل زیبا را ندارد؛ عاشق ( و »روح« را نیز »بلبلی« می 5/ 888)   اوست 

ها استعاره باید از »خاِر ابتال« بگذرد. در تحلیل ایدئولوژیکی این    ،به عشق دیدن این گل 

این  در  با »مالزمت روح و حق« است؛  بلبل و گل«  تناظِر »مالزمت  دارد،  اهمّیت  آنچه 

 کشد« متناظر است:»رنج بلبل از خار« با »رنجی که روح در ابتال و فراق می   ، صورت 

 نم ـــ ل و بلبل پرید از چمــ نهفته شد گ
 

خسته   درد  میبه  نیز  تو  خارم،   دانیي 

 ( 3/ 1045)همان:                             

جهان نشاط  تبیین  براي  موالنا  نزد  است  دیگري  استعاري  قابلّیت  گل،  او  انگیزي  بینی. 

(. گلی  6/ 332خزان« یعنی »حق« است ) کند که »گریزپاي چو باد« در طلب »گِل بی تصریح می 

  شمیسا،   )رک.   صفت و خاموش تواند عاشق سوسن انگیز است که حّتی می که چنان نشاط 

ي ایدئولوژیک تصویر  (. جنبه 11/ 459)   ( را نیز به شاعري و ستایشگري وادارد 694:  1387

به سوي »گلزارِ غیب«    بینی موالنا، گاه نیز نقشی است که گل در کشش عاشق »گل« در جهان 

دارد؛ بدیهی است زمانی که »بلبلِ عاشق« به این »گلزار« برسد، اسراري نیز بین »گل« و 

 واهد گذشت: »بلبل« خ
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 ي آن صبحدمم ي جوي کرمم، بندهغرقه

 د    ــــ ل معربـــــ د و بلب ـــــ ل دانــــگ 
 

 گلزار مراخوشبوي کشد جانب  گل  کان   

 ان رفتــــ ان گلستـــــ ه می ــــ رازي ک 

 ( 3/ 111و  4/ 24: 1393)مولوي،          

ویژه »درخت سرو«، این قلمرو  انگیزي »درخت« و بهگاهی نیز موالنا با تأکید بر نشاط

اي که سرو در فرهنگ ایران باستان دارد،  را بر »حق« فرافکنی کرده است. جدا از پیشینه

مایه و  سبز  همیشه  است  درختی  باغسرو  رونق   . (462- 459:  1389یاحقّی،  )رک.  ي 

  کند، از سوي سو و انبساطی که دیدن سرو در بیننده ایجاد می مالزمت باغ و سرو از یک

ي »حق  ي گلستان« را با استعارهي »دل به مثابه دیگر، باعث شده است که موالنا استعاره

 ي سرو« همراه سازد: به مثابه

 و تو را دید به سوسن بگفت:ــل چ ــــگ 
 

مــــ »س  من«ـــــ رو  گلستان  به  آمد   ن 

 ( 3/ 770: 1393)مولوي،                   

اي  داند که سایهي بیابان« میخرامان به میانه او همچنین »حق« را »شجري خوش و  

 ي حقایق« است:(. استعداد این درختِ شاداب، »برگ و شکوفه2/ 279بخش دارد )نشاط

 خیزد؟   چه  از گلستاندلکش  هاي  رنگجز  
 

 آید؟  چهتر  از شاخ  و جز شکوفه  جز برگ   

 (317/2)همان:                          

هایی که موالنا براي قلمرو »حق یا مرد کامل« به کار برده از دیگر استعاره»آفتاب«  

  گذشته از ارتباط نمادینش با نور و شمس تبریزي   ،آفتاب در دستگاه ذهنی موالنا  .است

با آغازِ بهار نیز در  اش(، به خاطر قابلیّت رویانندگی103: 1387 سیابادي،آمحمّدي )رک.

هايِ  آفتاب«، استعارهي  حق به مثابهروي موالنا با توجّه به نگاشتِ »ازهمین  ؛ پیوند است

و سبزه )= حلّه( و    ي گلي باغ و دشت« و »حقایق و اسرار غیبی به مثابه »دل به مثابه 

 جا آورده است: چشم )حور(« را یکزیباروي سیاه

 اغ را سرسبز کنـ ــگر ب ـــ ار دیــ آفتابا! ب 
 

 و پر حور کن   را پر حلّهرا و کشت  دشت   

 ( 3/ 723: 1393)مولوي،                    

موالنا همچنین با کاربرد این نگاشت، »ناقصان طریق« را »برف« و در تقابل با »خورشید 

نباید از خورشید حَمَل سر باز کشید داند و هشدار میحق« می (؛ او 1054/4)  دهد که 
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می زمستان«  سرماي  »سوز  را  هجران«  تنها  423/1)  داند»سوز  را  شمس  و  حق  و   )

 (: 827/6)  فسرده« ببخشداي به »برفِ جان زندگی دوباره ، تواندداند که می خورشیدي می

 و آفتاب سعادت رسید سوي حَمَل ـــ چ
 

 وز بجوشید از دي سردمــد تم ــــ صدو 

 ( 6/ 641)همان:                            

