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چکيده
«طرحوارههاي تصویري» که در حوزهي زبانشناسی شناختی ،بر نقش تجربه در شناخت
تأکید میورزند ،طرحهایی از تجربههاي جسمانی هستند که در ذهن شکل میگیرند و انسان
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ی «اجبار»« ،مانع»« ،نیروي متقابل»« ،انحراف
کند .پژوهش حاضر با بررسی طرحوارههاي قدرت ِ
ازجهت»« ،رف ِع مانع»« ،توانایی» و «جذب» در غزلیّات موالنا براساس نظر جانسون ،در پی
تبیین این مسئله است که طرحوارههاي قدرتی چگونه با الگوهاي جهانبینی موالنا پیوند
خوردهاند .پژوهش نشان میدهد که بهرهگیري از طرحوارههاي قدرتی در عرفان براي تبیین
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 .1مقدّمه
 .1 .1بيان مسئله
زبانشناسی شناختی رویکردي است درحوزهي مطالعهي زبان بر اساس تجربیّات ما از
ن
جهان ،نحوهي درک و شیوهي مفهومسازي .برهمینمبنا «زبانشناسان شناختی به وجود ذه ِ
جسمانیشده ( )Embodied Mindقایلاند و تجارب جسمانی انسان را ایفاکنندهي نقشی
مهم در شکلگیري مفاهیم ذهنی او میدانند( ».عبدالکریمی )99 :1393 ،دونظریّهي «طرح
وارهي تصویري» ( )Image schemaو «استعارهيمفهومی» ( )Conceptuametaphorاز
مهمترین نظریّههاي زبانشناسی شناختی هستند که بیش از همه مدیون آراي جورج لیکاف
( )George Lakoffدر استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم ()2003و مارک جانسون
ی مفهوم ،تصوّر و استدالل ()1987
( )Mark Johnsonدر بدن در ذهن :پایهي جسمان ِ
هستند .مارک جانسون با معرّفی نظریّهي «طرحوارههاي تصویري» در کتاب بدن در ذهن،
نقش تجربیّات انسان را در شناخت ،بیش از پیش آشکار کرد« .طرحوارههاي تصویري»
طرحی ذهنی از تجارب جسمانی انسان هستند که او را قادر میسازند به سادگی مفاهیم
انتزاعی و پیچیده را درک کند .مهمترین این طرحوارهها عبارتند از :حجمی ،حرکتی و
قدرتی .زیربناي استعارههاي مفهومی را نیز همین طرحوارهها شکل میدهند( .رک.صفوي،
379-373 :1392؛ عبدالکریمی )127 -123 :1393 ،بنا به اه ّمیّت بحث ،در بخش مبانی
نظري پژوهش ،به جزئیّات این دو نظریّه بیشتر خواهیمپرداخت.
بنابر آنچه گفته شد ،انسان بدون کمکگرفتن از تجربههاي جسمانی ،دربارهي هیچ
مفهومی نمیتواند بیندیشد .این نگرش دربارهي متون عرفانی ،که بسیار انتزاعی ،رمزي
و تأویلپذیر هستند ،نیز صادق است؛ چنانکه چارچوب کلّی جهانبینی عرفانی ،در
قالب نوعی سفر معنوي ادراک میشود (طرحوارهي حرکتی)؛ از موانع وصال به
«حجاب» یاد میشود (طرحوارهي قدرتی) و پیشرفتن در مسیر در گرو حرکت از یک
منزل و ورود به منزلی دیگر است (طرحوارهي حجمی) .ازآنجاکه به نظر زبانشناسان
شناختی «ساختار نظاممندي که در زبان وجود دارد ،ساختار فکر ما را هم منعکس میکند»
(راسخمهند )12 :1393 ،و نگرش شخصی و ذهنیّت هستیشناختی هر گویندهاي در نوشتار
و گفتار او نمودار میشود (رک .فتوحی ،)345 :1392 ،دراین مقاله برآنیم تا جهانبینی
عرفانی موالنا را با بهرهگیري از انواع طرحوارههاي قدرتی جانسون ،بررسی کنیم.
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 .2.1پيشينهی پژوهش
دربارهي غزلیّات موالنا کتابی که به بررسی طرحوارههاي تصویري و استعارههاي
مفهومی آن بپردازد ،نوشته نشده است .از مقالههاي مرتبط ،میتوان به این نمونهها اشاره
کرد :بهنام در مقالهي «استعارهي مفهومی نور در دیوان شمس» ( )1389با بررسی
انگاره ي «معرفت ،نور است» به این نتیجه رسیده است که موالنا بهخوبی از خوشههاي
استعاري مرتبط با نور و متضاد با نوربراي تبیین مقوالت انتزاعی عرفان بهره برده است؛
کریمی و عالمی در«استعارههاي مفهومی در دیوان شمس بر مبناي کنش حسّی خوردن»
( )1392گزاره ي بنیادي متن غزلیّات را «عرفان ،خوراک است» و درنتیجه عرفان را
نیازي روزانه براي سالک دانستهاند؛ در«تطوّر استعارهي عشق از سنایی تا موالنا»
( )1393سیّدمهدي زرقانی و همکاران ،با بررسی استعارههاي «عشق» در غزل سنایی،
عطّار و مولوي ،خلّاقیّت هریک از سه شاعر را در کاربرد استعارهها نشان دادهاند.
محبوبه مباشري و کریمی در «تحلیل شناختی تصویر آهو در دیوان شمس» (،)1394
«آهو» را کالن استعارهاي از خداوند و سپس استعارههایی ازمولوي ،شمس ،صالحالدّین
و ...تشخیص دادهاند که نزد موالنا عروج معنایی یافته است؛ در مقالهي «بررسی
معناشناختی استعارههاي چندشبکهاي مادر و طفل در دیوان شمس از نطفهبستن تا
فطام» ( ،)1394کریمی و عالمی با خوشههاي مرتبط با این استعارهها ،مراحل سیر و
سلوک را تبیین کردهاند .همچنین این دو پژوهشگر در «تحلیل شناختی استعارهي
مفهومی جمال در مثنوي و دیوان شمس» ( )1395از رهگذر بررسی استعارهي «جمال»
و خوشههاي تصویري آن ،گزارهي «خداوند دیدنی است» را ژرفساخت این دو اثر
دانستهاند؛ در جدیدترین مقالهي مرتبط ،نوشتهي پورالخاص و آلیانی ،با عنوان «بررسی
استعارههاي جهتی در غزلیّات شمس» ( ،)1397نمادهاي پرندگان در غزل موالنا با
استعارهي جهتی (باال-پایین) بررسی شده و نویسندگان به این نتیجه رسیدهاند که
نمادهاي متضمّنِ تعالی ،برعکس نمادهاي مربوط به نفس ،با استعارهي جهتی رو به باال
تطابق دارند.
از پایاننامههاي مرتبط نیز این نمونهها شایان ذکر است:
حسینی در بررسی مفهوم شمس در غزلیّات موالنا براساس رویکرد شناختی
( ،)1393با بررسی استعارههاي مفهومی مرتبط با شمس ،در پایان چنین نتیجه گرفته
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است که کالناستعارهي «شمس ،خداوند است» در مرکز استعارههاي مرتبط با شمس
قرار دارد؛ علی کوچکزاده در بررسی تطبیقی استعاره در غزلیّات حافظ و مولوي از
منظر معنیشناسی شناختی ( )1394با عرفانی دانستن غزل موالنا و استعارههاي موجود
در آن ،سعی در مقایسهي شخصیّت عرفانی موالنا با حافظ داشته است .براساس این
پیشینه ،تاکنون «طرحوارههاي قدرتی» در غزل موالنا بررسی نشده است و پژوهش
حاضر میتواند تفسیر شناختیِ دیگري از جهانبینی موالنا بهشمارآید و تا اندازهاي این
خأل پژوهشی را پرکند.
 .3.1فرضيّه و پرسشهای پژوهش
بررسیِ طرحوارههاي قدرتی در غز ِل موالنا بر این فرضیّه استوار شده است که این
طرحوارهها ،از مناسبترین طرحوارهها براي بیان جهانبینی عرفانی هستند؛ ولی
جهانبینی میتواند جزئیّات طرحوارهها را تغییر دهد یا دست به گزینش نوع خاصّی از
آنها بزند .در این زمینه دو پرسش اصلی مطرح است:
 .1هریک از طرحوارههاي قدرتی در غزل موالنا براي بیان چه مفاهیمی بهکاررفتهاند؟
 .2موالنا جز طرحوارههاي قدرتیِ جانسون از چه طرحوارههاي دیگري بهره برده است
و خاستگاه این طرحوارهها در جهانبینی او چیست؟
 .2مبانی نظری تحقيق
زبانشناسی شناختی که در مباحث زبانی و علوم شناختی نوظهور ،در دهههاي  1960و
 1970میالدي ریشه دارد ،بر نقش تجارب جسمانی انسان در شکلگیري مفاهیم ذهنی
تأکید میورزد .مهمترین کتاب دربارهي نقش تجربه در مفاهیم ذهنی ،کتاب بدن در ذهن:
ی مفهوم ،تصوّر و استدالل( )1987نوشتهي مارک جانسون است .وي در
پایهي جسمان ِ
مقدّمهي این کتاب مینویسد« :بدون «تصوّر» (= انگاشتن) ،هیچچیز در جهان معنیدار
نیست؛ بدون تصوّر هرگز نمیتوانیم تجربیّاتمان را درک کنیم و هرگز نمیتوانیم دربارهي
دانش واقعی استدالل کنیم .این کتاب دفاعیّهاي است از این سه ادعّاي جنجالبرانگیز که به
ي تصوّر انسان در مفاهیم،ادراکواستدالل میپردازد)Johnson,1987:ix(».
تبیین نقش مرکز ِ
وي در این کتاب به توضیح و تبیین طرحوارههاي تصویري و نقش آنها در ساختار
ذهنی انسان می پردازد .به نظر او تجربیّات انسان ساختارهایی تصویري در ذهن او ایجاد
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میکنند که این ساختارها قابل تعمیم به مفاهیم انتزاعی است و انسان به کمک آنها میتواند
ال از تجربهي حرکت در مسیر ،طرح ذهنی آن را به مفهوم
این مفاهیم را ادراک کند؛ مث ً
انتزاعی «عشق» تعمیم دهد و «عشق» را در قالب «مسیر» درک کند .اساس نظریّهي
طرحوارههاي تصویري درواقع دو چیز است :نخست این که استدالل مبتنیبر تجربهي
جسمانی است و دوم این که نگاشت استعاري از حوزهي عینی و ملموس به حوزهي
انتزاعی رخ میدهد( .رک .لیکاف )469 :1395 ،ازاینرو سازوکار ذهن حاصل فرایند
«انگاشتن» است( .رک.فتوحی)322 :1392 ،؛ یعنی نگاشت و انطباق()Mapping
یکحوزهي ملموس(حوزهي منبع=)Source domainبرحوزهي انتزاعـی(حوزهي هدف
= )Target domainبه منـظور شناخــت حــوزهي انتزاعی1993: 206-( .
lakoff,207؛ Croft&Cruse, 2005: 194-195؛ Cameron & , 2010: 44-45
Maslen؛ بارسلونا )10 :1390 ،از نظر جانسون طرحوارهها اساس استعارهها هستند و

