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غزلها نقش بسزایی دارند .همچنین کاربرد این نگاشت مفهومی در بافت غزل موالنا ،از نظر
فکري ،موالنا را عارفی اهل بسط معرفّی میکند و نشان میدهد همهي استعارههاي مربوط
به «بهار» خردهاستعارههایی هستند که در حمایت از کالناستعارهي «معرفت تجربهاي
خوشایند و انبساطانگیز است» بهوجودآمدهاند؛ ازاینرو انبساط روحی موالنا در غزلیّات،
ت سبک درمیآمیزد.
ت بینش را با اصال ِ
پابهپاي خوشههاي استعاري پیش میرود و اصال ِ

واژههای کليدی :استعارهي مفهومی ،خردهاستعاره و کالناستعاره ،غزلیات موالنا ،معناشناسی
شناختی ،نگاشت مفهومی بهار.
 .1مقدّمه
زبانشناسی شناختی رویکردي است در مطالعهي زبان ،براساس تجربیّات ما از جهان،
نحوهي درک و شیوهي مفهومسازي .این رویکرد ،بهویژه در زمینهي اصطالحات و
مفاهیمی مانند استعاره ،مجاز ،صورخیال و تصویرهاي شعري ،شاخهي جدیدي به نام
معناشناسی شناختی و حوزهي جدیدي به نام «بالغت شناختی» را میگشاید که تمایزهاي
بارزي با بالغت سنتّی دارد .در بالغت سنتّی ،عناصر زیباییشناسی جایگاهی درخور دارد.
ارزش این عناصر در شعر و متن ادبی را تنها به آراستهبودن متن به آرایهها و تصویرهاي
هنري وابسته میدانند که در سه قلمرو معانی ،بیان و بدیع جاي میگیرد؛ امّا در بالغت
شناختی ،استعاره و مجاز ،ابزاري شناختی براي پیبردن به جهانبینی و اندیشهي شاعر و
نویسنده است .همچنین شبکهي گستردهاي از گزارهها و مفاهیم هستند که یک کل
نظاممند را بهوجودمیآورند و این شبکهي گسترده ،طیف وسیعی از پدیدههاي شناختی،
رفتاري و احساسی را نشان میدهند (.)Cf. Kövecses, 1991: 89-91
جورج لیکاف و مارک جانسون دو تن از زبانشناسان شناختی هستند که در کتاب
استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم( ،)2003دربارهي چگونگی کارکرد استعارهي
مفهومی در زبان بحث کردهاند .به نظر آنها ،جوهر و اساس استعاره ،مفهومسازي ،یعنی
ادراک چیزي براساس چیز دیگر است ( .)Lakoff & Johnson, 2003: 5استعارهي
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مفهومیف تجربههاي شخص در قلمروهاي ملموس را بهکارمیگیرد تا او را قادر سازد،
مقولههاي ناشناخته و انتزاعی را درک کند .این ادراک ،براساس یک انطباق ذهنی صورت
میگیرد؛ به این معنا که حوزهي ملموس ،بر حوزهي انتزاعی انطباق مییابد تا حوزهي انتزاعی
ی شناختی ،استعاره را نه یک آرایهي
درک شود« .استعارهي مفهومی» در چارچوب زبانشناس ِ
زیباییآفرین ،بلکه روشی بنیادي براي اندیشیدن و ادراک جهان میداند.
 .1.1بيان مسئله و روش پژوهش
ازآنجاکه اساسِ معناشناختی شناختی و نظریّهي شناختی ،بر چگونگی شناخت مفاهیم در
ذهن استوار است ،میتوان از استعارهي مفهومی در تحلیل جهانبینی و سبک شاعر و
نویسنده بهره برد؛ چراکه در استعارهي مفهومی ،نگاشتهاي ذهنی بر نگرش فرد نسبت
به هستی و پدیدهها سیطره دارند و از همین روي ،سبک نویسنده را نیز در کنترل خود
میگیرند (رک .فتوحی .)330-329 :1392،چنین تحلیلی دربارهي متون عرفانی که در
آنها نویسنده با زبان استعاري پلی از جهان واقع به فراواقع میزند ،اهمیّت بسیاردارد.
فصل «بهار» با همهي خوشههاي تصویري ( )Image Clustersو امکانهاي تجربی خود،
در غزل موالنا ،در خدمت تبیین بینشی شهودي است و جهانی دیگر را بازمینماید.
بهرهگیري موالنا از این نگاشتِ مرکزي ،ضمنِ تأکید بر جهانبینی بسطگراي او ،با آفرینش
استعاره هاي همگون ،متن را انسجام و تشخّص سبکی بخشیده است .پژوهش حاضر با
روش توصیفی -تحلیلی به تحلیلِ نگاشت مفهومی «بهار» در بافت غزلیّات شمس
میپردازد .روش تحلیل دادهها براساس روش کیفی و در مواردي ،نمودارهاي کمّی و
روش استداللی از نوع روش استقرایی (ازجزء به کل) است.
 .2.1پيشينهی پژوهش
در تحلیل استعارههاي مفهومیِ غزلیّات شمس ،مقالهها و پایاننامههاي زیر شایستهي ذکر
است :سیّدمهدي زرقانی و همکاران ( )1393در مقالهي «تطوّر استعارهي عشق از سنایی
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تا موالنا» ،استعارههاي «عشق» در غزل سنایی ،عطّار و موالنا و خلّاقیّت هریک از سه
شاعر را در کاربرد استعارهها بررسی کردهاند .مینا بهنام ( )1389در مقالهي «استعارهي
مفهومی نور در دیوان شمس» ،با بررسی انگارهي «معرفت ،نور است» و خردهاستعارههاي
آن به بهره گیري مولوي از این استعاره براي تبیین مفاهیم عرفانی و اصالت هنري متن

اشاره کرده است؛ کریمی و عالمی ( )1392در مقالهي «استعارههاي مفهومی در دیوان
شمس برمبناي کنش حسّی خوردن» ،گزارهي بنیادي متن را «عرفان ،خوراک است»
دانستهاند که بر این اساس ،عرفان نیازي روزانه براي سالک است؛ مباشري و کریمی
( )1394در مقالهي «تحلیل شناختی تصویر آهو در دیوان شمس»« ،آهو» با عروج معنایی،
کالناستعارهاي از «خداوند»« ،مولوي»« ،شمس»« ،صالحالدّین» و ...تشخیص داده شده
است؛ کریمی ( )1394در مقالهي «بررسی معناشناختی استعارههاي چندشبکهاي مادر و
طفل در دیوان شمس از نطفهبستن تا فطام» به کمک خوشههاي مرتبط با این استعارهها،
مراحل سیر و سلوک را تبیین کرده است .عالمی و کریمی ( )1395در مقالهي «تحلیل شناختی
استعارهي مفهومی جمال در مثنوي و دیوان شمس» ،استعارهي جمال و خوشههاي تصویري
آن را بررسی و گزارهي «خداوند دیدنی است» را بهعنوان ،ژرفساخت این دو اثر معرفی

کردهاند؛ همچنین در پایاننامهي ندا حسینی ( )1393با عنوا ِن بررسی مفهوم شمس در غزلیّات
موالنا براساس رویکرد شناختی ،استعارههاي مفهومی مرتبط با شمس را بررسی و کالن
استعارهي «شمس ،خداوند است» در مرکز استعارههاي مرتبط با شمس دانسته شده است؛