بخشی بهار در ذهن دارد، »حق یا  هاي زندگیدیگري که موالنا براساس جنبهنگاشتِ  

ي کشت«،  هايِ »عاشق به مثابهي باران« است. این نگاشت ذهنی، استعارهمرد کامل به مثابه

آفریده ي درخت خشک« را بر گرد خود  ي درخت سبز« و »ناقصان به مثابه »عاشق به مثابه

 است: 

 ت منتظر است ــــو کش ــــ بهر باران چ

 د قدر باران ـــــ ز دان ــــ ت سب ــــدرخ
 

 زار کند ه ــــــ ز و اللـــــ ه را سبــــ سین 

 کی قدر باران را چه دانیـــ و خش ــــ ت

 ( 6/ 953و  2/ 371)همان:                  

کامل« است. هدف موالنا از  شده بر »حق یا مرد  »بلبل« از دیگر قلمروهاي نگاشت

کاربرد این استعاره، بیشتر تبیین مالزمت دل عارف و حق بوده است. به نظر موالنا »حق«،  

آورد. »بلبلی« است که در »گلشنِ دل« النه دارد و با آوازخوانیِ اسرار، دل را به نشاط می

 سازد: می  نشیند و استعدادش را آشکار»درختِ عاشق« از همین روست که به بار می

بلبل مس  ناالنــــآن  ما  گلشن  بر  ما   ت 

 ه پربار چرا شدــــ ان همــ سرهاي درخت
 

 ه ما پرّان فریادکنان، کوکوــــ چون فاخت  

 لحن به تکرار درآمد ان بلبل خوشـــــ ک 

 ( 2/ 234و  4/ 799)همان:                 

»باد صبا« است. موالنا با توجّه به همین   ،از دیگر تصاویر وابسته به بهار در غزل موالنا

کارکرد، قلمرو »صبا« را بر »حق« و »درخت« را بر »عاشق« فرافکنی کرده است تا بر نقش  

 حق در گشایش روحی عارف تأکید کند: 

 ها از سکرات چشم اومست شوند چشم
 

درخت رقص  صبا کنان  لطافت  پیش   ها 

 ( 3/ 30)همان:                               
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 . جهان غيب 2.3

ي »باغ« بیان دهندگی روح، بیشتر با استعارهدر بینش موالنا، جهان غیب به دلیل گشایش

هاي سوي  ناپذیر موالنا براي گریز از تنگناها و محدودیّتي پایانشده است. در دغدغه 

کند که به باغ  مکانی، همواره روح، موالنا را وادار میزمانی و بیو جهت به فراخناي بی

ي باغ«،  ي »غیب به مثابهدر استعاره  .(199:  1388قبادي و عبّاسی،رک.  غیب سر زند )

  = باغ  دیدن  از  حاصل  روحی  »انبساط  غیب«،  زیبایی   = باغ  »زیبایی  چون:  تناظرهایی 

وحی عارف در  = قبض ر  انبساط روحی حاصل از شهود غیب«، »مالل آدمی در هجر باغ 

تمرکز ذهن موالنا بر نگاشتِ مرکزيِ    ،تصوّر است. در دو بیت زیرهجر غیب«، و... قابل

ي بلبل« و ي »روح به مثابهي گلزار«، دو استعارهي »غیب به مثابه »بهار«، همراه با استعاره 

 ي گل« را نیز آفریده است:»حقایق روحانی به مثابه 

از سپـ این هده  پردان همیـــ اه سلیم ــــد 

 درِ گلزار بشکستم  او مستملطف چو کرد آن 
 

 رسدل از نواحی گلزار میــ ن بلب ـــــ وی 

 پنهانک گلزار ها از آن  گلآن دزدیدم همی

 ( 3/ 468و  2/ 323: 1393)مولوي،      

مثابه به  را  »جلوههمچنین موالنا »حق«  »معشوق«،  به  ي  را  ي  مثابه هاي جماِل حق« 

( و »خار 1033/4)  جویدي »چشمه« در همین باغ می»گلستان« و »عنایت حق« را به مثابه

(. به نظر او 2/ 271)  زداید تا بتواند در آنجا خدمتگزاري کندانانیّت و اغیار« را از خود می

انگیز کرده است که »بلبلِ روح« هر لحظه هوس آن عشق حق چنان »باغِ غیب« را نشاط

 سويِ بی سو دارد تا در آن از سر شیدایی آواز سر دهد:

 اغ پر از بلبل استــ ق او بـــوس عشــ از ه

 دالن بی  چون کنانافغانبلبالن  در هر صبوحی  
 

 رخسار او مغز پُر از بوست، بوستوز گل   

 تو خضراي  ي  در روضه  واصالنهاي  بر پرده

 ( 4/ 781و  6/ 148)همان:                  

پوش«  انگیزي »باغِ غیب« و حقایق آن، حتّی »زیبارویان حلّه موالنا براي تبیین نشاط

( و »بويِ خوش« را هم بر »حقایق روحانیِ« این باغ نگاشته  499/1ي بلبل« )(، »نعره38/7)