ساختار درونی و روشنِ آنها میتواند پایگاهی براي تشکیل نگاشتهاي استعاري
باشد .او در این زمینه استعارهي «نیّتها ،اهداف فیزیکی هستند» را مثال میزند که به
وسیلهي طرحوارهي «مسیر» ساخته شده است و در آن «آغاز موقعیّت» بر «آغاز حالت»،
«پایان موقعیّت» بر «پایان حالت» و «حرکت در طول مسیر» بر «حاالت میانی» نگاشت شده
است .جملهي «تام راه درازي را براي تغییر شخصیّت خود پیموده است» ،برهمینمبنا در
زبان شکلگرفته است )Johnson, 1987: 114-115( .جانسون همچنین فهرستی از
مهمترین طرحوارهها را بهدستمیدهد که از مجموع  27طرحواره 7 ،مورد آن از نوع
طرحوارههاي قدرتی هستند .این  7مورد عبارتند از :اجبار ( ،)Compulsionمانع و انسداد
( ،)Blockageنیروي متقابل ( ،)Counterforceانحراف از جهت ( ،)Diversionرفع مانع
(مهار) ( ،)Removal Of Restraintتوانایی ( )Enablementو جذب (.)Attraction
( )Johnson, 1987: 126اساس همهي این طرحوارهها بر اِعمال نیرو استوار است؛ به این
معنی که در طرحوارهي «اجبار» تاب مقاومت در برابر نیرو وجود ندارد؛ طرحوارهي «مانع»
نمایانگر مانعی است در مسیر؛ در «نیروي متقابل» سخن از رودررو شدن با نیرو است؛ در
«انحراف از جهت» اِعمال نیروبه انحراف از جهت میانجامد؛ در «رفع مانع» نیرویی مانع را
کنار میزند؛ در «توانایی» ،بر تفاوت میزان تواناییها در انجام کاري تأکید میشود و در
طرحوارهي جذب ،نیرویی،چیزي را به سمت خود میکشد .ما در ضمن بحث اصلی،
توضیحات و مثالهاي جانسون را دربارهي هریک از این طرحوارهها خواهیم آورد.
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 .3بررسی وتحليل دادهها
چنانکه آمد ،جانسون هفت طرحوارهي قدرتی را در کتاب خود برشمرده است .در این
بخش ضمن بررسی این طرحوارهها در غزل موالنا ،به نقش آنهادر تبیین جهانبینی
وي و پیوندهاي ایدئولوژیک آنها با عرفان اشاره میشود .همچنین در هر طرحواره ،به
شکل ذهنی آن ،مفاهیمِ نگاشتشده بر آن و انواع جدیدِ احتمالی نیز پرداخته میشود.
ارجاع بیتها همهجابه صورتِ (شمارهي غزل/شمارهي بیت) به کتابِ «غزلیّات شمس
تبریز» (شامل  1055غزل) است واز آوردنِ (مولوي )... /... :1393 ،به صورت پیدرپی
خودداري شده است .در بازشناسی مدلو ِل رمزها نیز کتاب اختصاصیِ فرهنگنامهي
رمزهاي غزلیّات موالنا ( )1392مدّ نظر بوده است.
 .1.3طرحوارهی قدرتیِ«اجبار» در غزل موالنا

F1

جانسون طرح ذهنی این طرحواره را به صورت باال رسم کرده است .به نظر وي
هرکسی تجربهي راندهشدن به وسیلهي یک نیروي خارجی ( )f1چون باد ،آب ،اشیاي
فیزیکی و تودهي مردم را دارد .او مینویسد :وقتی جمعیّتی شما را هُل میدهند ،شما به
وسیله ي نیرویی که تاب مقاومت در برابر آن را ندارید ،ناخواسته در مسیري حرکت
میکنید که خود انتخاب نکردهاید )Johnson, 1987: 45( .جانسون با تأکید بر نقش
فعلِ ( )mustدر ایجاد این طرحواره،حضور جملههايِ« :شما بایستی چشمهایتان را در
برابر بمب ببندید» و «او بایستی خون بدهد ،این وظیفهي اوست» را در زبان ،برخاسته
ازطرحوارهي اجبار میداند)ibid, 1987: 51( .
در عرفان اسالمی ،معشوق ،قادرِ متعال است .به نظر عارفان اسمِ «قادر»یکی از
اسامی هفتگانه ي حق است که به صفتِ «قدرتِ» او و درنهایت به ذات او رهنمون
میگردد( .رک.محمّدیان )240 :1381 ،همچنین حضور عارف در مقام «رضا» که عبارت
است از «راضیبودن به بالي عشق و گردننهادن به خواست معشوق» (صارمی:1373 ،
 )325و «رفع کراهت و تحمّل مرارتِ احکام قضا و قدر» (سجّادي،)416 :1370 ،
هرگونه اختیاري را از عارف در برابر قدرت حق سلب میکند؛ چنانکه موالنا میگوید:
هر جا روي تو با منی اي هر دو چشم و روشنـی
خواهی سوي مستیم کش ،خواهی ببر سوي فنــا ()7/10
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آن خواجه را در کوي ما ،در گِل فرو رفته است پا
با تو بگویم حـال او ،برخـــوان «إذا جاءَ القَضــا» ()1/14

