
 
  
  
  
  
  

    
  
  
 

  نگرش احمد غزّالي به عشق بربنياد نظرية استعارة شناختي
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  مقدمه - 1
قابـل بيـان بـودن    ناپـذيري و غير  هاي آغازين تصوف بحث توصـيف  كه از دورهبا وجود اين

هـاي   بحث پژوهان نيز حققان و عرفانو م )1(هاي عرفاني ميان صوفيان وجود داشت تجربه
هــاي عرفــاني از اســاس  ايــن مطلــب را كــه نوشــته )2(،دارنــد خصــوص آندامنــي دردراز

هـاي مكـرر    آشكارترين دليل تأييد ايـن معنـا تـالش    .توان تأييد كرد نمي ،اند يرتوصيفيغ
اساساً كاربردهاي غيرتوصـيفي زبـان    ،اين عالوه بر. صوفيه براي بيان تجارب خويش است
 نـد كـه  اان شـناختي بـرآن  به اين معنا كه محققـ . وابسته به كاربردهاي توصيفي آن است

بنياد كاربرد تعابير و امور حسي بـراي توصـيف و درك    اساساً نظام ادراكي ذهن انسان بر
  . يند استترين ابزار اين فراو استعاره مهم امور ذهني و انتزاعي است

رد واقع يكـي از كاركردهـاي اصـلي اسـتعاره در حـوزة مطالعـات شـناختي، كـارك        در
هـاي مفهـومي يـا شـناختي      بررسـي اسـتعاره   ،رو ، از ايـن معناستاكتشافي آن در زمينة 

 از بعضـي  آشكارشـدن  باعـث  يعني معناي متن باشد، جهت كشف ي درمهم ابزار تواند مي
 و انتزاعـي  امـور  و كنـد  وصـف   را توصـيف  غيرقابل هاي تجربه پوشيده شود؛ مفاهيم و امور

 بـه  بـردن  پـي  وانـد ابـزاري بـراي   ت از اين ديدگاه استعاره مـي  .بخشد عينيت را نامحسوس
 كـه  اسـت  اي گونـه  بـه  اسـتعاره  ساخت ، زيراباشد رفتارها از اي پاره بروز در فرد هاي انگيزه
 سـمت  بـه  را مـا اثر گذاشـته،   ما انگيختاري نظام تعارض در همين و دكن ميغرابت  ايجاد

 ذهـن و   كـه  جهـت  آن از استعاره اين، بر عالوه. دهد مي سوق جديدي از مفاهيم پردازش
فرايندي است كـه در شـناخت    ،شود داده و موجب پرورش و رشد آنها مي سازمان را بانز

 دهـد و از  واقعيت به انسان كمك كرده، خودآگاه و ناخودآگـاه وي را بـه هـم پيونـد مـي     
ها، اصطالحات، عبـارات و   بررسي آن به دريافت ما از مفاهيم انتزاعي و كاربرد واژه ،رو ينا

  .تواند كاركردي شناختي داشته باشد كند و مي ك ميجمالت كم
  در عرفان نيز استعاره بـا كـاركردي شـناختي بـه تجسـيم مفـاهيم انتزاعـيِ عرفـاني              
و عارف به كمك آن ضـمن توصـيف عواطـف عرفـاني و روشـنگري مفـاهيم و        پردازدمي

  )3(.سازد موجبات اقناع مخاطبانش را نيز فراهم مي ،هايش انديشه
كـردن   با توجه به آنچه گفته شد، دغدغة اصلي نگارندگان در ايـن تحقيـق، مشـخص        

براسـاس نظريـة اسـتعارة     سوانح العشّاقهاي استعاري  الگوهاي استعاري و تبيين نگاشت
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از . اسـت  مد غزالي دربارة مفهوم عشـق شناختي به منظور رسيدن به نگرش و ذهنيت اح
  :ند ازا تحقيق عبارت ال محوري مطرح در اينؤسه س ،رو اين

 ند؟ا كدام العشاقسوانحهاي كانوني و مركزي  استعاره - 1

  ي يا قلمروهاي منبعي كه غزّالي براي مفهوم عشق انتخاب كـرده هاي حس حوزه - 2
  يك بسامد بيشتري دارد؟  چيست و كدام

 از عشق چيست؟ سوانحهاي استعاري  غزالي براساس نگاشتت ذهني - 3

مربـوط  و گـردد   در ايران به مطالعات دهة هفتاد برمـي  شناختي ةبحث دربارة استعار
  در يكي. اند ه و مباني تئوريك آن پرداختهاي كه عموماً به معرفي نظري چند مقالهاست به 

دو سالة اخير اين تحقيقات تقريباً از بعد نظري فاصله گرفته و محققان بـه كـاربرد آن در   
با  هاي جهتي در قرآن استعاره«بررسي  وان بهت ملة اين مقاالت مياز ج. اند ن پرداختهومت