است تا از امکانات سه حس بینایی، شنوایی و بویایی در این راه بهره جسته باشد؛ در 
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ي بوي«،  ي گلستان« و »نفحات قدسی به مثابه»غیب به مثابه   هايجز استعارهبیت زیر  

ي  ي بوي = مرد کامل واسطه باد« نیز با تناظرِ »باد واسطه ي  ي »مرد کامل به مثابهاستعاره

 شود:فیض« دیده می

 رسی اي باد خوش که از چمن عشق می
 

 ن گذر که بوي گلستانم آرزوستــ ر مــ ب 

 ( 8/ 143)همان:                              

هاي بنیادین ذهن موالنا است. او براي این  مالزمت »روح« با »غیب« از دیگر اندیشه 

ي درخت« و »جان به  ي گلشن«، »غیب به مثابهغیب به مثابههايِ »استعارهاز  مضمون،  

گلشن  ي  مثابه به سوي  بلبل  »کشش  تناظرِ  این صورت  در  است.  و  بلبل« سود جسته 

 هاست: ایدئولوژیک این استعارهترین تناظرِ  اصلی،  درخت« با »کشش روح به سوي غیب«
بلبــص      این   ست ادرختچه    این، یارب ست  ا  بختگلشن    خود  کند النه جا هر لحظه  این  مستل  ــد 

 ( 12/ 857)همان:                            

او با توجّه به نقش بهار در رویانندگی طبیعت، دو نگاشت استعاريِ »غیب  همچنین  

مثابه مثابهي  به  به  »غیب  و  جهانبهار«  تبیین  براي  را  حاصلخیز«  زمین  خود  بیني  ی 

ي  ي باغ« و »ناسوت به مثابه»جان به مثابه   هاياو مورد نخست را با استعاره  دارد.درنظر

 ي مستعد« را بر »جان« نگاشت کرده است:»دانه ،دي« همراه آورده است و در مورد دوم

 چو باغ از دي   اومّید پژمرده بپژمرديدر این  

 ب بود ــــ ن غی ـــــ ان در زمیـــاي ک دانه
 

 توبهاري    آنجان    برپر کهسبک  بگذر    دِيز   

 ی شد عیانون درختــــر زد و همچــــ س

 ( 5/ 737و   4/ 796)همان:                    

تا »جهان  ي بارورکنندگی بهار نیز امکان دیگري را براي موالنا فراهم آورده است  جنبه

غیب« را »باغ« و »مرغزار« بداند. هدف از کاربرد این دو استعاره از سوي موالنا، تبیین  

رسد. موالنا این  بخشی بوده است که از غیب به روح عارف میو زندگی  هاي معنويبهره

« ي »مریم« و »آهوي »میوه«، »وَرد« و »نسرین«، »روح« را به مثابهحقایق روحانی را به مثابه

گیري از حسّ  موالنا ضمن بهره  ،ي »آب« دانسته است. در این صورتو »عشق« را به مثابه 
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تبیین لّذت تناظرِ  ي آنحقایق به سرچشمه  چشایی در  ها یعنی خاک بارورِ غیب و نیز 

 »نیاز به آب براي پرورش = نیاز به عشق براي زندگی« اشاره کرده است:

 ان ــــیمر مر ـــــ ه به ــــ خرّم آن باغی ک

 اي شاد مرغزاري کآنجاست وَرد و نسرین 
 

 رسندان میـــ و زمست ـــــ اي ن ــــ ه میوه 

 ق رُسته وین آهوان چریدهـــاز آب عش

 ( 5/ 877و  7/ 303)همان:                  

 . اسرار و حقایق روحانی 3.3

»حقایق غیبی«  از دیگر مفاهیم مورد نظر موالنا در غزلیّات، نگاشتِ قلمروهاي بهاري بر  

اند، او نیز  بخش بودهي شهودي موالنا بسیار لّذتاست. ازآنجاکه این حقایق در تجربه

کوشیده است این لّذت درونی را با برانگیختن چهار حس گوناگون تبیین کند. موالنا در  

هایی چون »گلشن«، »گل« و »ریحان« را بر این »حقایق«  قلمرو حس بینایی و بویایی حوزه

او »حقایق«نگاش به نظر  از جهان باال می  ،ته است.  ( و  49/1)   شکفند»باغی« هستند که 

می  ،»دل« خوشبو  و  آراسته  حقایق«  گلِ  و  »ریحان  با  که  است  »خارِ »دشتی«  و  شود 

 نفسانیّات« را در آن راه نیست: 

 ها د ز دلـــ ه روی ـــ ها ک ز ریحان و گل

 فتـ ار است بر ما گل شکــ بر تو گر خ
 

 شد؟ ر همه دشت و صحرا چه میـ ـسراس 

 و گر شام است بر ما روز شدــــ ر تــــ ب

 ( 7/ 301و  4/ 359)همان:                  

ي  ي »حقایق به مثابه استعارهي حس بساوایی، خوشایندي اسرار حق را با  او در حوزه

زارِ دل«  »بنفشهصبا« تبیین کرده است. موالنا معتقد است این »بادهاي حضرت قدسی«  باد  

آورند.  بخشند و »درختِ دل« را به وجد می( را طراوت می164/5( و »باغِ دل« )334/1)