در غزلیّات شمس ،بیتهاي مقابل نیزدر چارچوب طرحوارهي اجبار ،بر قدرت معشوق
تأکید دارند .)2/472(،)3/202( ،)10/71( :درواقع یکی از دالیل حضور استعارهي «سلطان»
براي «معشوق» ،در متن غزلیّات شمس نیز همین قدرت مطلق اوست:
وَراي کفر و ایمانی و مرکــب تنــد میرانـــی
چه بس بیباک سلطانی! همین میکن که تو آنی ()2/924

همچنین«عشق» از دیدگاه موالنا نیرویی فناکننده دارد؛ افالک را سرنگون میکند
( )3/2و عالم را ویران:
عشق چو خونخواره شود واي ازو واي
اي ز عشقت عالمــی ویـــران شـده
عشــق گشایـــد دهــن از بحــر دل

کوه اُحــد پــاره شود پیش صفاها ()6/34
قصــد ایــن ویرانه کردي عاقبت ()3/126
هر دو جهان را بخورد چون نهنگ()4/475

ازآنجاکه در جهانبینی عرفانی ،عشق « َغلَیان دل در اشتیاق لقا ِء محبوب است که موجب
ب میشود» (سجّادي ،)566 :1370 ،فناي عاشق اجتنابناپذیر است .موالنا اشاره
محو مُح ّ
میکند که عاشق نمیتواند سر از غ ِم عشق بکِشد( )11/190و نیروي عشق او را فانی کند:
بــه جان عشق که جانی ز عشق جان نبرد وُ گر درونهي صد برج و صد بدن باشد()4/343
راه تــو چون فنا بود خصم تو را کجا بود؟ طاقت تو که را بود؟ کآتش تیز مطلقـی()4/906

در این دیدگاه عاشق در پنجهي شیرِ عشق گرفتار است ()5/798؛ عشق ،شیرگیر و
کرگدنی است که عاشق را فنا میکند ( ،)5/343خون او را میخورد ( )4/382و دل او
را شکار میکند( )6/675شیر سیاهِ عشق استخوان عاشق را میکَند( )10/789و از این
روي هرکس به فکر خوديِ خویش است ،باید از آن حذر نماید ( .)1/433همچنین
عشق سلطانِ لشکرکشی است که عاشق را مضطر مینماید ( )3/430و او را از بالد
کافريِ جسم و ناسوت به اسارت خود درمیآورد ( )6/504یا او را به دار میآویزد
( .)6/841عشق منجنیق کبریاست که ایوان جسم را درهم میکوبد ()6/432؛ حُکم
معشوق است که هیچکس را یاراي مخالفت با آن نیست ( .)7/382عاشق در برابر
نیروي عشق چون کاه ( 352الف ،)3/شاخه ( ،)4/347گَرد ( )1/568و ابر( )4/325در
برابر باد تسلیم است .عشق می تواند عاشق را حیات بخشد یا او را بخشکاند ()5/347؛
آبِ روح را از سنگِ جسم برهاند و زنگِ نفسانیّات را از آینهي دل بزداید (.)2/475
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بادهي عشق میتواند آرزوهاي نفسانی را گردن زند ( ،)8/240خواب را زایلکند
( )3/158و غم را از عارف بگریزاند (.)3/246
تقابل عشق با عقل1در عرفان ،از دیگر پیوندهاي ایدئولوژیک عرفان با طرحوارهي اجبار
است؛ تقابلی که دلیل آن پرواز عشق به آسمان است و ماندن عقل در حصار استدالل
ب مقاومت در برابر عشق را ندارد:
(رک.شیمل)468 :1375 ،؛ ازهمینروي است که عقل ،تا ِ
عشق تو آورد شـراب و کبــاب

عقل به یک گوشه نشستن گرفت

()4/163

کاربرد طرحوارهي اجبار براي تبیین این دیدگاه در این بیتها نیز دیده میشود:
(.)5/797(،)2/460( ،)4/218
نکتهي دیگر اینکه چون عارفِ کامل ،مظهر همهي نامهاي جمالی و جاللی حق
است (رک.محمّدیان ،)221 :1386 ،میتواند مظهر اسم «قادر» نیز باشد؛ ازهمینروي
موالنا ،در مقام یک عارف میگوید:
رُســتم دســتان و هــزاران چــو او

بنــده و بازیچــهي دســتان ماســت ()2/160

چنین نیرویی در عارف غم را میرماند ( ،)3/246رگ غصّه را میزند (،)6/599
خطا را دور میکند( )7/900و شور عشقِ او ،دیوانه را نیز میگریزاند (.)4/484
 .2.3طرحوارهی قدرتیِ«مانع و انسداد» در غزل موالنا

F1

به گفتهي جانسون ،ما انسانها در واکنش به اشیا یا اشخاصی که در اطرافمان هستند،
اغلب به موانعی برمیخوریم که ما را متوقّف میکنند یا در برابر ما مقاومت میکنند؛ براي
مثال وقتی کودکی یادمیگیرد بخزد ،ممکن است با دیواري برخورد کند که مانع حرکت او
شود؛ در این صورت کودک یا باید بایستد ،یا براي ادامهي همان مسیر تالش کند یا مسیر
دیگري برگزیند؛ ممکن است تالش کند از باالي مانع بگذرد ،مانع را دور بزند یا با قدرت
از وسط آن بگذرد (نقطهچینهاي طرح) )Johnson, 1987: 45( .در زبان فارسی
جملههایی چون« :این امتحان ممکن است مسیر زندگیات را تغییر دهد»« ،هرجورشده
باید این مشکل را دور بزنی» و «با هر بدبختی بود کنکور را پشت سر گذاشتم» (رک.
صفوي ،)378 :1392 ،گویاي حضور سه حالت این طرحواره در زبان و اندیشه هستند.
در متون عرفانی که شناخت حق ،در قالب نوعی حرکت روحانی ،تفسیر میشود و از
هر آنچه مان ِع رابطهي باطنی سالک و حق است ،به «حجاب» تعبیر میشود ،کاربرد
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ی مانع اجتنابناپذیر است .در تعریف سالک ،سلوک و
طرحوارههاي حرکتی و قدرت ِ
حجاب گفتهاند« :سالک مسافر اِلی اهلل است و سلوک رفتن از تقیّد به اطالق و از کثرت به
وحدت» (سجّادي :1370 ،ذیل سالک) و «حجاب حایل است میان طالب و مطلوب.
حقیقت حجاب ،آنچه تو را منع کند از حق و اگر چه کواشف و معارف بود( ».روزبهان،
 )572 :1344چنانکه میبینیم در همین دو تعریف ،واژههاي «مسافر»« ،اِلی»« ،رفتن از...
به ،»...ازیکسو و واژههاي «تقیّد»« ،حایل»« ،میانِ ...و ،»...نشان میدهند که چگونه جهانبینی
عرفانی از طرحوارهي حرکتی و قدرتی براي بیان تجربههاي روحانی بهره میگیرد.
در غزل موالنا گستردهترین نوعِ طرحوارهي قدرتی ،طرحوارهي مانع است که نشان
ازدغدغههاي ذهنی وي براي پیمودن راهی دشوار دارد .سه مصراعِِ« :عقلِ منکر
هیچگونه از نشانها نگذرد»(« ،)6/722رَستم ازین نفس و هوا ،زنده بال مرده بال»()1/23
و «از میان صد بال من سوي تو بگریختم» ( )2/728را میتوان نمونههایی از سه حالتِ
موجود در طرحوارهي مانع یعنی :متوقّفشدن در برابر مانع ،پشتسرگذاشتن مانع به
هر طریق ممکن و گذر از وسط مانع دانست .از حالت سوم در غزل موالنا همین یک
نمونه دیدهمیشود؛ ولی ابیاتی که گویاي حالت نخست و بهویژه حالت دوم باشد ،زیاد
است .نوسان این سه حالت در غزل موالنا گویاي نکات مهمّی در جهانبینی اوست؛
نادربودن حالت سوم و بسامد باالي حالت دوم ،گویاي این است که در سلوک عرفانی،
نمی توان به آسانی از موانعِ وصال عبور کرد؛ بلکه باید دنبال راهی براي رفع مانع بود.
توجّه عارفان به اصولی چون «ریاضت» و «مجاهده با نفس» نیز از همین رو است.
حضور افعال امري و پویا مانند :رها کن ،وارَه ،بگذر ،رَستم ،جَستم ،وارَهَم و ...در
حالت دوم نشان از لزوم مجاهده و تالش در برابر موانع سلوک دارند .امّا در حالت
نخست ،در مقایسه با حالت دوم ،افعال غیرپویا هستند و گویاي همان «شکایت»
همیشگی موالنا از جدایی «نی» از «نیستان»:2
در گِل بمانده پاي دل ،جان میدهم چه جاي دل!
وز آتش سوداي دل اي وايِ دل اي وايِ ما ()5/4
اي عاشقـــان ،اي عاشقـــان ،امروز ماییم و شما
افتــاده در غرقابــهاي تا خود که داند آشنا ()1/10