از ديـدگاه  بررسـي اسـتعارة زمـان    «و ) 1379زعفرانلـو و حاجيـان،    كـرد (» شـناختي  رويكرد
اشـاره كـرد كـه هريـك      )1389حسندخت فيروز و گلفـام،  ( »فروغ فرخزادشناختي در اشعار 

دي بـه بحـث   تنها اثـر پژوهشـي كـه تـا حـدو     . اند رويكردي خاص در بررسي متن داشته
هــاي چنــدمعنايي و  بررســي تعمــيم« نزديــك اســت، مقالــةايــن مقالــه  نگارنــدگان در

هاشـمي،  ( »اسـتعارة مفهـومي   براساس  نظريـة  هاي پادشاه فتح استنباطي نگاشت الگوهاي
هـاي   هـاي اسـتعاري و طـرح تعمـيم     كه در آن نگارنده براسـاس نگاشـت  است  )الف1389

به بـازخواني و تأويـل    ،»پادشاه فتح«طيِ شعر تمثيلي چندمعنا و بررسي الگوهاي استنبا
  .است شعر نيما پرداخته

صـورت   ه در متـونِ عرفـاني  كارگيري اين نظريـ  آنجا كه تاكنون پژوهشي دربارة بهاز      
د شناسـي شـناختي و كـارايي آن در تحليـل و نقـ      هاي زبان نگرفته و نيز با توجه به بحث

نخست به دليـل   :رسد الزم به نظر ميتحقيق از چند جهت  اين متون ادبي و ارزيابي آنها،
ـ اخت ساحت ذهـن و ادراك افـراد دار  هاي شناختي در شن ت و نقشي كه استعارهاهمي  ،دن

يـابي بـه نقـد و تفسـير      دوم امكان دسـت  ؛كند به درك بينش و دريافت غزّالي كمك مي
وزآمـد كـردنِ مباحـث    رموجـب   سازد و سـوم  ين متن را فراهم مياز ا تر و جديدتر دقيق

هـاي نقـد    كه يكي از مسائل مبـرم پـژوهش  شود مي الغي در حوزة ادبيات از اين طريقب
  .ادبي در ايران است



٥٢  

 

  

  
 

 قاسم قوامو دكتر ابوال زهره هاشمي
  

 1392، زمستان  26  شمارة

  مروري بر نظرية استعارة شناختي - 2
؛ 1987، ؛ ليكـاف 2003 1،ليكـاف و جانسـون  () 4(هـاي مفهـومي   ها يا استعاره ظهور نظرية نگاشت

اي بـر مطالعـات     تأثير عميـق و گسـترده   ،)1993 ،؛ ليكاف1989 2،؛ ليكاف و ترنر1987، جانسون
شناسان شناختي گذاشته و اكنون بيش از سي سال است كه مطالعـات اسـتعاره بـه     زبان

  .است شناسي شناختي بدل شده هستة اصلي زبان
شناسـان   بـار توسـط دو تـن از زبـان     منـد و منسـجم نخسـتين    طور نظام  ه بهاين نظري    

 كنـيم  هايي كه با آنها زندگي مي استعارهنام ليكاف و جانسون، با انتشار كتاب شناختي به 
آنها نشان دادند كه استعاره نه عنصري بالغي و زبـاني مخـتص بـه ادبيـات و     . مطرح شد
هايِ بنيادين نظامِ فكري انسان است كه مفاهيم انتزاعـي يـا    بلكه يكي از پايه ،نظام بالغي

 و بـراي مـا قابـل درك    كنـد  تر مي وس را، عيني و محسوسمحس كم مفاهيم كمتر  دست
ة اساسـي در تحقيقـات اسـتعارة شـناختي،     توان گفـت كـه فرضـي    مي ،رو از اين. سازد مي
  .بستان ميان زبان و انديشه استو آمد يا بدهو رفت

هـا براسـاس    اسـتعاره  ،گـردد  در شروح سـنتي كـه تـاريخش بـه زمـان ارسـطو برمـي          
ليكاف . شدند بررسي مي 4تنور/ مستعار لهو  3بردار يا حامل /تعارمنههاي ميان مس شباهت

اثبـات   متفـاوت،  با استفاده از شمار زيادي تعابير استعاري مربوط به دو قلمـرو  و جانسون
كردند كه در استعاره اصل شباهت ميان دو حوزة مستعارمنه و مستعارله يا قلمرو مقصـد  

جـاي   ارتباط ميان دو مفهـوم و انتخـاب قلمـروي بـه     و منبع الزامي نيست و آنچه موجب
  )5(.هاي تجربي و فرهنگي حاكم بر ذهن و زبان كاربران است پايه ،شود قلمروي ديگر مي

تعريفي جديد از استعاره ارائه دادند كه برطبق آن اسـتعاره   )2003(ليكاف و جانسون 
ي كه اولي انتزاعي و حسميان دو حوزة مفهوم  5عبارت است از نگاشت قلمروهاي متقاطع