علی کوچکزاده ( )1394نیز در پایاننامهي خود با عنوا ِن بررسی تطبیقی استعاره در غزلیّات
حافظ و مولوي از منظر معنیشناسی شناختی ،غزل موالنا را عرفانی دانسته است .چنانکه در
این پیشینه میبینیم ،تاکنون استعارهي مفهومی «بهار» در غزل موالنا بررسی نشده است و
پژوهش حاضر میتواند ،ضمن پرکردن این خأل پژوهشی ،تفسیر دیگري از جهانبینی موالنا
و سبک و بینش او به دست دهد.
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 .3.1فرضيّه و پرسشهای پژوهش
بنیان پژوهش حاضر براساس روابط استعاري در سطح کالن و موجود در اجزا و بافت
غزلیّات شمس استوار است .فرضیّهي اصلی این است که «بهار» در بافت غزل موالنا ،یک
ساختار و نگاشت کالن و مرکزي است در خدمتِ تبیینِ جهانبینی شهودي شاعر که با
انسجام متن و آفرینش استعارههاي همگون و مرتبط ،باعث اصالت سبک شده است .در
این راستا پاسخ به پرسشهاي زیر ضروري است:
 سازوکار نگاشت مفهومی «بهار» ،بهعنوان استعارهي مرکزي متن ،چگونه است؟ تمرکز بر نگاشت مرکزي متن ،با آفرینش کدام استعارهها ،بر اصالت سبک تأکید دارد؟ خوشههاي استعاري متن ،در خدمت تبیین کدام مفاهیم جهانبینی موالنا هستند؟ .2مبانی نظری پژوهش
 .1.2نظریّهی استعارهی مفهومی
زبانشناسان شناختی ،بر این نکته تأکید دارند که زبان ،بازتاب الگوهاي اندیشه است و
«ساختار نظاممندي که در زبان وجود دارد ،ساختار فکر ما را هم منعکس میکند» (راسخمهند،
 .)12 :1393یکی از نظریّههاي زبانشناسی شناختی ،نظریّهي استعارهي مفهومی
( )Conceptual metaphorاست که جورج لیکاف ( )George Lakoffو مارک جانسون
( )Mark Johnsonدر کتاب استعارههایی که با آن زندگی میکنیم ،مفصّل به آن پرداختهاند.
مهمترین نکتهي این نظریّه آن است که استعاره ،منحصر به واژهها نیست؛ بلکه بخش عمدهاي
از فرایندهاي فکري آدمی استعاري است ( .)Lakoff & Johnson, 2003: 6استعاره در این
دیدگاه ،روشی بنیادي براي درک جهان هستی است؛ یعنی معمو ًال حوزهي معنایی پیچیده و
انتزاعی را با حوزهي تجربی و ملموس قیاس میکند تا حوزهي پیچیده را قابلفهم سازد.
بهطورخالصه ،استعـارهي مفهومی عبارت است از :الگوبرداري نظاممند بین عناصر مفهومی
قلمرو مبدأ یا منبع ( )Source domainبر روي قلمرو مقصد یا هدف()Target domain
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بارسلونا10 :1390 ،؛ عبدالکریمی.)24-23 :1393 ،
ک «بحث» ()Argument
لیکاف و جانسون در این زمینه ،استعارهي «جنگ» را براي در ِ

مثال میزنند که در آن ،اصطالحات مربوط به قلمروي جنگ ،مانند حملهکردن ،استراتژي و
پیروزي ،شیوهاي نظاممند براي تف ّکـر دربارهي جنبههـاي گونـاگون و نبردگونهي بحـث
پدیـد و جملههایـی از نوع« :ادّعاي شما غیرقابل دفـاع اسـت» در زبـان بهوجودمیآورد
(.)Lakoff & Johnson, 2003: 4

براساس این ،فرافکنی نظاممن ِد عناص ِر یک حوزهي مفهومـی بـه حـوزهي مفهـومی
ص آنهـا میشـود ،بلـکه ارتباطها ،رخدادها و
دیگـر ،نهتنهـا شامل اشیا و ویژگیهاي خا ّ
طرحهاي آن حوزه را نیز میتواند شامل شود (.)Grady, 2007: 191

از ایـن ویژگـی استعـاره کــه باعــث انسجــام مفاهیـم گوناگـون بیــن دو حــوزه
میشـود ،بـــه «سـامـانیافتــگی» یـــا «نظـاممنــدي» ( )systematicityتعبیر میشــود
(Lakoff & Johnson, 2003: 7-9; Cameron & Maslen, 2010: 45-46؛ صفوي،
.)371 :1392
براساس این ،هر چیزي با حوزهي هدف در ارتباط باشد ،میتواند بهصورت سامانیافته
با حوزهي مقصد نیز در ارتباط باشد .در استعارهي مفهومی ،رابطهي بین دو حوزهي
مفهومی ،به وسیلهي یک گزاره صورت میگیرد که «نگاشت» ( )Mappingنامیده میشود
(مانند گزارهي «بحث جنگ است» در مثال لیکاف) .مطابقتهاي بین دو حوزه نیز به
«تناظر» ( )Correspondenceتعبیر میشود (مانند تناظرِ طرفین جنگ با طرفینِ بحث در
مثال لیکاف) .تناظرها به ما امکان میدهند تا اطّالعات مربوط به قلمرو منبع را بر جنبههاي
ناشناختهي قلمرو هدف نگاشت کنیم تا بتوانیم آنها را بهگونهاي همهجانبهتر درک کنیم
()Lakoff, 1993: 203؛ ازاینرو ،برخالف نظریّهي کالسیکِ استعاره که واژهها و
عبارتها ،استعاره را می سازند ،اساس استعاره از روابط مفهومی میان دو حوزه شکل
میگیرد .همچنین به نظر زبانشناسان شناختی« ،تمرکزِ نگاشتِ استعاري در ذهن ،موجب
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پایداري ذهنیّت و نگرش فرد میشود و به خلق استعارههاي همگون و همخانواده
میانجامد و این فرایند ،نهایتاً موجب تداوم ذهنیّت و استمرار و اصالت سبک میشود»
(فتوحی .)335-334 :1392 ،ازاینرو ،بخش بزرگی از خوشههاي استعاري متن ،در کنترل
نگاشتهاي مرکزي هستند و تمایز سبک اصیل با سبک تقلیدي به میزان همبستگی
خوشهاي استعارههاي مفهومی با نگاشت مرکزي متن وابسته است (همان .)330:همچنین
استعارههاي یک متن ممکن است بهعنوان خردهاستعاره ( )Micro Metaphorدر حمایت از
یک کالناستعاره ( )Mega Metaphorبهوجود آیند؛ کالناستعارهاي که میتواند خود در
متن آشکار نباشد.)Kövecses, 2010: 59( .