موالنا در حالت نخستِ این طرحواره ،از موانعی چون :ناسوت ( ،)7/528شعر
( ،)8/754تن (،)3/522غرقابهي نفسانیّات( ،)1/10دین ( ،)3/315اَجَل( ،)2/664خوف
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و رجا( ،)5/680سود و زیان مادّي( ،)2/750فخر ( ،)7/796عِقال عقل ( ،)4/797قی ِر
جزو ( )12/920و زبونی انسان در پشت این موانع سخن میراند؛ ولی ناگاه بر انسان
واماندهي در بند ،نهیب میزند که« :اي بستگان تن به تماشاي جان روید» (.)5/140
او در حالت دومِ طرحوارهي مانع ،که گویاي توجّه بیش از حدّ موالنا به سلوک
عملی و عطش روحی او در پشتسرنهادن موانع وصال است ،پیوسته از رَستن ،جَستن،
رمیدن ،گریختن و ...سخن میگوید .در دیدگاه او رَستن از همهي موانع وصال چون:
بندِ هستی( ،)2/18نفس( ،)1/23بیت و غزل( ،)2/23انانیّت( ،)5/509ریا( ،)4/84عقل
( ،)1/404جسم ( ،)9/280اختیار( ،)3/141زمان ،)5/291(3خوف و رجا( ،)4/354غرور
( ،)4/354نام و ننگ( ،)4/476ناسوت( ،)5/945چرخ( ،)2/541منّت خمّار (،)4/541
اذکار ( ،)7/541امور روزمرّه( ،)6/541غم ،)5/598( 4هجران( ،)6/773مصلّا (،)3/914
مکان ( ،) 8/945بایسته و ضروري است .در گروه دیگري از ابیات ،موالنا ،ناسوت
( ،)3/460جسم( ،)1/315نفسانیّات( )4/677و خلق ( )3/71را دامی در مسیر حق و
وصال میداند .نفسانیّات ،از نظر او راهزن( ،)7/36عَسَس( )5/431و سگِ کوي()7/237
هستند که راه دل را می بندند .او معتقد است که عارف در راه وصال باید از موانعی
چون :خود( ،)3/928تعلّقات( ،)4/513جسم ( ،)2/694زمانه( ،)2/537تدبیر(،)5/537
تقدیر ( ،)6/537غذاي مادّي( ،)9/537بالها( )2/728و جهان( )9/827بگریزد؛ از هواي
نفس ( ،)9/194بشریّت( ،)11/349چگونگیها( ،)7/444روح( ،)2/694مهوشان دنیوي
( ،)10/748اندیشه( ،)8/779گریه( ،)13/874جان و جهان( )7/934بگذرد و اندیشه
( ،)8/141گفتار( ،)7/232کام( )5/237و جان( )7/294را پشت سر گذارد.
کاربرد شکل عمودي این طرحواره در غزل موالنا ،نکتهي دیگري نیز از جهانبینی وي
میگشاید و آن این است که جهت جهانبینی او صعودي است؛ ذهنیّت موالنا در
همانحالکه با نیروي عشق ،موانع وصال را پشت سر میگذارد ،به شدّت زمینگریز و
آسمانگراي است و این نکتهاي اساسی در جهانبینی او 5و تفاوت آن با جهانبینی مادّي
جانسون است؛ زیرا در جهانبینی عرفانی «خدا نسبت به همهي جهانیان اعلی و برتر است؛
ناچار براي عارفی که همیشه به خدا میاندیشد و از نظر او همهچیز به سوي خدا در
حرکت است ،تصوّر جهتی عمودي و روبهباال در ذهن اجتنابناپذیر است» (محرابیکالی،
 )139 :1393نمونههاي زیر گویاي حضور این طرحواره در غزل موالنا هستند؛ گذشتن از
دو مان ِع «مهوشان ظاهري» و «دا ِم ناسوت» در مسیري صعودي به سوي غیب:
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در روح دررسی چو گذشتی ز نقشها
ز دام او چو گذشتی قدم بنه بر چـرخ

وز چرخ بگذري چو گذشتی ز مهوشان()10/748
به زیر پــاي به جـز چرخ آستانه مکن ()6/757

نام این طرحواره را میتوان «مانعِ صعودي» گذاشت و براي پایههاي تجربی آن،
پنهانماندن خورشید یا ماهپشت ابر و کناررفتن ابر از جلویآنها را ذکر کرد؛ تجربهاي
که ذهنیّت موالنا به دلیل حضور نور و شمس در منظومهي فکرياش ،نیک با آن
آشناست و مانعی چون «ابر نفس» را در برابر نور برنمیتابد:
بمیرید ،بمیرید وزین ابـر برآییـد

()6/230

چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید

در غزل موالنا وجود فعلهایی با پیشوند «بر» (= باال)مانند« :برجهیدن از » ...
(« ،)4/121برآمدن از « ،)6/230( » ...برپریدن از « ،)4/121( »...بررفتن بر )7/778( » ...
و نیز مواردي چون« :رَستن از  ...به باال» ( )3/329و «قدم نهادن بر )6/757( » ...همگی
این طرحواره را بازمینمایند.
طرح ذهنی چنین طرحوارهاي بهصورت مقابل قابل ترسیم است:

F1

سه طرحوارهی انسدادی دیگر در غزل موالنا

ی مانع ،حداقل سه طرحوارهي دیگر در غزل موالنا قابل
از زیرشاخههاي طرحوارهي قدرت ِ
تشخیص است که بیش از پیش ،موانع وصال را سخت و طاقتفرسا جلوه میدهد.
ال بسته ،مانند زندان و کوزه
نخستین طرحواره از تجربهي محصورماندن در یک فضاي کام ً
سرچشمه میگیرد که انسان میخواهد به هر شیوهاي آن را بشکند و از آن بیرون آید.
میتوان نام این طرحواره را «مان ِع محاصرهکننده» گذاشت و شکل آن را چنین رسم کرد:

F1

این طرحواره این نمونهها را شامل میشود :زندان ناسوت( ،)1/73زندان نفس
( ،)4/230زندان مرگ ( ،)6/237زندان جسم( ،)4/552زندان انانیّت( ،)3/556زندان
نیستی ( ،)3/509زندان غم( ،)8/444خُمِ دنیا( ،)7/914سبوي جسم( ،)3/679صدفِ تن
( ،)6/744شکمِ ماهیِ تن( ،)5/753قفس ناسوت( ،)7/394قفس تن( ،)1/238قفس فراق
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( ،)1/250خانهي ناسوت( ،)3/195خانهي جسم( ،)4/235گور تن( )3/894و شیشهي
هستی ( .)3/599دو بیت زیر نمونههایی از این طرحواره هستند:
اي آفتاب جان و دل ،اي آفتاب از تو خجـل
آخر ببین کاین آب و گل چون بست گرد جان ما()4/15
دال زین تنگ زندانها رهی داري به میدانها
مگر خفته است پاي توِ ،تو پنـداري نــداري پــا ()5/35

دومین طرحواره ،گذر از گذرگاه باریک را به تصویر میکشد .نخکردن سوزن ،بیرون
آمدن آب از سنگ ،گذر از دهلیز ،بیرونآمدن از چاه و  ...میتوانند نمونههایی از پایههاي
تجربی این طرحواره باشند .بیت« :چشمهي سوزن هوس تنگ بود ،یقین بدان /ره ندهد به
ریسمان چون که ببیندش دوتا» ( )6/30نمونهاي از کاربرد این طرحواره در غزلیّات موالنا
است .نام این طرحواره را میتوان «گذرگاه باریک» نهاد و شکل آن را چنین رسم نمود:
F1