آنها اين نوع اسـتعاره   .شود ده مينامي 7و دومي قلمرو منبع يا مبدأ 6قلمرو مقصد يا هدف
 ،پـردازد  هـا مـي   بررسي ايـن اسـتعاره  كه به تحليل و را اي  هو نظري» استعارة مفهومي«را 
  )6(.ناميدند» نظرية استعارة مفهومي«

                                                 
1. Lakoff and Johnson  
2. Turner  
3. vehicle  
4. tenor  
5. cross-domain mapping  
6. target domain  
7. source domain  
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هاي مفهومي پاية زبـان و   طور اين استعارهنشان دادند كه چ )1999(ليكاف و جانسون 
. هسـتند ... ي و معلولي، ذهن، خـود، مسـائل اخالقـي و   استدالل ما دربارة زمان، روابط علّ

هاي مفهـومي شـواهد زبـاني مشـابهي در      عالوه بر اين، آنها ثابت كردند كه براي استعاره
  ايي، تعمــيمهــاي چنــدمعن هــاي زبــان وجــود دارد كــه شــامل تعمــيم بســياري از حــوزه

هـاي مفهـومي صـرفاً     شـوند و اسـتعاره   هـاي اسـتنباطي مـي    هاي جديد و تعميم استعاره
نـد  ا هايي شناختي عيتهاي مفهومي، واق واقع استعارهدر .نيستندالگوهاي فرهنگي انتزاعي 

طور مداوم در ذهـن افـراد    اند و به طور عصبي، در ذهن هر فرد كدگذاري شده كه حتي به
  ). 120: 2008 1ن،استي( شوند واع مختلفي از اطالعات نگهداري ميبراي بيان ان

الگوهـاي اسـتدالل و اسـتنباط     منـد  ها امكان الگوبرداري نظام  در اين ديدگاه استعاره
الگوهاي اسـتنباط   ،به عبارت ديگرسازند و ميبراي قلمروهاي مقصد فراهم  را قلمرو مبدأ

بـدين ترتيـب انسـان بـا     . دهند انتزاعي تعميم مي قلمروهاي عينيِ تجربه را به قلمروهاي
بـر آنهـا و پيامـدهاي آن بـراي      ات و حاالت حـاكم از كيفي ،درك قلمروهاي عيني تجربه

توان گفـت اسـتعاره بـا     مي) 7(.كند ل و استدالل در تجارب انتزاعي خود الگوسازي ميتعق
قلمرو ذهني، به ابـزاري   يك قلمرو عيني بر كردن امكان فرافكني الگوهاي استنباط فراهم

محوري در انديشيدن به مفاهيم انتزاعي بـازي   ينقش ،روشود و از اين شناختي تبديل مي
 هـا  كند و تعميم ياد مي 2استنتاجيليكاف از اين فرايند با نام الگوي استنباطي يا . كند مي

زاعـي را از  مند ميان معناي عيني و معناي انت هاي چندمعنايي نظام يا فرافكني و گسترش
ي بـه حـوزة مفهـوم انتزاعـي     كه ما از قلمرو عيني و حسـ  ايفهوميهاي م جهت گسترش

  .نامد مي 3بريم، تعميم چندمعنايي مي
تي كه ما براساس ذهني   در هر استعاره باب استعارة شناختي آن است كهنكتة ديگر در    

  از آن را ناديـده هـايي   قسـمت  كنـيم و مـي توجـه   يهـاي  قسـمت بـه   ،از آن مفهوم داريم
. بيـان كـرد   4»يـافتگي  سامان«توان مشخصاً با عنوان  اين ويژگيِ استعاره را مي. گيريم مي
يعني وقتـي   ؛پذيري آنهاست هاي شناختي، همين نظام واقع نخستين مشخصة استعارهدر

حقيقت يك نظـام فكـري را از عنصـري بـه عنصـر ديگـر       بريم، در كار مي اي را به استعاره
                                                 
1. steen  
2. Inferential generalization 
3. Polysemy generalization 
4. systematicity 
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كنيم و اين همان كاركرد اساسـي اسـتعاره اسـت كـه در قـديم از آن بـه نـام         يمنتقل م
  .شد ياد مي» انتقال«

ذهن انسان بنا به تجربة زيسته و فرهنگي خويش و يا با توجه به  ،پذيري ر اين نظامد
الگوهاي فيزيكـي بـدن خـويش، ممكـن اسـت فراينـدهاي اسـتعاري مختلفـي را بـراي          

توانـد مربـوط بـه     ترين اين قلمروها مي عمده. كار گيرد عي بهبخشيدن مفاهيم انتزا تجسم
هر فرد با توجه به نـوع تجربيـات   . باشد... انگاري و انگاري، گياه ري، حيوانانگا فرايند انسان

اسـتعاريِ خاصـي    ت متمايل به فرايند يـا فراينـدهاي  ممكن اسخود، شخصي و فرهنگي 
دهد تا توجهمان را  تعاري به ما اين امكان را ميكه مفهوم اسعالوه براين، درحالي )8(.باشد