« .2.2بهار» از کالننماد تا کالننگاشت
به نظر لیکاف و جانسون ،نماد ،نوعی مجاز است که ضمن پیوند با تجربیّات انسان ،نقش
مهمّی در ادراک مفاهیم دارد ( .)Lakoff & Johnson, 2003: 40این مطلب به این دلیل
یادآوري شد که بسیاري از استعارههاي مفهومیاي که در پی میآید – در کنار تشبیه و
تمثیل– از نوع نماد هستند .دلیل این امر این است که «رمز به لحاظ پیوند ماهوي که با
بینش و تجربهي دینی و عرفانی دارد ،دقیقترین و مناسبترین زبان براي بیان تجارب
روحانی و حقایق عرفانی است» (مشتاقمهر .)64 :1392،درواقع غزل موالنا انعکاس
عواطف ناخودآگاهی است که از اعماق روح سرچشمه میگیرند و به همین دلیل زبانی
رمزي میطلبد (رک .خلیلیجهانتیغ .)157 :1380،براساس این ،در غزلیّات موالنا ،بهار
و نمودهاي آن ،دیگر ،پدیدههایی صرفاً طبیعی نیستند؛ بلکه با تعالی معنایی ،در خدمت
تبیین بینشی شهودي قرارمیگیرند .موالنا در غزلیّات تأکید میکند که کالمش به ظواهر
داللت ندارد1؛ بلکه «باغ و بهار هست رسول بهشت غیب» (مولوي /3 :1378 ،ب )13712
و «این بهار و باغ بیرون ،عکس باغ باطن است» (همان /4 :ب .)20482
نکتهي دیگر اینکه نمادهاي تکرارشونده را میتوان براساس خوشههاي تصویري
آنها در قالب یک کالننماد نیز بررسی نمود (رک .فتوحی)203-199 :1393،؛ ولی مزیّت
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بررسی در قالب کالننگاشت آن است که صرفاً به دنبال بررسی نمادها نیست؛ بلکه
همهي نمودهاي زبانی یک استعاره را در متن دنبال میکند که تشبیه و تمثیل و نماد ،تنها
جزئی از این نمودها هستند .مزیّت دیگر این رویکرد ،بررسی قدرت تناظرپذیري
استعارههاست؛ اینکه می توان براساس دو قلمرو موجود ،براي هر استعاره تناظرهایی را
طرح کرد و به تحلیل آنها پرداخت (رک .بارسلونا ،)11 :1390،ولی در کالننماد چنین
بحثی مطرح نیست.
 .3تجزیه و تحليل یافتهها
بحثی که در پی میآید بررسی تمام استعارههایی است که بهصورت خوشهاي بر گردِ
نگاشتِ مرکزيِ «بهار» شکل گرفتهاند و ضمن تبیین بینشِ موالنا ،سبک غزل او را نیز
انسجام و اصالت بخشیدهاند .چارچوب پژوهش براساس مفاهیم حوزهي مقصد ،در یازده
حوزه تنظیم شده است و در هر بحث به قابلیّتهاي استعارهسازي فصل بهار اشاره شده
است .استعارهها ،همهجا درون «» قرارگرفتهاند و ارجاع بیتها براساس (شمارهي غزل/
شمارهي بیت) به کتاب غزلیّات شمس تبریز (مولوي )1393 ،است.
 .1.3حق یا مرد کامل
در میان ارکان اصلیِ جهانبینی عرفانی ،یعنی ،معشوق و عشق و عاشق ،معشوق مهمترین
رکن است و رسیدن به وصال او مهمترین هدف عاشق .موالنا براي تبیین رابطهي باطنیِ
خوشایندي که عاشق با حق دارد ،ناچار از خوشههاي تصویري مرتبط با بهار سود برده
است .گستردهترین نگاشت استعاري موالنا در این زمینه ،نگاشتِ «حق به مثابهي بهار»
است .موالنا تصریح میکند که نزد او «حق»« ،بهار خوبی» و «اصلِ فصلها» است و
حضور او مصادف است با پایان فصل و جدایی:
پیش آ بهـــار خوبی! تو اصل فصلهایی

تا فصلهـــا بســــوزد جملـه بهار ماند
(مولوي)6/319 :1393،
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این استعاره در متن غزلیّات با استعارههاي مرتبط و متضادّ دیگري نیز همراه شده
است؛ ازجمله دو استعارهي« :دل به مثابهي سمنزار» و «اغیار به مثابهي خار»؛ نقش «حق»
بهعنوان «بهار» در این دو استعاره این است که در «سمنزار دل» میشکفد ( ،)2/999ولی
«خارِ اغیار» را از آن میزداید ( .)5/491همچنین از نظر موالنا« ،بهارِ حق» مهمترین نقش
را در بقاي عاشق دارد؛ عاشق پس از مرگ اختیاري ،همواره چشم به عنایت معشوق
دوخته است تا او را دوباره بقا بخشد .موالنا این مفاهیم را با نگاشتهایی چون« :عاشق
به مثابهي درخت» (« ،)1/333عاشق به مثابهي زمین خشک» (« ،)3/584عاشق به مثابهي
دانه» و «حق به مثابهي بهار» بیان داشته است:
ماننــــ ـدهي دانــــ ـه زیــــ ـر خاکــــ ـم

موقـــــــــوفِ اشــــــارتِ بهــــــارم
(همان)5/583:

در راستاي همین مضمون ،موالنا روح را نیز «درخت خشک» ( )4/882یا «باغی»
میداند که منتظر «بهارِ حق» ( )5/882است؛ بهاري که میتواند «خزانِ فراق» را از «باغ
دل» براند ( )2/912و نشانههاي «زمستانِ فنا» را از آن بزداید ( .)3/209او معتقد است
«کلوخ و سنگِ د ِل ناقصان» ،هیچگاه ارزش «بهار حق یا مرد کامل» را درنمییابد؛ ولی
«چمن و شمشادِ د ِل عارفان» با زندگیبخشی این بهار ،نیک آشناست ( .)6/347موالنا
براي تبیین «هجران» و نقش آن در قبض روحی عارف ،همراه با استعارهي «حق به مثابهي
بهار» از استعارههاي« :عاشق به مثابهي باغ» و «هجران به مثابهي خزان» بهره برده است.
در این موارد نیز تأکید بر نقش حق در بقاي عاشق پس از وصال است:
من باغ و بوســـتانم ،ســـوزیدهي خزانم

بـــاغ مــــرا بخنـــدان کآخر بهار مایی
(همان)3/1017:

از دیگر قابلیّتهاي استعارهساز بهار ،نشاطانگیزي و شادابکنندگی و کششهاي آن
است .موالنا با توجّه به همین قابلیّتها ،گاه در کنار استعارهي «حق یا مرد کامل به مثابهي
بهار»« ،برگ» را نیز بر «دل» و «شاخ تر» را بر «عاشق» نگاشته است .در این صورت،
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«نقشی که بهار در طراوت برگ و درخت دارد» ،با «نقش حق در وجد و انبساط د ِل
عاشق» متناظر است:
اي دل تپان چرایــی چون برگ هر دمی

چـــون دامــــن بهــــار معنبــــر گرفتهاي؟

آمد بهــار جانها اي شاخ تر به رقص آ

چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقص آ
(همان 7/1019 :و )1/78

بارورکنندگی ،یکی دیگر از قابلیّتهاي استعاري بهار است .موالنا با بهرهگیري از این
جنبهي استعارهساز ،در کنار استعارهي «حق به مثابهي بهار» ،استعارهي «جان به مثابهي
درخت » را نیز آورده است تا بر نقش حق در آبستن و شکوفاشدنِ «درختِ جان» و
بهدستآمدنِ «بر و بارِ حقایق و اسرار» از «درختِ دل» تأکید کند:
او جان بهاران است ،جانهاست درختانش