موارد این طرحواره به قرار زیر است :گذرِ آب(عاشق) و دل از سنگِ جسم(،)4/74
گذر از تنگی محراب و چلیپا( ،)5/108گذر از گذرگاه تنگِ هو ( )6/30و راه باریکِ
حق ( ،)7/628گذر از دهلیز ناسوت( )4/620و گذر از غار ناسوت( .)4/699موالنا در
چهار مورد نخست ،این طرحواره را به مفهوم انتزاعی «ترک تعلّقات» تعمیم داده است؛
ولی در دو مورد آخر فقط سختی و ظلمت ناسوت را در نظر داشته است .در
نمونههایی از این طرح واره نیز توّجه موالنا به آسمان معطوف است .او عاشق را چون
مرغی ( )5/430یا دودي( )4/565میداند که میخواهد از روزن قالب بیرون پرد یا
کسی که میخواهد از چاه ناسوت( )5/619یا چاه فراق( )11/250برآید:
از این آتش چو دودم من سراسر
که تا چون دود از این روزن برآیم ()4/565
نام این طرحوارهي ذهنی را میتوان «گذرگاه باریکِ صعودي» گذاشت و آن را
چنین ترسیم کرد:

موانعی چون غبار ،دود،
امّا در نوع سوم که می توان آن را «مانعِ دید» نامید ،سخن از
F1
نقاب ،ابر و هر چیزي است که مانع دیدن شود .خاستگاه ایدئولوژیک این طرحواره در
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زبان موالنا ،بحث شهود و لقاي حق و جلوههاي جمال اوست ،بهویژه اینکهدر همهي
این نمونهها تأکید بر کنارزدن مانعِ دید و رؤیت نور حق و جلوههاي جمال اوست .در
تعریف لِقا آمده است« :لقا ،ظهور معشوق را گویند ،چنانکه عاشق را یقین حاصل شود
که اوست( ».ابوالقاسمی ) 794 :1383 ،بیت« :آبی بزن ازین می و بنشان غبار هوش /جز
ماه عشق هر چه بود جز غبار نیست» ( ،)8/142نمونهاي از این نوع طرحواره است.
نمونههاي دیگر این طرحواره را میتوان چنین برشمرد :نقاب جهان ( ،)4/37روپوش
خرد( ،)3/147پردهي اندیشه( ،)4/161پردهي انانیّت( ،)3/546حجاب سخن(،)7/164
غبار سخن( ،)8/188حجاب عشق( ،)2/694حجاب جان ( ،)2/404غبار تن (،)3/463
ابر غصّه( ،)3/94ابر تن( ،)9/992ابر نفس( ،)6/230ابر ناسوت ( ،)14/563پردهي
نگاران ظاهري( ،)5/443دود هستی(.)3/1014
از بررسی حاالت گوناگون طرحوارهي مانع و طرحوارههاي جدیدي که موالنا آنها
را به خدمت گرفته است ،نتیجهاي کلّی دیگر نیز میتوان گرفت و آن اینکه :در نگاه
مولوي ،ناسوت و تعلّقات ،جسم ،انانیّت ،عقل ،نفسانیّات ،سخن ،غم ،و خوف و رجا،
از مهمترین موانع وصال هستند.
 .3.3طرحوارهی قدرتی «نيروی متقابل» در غزل موالنا
F1
F2
سومین نوع طرحوارهي قدرتی در کتاب جانسون ،طرحوارهي نیروي متقابل است.
تمرکز این طرحواره بر برخورد دو نیروي رودررو است .جانسون دربارهي پایههاي
تجربی این ساختار ،تقابل مدافعان و مهاجمان دو تیم فوتبال را مثال میزند .همچنین
بازماندگان خوششانس یک تصادف با چنین ساختار تجربی کامالً آشنایی دارند
( )Johnson, 1987: 46صف آرایی دو لشکر وحرکت در جهت خالف باد را میتوان
دو پایهي تجربی این طرحواره در دنیاي قدیم دانست.
ال جهان هستی صحنهي تقابلها و تضادها است؛ تقابل
میتوان گفت عرفان اسالمی و ک ً
خیر و شر ،عشق و عقل ،حق و ابلیس ،نور و ظلمت و ....بدیهی است که حضور
اصطالحاتی چون «مراقبه»6در عرفان برآیند چنین تقابلهایی است .دو بیت زیر نمونههایی
از این تقابلها در غزل موالنا است؛ تقابل دل و روح ( )F1بانیروي عشقو درد فراق (:)F2
اي عشق چون آتشکده در نقش و صورت آمده
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بر کاروان دل زده یـــک دم امان ده یا فَتـی()2/5
نی بــا تــو اتّفاقــم ،نی صبــــر در فراقـــم
ز آسیب این دو حالت ،جان میشود فشرده()5/881

از دیگر تقابلهاي مورد نظر موالنامیتوان به تقابلِ عارف با مالمت خلق( ،)9/131و
رشک آنان( ،)11/134با اندیشه( ،)3/121با خودي( ،)1/565با عشق( ،)3/223با غم
( ،)9/582با غفلت و خواب( ،)6/756با نفسانیّات ( ،)3/419با دزد تن( )5/331و نیز
تقابلِ عشق با عقل )6/343(1و تقابل معشوق با زندگی مادّي عارف( )3/970اشاره کرد.
ازآنجاکه بیشترین تقابلها از نوع تقابل عارف با موانع سلوک است ،کاربرد این
طرحواره بیش از پیش نشانهي لزوم مجاهده در پیمودن راه حق است.
 .4.3طرحوارهی قدرتیِ «انحراف از جهت» در غزل موالنا

F1

F2

چهارمین طرحوارهي قدرتی که جانسون از آن نام میبرد ،انحراف از جهت است .این
طرح واره نیز همچون نیروي متقابل از برخورد دو چیز با همدیگر شکل میگیرد و تنها
تفاوت آن با نیروي متقابل ،نقش یکی از دو نیرو در منحرفکردن دیگري است؛ براي
مثال باد (=)F2میتواند تعادل قایق ماهیگیري (= )F1را بر هم زند و آن را از مسیر خود
منحرف کند (مکاننماهاي نقطهچین) )Johnson, 1987: 46( .کمانهکردن تیر و
منحرفشدن آب جوي از مسیر مستقیم و ...را میتوان پایههاي تجربی این طرحوارهي
ذهنی دانست.
بهطورکلّی میتوانگفت هرجا که مسیري باشد ،انحراف از مسیر نیز اجتنابناپذیر
است؛ بنابراین بدیهی است که این بحث در سیر و سلوک معنوي نیز مطرح باشد .لزوم
مراقبه و پیروي از مرشد در سلوک عرفانی ،از همین دیدگاه سرچشمه میگیرد .مصراع:
«جهانی گمره و مرتد ز وسواس هواي خود» ( )5/509و «عقلم ببُرد از ره کز من رسی
تو در شه» ( ،)6/633به نمونههایی از این نیروهاي منحرفکننده اشاره دارد .به نظر
موالنا آرزوهاي دنیوي( ،)5/237غو ِل نفس( ،)4/249عقل( )4/290و جهان مادّي
( )5/1037از مهمترین منحرفکنندگان سالک هستند.
 .5.3طرحوارهی قدرتیِ«رفع مانع (مهار)» در غزل موالنا

F1
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طرحوارهي قدرتی دیگري که جانسون از آن نام میبرد ،رفع مانع از مسیر است .مث ً
ال
وقتی دري باز باشد انسان بدون هیچ مانعی وارد اتاق میشود .برداشتن یک مانع یامها ِر یک
مان ِع بالقوّه ،ساختارهایی تجربی هستند که ما روزانه با آنها سروکار داریم .این طرح مربوط
به بازکردن مسیر پیش رو است )Johnson, 1987: 46-47( .در دو جملهي «شاید ما قادر
باشیم بیماري او را درمان کنیم» ( )ibid, 1987 :52و «هرجورشده باید این مشکل را از سر
راهت برداري» (صفوي )379 :1392 ،همین طرحواره به امور انتزاعی «بیماري» و «مشکل»
تعمیم داده شده است .در نمونههاي زیر موالنا این طرحواره را به موانعی انتزاعی چون
«گفتوگو»« ،شهرت» و«ظواهر» تعمیم داده است:
نشــود بنــد گفــت و گــوي جهــان
نــام و نــاموس کــی شــود مــانع؟
نقشها را پشــت پــایی مــیزنـــــی