ي حسّ چشایی، التذاذ معنوي  ي شیرین« در حوزهي میوههمچنین نگاشتِ »حقایق به مثابه

 ست:ي باغ« اهاي مرتبط با این استعاره، »دل به مثابه کند. از استعارهمعارف را تبیین می

 ها و سرا و رخت   ها، باغ تخت تو است  مُلک  

 ان دلــــــــپایاغ بیـــــ در آ در بـــــ ان
 

 تو رسد شمال  که  چون    هاکند درخت   رقص 

شیری وهــــمی بسی ــــ ي  نگرــــــن   ارش 

 ( 4/ 406و  5/ 788)همان:                      
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بخش بهار، »حقایق و فیض حق« را به  زندگیهاي  گاهی نیز موالنا با توجّه به جنبه

موالنامثابه نظر  به  است.  دانسته  نوبهار«  »آفتاب  و  »آب«  »آبِ    ،ي  بدون  دل«  »گلستانِ 

زنان بدان خوش«  خود »چرخ  ،روي( و ازهمین970/5)  زاري بیش نیستمعارف« شوره

شوره و سنگ و ریگ را«    ،»میوه رسد زِ آبِ جان  ت که »آب به بوستان« کشد تا بلکهاس

بخشد. »آفتاب نوبهار« است که عارف را سرسبزي می  ،(. همچنین »معارف حق«29/12)

استعاره استعاره،  این دو  با  متضادي  موالنا همراه  مثابه   چونهاي مرتبط و  به  ي  »عاشق 

 خزان« را نیز آورده است:  يي گیاه« و »هجران و قبض به مثابه شوره زمین«، »دل به مثابه 
 بهاري آب تو کشد او کز زمینی شورهزمینی شوره

 ز و گرمیم ــــ ارت سبــــــ ور نوبهــــــ ز ن
 

 کشت وگیاهش جاهاهمه از  سبزتر آمد سبزتر آمد  

 مـــ رد و زردیــــ ت ســـــر خزانـــــ ز تأثی

 ( 2/ 568و  4/ 456)همان:                 

 . عشق و بی خودی 4.3

ارکان جهان از دیگر  زیبایی»عشق«  تجربه بینی عرفانی است. خوشایندي و  این  ي  هاي 

بهار کرده است. موالنا گاه از قلمرو »گلزار«   بارها ذهن او را متوجّه  درونی نزد موالنا 

تبیین این تجربه  کند که »گلزار عشق«  برده است. او تصریح میي خوشایند بهره  براي 

(. در  141/6)  یعنی حق، بهاري همیشگی است   ،خزان است؛ زیرا بهارِ آنهمیشگی و بی

(  357/5)  کند»باغبان« است که با صدها سالم از عاشقان استقبال می   ،این باغ، گاه »حق«

 بخش باغ است: و گاه »درخت« که همیشه برقرار و زیبایی

 مرا روزي که ما را یار غاري تو؟  گفتینمی
 

باغ   تو؟  درون  پایداري  درخت  ما   عشق 

 ( 1/ 796)همان:                              

ي  ي »عشق به مثابه آوري »عشق« را نیز با کمک دو استعارهموالنا شورآفرینی و نشاط

ي  نخست را با استعارهي  ي باد صبا« تبیین کرده است. او استعارهباغ« و »عشق به مثابه

( همراه کرده است و در 894/5ي خزان« )( و »فنا به مثابه619/8ي گل« )»عاشق به مثابه

ي باغ« را  ي درخت« و »غیب به مثابه ي »عاشق به مثابهي دوم نیز دو استعارهکنار استعاره

 به کار برده است:
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 ها منم ن باغـــ ت در ایــــتر درخرقّاص
 

 ت بختم و اندر سرم صباستـــ زیرا درخ 

 ( 7/ 139)همان:                             

هاي  ي مَرعا« نگاشتي باران« و »عشق به مثابهي بهار«، »عشق به مثابه عشق به مثابه»

بخشی  دیگري در پیوستگی »عشق« و »فصل بهار« هستند که موالنا با توجّه به تناظرِ زندگی

»بستانِ جان« حیات خود را از    ،کارگرفته است. به اعتقاد اوعشق، بهبخشی بهار با زندگی

ي »بارانِ عشق« است؛ »عشق« چراگاه  گیرد و »باغ، رز وگلزارِ دل« نیز تشنه »بهارِ عشق« می

پرورد. روشن است که در  بخشد و می عاشق را کمال می  ،است که »علفِ حقایقِ« آن

 توان براساس حس چشایی رو در روي هم قرار داد: ي اخیر برخی تناظرها را می استعاره

ج  بستان  به  عشق  بهار  آ ــــ آمد  در   ان 

کارها  اندر  پژمرده  بازارها  همه  تو   بی 

 اي عشق ــ ه از مرعــــ ران خستـــــالغ
 

بـــــ بنگ  آمده ـ ر  اقرار  به   ه شاخ و برگ 

 اغ و رز و گلزارها مستسقی باران تو ــــب

 دـــ رسنان میـــــ ان و تندرستـــــ فربه 

 ( 5/ 303و   6/ 782و    8/ 882)همان:         