جانهـا شـود آبستن هم نسل دهد هم زه

دل مـن کار تـو دارد ،گل و گلنار تو دارد

چـه نکوبخت درختی که برو بار تو دارد
(همان 5/854:و )1/275

نگاشت ذهنی دیگري که موالنا در غزلیّات خود براي قلمرو «حق» به کار برده است،
«حق به مثابهي باغ» است .از نظر او نهتنها «حق ،باغ است» ،که «باغِ باغ» 1است()6/562؛
«حق» در نظر او «گلزاري» است که از فرط زیبایی ،عارف را از گشتن به گرد «خارِ
تعلّقات» بازمیدارد ( )2/503و تنها ناقصان جغدصفت و زاغگونه در این باغ ،یاد «خرابهي
دنیا» و «خزانِ هجران» میکنند ( .)5/754در دو نمونهي زیر ،موالنا با کاربرد استعارهي
«حق یا مرد کامل به مثابهي گلشن» ،قلمرو «گل» را نیز بر «جلوههاي جمال حق» و «خار»
را بر «غمِ عشق» نگاشته است:
چـــو کـــردي نیّـــت نیـکو ،مگردان

از آن گلشــــن گلــــی بر چاکر انداز

تا نشوي خاک درش در نگشاید به رضا

تا نکشی خار غمش ،گل ز گلستان نبري
(همان 2/420:و )2/897

موالنا به نشاطانگیزي باغ نیز توجّه دارد .از نظر او «حق»« ،باغی» نشاطانگیز است که
دل باید در آن پرورش یافته و خوشبو شود ()2/939؛ باغی که «سیمرغ روح» را به دنبال
«بوي حقایق» به «گلزار» میکشاند ( )4/511و «بلبلِ عاشق» را به شور و نوا وامیدارد:
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طوطیغذا شدیم که تـــو کـــان شکّري

بلبلنــــوا شدیــــم که گلزار ما تویی
(همان)3/1018:

«حق یا مرد کامل به مثابهي گل» ،نگاشتِ دیگري در غزل موالناست که از آن ،بیشتر
براي تبیین مفهوم «وصال» بهره گرفته شده است .موالنا در ابیات زیر ،ضمن نگاشتِ
«گل» بر «حق» ،قلمروهايِ «غنچه» و «سوسن» را نیز بر «عاشق» نگاشته است تا مفهوم
وصال و انبساط روحی عاشق را تبیین کرده باشد:
خاموش باش و لب مگشا خواجه غنچهوار

میخنــد زیـــر لــب تو به زیر ظالل گل

تا روز ساغر می در گردش است و بخشش

تا روز گل به خلوت با سوسن است امشب
(همان 9/482:و )4/90

از نظر موالنا ،همانگونه که «گُل» را با «دي» نسبتی نیست« ،حق» نیز با وجود «انانیّت»
شهود نمیشود ( .)4/106او «عاشق» را به مثابهي «بلبلی» میداند که «گل» (= حق) در جان
اوست ( )5/888و «روح» را نیز «بلبلی» میداند که تاب ندیدن این گل زیبا را ندارد؛ عاشق
به عشق دیدن این گل ،باید از «خا ِر ابتال» بگذرد .در تحلیل ایدئولوژیکی این استعارهها
آنچه اهمیّت دارد ،تناظ ِر «مالزمت بلبل و گل» با «مالزمت روح و حق» است؛ در این
صورت« ،رنج بلبل از خار» با «رنجی که روح در ابتال و فراق میکشد» متناظر است:
نهفته شد گــل و بلبل پرید از چمـــنم

به درد خستهي خارم ،تو نیز میدانی
(همان)3/1045:

نشاطانگیزي گل ،قابلیّت استعاري دیگري است نزد موالنا براي تبیین جهانبینی .او
ل بیخزان» یعنی «حق» است ( .)6/332گلی
تصریح میکند که «گریزپاي چو باد» در طلب «گ ِ
که چنان نشاطانگیز است که حتّی میتواند عاشق سوسنصفت و خاموش (رک .شمیسا،
 )694 :1387را نیز به شاعري و ستایشگري وادارد ( .)11/459جنبهي ایدئولوژیک تصویر
«گل» در جهانبینی موالنا ،گاه نیز نقشی است که گل در کشش عاشق به سوي «گلزارِ غیب»
دارد؛ بدیهی است زمانی که «بلبلِ عاشق» به این «گلزار» برسد ،اسراري نیز بین «گل» و
«بلبل» خواهد گذشت:
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غرقهي جوي کرمم ،بندهي آن صبحدمم

کان گل خوشبوي کشد جانب گلزار مرا

گــــل دانـــــد و بلبـــــل معربــــد

رازي کــــه میـــــان گلستــــان رفت
(مولوي 4/24 :1393،و )3/111

گاهی نیز موالنا با تأکید بر نشاطانگیزي «درخت» و بهویژه «درخت سرو» ،این قلمرو
را بر «حق» فرافکنی کرده است .جدا از پیشینهاي که سرو در فرهنگ ایران باستان دارد،
سرو درختی است همیشه سبز و مایهي رونق باغ (رک .یاحقّی.)462-459 :1389،
مالزمت باغ و سرو از یکسو و انبساطی که دیدن سرو در بیننده ایجاد میکند ،از سوي
دیگر ،باعث شده است که موالنا استعارهي «دل به مثابهي گلستان» را با استعارهي «حق
به مثابهي سرو» همراه سازد:
گــــل چــو تو را دید به سوسن بگفت:

«ســــرو مـــــن آمد به گلستان من»
(مولوي)3/770 :1393،

او همچنین «حق» را «شجري خوش و خرامان به میانهي بیابان» میداند که سایهاي
نشاطبخش دارد ( .)2/279استعداد این درختِ شاداب« ،برگ و شکوفهي حقایق» است:
جز رنگهاي دلکش از گلستان چه خیزد؟

جز برگ و جز شکوفه از شاخ تر چه آید؟
(همان)2/317:

«آفتاب» از دیگر استعارههایی که موالنا براي قلمرو «حق یا مرد کامل» به کار برده
است .آفتاب در دستگاه ذهنی موالنا ،گذشته از ارتباط نمادینش با نور و شمس تبریزي
(رک .محمّديآسیابادي ،)103 :1387 ،به خاطر قابلیّت رویانندگیاش با آغازِ بهار نیز در
پیوند است؛ ازهمینروي موالنا با توجّه به نگاشتِ «حق به مثابهي آفتاب» ،استعارههايِ
«دل به مثابهي باغ و دشت» و «حقایق و اسرار غیبی به مثابهي گل و سبزه (= حلّه) و
زیباروي سیاهچشم (حور)» را یکجا آورده است:
آفتابا! بــار دیـــگر بـــاغ را سرسبز کن

دشت را و کشت را پر حلّه و پر حور کن
(مولوي)3/723 :1393،

موالنا همچنین با کاربرد این نگاشت« ،ناقصان طریق» را «برف» و در تقابل با «خورشید
حق» میداند و هشدار میدهد که نباید از خورشید حَمَل سر باز کشید ()4/1054؛ او
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«سوز هجران» را «سوز سرماي زمستان» میداند ( )1/423و حق و شمس را تنها
خورشیدي میداند که میتواند ،زندگی دوبارهاي به «برفِ جانفسرده» ببخشد (:)6/827
چـــو آفتاب سعادت رسید سوي حَمَل

دوصــــد تمــوز بجوشید از دي سردم
(همان)6/641 :