شــیرگیري کــه چــون پلنــگ آمــد ()2/370
چــون کــه آن دلربــاي شــنگ آمــد ()4/370
ســـوي نقـــش نـــامنقّش مـــیروي ()3/1010

موارد این طرحواره در غزل موالنا نسبتاً زیاد است .این امرنشان میدهد که انسان از
نظر موالنا تواناییهاي روحی بسیاري دارد و میتواند با کسب شرایط الزم ،موانع
وصال را کنار زند .مواردي چون از بیخبرکندن هوش( ،)2/18کنارزدن غم(،)4/188
شکستن ناقوس تن و ناموس عقل( ،)3/79دریدن لباس حرف( ،)6/91معزولکردن عقل
( ،)3/118محوکردن تختهي خوف و رجا( ،)5/118سوختن حُجُب غیب(،)6/122
گفت )6/245( و خار خودي( ،)2/271شکستن کشتی قالب( ،)11/146گسستن بند
هستی ( ،)1/163دریدن سلسلهي عقل( ،)2/164گردنزدن دیو نفس( ،)5/170نفی خود
( ،)1/193کنارزدن ظلمت ناسوت( ،)7/270عبورکردن از اوصاف( ،)4/315گشودن
بندهاي هستی( ،)1/623گسستن ریسمان تن( ،)7/325رفع وسوسهي تن(،)1/329
نابودکردن عقل( ،)2/463دفع اژدهاي نفس( ،)9/745شکستدادن زنگیِ تن( )5/828و
دریدن دام فکرت ( )3/980از این ساختار ذهنی پیروي میکنند .جهانبینی موالنادر این
طرحواره نیز گرایش به صعود دارد .این صعود در ابیات)5/593( ،)2/1037( ،)3/460(:
بهچشممیخورد .نمونهي زیر تعمیم این طرح به عبور «مرغ جان» از «دام تن» است:
مرغی که ناگهانی در دام ما درآمد

بشکست دامها را بر المکان برآمد

()1/315

نام این طرحوارهي اخیر را میتوان «رفعِ مانعِ صعودي» نهادو آن را چنین رسم کرد:
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 .6.3طرحوارهی قدرتیِ «توانایی» در غزل موالنا

F1

به نظر جانسون انسان در انجام کارهاي خود یا احساس توانایی میکند یا احساس
ناتوانی؛ مثالً انسان قدرت برداشتن یک نوزاد یا خواربار را دارد؛ ولی نمیتواند ماشین
خود را از زمین بلند کند .تجربهي حاصل از این توانایی یا عدم آن ،انگارهاي در ذهن
میآفریند که میتوان از آن در درک امور انتزاعی بهره برد)Johnson, 1987: 47( .
جانسون با بررسی نقش فعل()canدر طرحوارهها ،جملهي «من میتوانم هر کاري را
بهتر از شما انجام دهم» را ناشی از طرحوارهي توانایی میداند )ibid, 1987: 53( .در
طرح ،باال نبودن حرف  ،Fبیانگر بالقوّهبودن تواناییها است.
موالنا این طرحواره را در موارد گوناگونی بهکارگرفته است .او بر اساس جهانبینی
هدفگراي خود براي برخی «توانستن»ها شرط قایل شده است که نشان از تواناییهاي
بالقوّهي انسان در سلوک دارد .بیشتر ابیات این طرحواره از همین نوع هستند و این
بیانگر ایمانِ موالنا به توانایی هاي روحی انسان در رسیدن به حق است؛ نگاه او در این
طرحواره بههیچروي القاکنندهي ناامیدي نیست .بیتِ« :دیده حاصلکن دال آنگه ببین
تبریز را /بیبصیرت کی تواندیدن چنین تبریز را» ( ،)1/69نمونهاي از این نوع نگاه در
غزل موالناست .از دیگر تواناییهاي بالقوّهي انسان میتوان به تواناییهاي او در :شهود
حق ( ،)5/692راهیابی به حرم کبریا ( ،)3/358رسیدن به بقاي ابدي( ،)1/358زدودن
کدورت دل( ،)2/358پرواز به ملکوت( ،)5/358رهاکردن جهان مادّي( ،)8/358پیکار با
نفس( ،)9/358رسیدن به وصال حق( ،)11/358گذشتن از جان( )9/767و پیمودن راه
حق ( )10/767اشاره کرد .گروه دیگري از ابیات به تواناییهاي عشق اشاره دارند.
توانایی عشق در :جاهبخشیدن به عاشق( ،)3/240پروازدادن او( ،)5/240بهبهشترساندن
او( ،)6/240فناکردن او( ،)7/240به عیش معنوي رساندن او( ،)9-10/240کشتن
آرزوهاي نفس( )8/240و درمانکردن غم دل( )10/358از این موارد هستند .همچنین
تواناییهاي معشوق در مسخّرکردن افالک( ،)2/240در انجام هرکار( )4/767و درمان
درد عاشق( )2/703شکل دیگري از حضور این طرحواره در غزل موالناست.
از موارد ناتوانیها نیز میتوان به ناتوانی عاشق در :وصف جوي شهود و وصال
( ،)5/71وصف مکر معشوق( ،)8/590تحمّل فراق یار( ،)5/142خداییکردن ( )2/237و
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تعیین ارزش معنوي خود در بحر معانی ( )4/358و ناتوانی بیخبرانِ از عوالم روحی در
چشیدن شکرِ اسرار( ،)7348دیدن روح()3/522و پنجهزدن با عارف بیخویش()6/924
اشاره کرد.
 .7.3طرحوارهی قدرتیِ«کشش و جذب» در غزل موالنا

A

B

جانسون در توضیح این طرحواره به نیروي کششی آهنربا ،جاروبرقی و زمین اشاره
میکند که فلز ،زباله و بدن انسان را (هنگام پریدن) به سوي خود میکشند .شبیه این
ساختار ،زمانی است که از نظر فیزیکی ،ما به سوي فردي دیگر کشیده میشویم.
جانسون تصریح میکند که هرچند مورد اخیر در اثر نیرویی کششی اتّفاق نمیافتد ،ولی
میتوان آن را نوعی از همین طرحواره دانست )Johnson, 1987: 47( .در طرح ذهنی
باال حرف  همان نیروي کششی است که  را به سوي خود جذب میکند.
در عرفان «جذبه ،نزدیکساختن بنده است به مقتضاي عنایت الهی که هرچیزي که
در طیّ منازل به سوي حق نیازمند است ،بدون زحمت و کوشش براي او آماده شده
است( ».کاشانی )79 :1376 ،ازهمینروي است که عارفان بر حدیث «جَذبهٌ مِن جَذباتِ
الحقِّ تَوازَي عَمَلَ الثَقَلین» (رک .فروزانفر )374 :1381 ،نیز تأکید میکنند .درواقع این
قوّهي جاذبهي عشق است که عارف را از قید هستی میرهاند( .رک .غنی:1366 ،
 )327/2موالنا میگوید:
اي عشق آن جهانی! ما را همیکشانی

احسنت اي کشنده ،شاباش اي کشیدن! ()6/741

از نظر موالنا ،کهرباي عشق دل را به سوي خود میکشد ( )1/877و هیچ کسی تاب
مقاوت در برابر نیروي کششیِ عشق را ندارد:
روان گشتنــد جانهـا سوي عشقت

که با عشقت روانها برنتابد

()3/243

موالنا به این نیروي کششیِ عشق در این ابیات نیز اشاره است،)6/897( ،)6/164( :
( )2/907امّا فراتر از عشق ،نزد موالنا ،معشوق است که عشق نیز اگر میکشد ،به سوي
او میکشد:
اي عشق چون درآیی در لطف و دلربایی