 . عاشق 5.3

جهان سوم  رکن  »عارف«  یا  خوشه»عاشق«  از  موالنا  است.  عرفانی  تصویري  بینی  هاي 

هاي گوناگونی برده است. ي عاشق با معشوق و عشق بهره براي تبیین رابطه   ،وابسته با بهار

به معشوق، »عاشق« را »گلشنی« دانسته است که به  ي نیازمندي عاشق  او در تبیین مسئله 

ي  (. گاه نیز براي تبیین همین مضمون، از دو استعاره258/6)  »بهارِ حقایق« نیازمند است

ي »روح به ي باغبان« در کنار استعارهي گلبن« و »حق یا مرد کامل به مثابه»عاشق به مثابه

دمثابه که  است  روشن  است.  برده  بهره  شکوفه«  صورتي  این  در    ،ر  باغبان  »نقش 

 کردن استعداد روحی عاشق« متناظر است: کردن گلبن« با »نقش حق در بالفعلشکوفا

 و باغبانمـ و گلبنانم، او همچـــ من همچ
 

 ت جانم بر وي بود نثارش ــاز وي شکف 

 ( 6/ 452)همان:                              

انگیزي که در حق و غیب وجود دارد، در عاشق نیز به دلیل از نظر موالنا همان نشاط

دارد  حضور وجود  حق  شهود  و  غیب  میازهمین  ؛در  نیز  »عاشق«  مثابهرو  به  ي  تواند 
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( خندنده«  )19/ 496»گلشنِ  غیب«  گلزار  »بلبلِ  و  همچنین  (  9/ 568(  باشد.  شورانگیز 

مثابه به  است»عاشق  بهاري«  »منکرانِ    ،ي  با  که  غیب«  »باغِ  در  اسرار«  »گلرخانِ  مالزمِ 

با بوي مالل   ،صفتِ« افسردهپاییز  تقابل  انگیز  هیچ نسبتی ندارد و »باد صبا«یی است در 

 »گلخن« )عاقالن(:

نمای  روي  بنماییم ـــ گلرخان  رو  چو   ند 

 ان ــــ الن از عاشق ــ ـــ ادا عاق ـــــدور ب
 

 اغ نه ما پاییزیم ــــ م در آن بـــ که بهاری 

 ن از صبا ــــ وي گلخـــــ ادا ب ـــــدور ب

 ( 2/ 77و   5/ 620)همان:                    

موالنا از قابلیّت رویانندگی بهار نیز براي تبیین احوال باطنی عاشق بهره گرفته است.  

ي زمین حاصلخیز«،  از سه نگاشتِ: »عاشق به مثابهگیري  او با بهره  ،در مصراع دوم بیت زیر

  ي خار« و توجّه به تناظرهایی چون هاي عشق به مثابهي دانه« و »سختی»عشق به مثابه 

»نیاز گیاه به مراقبت = نیاز عشق به مراقبه«، »آفات گیاه = آفات عشق« و... عاشق را زمینی  

ناپذیر  »خارِ ابتال« جزء جدایی  کند کهد؛ ولی تأکید میدانمستعد براي پروردن عشق می 

 »گیاه عشق« است: 

 ورد چوب و بروید ز چوب ــــرم خــک 
 

 ق ز من رُست و مرا خَست، خَست ــ عش 

 ( 6/ 169)همان:                              

 . جان و روح 6.3

رود، اصالت از  شمارمیبهي روح او  بینی عرفانی، که بُعد جسمانی انسان سایه در جهان

نیز   آنِ روح است. ازآنجاکه وطن اصلی روح، عالم زیبا و شورانگیز غیب است، روح 

می خود،  موطن  »گلستانِ  تواند سرچشمهچون  در  »مرغِ جان«  و  باشد  و شور  وجد  ي 

ن  ار« تبیی(. موالنا زیبایی »جان« را نیز گاه با »گل« و گاه با »به 1004/4)  غیب« دلستانی کند 

این براي  او  است.  استعاره کرده  کند،  تأکید  غیب  به سوي  روح  لزوم حرکت  بر  ي  که 

ي چمن« همراه کرده است و براي تبیین تقابل روح ي »غیب به مثابهنخست را با استعاره

ي  ي بهار«، »جهان تن به مثابه ي »جان به مثابه ي دوم، سه استعارهو جسم، در کنار استعاره

 ي زاغ« را نیز آفریده است: به مثابه زمستان« و »جسم
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گل که جمله  گریزد چمنی  او  پناه  به   ها 

 تن زمستانتن تیره همچو زاغی و جهان 
 

 که در او خزان نباشد که در او گلی نریزد 

ابداً ناخوش  دو  این  به رغم  بادا که  بهار    

 ( 10/ 75و  1/ 279)همان:                   

همواره بر لزوم طراوت روح تأکید دارد. او   ،گراي خودانبساطموالنا به دلیل بینش  

تازه و سرسبز   را  »باغ جان«  ي  یب را سرچشمه ( و حق و غ738/2)   پسنددمی همواره 

ي ي باغ« و »جان به مثابهي »جان به مثابهروي در کنار استعارهازهمین  ؛داندطراوت آن می