نگاشتِ دیگري که موالنا براساس جنبههاي زندگیبخشی بهار در ذهن دارد« ،حق یا
مرد کامل به مثابهي باران» است .این نگاشت ذهنی ،استعارههايِ «عاشق به مثابهي کشت»،
«عاشق به مثابهي درخت سبز» و «ناقصان به مثابهي درخت خشک» را بر گرد خود آفریده
است:
بهر باران چــــو کشــــت منتظر است

سینــــه را سبـــــز و اللــــــهزار کند

درخــــت سبــــز دانـــــد قدر باران

تــــو خشـــکی قدر باران را چه دانی
(همان 2/371:و )6/953

«بلبل» از دیگر قلمروهاي نگاشتشده بر «حق یا مرد کامل» است .هدف موالنا از
کاربرد این استعاره ،بیشتر تبیین مالزمت دل عارف و حق بوده است .به نظر موالنا «حق»،
«بلبلی» است که در «گلشنِ دل» النه دارد و با آوازخوانیِ اسرار ،دل را به نشاط میآورد.
«درختِ عاشق» از همین روست که به بار مینشیند و استعدادش را آشکار میسازد:
آن بلبل مســــت ما بر گلشن ما ناالن

چون فاختــــه ما پرّان فریادکنان ،کوکو

سرهاي درختــان همــــه پربار چرا شد

کـــــان بلبل خوشلحن به تکرار درآمد
(همان 4/799:و )2/234

از دیگر تصاویر وابسته به بهار در غزل موالنا« ،باد صبا» است .موالنا با توجّه به همین
کارکرد ،قلمرو «صبا» را بر «حق» و «درخت» را بر «عاشق» فرافکنی کرده است تا بر نقش
حق در گشایش روحی عارف تأکید کند:
مست شوند چشمها از سکرات چشم او

رقصکنان درختها پیش لطافت صبا
(همان)3/30:
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 .2.3جهان غيب
در بینش موالنا ،جهان غیب به دلیل گشایشدهندگی روح ،بیشتر با استعارهي «باغ» بیان
شده است .در دغدغهي پایانناپذیر موالنا براي گریز از تنگناها و محدودیّتهاي سوي
و جهت به فراخناي بیزمانی و بیمکانی ،همواره روح ،موالنا را وادار میکند که به باغ
غیب سر زند (رک .قبادي و عبّاسی .)199 :1388،در استعارهي «غیب به مثابهي باغ»،
تناظرهایی چون« :زیبایی باغ = زیبایی غیب»« ،انبساط روحی حاصل از دیدن باغ =
انبساط روحی حاصل از شهود غیب»« ،مالل آدمی در هجر باغ = قبض روحی عارف در
هجر غیب» ،و ...قابلتصوّر است .در دو بیت زیر ،تمرکز ذهن موالنا بر نگاشتِ مرکزيِ
«بهار» ،همراه با استعارهي «غیب به مثابهي گلزار» ،دو استعارهي «روح به مثابهي بلبل» و
«حقایق روحانی به مثابهي گل» را نیز آفریده است:
این هدهـد از سپــــاه سلیمـــان همیپرد

ویـــــن بلبــل از نواحی گلزار میرسد

چو کرد آن لطف او مستم درِ گلزار بشکستم

همیدزدیدم آن گلها از آن گلزار پنهانک
(مولوي 2/323 :1393،و )3/468

همچنین موالنا «حق» را به مثابهي «معشوق»« ،جلوههاي جما ِل حق» را به مثابهي
«گلستان» و «عنایت حق» را به مثابهي «چشمه» در همین باغ میجوید ( )4/1033و «خار
انانیّت و اغیار» را از خود میزداید تا بتواند در آنجا خدمتگزاري کند ( .)2/271به نظر او
عشق حق چنان «باغِ غیب» را نشاطانگیز کرده است که «بلبلِ روح» هر لحظه هوس آن
سويِ بی سو دارد تا در آن از سر شیدایی آواز سر دهد:
از هــوس عشـــق او بــاغ پر از بلبل است

وز گل رخسار او مغز پُر از بوست ،بوست

در هر صبوحی بلبالن افغانکنان چون بیدالن

بر پردههاي واصالن در روضهي خضراي تو
(همان 6/148:و )4/781

موالنا براي تبیین نشاطانگیزي «باغِ غیب» و حقایق آن ،حتّی «زیبارویان حلّهپوش»
(« ،)7/38نعرهي بلبل» ( )1/499و «بويِ خوش» را هم بر «حقایق روحانیِ» این باغ نگاشته
است تا از امکانات سه حس بینایی ،شنوایی و بویایی در این راه بهره جسته باشد؛ در
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بیت زیر جز استعارههاي «غیب به مثابهي گلستان» و «نفحات قدسی به مثابهي بوي»،
استعارهي «مرد کامل به مثابهي باد» نیز با تناظرِ «باد واسطهي بوي = مرد کامل واسطهي
فیض» دیده میشود:
اي باد خوش که از چمن عشق میرسی

بــر مــن گذر که بوي گلستانم آرزوست
(همان)8/143:

مالزمت «روح» با «غیب» از دیگر اندیشه هاي بنیادین ذهن موالنا است .او براي این
مضمون ،از استعارههايِ «غیب به مثابهي گلشن»« ،غیب به مثابهي درخت» و «جان به
مثابهي بلبل» سود جسته است .در این صورت تناظرِ «کشش بلبل به سوي گلشن و
درخت» با «کشش روح به سوي غیب» ،اصلیترین تناظرِ ایدئولوژیک این استعارههاست:
خود گلشن بخت است این ،یارب چه درختاست این

صــد بلبــل مست اینجا هر لحظه کند النه

(همان)12/857:

همچنین او با توجّه به نقش بهار در رویانندگی طبیعت ،دو نگاشت استعاريِ «غیب
به مثابهي بهار» و «غیب به مثابهي زمین حاصلخیز» را براي تبیین جهانبینی خود
درنظردارد .او مورد نخست را با استعارههاي «جان به مثابهي باغ» و «ناسوت به مثابهي
دي» همراه آورده است و در مورد دوم« ،دانهي مستعد» را بر «جان» نگاشت کرده است:
در این اومّید پژمرده بپژمردي چو باغ از دي

ز دِي بگذر سبک برپر که جان آن بهاري تو

دانهاي کـــان در زمیـــــن غیــــب بود

ســــر زد و همچــــون درختی شد عیان
(همان 4/796:و )5/737

جنبهي بارورکنندگی بهار نیز امکان دیگري را براي موالنا فراهم آورده است تا «جهان
غیب» را «باغ» و «مرغزار» بداند .هدف از کاربرد این دو استعاره از سوي موالنا ،تبیین
بهرههاي معنوي و زندگیبخشی بوده است که از غیب به روح عارف میرسد .موالنا این
حقایق روحانی را به مثابهي «میوه»« ،وَرد» و «نسرین»« ،روح» را به مثابهي «مریم» و «آهو»
و «عشق» را به مثابهي «آب» دانسته است .در این صورت ،موالنا ضمن بهرهگیري از حسّ
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چشایی در تبیین لذّت حقایق به سرچشمهي آنها یعنی خاک بارورِ غیب و نیز تناظرِ
«نیاز به آب براي پرورش = نیاز به عشق براي زندگی» اشاره کرده است:
خرّم آن باغی کــــه بهـــــر مریمــــان