هـاي ديگـر آن    شود كه به جنبـه  اي از يك مفهوم معطوف سازيم، مانع از آن مي به جنبه
 1سـازي  سـازي و پنهـان   ند، توجه كنيم؛ اين ويژگي برجستهمفهوم كه با استعاره ناسازگار

  .شود خوانده مي
  

  )9(روش تحقيق - 3
استفاده  2و كشف واحدهاي استعاري از شيوة بازشناسي استعاره نگارندگان براي استخراج

شخيص استعاره در متن پيشنهاد داد براي ت 3»گليجازپراگ«اين شيوه را  گروه .  اندكرده
مراحـل ايـن شـيوه     )10(.سـال آن را آزمـود   پـنج از و بيشـتر   و بر سر آن به توافق رسـيد 

  :ند ازا ترتيب عبارت به
كـردن واحـدهاي    براي فهم عمومي معنا، به منظـور مشـخص   خواندن كامل متن - 1

  .هاي استعاري آن نگاشت/ استعاري
 ،بـه عبـارت ديگـر    ؛شـود  براي هر واحد استعاري، معنايي در بافت قـرار داده مـي   - 2

 .است كار رفته  شود كه آن واحد چطور براي قلمرو هدف به مشخص مي

 اند كه نسبت بـه  در نظر گرفته شده واحدهايي در متن به عنوان استعارة مفهومي - 3
ر، ديـده، شـنيده،   تـر از آن تصـو   راحـت  ،به عبارت ديگري باشند؛ قلمرو هدف بيشتر حس

گـروه  ( گونه باشد آن معنا يك واحد استعاري اسـت  اگر اين. دنشو احساس، بوييده و لمس 
  ).3: 2007گليجاز، پراگ

                                                 
1. highliting and hiding  
2. MIP: metaphor identification procedure 
3. pragglejaz 
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بنـابراين از نظـر    ،شوند مي  لمرو منبععبارات استعاري هميشه شامل عناصر واژگانيِ ق    
بـه صـورت    - با توجه به قلمـرو منبعشـان    -  شدههاي بازيابي نگارندگان قراردادن استعاره

كـردن بسـامد كـاربرد     شـيوة مناسـبي بـراي مشـخص    ي، هاي استعار فهرستي از نگاشت
ضـمن  . اسـت  هاي مركزي و اصلي آنهـا بـوده   هاي هر متن و از اين طريق استعاره نگاشت

هـا و عناصـر واژگـانيِ     كه از طريق تحليل اين الگوهاي استعاري، امكان بررسي استعارهاين
  .شود هر نويسنده در اين قلمرو هم فراهم مي

باال بدان اشـاره   سادگي آنچه در  اند به برده كار اي كه نگارندگان در اين تحقيق به شيوه
به عناصر لغوي خـاص نيسـتند كـه    هاي مفهومي صرفاً محدود  كه استعارهچرا ،شد نيست

صراحت مفهـوم   غزّالي هميشه به ،به عبارت ديگر. دنهميشه شامل عناصر قلمرو هدف باش
 رسد كه حتي صراحت گاه تا آنجا مياست، اين عدم  كار نبرده عشق را در واحد استعاري به

همچنين از . اند هدشواري قادر به تشخيص آنها بود با توجه به معناي بافتي نيز، نگارندگان به
حديث عشق در «و خود غزّالي نيز بر آن است كه  كه اين متن داراي بيان رمزي است جاآن

م جاي كاربرد مفاهي ، وي بهسازي  گاه در استعاره ،)1: 1359(» حروف نيايد و در كلمه نگنجد
ي را كـه  آنهاي كه نگارندگان  ي و عيني در قلمرو منبع از مفاهيم انتزاعي استفاده كردهحس

به صورت اسـتعارة شـناختي در    ،هايشان با توجه به تعميم ،اند بوده  هاي حسي داراي جنبه
بنـديِ ليكـاف و جانسـون دربـارة      مطابق با تقسيم. اند نظرگرفته و مابقي را محسوب نكرده

قلمروهــاي حســي ايــن مفــاهيم را براســاس  ،)25: 2003(شــناختي  هــاي هســتي اســتعاره
جان تقسيم كرده و در ذيل هر يـك تقسـيمات    ستة اصلي جاندار و بيهستومندها به دو د

طبيعي و ( ظرفو ظرف و غير - زيرمجموعة جاندار -  تري مانند گياه، حيوان و انسان جزئي
 ).1نمودار (ايم  قرار داده - جان مجموعة بيزير -  )غيرطبيعي

    

  
    انواع هستومندها     - 1نمودار 
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يـابي بـه رابطـة     ها، نگارندگان بـراي دسـت   كردن نگاشت صكه در مشخنكتة بعدي آن     
بـودن قـرار    خاص ميان عناصر قلمرو منبع و هدف، اساس تعيين هر نگاشـت را بـر كلـي   