 ق« و »گلشن« را بر »غیب« فرافکنی کرده است: بهار«، قلمرو »شاخِ گل و نیلوفر« را بر »ح
 ر من ـــاغ و ب ـــــد از او بـــــازه شـــــت

  هاي رخسارش از آن گلشن بخندیدي اگر گل

 ن ـر م ــــن، نیلوفـــــل مــــــ اخ گـــــش 
 ان شدي تازه، نهال تن بخندیدي ــار جــبه

 ( 1/ 921و  1/ 763)همان:                 

 . وصال 7.3

مهم انگیزه»وصال«  شورانگیزترین  و  موالنا  هدف  او  ترین  نظر  از  اوست.  حرکت  ي 

»نسیمی« است که گره11/ 606)  افشان« حق»وصال«، »گلستانِ گل گشاي قبض دل  ( و 

بخشد، »ديِ هجران  ي حرکت میاست؛ »بهاري« است که به همان میزان که به روح، انگیزه 

 کند:و قبض« را نیز از دل محو می 

 ال توستـــ مِ وصـــ نسی   گشايِدل را گره

 خوشان آید سوي    کشان آید، دلگوشجان  
 

امیـــ ش  همیـــ اخ  نسیمی  به  را   فشان د 

ک  آمد،ــــ زیرا  بهار  بیگانه   ه  آن دي   شد 

 ( 13/ 857و  6/ 748)همان:                

حق است که  داند؛ »وصال«، »بهار«  بخش میزندگی  ،»وصال« را نیز چون بهار موالنا  

ي  ( و به »دانه3/ 106)  کند»درختِ عاشق« را زنده می و    رسد میاپس از »خزانِ فراق« فر 

د و عارف  ــ آیدر »بهار خوشِ وصال«، می  ،بخشد. به نظر او شمسعاشق« سرسبزي می

  هاي آن بریزد و استعدادهاي ذاتی او شکوفا شود )رک.افشاند تا گل)= درخت گل( را می

 (:371:  1392مهر،مشتاق
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 ي افالکم یک چند در این خاکممن دانه

 گل  تو اي درخت پیش  بهار خوش  ام  آمده
 

 د سرسبز شود دانهـــ دل بهار آمـــ ون عـــ چ 

 فشانمتو میخوش  خوش کنار گیرمت    کهتا  

 ( 2/ 93و   8/ 857: 1393)مولوي،          

 . دل 8.3

ترین مفاهیم عارفان است.  ، از کلیدي2گاه حقدریافت حقایق و جلوهعنوان منبع  »دل« به

موالنا بیشتر در پی تبیین انبساطی است که از سوي حق و اسرار او بر دل    ،در این میان

»حق یا    هايِمرو »باغ« بر »دل«، استعارهضمن نگاشتنِ قل  ،شود. او براي این کاروارد می

ي بلبل« و »وصال و انبساط  ي شجر یا نوبهار«، »حقایق روحانی به مثابه مرد کامل به مثابه

خانواده، بر نقش  هاي همکاربرده است تا با آفرینش استعارها نیز بهي بهار« رآن به مثابه

 بخشِ حق و وصال در دل و شورآفرینی حقایق نیز تأکید کرده باشد: زندگی

ارم در نظرش بود عدم   باغ دلم که صد 

سرمدي نوبهار  صد  آن  عشق  نواي   در 

دمدمه کند  بوستان  چو  منسینه  بهار   ي 
 

 شود می  چهشجري    شد کز  خیره تازه  نرگس   

 الن اندر گل و گلزار ما ـــ زاران بلبــــ صده

 کند، خمر چو ارغوان منچو گلستان  روي  

 ( 11/ 684و  2/ 63و  3/ 192)همان:         

 

 تجلّی حق بر دل عارف و بسط حاصل از آن  .  9.3

زندگی  ي اخروي ممکن است؛ ولی  تنها در نشئه   ، ي جمال حقاز دیدگاه عارفان، مشاهده

هاي زودگذر خالی نیست و این احساس حضور و دیدار موقّت  جهانی نیز از تجلّیاین

می عارف  خاطر  گشایشِ  و  بسط  حالت  به  که  مشتاق است  نظر  به  اکثر  انجامد.  مهر 

هایی که در وصف بهار و اظهار شادمانی از فرارسیدن آن یعنی غزل   ،هاي موالنابهاریّه

حالت بسط حاصل از آن اشاره  ی حق و نزول واردات غیبی و  سروده است، به مفهوم تجلّ

»بهارِ تجلّی« نقش مهمّی در   ،به نظر موالنا  .(254و    250:  1392مهر، مشتاق  )رک.  دارند

ي بهار«  (. »تجلّی به مثابه1/ 181) کردن »خاکدانِ جسم« او داردکردن عارف و بستانزنده
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روح    بر نقش تجلّی در انبساط  ،از هرچیزي استعاري دو بیت زیر است که بیش  گزاره

 ي »ديِ هجران« نیز هست:محوکننده ،تأکید دارد. این گشایش روحی

 شد از جام بهار مست  جان  که  هست  خبرت  

 ه ــــ ت ز دزديّ دي دیوانـــ رت هســــ خب
 

 سلطان شد؟ در حرم  کنان  و رقصوش  ــسرخ 

 ي عدل بهار آمد و او پنهان شد؟ هــ شحن

 ( 7و  286/5: 1393)مولوي،               

 