میوههــــاي نـــــو زمستـــان میرسند

اي شاد مرغزاري کآنجاست وَرد و نسرین

از آب عشـــق رُسته وین آهوان چریده
(همان 7/303:و )5/877

 .3.3اسرار و حقایق روحانی
از دیگر مفاهیم مورد نظر موالنا در غزلیّات ،نگاشتِ قلمروهاي بهاري بر «حقایق غیبی»
است .ازآنجاکه این حقایق در تجربهي شهودي موالنا بسیار لذّتبخش بودهاند ،او نیز
کوشیده است این لذّت درونی را با برانگیختن چهار حس گوناگون تبیین کند .موالنا در
قلمرو حس بینایی و بویایی حوزههایی چون «گلشن»« ،گل» و «ریحان» را بر این «حقایق»
نگاشته است .به نظر او «حقایق»« ،باغی» هستند که از جهان باال میشکفند ( )1/49و
«دل»« ،دشتی» است که با «ریحان و گلِ حقایق» آراسته و خوشبو میشود و «خارِ
نفسانیّات» را در آن راه نیست:
ز ریحان و گلها کـــه رویـــد ز دلها

سراســر همه دشت و صحرا چه میشد؟

بر تو گر خــار است بر ما گل شکـفت

بــــر تــــو گر شام است بر ما روز شد
(همان 4/359:و )7/301

او در حوزهي حس بساوایی ،خوشایندي اسرار حق را با استعارهي «حقایق به مثابهي
باد صبا» تبیین کرده است .موالنا معتقد است این «بادهاي حضرت قدسی» «بنفشهزارِ دل»
( )1/334و «باغِ دل» ( )5/164را طراوت میبخشند و «درختِ دل» را به وجد میآورند.
همچنین نگاشتِ «حقایق به مثابهي میوهي شیرین» در حوزهي حسّ چشایی ،التذاذ معنوي
معارف را تبیین میکند .از استعارههاي مرتبط با این استعاره« ،دل به مثابهي باغ» است:
مُلک تو است تختها ،باغ و سرا و رختها

رقص کند درختها چون که رسد شمال تو

انـــــدر آ در بـــــاغ بیپایــــــــان دل

میــــوهي شیریــــن بسیــــــارش نگر
(همان 5/788:و )4/406
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گاهی نیز موالنا با توجّه به جنبههاي زندگیبخش بهار« ،حقایق و فیض حق» را به
مثابهي «آب» و «آفتاب نوبهار» دانسته است .به نظر موالنا« ،گلستانِ دل» بدون «آبِ
معارف» شورهزاري بیش نیست ( )5/970و ازهمینروي ،خود «چرخزنان بدان خوش»
است که «آب به بوستان» کشد تا بلکه «میوه رسد زِ آبِ جان ،شوره و سنگ و ریگ را»
( .)12/29همچنین «معارف حق»« ،آفتاب نوبهار» است که عارف را سرسبزي میبخشد.
موالنا همراه با این دو استعاره ،استعارههاي مرتبط و متضادي چون «عاشق به مثابهي
شوره زمین»« ،دل به مثابهي گیاه» و «هجران و قبض به مثابهي خزان» را نیز آورده است:
شورهزمینی شورهزمینی کز تو کشد او آب بهاري

سبزتر آمد سبزتر آمد ازهمه جاها کشت وگیاهش

ز نــــــور نوبهــــــارت سبــــز و گرمیم

ز تأثیـــــر خزانـــــت ســــرد و زردیـــم
(همان 4/456:و )2/568

 .4.3عشق و بی خودی
«عشق» از دیگر ارکان جهانبینی عرفانی است .خوشایندي و زیباییهاي این تجربهي
درونی نزد موالنا بارها ذهن او را متوجّه بهار کرده است .موالنا گاه از قلمرو «گلزار»
براي تبیین این تجربهي خوشایند بهره برده است .او تصریح میکند که «گلزار عشق»
همیشگی و بیخزان است؛ زیرا بهارِ آن ،یعنی حق ،بهاري همیشگی است ( .)6/141در
این باغ ،گاه «حق»« ،باغبان» است که با صدها سالم از عاشقان استقبال میکند ()5/357
و گاه «درخت» که همیشه برقرار و زیباییبخش باغ است:
نمیگفتی مرا روزي که ما را یار غاري تو؟

درون باغ عشق ما درخت پایداري تو؟
(همان)1/796:

موالنا شورآفرینی و نشاطآوري «عشق» را نیز با کمک دو استعارهي «عشق به مثابهي
باغ» و «عشق به مثابهي باد صبا» تبیین کرده است .او استعارهي نخست را با استعارهي
«عاشق به مثابهي گل» ( )8/619و «فنا به مثابهي خزان» ( )5/894همراه کرده است و در
کنار استعارهي دوم نیز دو استعارهي «عاشق به مثابهي درخت» و «غیب به مثابهي باغ» را
به کار برده است:
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رقّاصتر درخــــت در ایـــن باغها منم

زیرا درخـــت بختم و اندر سرم صباست
(همان)7/139:

«عشق به مثابهي بهار»« ،عشق به مثابهي باران» و «عشق به مثابهي مَرعا» نگاشتهاي
دیگري در پیوستگی «عشق» و «فصل بهار» هستند که موالنا با توجّه به تناظرِ زندگیبخشی
بهار با زندگیبخشی عشق ،بهکارگرفته است .به اعتقاد او« ،بستانِ جان» حیات خود را از
«بهارِ عشق» میگیرد و «باغ ،رز وگلزارِ دل» نیز تشنهي «بارانِ عشق» است؛ «عشق» چراگاه
است که «علفِ حقایقِ» آن ،عاشق را کمال میبخشد و میپرورد .روشن است که در
استعارهي اخیر برخی تناظرها را می توان براساس حس چشایی رو در روي هم قرار داد:
آمد بهار عشق به بستان جــــان در آ

بنگـــــر بـه شاخ و برگ به اقرار آمده

بی تو همه بازارها پژمرده اندر کارها

بــــاغ و رز و گلزارها مستسقی باران تو

الغـــــران خستــــه از مرعــاي عشق

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

 .5.3عاشق
«عاشق» یا «عارف» رکن سوم جهانبینی عرفانی است .موالنا از خوشههاي تصویري
وابسته با بهار ،براي تبیین رابطهي عاشق با معشوق و عشق بهرههاي گوناگونی برده است.
او در تبیین مسئلهي نیازمندي عاشق به معشوق« ،عاشق» را «گلشنی» دانسته است که به
«بهارِ حقایق» نیازمند است ( .)6/258گاه نیز براي تبیین همین مضمون ،از دو استعارهي
«عاشق به مثابهي گلبن» و «حق یا مرد کامل به مثابهي باغبان» در کنار استعارهي «روح به
مثابهي شکوفه» بهره برده است .روشن است که در این صورت« ،نقش باغبان در
شکوفاکردن گلبن» با «نقش حق در بالفعلکردن استعداد روحی عاشق» متناظر است:
من همچـــو گلبنانم ،او همچـو باغبانم

از وي شکفــت جانم بر وي بود نثارش
(همان)6/452:

از نظر موالنا همان نشاطانگیزي که در حق و غیب وجود دارد ،در عاشق نیز به دلیل
حضور در غیب و شهود حق وجود دارد؛ ازهمینرو «عاشق» نیز میتواند به مثابهي
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«گلشنِ خندنده» ( )19/496و «بلبلِ گلزار غیب» ( )9/568شورانگیز باشد .همچنین
«عاشق به مثابهي بهاري» است ،مالزمِ «گلرخانِ اسرار» در «باغِ غیب» که با «منکرانِ
پاییزصفتِ» افسرده ،هیچ نسبتی ندارد و «باد صبا»یی است در تقابل با بوي ماللانگیز
«گلخن» (عاقالن):
گلرخان روي نمایـــند چو رو بنماییم