اند، همان مفهـوم جزئـي را در    تر شده اما آنجا كه قلمروهاي منبع وارد حوزة جزئي ند،داد
و آنها را در دو دستة  متعدد است هاي مفهوم داراي تعميمزيرا كه خود آن  ،اند نظر گرفته

بـراي مثـال در جمالتـي    . اند هاي عمومي و رابطة خاص يا نگاشت جزئي قرار داده نگاشت
تنهـا از  در آن كـه   ،)4: همـان ( »حجاب نظر او گردد و ديدة اشـراف او را فروگيـرد  « مانند

وي و الگـ » انسـان «قلمرو حسـي را  ، هشدسازي عشق استفاده  افعال انساني براي مفهومي
ت يا وضعيت خاص اما در مواردي كه به حال. ايم دانسته» موجود جاندار«استنباطي آن را 

و  اشـاره كـرده،  قلمـرو حسـي    ... و» تاختن«، »داشتن مالزم«، »شكاركردن«انساني مثل 
هـاي   طـور تعمـيم   ي كـالم و همـين  الگوي اسـتنباطي آن را بـا توجـه بـه بافـت و فحـوا      

: همـان ( »عشق صياد خود اسـت « عبارتبراي مثال در . ايم تر كرده اش، جزئي معناييچند
ايـن  . ايـم  فرض كـرده » انسان«اش را  و الگوي استنباطي» صياد«قلمرو حسي آن را  ،)13

  . ايمعمال كردهرويه را براي ساير قلمروهاي حسي و الگوهاي استنباطي نيز ا
بسـامد  تعـداد  نـه  هـا،   زيِ متنهاي مرك عامل اصلي در تعيين استعاره ،كهنكتة آخر آن

در ادامـه بـه بررسـي    . اسـت  هاي ديگر بـوده  گذاري استعاره بر استعارهبلكه ميزان اثر ،آنها
ها موجب اطالة كـالم   نمونه و به جهت آنكه آوردن  يماهپرداخت سوانح العشاقهاي  نگاشت

هـاي   ي نگاشتلسپس در جدو ؛يماهطور تصادفي از متن توضيح داد دو نمونه را به ،شد مي
هـا   بندي معنايي استعاره معنايي با دستههاي چند بعد از آن تعميم و همركزي را نشان داد

  .ايم را تحليل كرده
  

  سوانح العشّاقهاي استعاري  تحليل نگاشت - 4
 5: همـان ( »العشـق از آن برويـد   ةعشق را چون زمين بـود تـا شـجر    گاه روح«در عبارت(، 

هاي عمومي و جزئي به شكل نبع، تعميم چندمعنايي و نگاشتم قلمرواستنباطي،  الگوي
   :زير است

  گياه : الگوي استنباطي
  درخت: قلمرو منبع
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  روييدن : تعميم چندمعنا
  .عشق، گياه است: نگاشت عمومي
  درخت = عشق : رابطة خاص/ نگاشت جزئي

وان بـه شـكل   تـ را نيز مي )49: همان( »...عشق را همتي است«مثال ديگر، يعني جملة     
  :زير توضيح داد

 موجود جاندار: الگوي استنباطي

 انسان : قلمرو منبع

 داشتن  همت: تعميم چندمعنا

 .عشق، موجود جاندار است: نگاشت عمومي

 انسان = عشق: رابطة خاص/ ئيزنگاشت ج

الگوهاي اسـتنباطي  . است كار رفته  واحد استعاري دربارة عشق به190، سوانحدر متن 
  :است به ترتيب الفبايي آمده 1در جدول  منبع اين متن يو قلمروها

  
  سوانح العشّاقالگوهاي استنباطي و قلمروهاي منبع عشق در رسالة  - 1جدول

 صياد سالك، ، مسافر، عاشق،)2( ، كشاورز)13( ، پادشاه)7( معشوق :)مورد 29( نسانا - 
  ).2( ، سپاهي)2(
  .، نهنگ)2( ، حيوان وحشي)4( خوار ن مردم، حيوا)6( مرغ يا پرنده :)مورد 13( حيوان - 
، نيـام، گـنج،   )2( زين، لجام، سالسل، صمصام): مورد 9(جان غيرطبيعي  هستومند بي - 

  ).2( خلعت
 ، آفتـاب )2( ، آتـش )3( ، گوهركـاني، در )3( دريا): مورد 19(جان طبيعي  هستومند بي - 

  .، زمين، آسمان، فلك، شهاب)7(
  .دانه/ عبهر، شاخ درخت، ميوه، تخم ،)2( ، گياه)2( درخت): مورد 8( گياه - 
  ).2( ، قوت)2( زهر): مورد 4( خوردني ةماد - 
  .آسمان، باغ): مورد 2( هستومند ظرف طبيعي - 
 ، آشـيان )2(، منـزل )3( ، واليت، قبلـه )6( راه): مورد 14( طبيعيهستومند ظرف غير - 