دامان جان بگیري تا یار میکشانی ()2/1013

ازهمینروي در دیدگاه او «جمله خیاالت جهان» «مانند آهنپارهها در جذبهي
آهنربا» پیش خیال معشوق دواناند( )8/18و«قُل تَعالوا»7درواقع «آیتیاست از جذب
حق» ( .) 4/628معشوق نزد موالنا ساربانی است که عاشق را چون اشتري به سوي خود
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میکشد ( )1/191و «گردنکشان شیردل» را نیز یاراي مقاومت در برابر این کشش
نیست ( .)2/803چنین نیرویی از معشوق ،جهت سفر دل را از دیگران به سوي خود
تغییر میدهد( )6/835و این کشش جلوهاي از لطف اوست( .)3/969این دیدگاه در
ابیات زیر نیز دیده میشود.)9/1004( ،)9/789( ،)1/748( ،)8/442( ،)6/10( ،)5/3( :
نوع دیگري از این طرحواره نیز در غزلیّات شمس وجود دارد که خاستگاه
اید ئولوژیکی آن ابعاد وجودي انسان است؛ جسم وروح .در جهانبینی عرفانی بُعد
جسمانی ،انسان را به سوي ناسوت میکشد و بُعد روحانی به جانب الهوت؛ بههمین
دلیل انسان در گیرودار دو کششمتضاد است( .رک.محمّدیان 84 :1386 :و  )92چنین
طرحوارهاي را میتوان «کشش دوسویه» نامید و کشیدهشدن یک طناب از دو سو،
بازشدن لنگههاي در به دو سو و ...را بهعنوان نمونههایی از پایههاي تجربی آن ذکر
کرد.ساختار ذهنیاین طرحواره را میتوان چنین رسم کرد:
B

C

A

حضور چنین طرحوارهاي در غزل موالنا از هدفمندبودن جهانبینی وي سرچشمه
میگیرد؛ زیرا بههرحال این کشش دوسویه باید تبدیل به کششی یکسویه شود و روح
و جسم ،هریک به سوي مقصد خود کشیده شوند:
دام دلـــم بــه جانــب میــر شکــار میکشد ()3/191
شست ويام چو ماهیان جانب خشک میبرد
چهکسم من چهکسم من که بسی وسوسهمندم گه از آن سوي کشندم ،گه از این سوي کشندم()1/601
میکشدم می به چپ ،میکشدم دل بـه راسـت رو که کشاکش خوش است ،تو چه کشیدي؟ بیا()7/830

ت «کشش نزولی»« ،کشش
در ابیات دیگري از موالنا ،همین طرحواره به سه حال ِ
ي
صعودي» و «کشش عمودي و دوسویه» تغییر یافته است که از همان جهانبینی آسمانگرا ِ
وي سرچشمه میگیرد .طرح ذهنی این سه نوع را میتوان به صورت زیر تصوّر کرد:
B
A

B

B

A

A

C

کشش نزولی

کشش صعودي

کشش عمودي و دوسویه
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در طرح نخست ،که گویاي سقوط روح از عالم معنا به عالم مادّه وغربتِ تن است،
مبدأ ،جهان غیب ( )Aاست ،مسیر نزولی است و نیروي کشش از پایین ( )Bتحمیل
میشود:
چو مرا به سوي زندان بکشید تن ز باال

ز مقرّبان حضرت بشدم غریب و تنها

()1/73

ابیاتِ )5/325( :و ( )4/444نیز از حضور همین نوع طرحواره حکایت دارند.
امّا طرح دوم عکس حالت نخست است؛ پرواز روح از جسم به عالم غیب با اِعمال
نیروي کششی از باال:
بازم شه روحانی میخواند پنهانی

برمیکشدم باال شاهانه از این پستم

()10/524

این طرحواره در این موارد نیز آمده است.)4/805( ،)2/730( ،)5/83( :
طرحوارهي سوم نیز گویاي ترکیب این دو حالت و بهوجودآمدن نیرویی کششی از
باال ( )Bو پایین ( )Cاست و همان کششهاي جسم و روح یا دنیا و غیب را این بار با
حالت عمودي بازمینماید8؛ البتّه هدف و تکلیف انسان گزینش مسیر صعود است:
از این سو میکشانندت وزانسو میکشانندت
مرو اي نـــاب با دُردي بپــر زیــن دُرد رو باال ()7/35
قدحــی رسان بــه جانم کــه برد به آسمانم
مدِهم به دست فکرت که کشد به سوي پست او()7/817

مجموع این سه حالت نیز میتواند تداعیکنندهي «قوس نزولی و صعودي» در
عرفان باشد؛ زیرا به نظر عارفان در قوس نزولی ،حقیقت انسان مراتب هستی را از
باالترین مرتبهي کمال تا قفس تن و طبیعت طی میکند و در قوس صعودي با برداشتن
حجابها ،همین مراتب را به سوي باال میپیماید( .رک.محمّدیان)189-187 :1386 ،
.4نتيجهگيری
مارک جانسون ،با پیوندزدن تجربه و ذهن در چارچوب نظریّهي «طرحوارههاي
تصویري» ،بر نقش طرحوارهها در فرایندهاي ذهنی مهمّی چون :فهم ،اندیشه و استدالل
تأکید کرده است .ازجمله طرحوارههاي مورد نظر او در کتابِ بدن در ذهن :پایهي
جسمانیِ مفهوم ،تصوّر و استدالل ،طرحوارهاي قدرتیِ «اجبار»« ،مانع و انسداد»،
«نیروي متقابل»« ،انحراف از جهت»« ،رفع مانع»« ،توانایی» و «جذب» است .ازآنجاکه به
نظر زبانشناسان شناختی ،زبان ،بازتاب اندیشه است ،در این جُستار به بررسی
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پیوندهاي طرحوارههاي قدرتی با الگوهاي جهانبینی موالنا پرداخته شده است .نتایج
پژوهش نشان میدهد.1 :جهانبینی عرفانی به دلیلِ انطباقدادنِ الگوهاي اندیشگانی خود
برتجربهي مسیر  ،موانعِ آن ونیروهاي متضاد در آن ،پیوندهاي ایدئولوژیک و ناگسستنی
با طرحوارههاي قدرتی دارد؛  .2هریک از طرحوارههاي قدرتی خاستگاهی ایدئولوژیک
دارند و بر جنبههایی از جهانبینی موالنا تأکید بیشتري دارند :طرحوارهي «اجبار»
برقدرت معشوق و فناکنندگی عشق« ،مانع»« ،نیروي متقابل» و «انحراف از جهت» بر
رویارویی سالک با موانع سلوک« ،رفع مانع» بر پشتسرگذاشتن موانع سلوک« ،توانایی»
بر تواناییهاي بالقوّهي انسان و «جذب» بر نیروهاي متضاد روح و جسم؛  .3تفاوت
جهانبینی آسمانگرا و زمینگریزِ موالنا با جهانبینی مادّي جانسون باعث شده است که
موالنا در بسیاري موارد ،طرحوارههاي جانسون را به شکل عمودي بهکارگیرد .این امر
نشان میدهد جهان بینی ،به همان میزان که براي تبیین الگوهاي خود به طرحوارهها
نیازمند است ،نقش مهمّی نیز در هدایت طرحوارهها به سمت و سویی خاص دارد؛
.4موالنا براي تبیین جهانبینی خود ،انواع دیگري از طرحوارههايِ «مانع» و «جذب» را
مانندِ« :مانعِ محاصرهکننده»« ،مانعِ گذرگاهِ باریک»« ،مانعِ دید» و «کشش دوسویه» ،از
دستگاه ذهنی خود بیرون کشیده است و آنها را به مباحثی چون :موانع سلوک و
کششهاي متضاد جسم و روح تعمیم داده است .این امر نشان میدهد ،جهانبینی
موالنا ،به دلیل تأکیدي که بر سختیِ موانع سلوک و قوس نزولی -صعوديِ وجود،
داشته است ،دست به گزینش طرحوارههایی با جزئیّات دقیق زده است؛ ازاینروي
طرحواره همواره در خدمت جهانبینی است.
یادداشتها
ی
 .1البتّه عقلی که عارفان آن را در تقابل با عشق میدانند ،عقل جزئی و ناقص است ،نه عقل ک ّل ِ
ل کل مغز است و
معرفتیاب و معاداندیش (رک.محمّدیان )164 :1386 ،در مثنوي مصراع« :عق ِ
عقل ما چو پوست» (مولوي ،)165 :1385 ،بیانگر این تقسیمبندي در جهانبینی موالنا است.
ت نی آغاز میشود:
 .2در حقیقت مثنوي موالنا با همین شکای ِ
از جداییها شکایت میکنـد
بشنو از نی چون حکایت میکنـد
(همان)5 :
از نفیرم مرد و زن نالیـدهاند
کــز نیستان تا مرا ببـــریدهانـــد
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 .3به نظر کاسیرر دو گونه زمان وجود دارد :زمان نامقدّس و مقدّس؛ اولّی ناپایدار است و
دومی اسطورهاي و تجزیهناپذیر .زمان مقدّس ،همان که بوده باقی میماند و فرقی نمیکند چه
زمانی بر آن گذشته باشد( .کاسیرر )182 :1378 ،زمانی که موالنا آن را مانع میداند ،زمان
نامقدّس است؛ نه زمانی که دربارهي آن میگوید :پیش ما صد سال و یک ساعت یکی است/
که دراز و کوته از ما منفکی است( .مولوي)466 :1385 ،
 . 4در دیدگاه موالنا دو گونه غم وجود دارد؛ غمِ مذموم که از نفس ناشی میشود و غمِ محمود
که خاستگاهی قلبی دارد (رک.بهرامی :)4 :1391 ،دو مصراعِ« :نه غم و نه غم پرستم ،ز غم
زمانه رَستم» ( )6/817و «مگر که درد غم عشق سرزند در تو» ( ،)10/358بیانگر این دو نوع
غم در غزل موالنا هستند.
 .5در غزل موالنا همین جهانبینی است که به حضور استعارهي مفهومیِ «عشق ،پرواز است»
میانجامد؛ استعارهاي که در همهي فرهنگها براي قلمرو «عشق» بهکارنمیرود.
« .6مراقبت نزد اهل سلوک ،محافظت قلب از کارهاي پست است( ».سجّادي)710 :1370 ،
.7عبارتی است قرآنی در آغاز چند آیهي قرآن؛ از جمله آل عمران.61 /
ت استعاري در ذهن ،موجب پایداري ذهنیّت ،خلــق
 .8به نظر زبانشناسان شناختی تمرکزِ نگاش ِ
استعارههاي همگون و نهایتاً اصالت سبک میشود (رک.فتوحی)335-334 :1392 ،؛ براي مثــال
تمرکز ذهن موالنا بر نگاشتِ« :زندگی ،مسیري دوسویه و عمودي است» ،باعث شده است کــه
طرحوارهي «کشش عمودي و دو سویه» در متن مثنوي نیز نمایان شود :جان گشاید ســوي بــاال
بالها /تن زده اندر زمین چنگالها( .مولوي)618 :1385 ،