 .  رستاخيز و حيات دوباره 10.3

برجسته قطعی رستاخیز  و  اندیشهترین  در  بهار  مفهوم  بهترین  موالناست.  رسد  نظرمیي 

»إذا رَأیتُمُ الرّبیعَ فَاکثِروا ذِکرَ النُشور«، از پیامبر اکرم)ص( در این کاربرد استعاري    حدیثِ

، با فرافکنیِ »دي« بر  5نقش بسیار داشته است. موالنا ضمنِ نگاشتِ »بهار« بر »رستاخیز«

 ي افسردگی و مالل دانسته است:»مرگ و فنا«، مرگ ظاهري را مایه

 حشر شدند از بهار ه بمردند پار  ـــ هر چ

باز دهی صدـــ هم کنی  نفی  را   چندانه 
 

 ر شکار صیدِ شکاران رسیدــــ د میــــ آم 

به    دهیدي   کنی و  ایجاب  همه   بهارش 

 ( 10/ 1001و  8/ 328)همان:               

 

 های جمال حق . جلوه11.3 

هاي  موالنا »جلوه  3.هاي جمال اوستي حق در جلوهمشاهده  ،یکی دیگر از مباحث عرفان

از همه   بیش  را  مثابهجمال حق«  و...(  ي  به  ریحان، سوسن  نسرین،  )= شکوفه،  »گل« 

ي بهار«، »غیب  »حُسن حق به مثابه   هايِاستعارهدانسته است و با مفاهیم مرتبط با گل، نیز  

 : تي بلبل« را آفریده اسي شورستان« و »جان به مثابهي بستان«، »تن به مثابهبه مثابه

 ه ما بنمود ناگاهان ـــ ر ب ـــ بهار حُسن آن مهت 

 جان بستان  سوي  رفتی  تن    زِ شورستانچون  

 لِ تو بلبل چه ناله کند؟ــ ر گ ـــ ه بـــ دانی ک 
 

ریحانشقایق  و  گلها  و  راعجب    هايها   ما 

 کو؟ آب  هاي  و چشمهو الله  و ریحان  جز گل  

الهَــــ اَبل اَسَفـــی  یَو ــــوي  بَدَنیاً  النّوي   مَ 

 ( 2/ 1047و  6/ 815و  3/ 40)همان:         
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 گيری . نتيجه4

حوزه در  جانسون  مارک  و  لیکاف  زبانجورج  کتاب  ي  نوشتن  با  شناختی،  شناسی 

آناستعاره با  که  میهایی  زندگی  چالش  کنیمها  به  را  استعاره  به  نسبت  سنّتی  نگرش   ،

مفاهیم پیچیده   سازي و هموارکردن راه براي درکاستعاره، مفهوم ها کار  کشیدند. به نظر آن

انگاره  به کمک تجربه و انگاره میساختن یک  را  ي ذهنی است. هر  تواند نگرش فرد 

به یک نگاشت مرکزي    ،هایی حوِل خوداستعارهنسبت به هستی هدایت کند و با آفرینش  

ي  ي استعارهدر چارچوب نظریّه  سغزلیّات شمو کالن تبدیل شود. در این پژوهش، متن  

مفهومی بررسی شد. نتایج حاصل از پژوهش این است که »فصل بهار« در متن غزل موالنا  

هاي  کند که با کنترل متن و آفرینش خوشه می و مرکزي عمل    مانند یک نگاشت مفهومی کالن 

باعث اصالت سبک شده است. این آفرینش   از یک استعاري بر محور خود    ، سو استعاري 

  «کشش » ، «انگیزي نشاط » ، «رویانندگی » ،  «زیبایی » سازي بهار مانند: هاي استعاره مرهون قابلّیت 

مرهون نقشی که بهار در انگیزش پنج حس تجربی    ، است و از سوي دیگر  «بارورکنندگی » و  

هاي  ه به قابلّیت انسان دارد. درواقع موالنا با تمرکِز ذهنی بر نگاشت استعارِي »بهار«، با توجّ 

  هاي تصویري مرتبط و متضاد با فصل بهار را چون آغاِز بهار، باغ یادشده، بسیاري از خوشه 

سمنزار(، گل)= وَرد، نرگس، سوسن،   زار، زار، الله )= گلستان، بوستان، گلشن، گلزار، بنفشه 

تاب بهاري،  ي بلبل، گلبن، درخت، آفیاسمن، نیلوفر، شکوفه(، ریحان، باغبان، بلبل، نغمه

باد صبا، بوي خوش، گیاه، دانه، علف، گرما، چشمه، باران، زمین، خزان، دي، زمستان، 

زار در متن فعّال کرده است و با نگاشتنِ این قلمروهاي تجربی بر  سرما، برف و شوره

حق، غیب، حقایق غیبی، عشق، عاشق، روح، وصال، دل، تجلّی، رستاخیز،    نمفاهیمی چو

 ،خانوادههاي همحق، شهود، فنا، انانیّت، هجران، قبض و آفرینشِ استعارههاي جمال  جلوه

جهان است  بویایی،  کوشیده  شنوایی،  بینایی،  پنج حسِّ  انگیزش  طریق  از  را  خود  بینی 