  ).ستا وقتي اشاره به محيط خاصي نشده( ، دايره، مكان)2(
  .، موجود جاندار)8( ، حيوان)81( انسان): مورد 90( موجود جاندار -  
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  سوانح العشّاق هاي چندمعنايي آن در هاي استعاري مركزي و تعميمنگاشت - 2جدول 
 داشتن، قيـام   بودن، نوبت داشتن، هوشيار  بودن، جاللت منتظر: عشق، انسان است - 
كـردن، رفـتن، نـرفتن،      كـردن، وداع   تداشتن، به كمال رسـيدن، غيبـ    كردن، قوت 

داشـتن، ديـدن،     داشتن، جالل و عـزت داشتن، گفتن، اقبال و ادبار   نشستن، غيرت
داشتن،  بودن، ديده   بودن، طالب چيزي بودن، مطلوب  داشتن، متمكن  رهيدن، خانه

گفتن، دانسـتن،    كردن ديده، چيزي را گشودن، ريا داشتن، دروغ داشتن، اغضا  پاس
داشتن، دور از عاليق بودن، طوق بر گردن كسي انداختن، دسـت و    رسيدن، مركبت

كردن، پيكر داشتن، رو در چيزي نهـادن،    داشتن، طلبداشتن، كار   پا داشتن، دامن
 نداشـتن،   نهـادن، خواسـتن و نخواسـتن، بـاك      حال داشتن، اختيار داشـتن، نقـش  

  .داشتن  بودن، كبرياييننمودن، جبار روي
 واليـت / واليـت بـودن    بارگاه داشتن، صـاحب  داشتن،  كومتح: تق، سلطان اسعش - 
سـاختن، سـپاه داشـتن،      داشتن، سلطنت داشتن، بنده داشتن، مالزم داشتن، مطيـع  

    .بودن، اختيار واليت داشتن، خزانه داشتن  دادن، معزول  شدن، حكم  خلع

نـدهاي  وان بـه دو حـوزة فراي  ت معنايي نگاشت عشق انسان است را ميهاي چند تعميم    
  دروغ«، »بـودن  منتظـر «هـايي ماننـد    به عنوان مثال تعميم. جسمي و خلقي تقسيم كرد

اختيـار  «، »عزت داشـتن «، »رهيدن«، »كردن  طلب«، »ترسيدن«، »ريا داشتن«، »گفتن
هايي  مربوط به حوزة خلقي و تعميمتوان ميو نظير اينها را » شخصيت داشتن«، »داشتن
مربوط بـه  را ... و» خانه داشتن«، »گفتن«، »رفتن«، »داشتن  قيام«، »داشتن  نوبت« مانند

  . افعال بدني و جسمي انسان دانست
غزّالـي عشـق را   . بود» عشق، سلطان است«نگاشت  ،سوانحهاي كانوني  يكي از استعاره    

ت داند كه مالكيت وجود عاشـق و معشـوق را در دسـ    قدرت مي موجودي بزرگ و صاحب
، قـدرت اختيـار را از آنهـا گرفتـه،     شـود  دارد و هنگامي كه بر وجود ايـن دو عـارض مـي   

به خاطر همين ديـدگاه اسـت كـه خواجـه     . دنكن نش واليت وجود آنها را فتح ميسپاهيا
اسـت   كار بـرده  هايي براي توصيف عشق به تعميم همثاباحمد، اسباب و لوازم سلطنت را به

 پـاس «، »كـردن   قيـام «، »بـودن   مـتمكن «هايي مانند  تعميمقابل ذكر است كه  ).1جدول(
از  اسـت  هـايي  تعمـيم  ،»جـالل و عـزت داشـتن   « و »مركب و موكب داشـتن «، »داشتن 

» بـودن   سـلطان «ثير ذهنيت أطور غيرمستقيم تحت ت  كه به »عشق انسان است«نگاشت 
  . اند كار رفته  عشق از نظر غزّالي به
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براي » سلطان«بار، پادشاهان غزنوي از لفظ  براي نخستين در عصر سلجوقي و غزنوي     
. در اين دوره حكومت به شكلي استبدادي و هرمي اسـت  )11(.ناميدن خود استفاده كردند

طور كامل در دست كسي است كه در رأس هـرم قـرار دارد؛ بـه     بدين معني كه قدرت به
 ،دانسـت  اسي در عشـق مـي  يد را اصل اسكه يگانگي و توحهمين دليل براي احمد غزالي 
را در توجه به اين استعاره نبايد از  قرآن اين تأثير عالوه بر .سلطان مدل تجربيِ خوبي بود

هـاي جزئـي بـراي آن در     بسامد اين استعاره و توجه به كاربرد تعميم )12(.نظر دور داشت
طـور   طور خاص و بر معشوق بـه  دهندة اهميت تسلط عشق بر عاشق به بيشتر موارد نشان