منابع
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ابوالقاسمی ،سیّدهمریم .)1383( .اصطالحات و مفاهیم عرفانی دیوان شمس .تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
بارسلونا ،آنتونیو .)1390( .استعاره و مجاز با رویکردي شناختی .برگردان فرزان
سجودي ،لیال صادقی و تینا امراللهی ،تهران :نقش جهان.
بقلیشیرازي ،روزبهان .)1344( .شرح شطحیّات .تصحیح هانري کربن ،تهران :انستیتوي
ایران و فرانسه.
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22

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،4زمستان ( 1398پياپی)42

بهنام ،مینا« .)1389( .استعارهيمفهومی نور در دیوان شمس» .نقد ادبی ،سال ،3
شمارهي  ،10صص.114-91
پورالخاص ،شکراهلل؛ آلیانی ،رقیّه« .)1397( .بررسی استعارههاي جهتی در غزلیّات
شمس» .متنپژوهی ادبی ،سال  ،22شمارهي  ،75صص .228-207
حسینی ،ندا .)1393( .بررسی مفهوم شمس در غزلیّات موالنا بر اساس رویکرد
شناختی .پایاننامهي کارشناسیارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
راسخمهند ،محمّد .)1393( .درآمدي بر زبانشناسی شناختی :نظریّهها و مفاهیم .تهران:
سمت.
زرقانی ،سیّدمهدي و همکاران« .)1393( .تطوّر استعارهي عشق از سنایی تا موالنا».
ادبیّات عرفانی دانشگاه الزّهرا ،سال  ،6شمارهي  ،11صص .79-43
سجّادي ،سیّدجعفر .)1370( .فرهنگ لغات و اصطالحات عرفانی .تهران :طهوري.
شیمل ،آنماري .)1375( .شکوه شمس (سیري در آثار و افکار موالنا جاللالدّین
رومی) .ترجمهي حسن الهوتی ،تهران :علمی و فرهنگی.
صارمی ،سهیال .)1373( .مصطلحات عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطّار .تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
صفوي ،کورش .)1392( .درآمدي بر معنیشناسی .تهران :سوره مهر.
عبدالکریمی ،سپیده .)1393( .فرهنگ توصیفی زبانشناسی شناختی .تهران :علمی.
علّامی ،ذوالفقار و کریمی ،طاهره« .)1395( .تحلیل شناختی استعارهي مفهومی جمال در
مثنوي و دیوان شمس» .زبان و ادبیّات فارسی ،سال  ،24شمارهي ،80صص-137
.159
غنی ،قاسم .)1366( .تاریخ تصوّف در اسالم و تطوّرات و تحوّالت مختلفهي آن از
صدر اسالم تا عصر حافظ .ج ،2تهران :زوّار.
فتوحیرودمعجنی ،محمود .)1392( .سبکشناسی :نظریّهها ،رویکردها و روشها.
تهران :سخن.
فروزانفر ،بدیعالزّمان .)1381( .احادیث و قصص مثنوي .تهران :امیرکبیر.
کاسیرر ،ارنست .)1378( .فلسفهي صورتهاي سمبلیک .ترجمهي یداهلل موقن ،ج،2
تهران :هرمس.
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کاشانی ،عبدالرزّاق .)1376(.اصطالحاتالصّوفیّه .ترجمهي محمّدعلی مودودالري و به
کوشش گلبابا سعیدي ،تهران :سازمان تبلیغات اسالمی.
کریمی ،طاهره؛ علّامی ،ذوالفقار « .)1392(.استعارههايمفهومی در دیوان شمس برمبناي
کنش حسّی خوردن» .نقد ادبی ،سال  ،6شمارهي  ،24صص .168-143
کریمی ،طاهره« .)1394( .بررسی معناشناختی استعارههاي چندشبکهاي مادر و طفل در
دیوان شمس از نطفهبستن تا فطام» .نقد ادبی ،سال  ،8شمارهي  ،30صص .165-145
کوچکزاده ،علی .)1394( .بررسی تطبیقی استعاره در غزلیّات حافظ و مولوي از منظـر
معنیشناسیشناختی .کارشناسیارشد زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه پیام نور تهران.

لیکاف ،جورج .)1395( .قلمرو تازهي علوم شناختی :آنچه مقولهها دربارهي ذهن فـاش
میکنند .ترجمهي جهانشاه میرزابیگی ،ج ،1تهران :آگاه.
مباشري ،محبوبه؛ کریمـی ،طـاهره« .)1394( .تحلیـل شـناختی تصـویر آهـو در دیـوان
شمس» .پژوهشهاي ادب عرفانی(گوهر گویا) ،سال  ،9شمارهي  ،2صص .50-25

محرابیکالی ،منیره .)1393( .بررسی و مقایسهي طرحوارههاي تصویري غزلیات سعدي
و حافظ .پایاننامهي دکتري دانشگاه مازندران.
محمّدیان ،عبّاس .)1386( .سیماي انسان در مثنوي مولوي .سبزوار :دانشگاه تربیت
معلّم سبزوار.
مشتاقمهر ،رحمان .)1392( .فرهنگنامهي رمزهاي غزلیّات موالنا .تهران :خانهي کتاب.
مولوي ،جاللالدّینمحمّد .)1385( .مثنوي معنوي .تصحیح رینولد نیکلسون ،تهران:
هرمس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .)1393(.غزلیّات شمس تبریز .مقدّمه ،گزینش وت فسیر:
محمّدرضاشفیعیکدکنی ،دوجلد ،تهران :سخن.
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