که بهاریـــم در آن بــــاغ نه ما پاییزیم

دور بـــــادا عاقـــــالن از عاشقــــان

دور بـــــادا بـــــوي گلخــــن از صبا
(همان 5/620:و )2/77

موالنا از قابلیّت رویانندگی بهار نیز براي تبیین احوال باطنی عاشق بهره گرفته است.
در مصراع دوم بیت زیر ،او با بهرهگیري از سه نگاشتِ« :عاشق به مثابهي زمین حاصلخیز»،
«عشق به مثابهي دانه» و «سختیهاي عشق به مثابهي خار» و توجّه به تناظرهایی چون
«نیاز گیاه به مراقبت = نیاز عشق به مراقبه»« ،آفات گیاه = آفات عشق» و ...عاشق را زمینی
مستعد براي پروردن عشق میداند؛ ولی تأکید میکند که «خارِ ابتال» جزء جداییناپذیر
«گیاه عشق» است:
کــرم خــــورد چوب و بروید ز چوب

عشــق ز من رُست و مرا خَست ،خَست
(همان)6/169:

 .6.3جان و روح
در جهانبینی عرفانی ،که بُعد جسمانی انسان سایهي روح او بهشمارمیرود ،اصالت از
آنِ روح است .ازآنجاکه وطن اصلی روح ،عالم زیبا و شورانگیز غیب است ،روح نیز
چون موطن خود ،میتواند سرچشمهي وجد و شور باشد و «مرغِ جان» در «گلستانِ
غیب» دلستانی کند ( .)4/1004موالنا زیبایی «جان» را نیز گاه با «گل» و گاه با «بهار» تبیین
کرده است .او براي اینکه بر لزوم حرکت روح به سوي غیب تأکید کند ،استعارهي
نخست را با استعارهي «غیب به مثابهي چمن» همراه کرده است و براي تبیین تقابل روح
و جسم ،در کنار استعارهي دوم ،سه استعارهي «جان به مثابهي بهار»« ،جهان تن به مثابهي
زمستان» و «جسم به مثابهي زاغ» را نیز آفریده است:
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چمنی که جمله گلها به پناه او گریزد

که در او خزان نباشد که در او گلی نریزد

تن تیره همچو زاغی و جهان تن زمستان

که به رغم این دو ناخوش ابداً بهار بادا
(همان 1/279:و )10/75

موالنا به دلیل بینش انبساطگراي خود ،همواره بر لزوم طراوت روح تأکید دارد .او
همواره «باغ جان» را تازه و سرسبز میپسندد ( )2/738و حق و غیب را سرچشمهي
طراوت آن میداند؛ ازهمینروي در کنار استعارهي «جان به مثابهي باغ» و «جان به مثابهي
بهار» ،قلمرو «شاخِ گل و نیلوفر» را بر «حق» و «گلشن» را بر «غیب» فرافکنی کرده است:
تـــــازه شـــــد از او بـــــاغ و بـــر من

شـــــاخ گــــــل مـــــن ،نیلوفــــر مـن

اگر گلهاي رخسارش از آن گلشن بخندیدي

بهــار جــان شدي تازه ،نهال تن بخندیدي

(همان 1/763:و )1/921

 .7.3وصال
«وصال» مهمترین هدف موالنا و شورانگیزترین انگیزهي حرکت اوست .از نظر او
«وصال»« ،گلستانِ گلافشان» حق ( )11/606و «نسیمی» است که گرهگشاي قبض دل
است؛ «بهاري» است که به همان میزان که به روح ،انگیزهي حرکت میبخشد« ،ديِ هجران
و قبض» را نیز از دل محو میکند:
دل را گرهگشايِ نسیـــمِ وصـــال توست

شـــاخ امیـــد را به نسیمی همیفشان

جان گوشکشان آید ،دل سوي خوشان آید

زیرا کــــه بهار آمد ،شد آن دي بیگانه
(همان 6/748:و )13/857

موالنا «وصال» را نیز چون بهار ،زندگیبخش میداند؛ «وصال»« ،بهار» حق است که
پس از «خزانِ فراق» فرامیرسد و «درختِ عاشق» را زنده میکند ( )3/106و به «دانهي
عاشق» سرسبزي میبخشد .به نظر او شمس ،در «بهار خوشِ وصال» ،میآیــد و عارف
(= درخت گل) را میافشاند تا گلهاي آن بریزد و استعدادهاي ذاتی او شکوفا شود (رک.
مشتاقمهر:)371 :1392،
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من دانهي افالکم یک چند در این خاکم

چـــون عـــدل بهار آمـــد سرسبز شود دانه

آمدهام بهار خوش پیش تو اي درخت گل

تا که کنار گیرمت خوشخوش و میفشانمت
(مولوي 8/857 :1393،و )2/93

 .8.3دل
«دل» بهعنوان منبع دریافت حقایق و جلوهگاه حق ،2از کلیديترین مفاهیم عارفان است.
در این میان ،موالنا بیشتر در پی تبیین انبساطی است که از سوي حق و اسرار او بر دل
وارد میشود .او براي این کار ،ضمن نگاشتنِ قلمرو «باغ» بر «دل» ،استعارههايِ «حق یا
مرد کامل به مثابهي شجر یا نوبهار»« ،حقایق روحانی به مثابهي بلبل» و «وصال و انبساط
آن به مثابهي بهار» را نیز بهکاربرده است تا با آفرینش استعارههاي همخانواده ،بر نقش
زندگیبخشِ حق و وصال در دل و شورآفرینی حقایق نیز تأکید کرده باشد:
باغ دلم که صد ارم در نظرش بود عدم

نرگس تازه خیره شد کز شجري چه میشود

در نواي عشق آن صد نوبهار سرمدي

صدهــــزاران بلبـــالن اندر گل و گلزار ما

سینه چو بوستان کند دمدمهي بهار من

روي چو گلستان کند ،خمر چو ارغوان من
(همان 3/192:و  2/63و )11/684

 . 9.3تجلّی حق بر دل عارف و بسط حاصل از آن
از دیدگاه عارفان ،مشاهدهي جمال حق ،تنها در نشئهي اخروي ممکن است؛ ولی زندگی
اینجهانی نیز از تجلّیهاي زودگذر خالی نیست و این احساس حضور و دیدار موقّت
است که به حالت بسط و گشایشِ خاطر عارف میانجامد .به نظر مشتاقمهر اکثر
بهاریّههاي موالنا ،یعنی غزلهایی که در وصف بهار و اظهار شادمانی از فرارسیدن آن
سروده است ،به مفهوم تجلّی حق و نزول واردات غیبی و حالت بسط حاصل از آن اشاره
دارند (رک .مشتاقمهر 250 :1392،و  .)254به نظر موالنا« ،بهارِ تجلّی» نقش مهمّی در
زندهکردن عارف و بستانکردن «خاکدانِ جسم» او دارد (« .)1/181تجلّی به مثابهي بهار»
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گزارهي استعاري دو بیت زیر است که بیش از هرچیز ،بر نقش تجلّی در انبساط روح
تأکید دارد .این گشایش روحی ،محوکنندهي «ديِ هجران» نیز هست:
خبرت هست که جان مست شد از جام بهار