ه احمـد بـا آراي   ارتباط با توافق خواج كه بي ،اختياري اين دو در عشق است عام و نيز بي
  )13(.باب جبر نيستمتكلمان اشعري در

الگـوي اسـتنباطي    را نيـز براسـاسِ   هـاي ديگـري   ها، غزّالي اسـتعاره  غير از اين نگاشت   
 :جملهازاست،  برده كار  به »انسان«

  درخت نشاندن پاشيدن و دانه  كشاورز 
  از جايي رسيدن  مسافر    

  صيدكردن  صياد         
      نداشتن   بودن، باك  داشتن، طالب  غيرت  عاشق       
روي  داشتن، روي پوشـيدن، نقـاب داشـتن،     بودن، جمال  مطلوب  معشوق    

  .ننمودن، ديده اغضا كردن

با توجه بـه بسـامد آن،    ،اربردهك به» معشوق«ايي كه غزّالي براي قلمرو منبع ه تعميم
رغم مـوارد متعـدد دريافـت     به سوانحدر  .است باز از ميان قلمروهاي منبع فوق قابل توجه

كـردن عاشـق و    از تسلط عشـق و نـابود   كه در آنها - ة خواجه احمد از عشقگرايان وحدت
قدرت در ساير موارد توصيف عاشق و معشوق، تمامي جوانب و ابزار  - معشوق سخن گفته

چـه ضـعف و نيازمنـدي و طلـب بـوده، بـراي       و بالعكس هر را معطوف به معشوق دانسته
شـود،   ميان عاشـق و معشـوق مـي    آنچه موجب اين ضديت صفات. است عاشق بيان كرده
واقع از حسن پايـه و  عشق در«اشق و حسن به معشوق است و از آنجا كه تعلق عشق به ع

افعالي كه بـا  . )185: 1380پور،  يوسف(» وجد عشق استساز و م گيرد، حسن، زمينه مايه مي
با استعارة است برد، باز به نوعي در ارتباط  كار ميتوجه به اين مفهوم غزّالي براي عشق به

و  »داشـتن   جـالل و عـزت  «طور كه او افعالي مانند  همان ؛»عشق، سلطان است«مركزي 
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يـا   »ننمـودن   روي«آن را بيان كنـد،  كار برده تا شكوه  را براي عشق به »قدرتمند بودن«
تا بيـان كنـد كـه عشـق بـه      برد  كار مي  را براي آن به »داشتن  نقاب«و  »پوشيدن  روي«

راحتـي   كه همچون زن زيباروي در پرده، بـه  اردداي  واسطة عزّت، شكوه و جمالش مرتبه
واقـع  درناشـناختگي از نظـر خواجـه احمـد      ايـن  )14(.گيـرد  در اختيار هر كسي قرار نمـي 

جهاني و الهي دانستن عشق است كه چون مربوط بـه عـالم غيـب     برخاسته از ذهنيت آن
 بـر غزالي حال با اين  ؛)1: 1359غزالي، (» گنجد حديث آن در حروف و كلمه نمي« ،شودمي
و آن « :شـود اشاراتش در ظرف محدود كالم تنها از طريق ذوق شناخته مـي  كه استآن 

بـدين ترتيـب او دسـت علـم را از دامـن       ).همان( »ذوقش نبود نكره در حق كسي بود كه
است كـه غزالـي در فصـول مختلـف      بنابر همين نظر. بيندشناخت معاني عشق كوتاه مي

  .است اش سخن گفته پوشي عشق در برابر علم و ديدهوياز ناشناختگي و ر سوانح
مـورد  » انگار حيوان«هاي  ، استعاره»انسان«هاي مربوط به قلمرو مفهوم  بعد از استعاره
عشـق، پرنـده   «نگاشـت   هاي ايـن الگـوي اسـتنباطي،    استعارهاز ميان . توجه غزّالي است

ي مـرغ يـا   خواجه احمد بـا بـردن عشـق  بـه قلمـرو حسـ       .باالترين بسامد را دارد »است
، آن را )بـار  6( پرد يـا بـال و پـر دارد    ته يا به سوي آن مياي كه آشيان در ازل داش پرنده

 اسـت  يگري هم در حوزة حيوان داشـته هاي استعاري د او جايگزيني. است تجسم بخشيده
بـرده،    در وجود عاشـق نـام  » نهنگ عشق«ها غير از يك بار كه از  البته اين جانشيني كه

هـاي   لـي فقـط بـه ذكـر تعمـيم     غزّا ،به عبـارت ديگـر  . شود مربوط به حيوان خاصي نمي
و » خـوار بـودن   مردم«، »بودن  وحشي«چندمعنايي كه مربوط به قلمرو حيوان بوده مانند 

  . است براي عشق اكتفا كرده ،»بودن  مركب«
تنها براي بيان تسليم عاشق در برابر عشق، بلكه بـراي  نه خواجه احمد از اين قلمروها