توجّه در کاربرد  ي قابل ها تبیین کند. نکتهچشایی و بساوایی و قدرت تناظرپذیري استعاره

جابجایی قلمروهاي مبدأ بین قلمروهاي مقصد است؛ به این معنا که مثالً  ها،  این استعاره

هاي گوناگونی چون »حق«، »غیب«، »روح« و ...  قلمروهاي »باغ«، »گل« و »بلبل« بر حوزه
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هاي استعاري  اي تو در تو از خوشهاند. این امر متن غزلیّات را به صورت شبکهشدهنگاشته  

دلیلِ هم به  که  انسجام  بسدرآورده  و  آن  هنري  اصالت  بر  متن،  مرکزي  نگاشت  با  تگی 

اند. همچنین تمرکز  اي بخشیدهاند و سبک موالنا را تشخّص ویژه افزودهها  متنی غزل درون

نوعی   برجستگی  باعث  نظر فکري،  از  »بهار«،  مرکزيِ  نگاشت  بر  بینش شهوديِ  موالنا 

بافت  مبتنی در  روحی  انبساط  این  است.  انبساط شده  اینبر  اصالتِ  غزلیّات، ضمن  که 

هاي استعاري که  ي خوشهدهد همه زند، نشان میبینی را با اصالتِ سبک پیوند میجهان

هایی هستند که در حمایت  استعاره  اند، خردهبر گرد نگاشت مرکزي »بهار« شکل گرفته 

اند. شکل  دهجودآموانگیز است« بهاي خوشایند و انبساط ي »معرفت تجربهاستعاره  از کالن

غزل موالنا نشان  کار و گسترش نگاشت مرکزي »بهار« را در بافت  زیر چگونگی سازو

 دهد: می

 نگاشت مرکزي »بهار« در بافت غزلیّات موالنا: 
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 ها یادداشت
گرایی تصویرهاي شعري، از دو گونه  گرایی و درون در بحث برون  بالغت تصویر. فتوحی در  1

نگرد و تصویر اعماق  ي جهان میي اشیا و برونهتصویر سطح، که به پوستهبرد؛  تصویر نام می

تصاویر درخت، باغ    ،ساختن مطلب دارد. او براي روشنکه شعور درونی و جوهر اشیا را درنظر

گوید: »باغ و بهار موالنا برخالف  کند و میو بهار را در شعر موالنا و منوچهري دامغانی مقایسه می

شود... سه تصویر بهار، باغ و درخت در چهري به سطح ادراک حسّی محدود نمیباغ و بهار منو 

از ژرفاي    ،اند... شاعر از اعماق دریاي ناخودآگاه خویشخیال موالنا تجسّم عوالم رازناک غیب 

الهی جان  می اقیانوس  زبان  به سطح  را  معنا  مروارید  مادّي اش  یک شیء  در صورت  و  آورد 

او همچنین    .(65-62:  1393ن مکاشفه و شهود بر جاي گذارد« )فتوحی،ریزد تا نشانی از آمی

نگري و  وجود ترکیباتی از نوعِ باغِ باغ، آبِ آب و اصلِ اصل را در غزل موالنا به همین باطن

ها ذهن را از سطح به عمق و از مادّه به  داند که بخش دوم این ترکیب تصویر اعماق مربوط می

 .(235  -234دهد )همان:جوهر سوق می

. عارفان با استناد به حدیث قدسیِ »لَا یَسَعُنی أرضِی و ال سَمائی و یَسَعُنی قلُب عَبدِي المؤمنِ«  2

 .(108: 1386؛ محمّدیان،113: 1381فروزانفر، )رک. دانندي تجلّی حق میتنها دل را شایسته

ز که موضوع این  گیبراني جمال حق در مظاهر صوري بحثی است درازدامن و جنجال. مشاهده3

افراط در شاهدبازي انجامیده است و    گاه به  ،قدر بگوییم که این موضوعپژوهش نیست. همین

 .(141-95، 1381شمیسا، )رک. اندارفان نیز با آن موافق نبودهي عهمه

 

 منابع 

سجودي،  . برگردان فرزان  استعاره و مجاز با رویکردي شناختی(.  1390)  بارسلونا، آنتونیو.

 لیال صادقی و تینا امراللهی، تهران: نقش جهان. 

،  10ي ، شماره 3، سال نقد ادبی  دیوان شمس«. ي مفهومی نور در  »استعاره   (. 1389)  بهنام، مینا. 

 . 114- 91صص 

.  بررسی مفهوم شمس در غزلیّات موالنا بر اساس رویکرد شناختی(.  1393)   حسینی، ندا.

 دانشگاه فردوسی مشهد.ي کارشناسی ارشد نامهپایان
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. تهران:  هاها، رویکردها و روششناسی: نظریّهسبک(. 1392) رودمعجنی، محمود.فتوحی
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 ارشد دانشگاه پیام نور.کارشناسی ينامهپایان شناسی شناختی.معنی
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