سرخــوش و رقصکنان در حرم سلطان شد؟

خبــــرت هســـت ز دزديّ دي دیوانــــه

شحنــهي عدل بهار آمد و او پنهان شد؟
(مولوي 5/286 :1393،و )7

 .10.3رستاخيز و حيات دوباره
رستاخیز برجستهترین و قطعیترین مفهوم بهار در اندیشهي موالناست .بهنظرمیرسد
حدیثِ «إذا رَأیتُمُ الرّبیعَ فَاکثِروا ذِکرَ النُشور» ،از پیامبر اکرم(ص) در این کاربرد استعاري
نقش بسیار داشته است .موالنا ضمنِ نگاشتِ «بهار» بر «رستاخیز» ،5با فرافکنیِ «دي» بر
«مرگ و فنا» ،مرگ ظاهري را مایهي افسردگی و مالل دانسته است:
هر چـــه بمردند پار حشر شدند از بهار

آمــــد میــــر شکار صیدِ شکاران رسید

همـــه را نفی کنی باز دهی صدچندان

دي دهی و به بهارش همه ایجاب کنی
(همان 8/328:و )10/1001

 .11.3جلوههای جمال حق
یکی دیگر از مباحث عرفان ،مشاهدهي حق در جلوههاي جمال اوست 3.موالنا «جلوههاي
جمال حق» را بیش از همه به مثابهي «گل» (= شکوفه ،نسرین ،ریحان ،سوسن و)...
دانسته است و با مفاهیم مرتبط با گل ،نیز استعارههايِ «حُسن حق به مثابهي بهار»« ،غیب
به مثابهي بستان»« ،تن به مثابهي شورستان» و «جان به مثابهي بلبل» را آفریده است:
بهار حُسن آن مهتـــر بـــه ما بنمود ناگاهان

شقایقها و ریحانها و گلهاي عجب ما را

چون زِ شورستان تن رفتی سوي بستان جان

جز گل و ریحان و الله و چشمههاي آب کو؟

دانی کـــه بـــر گــلِ تو بلبل چه ناله کند؟

اَبلــــی الهَـــوي اَسَفــــاً یَومَ النّوي بَدَنی
(همان 3/40:و  6/815و )2/1047
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 .4نتيجهگيری
جورج لیکاف و مارک جانسون در حوزهي زبانشناسی شناختی ،با نوشتن کتاب
استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم ،نگرش سنّتی نسبت به استعاره را به چالش
کشیدند .به نظر آنها کار استعاره ،مفهومسازي و هموارکردن راه براي درک مفاهیم پیچیده
به کمک تجربه و ساختن یک انگارهي ذهنی است .هر انگاره میتواند نگرش فرد را
نسبت به هستی هدایت کند و با آفرینش استعارههایی حو ِل خود ،به یک نگاشت مرکزي
و کالن تبدیل شود .در این پژوهش ،متن غزلیّات شمس در چارچوب نظریّهي استعارهي
مفهومی بررسی شد .نتایج حاصل از پژوهش این است که «فصل بهار» در متن غزل موالنا
مانند یک نگاشت مفهومی کالن و مرکزي عمل میکند که با کنترل متن و آفرینش خوشههاي
استعاري بر محور خود باعث اصالت سبک شده است .این آفرینش استعاري از یکسو،
مرهون قابلیّتهاي استعارهسازي بهار مانند« :زیبایی»« ،رویانندگی»« ،نشاطانگیزي»« ،کشش»
و «بارورکنندگی» است و از سوي دیگر ،مرهون نقشی که بهار در انگیزش پنج حس تجربی
جه به قابلیّتهاي
ي «بهار» ،با تو ّ
انسان دارد .درواقع موالنا با تمرک ِز ذهنی بر نگاشت استعار ِ
یادشده ،بسیاري از خوشههاي تصویري مرتبط و متضاد با فصل بهار را چون آغا ِز بهار ،باغ
(= گلستان ،بوستان ،گلشن ،گلزار ،بنفشهزار ،اللهزار ،سمنزار) ،گل(= وَرد ،نرگس ،سوسن،
یاسمن ،نیلوفر ،شکوفه) ،ریحان ،باغبان ،بلبل ،نغمهي بلبل ،گلبن ،درخت ،آفتاب بهاري،
باد صبا ،بوي خوش ،گیاه ،دانه ،علف ،گرما ،چشمه ،باران ،زمین ،خزان ،دي ،زمستان،
سرما ،برف و شوره زار در متن فعّال کرده است و با نگاشتنِ این قلمروهاي تجربی بر
مفاهیمی چون حق ،غیب ،حقایق غیبی ،عشق ،عاشق ،روح ،وصال ،دل ،تجلّی ،رستاخیز،
جلوههاي جمال حق ،شهود ،فنا ،انانیّت ،هجران ،قبض و آفرینشِ استعارههاي همخانواده،
کوشیده است جهان بینی خود را از طریق انگیزش پنج حسِّ بینایی ،شنوایی ،بویایی،
چشایی و بساوایی و قدرت تناظرپذیري استعارهها تبیین کند .نکتهي قابلتوجّه در کاربرد
این استعارهها ،جابجایی قلمروهاي مبدأ بین قلمروهاي مقصد است؛ به این معنا که مثالً
قلمروهاي «باغ»« ،گل» و «بلبل» بر حوزههاي گوناگونی چون «حق»« ،غیب»« ،روح» و ...
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نگاشته شدهاند .این امر متن غزلیّات را به صورت شبکهاي تو در تو از خوشههاي استعاري
درآورده که به دلیلِ همبستگی با نگاشت مرکزي متن ،بر اصالت هنري آن و انسجام
درونمتنی غزلها افزودهاند و سبک موالنا را تشخّص ویژهاي بخشیدهاند .همچنین تمرکز
موالنا بر نگاشت مرکزيِ «بهار» ،از نظر فکري ،باعث برجستگی نوعی بینش شهوديِ
مبتنیبر انبساط شده است .این انبساط روحی در بافت غزلیّات ،ضمن اینکه اصالتِ
جهانبینی را با اصالتِ سبک پیوند میزند ،نشان میدهد همهي خوشههاي استعاري که
بر گرد نگاشت مرکزي «بهار» شکل گرفتهاند ،خرده استعارههایی هستند که در حمایت
از کالن استعارهي «معرفت تجربهاي خوشایند و انبساطانگیز است» بهوجودآمدهاند .شکل
زیر چگونگی سازوکار و گسترش نگاشت مرکزي «بهار» را در بافت غزل موالنا نشان
میدهد:
نگاشت مرکزي «بهار» در بافت غزلیّات موالنا:
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یادداشتها
 .1فتوحی در بالغت تصویر در بحث برونگرایی و درونگرایی تصویرهاي شعري ،از دو گونه
تصویر نام میبرد؛ تصویر سطح ،که به پوستهي اشیا و برونهي جهان مینگرد و تصویر اعماق
که شعور درونی و جوهر اشیا را درنظردارد .او براي روشنساختن مطلب ،تصاویر درخت ،باغ
و بهار را در شعر موالنا و منوچهري دامغانی مقایسه میکند و میگوید« :باغ و بهار موالنا برخالف
باغ و بهار منوچهري به سطح ادراک حسّی محدود نمیشود ...سه تصویر بهار ،باغ و درخت در
خیال موالنا تجسّم عوالم رازناک غیباند ...شاعر از اعماق دریاي ناخودآگاه خویش ،از ژرفاي
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