معشـوق و رضـايت بـه قبـول عاشـق بهـره       دادن وحدت و كمال عشـق در تسـليم    نشان
معشوق عاشق را نپذيرد و تمامي وي را در خود حل نكند، تن  بنابه اعتقاد او تا. است برده

بـه   ،اگرچه اين پذيرش مطابق علم و دانش ظاهري او نيست ،رواز اين. دهدبه وصال نمي
عظيمـي در   داند كه بايد به خواست عشق كه همچون نهنگيلحاظ شهودي، معشوق مي

خواهد ببلعد يا چـه چيـزي از درون او   دهد تا ببيند او چه مي  تن ،دارد درون عاشق منزل
ويژگي  ،بنابراين آنچه خواجه احمد در كاربرد اين قلمروها مدنظر داشته. فرستدبيرون مي
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 هـاي عرفـانيِ فنـا و وحـدت در     آمـوزه كه در خدمت بيان لزوم است  نابودگريِ عشق بوده
  .عشق است

كردن عشـق بـا الگوهـاي     مفهومي وم عشق،از ديگر موارد جاندارانگاري استعاريِ مفه
، »شـاخة درخـت  «، »عبهـر «، »درخت«هاي  اين باره از تعميم است كه غزّالي در» گياه«
  . است استفاده كرده» تخم«و » ميوه«

ده، بستاني ميان مفاهيم آن و مفهوم عشق انجام دا قلمرو حسي ديگري كه غزالي بده
غزّالي . است باالترين ميزان را داشته ،است كه بعد از جاندارانگاري» عناصر طبيعي«حوزة 

، »آتـش «، »آفتـاب «، »شهاب«، »فلك«، »آسمان«، »زمين«، »دريا«ي از قلمروهاي حس
، »نـور «، »سـاحل «هـاي   استفاده كرده و عشق را به وسيلة تعمـيم » رد«و » گوهر كاني«
و مواردي از » در كان بودن«، »در صدف بودن«، »پروانه داشتن«، »سوزاندن«، »تابيدن«

دادن   غزّالي از اين عناصر گـاه بـراي نشـان   . است حسي و عيني كرده ،)1جدول( اين دست
استفاده كرده، گاه با توجـه بـه حالـت فيزيكـي     ) آفتاب، دريا(بودن عشق   عميق شمول و

بـراي  نيـز  ده و گـاهي  بهره بر» آتش«از  ،شود ا و سوزش ميانسان در عشق كه دچار گرم
  .است استفاده كرده» گوهر«و » در«بيان ارزشمندي و دور از دسترس بودن عشق از 

به  ،»جان غيرطبيعي هستومندهاي بي« و »طبيعيظرف غير«غير از قلمروهاي فوق، 
 غزّالي در. اند ترتيب بسامد، قلمروهايي هستند كه  به غزّالي در توصيف عشق كمك كرده

ه او توجـ . اسـت  را به كار بـرده ... و» واليت«، »راه«الگوي استنباطي ظرف، عناصري مانند 
كـه پـيش از وي در عرفـان     ايقيـده عاو بنابـه   .است» راه« در اين قلمرو بيش از همه به

 ،عشق را با توجـه بـه آيـة ميثـاق     يزيد، حالج و جنيد هم وجود داشته،كساني همچون با
دانـد   را تعبير مناسبي مي» راه«رو، قلمرو حسي  از همين )15(كند، قديم و ازلي معرفي مي

است كه  از ازل به اينجا آمـده و  » مرغي«يا  و» مسافر«بيان سير عشق كه همچون براي 
ثير از زنـدگي خواجـه   أتـ  را نبايد بـي  »سفر«و  »راه«حضور قلمرو . گردد جا برمي به همان

حال وي آمده، او عارف سياري بوده كه پـس از   مطابق با آنچه در شرح .احمد نيز دانست
گيـري از   خـدمت بـه صـوفيه و دسـت     راگذشتن از مراحل سلوك و عرفان، شـعار خـود   

گشـته و بـه ارشـاد و تربيـت افـراد       شـهر بـه شـهر مـي     ،رو مستعدان قـرار داده و از ايـن  
  ).18: 1376 ،غزالي. نك( است پرداخته مي
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، »خلعـت «، »گنج«، »املج«، »زين«رطبيعي از جان غي در قلمرو هستومند بيغزالي 
بـدين   ،متنـاقض اسـت   گيري او در اين قلمرو كامالً بهره. است بهره جسته... و» زهر ناب«

مانند قوتي (براي امداد به عاشق و معشوق فرض كرده » ابزاري«معني كه او گاه عشق را 
ويـژه   بـه  ،كـردن ايـن دو   اي بـراي هـالك   و گاه آن را وسيله )كه ماية ارتزاق اين دو است

رسد كـه ايـن تعبيـر دوگانـه در نـزد غزّالـي تـا حـدودي          به نظر مي. است دانسته ،عاشق
برخاسته از حاالت متناقض عاشق باشد كه از سـويي عشـق را مايـة نجـات خـويش و از      

  .پندارد ديگر موجب نابودي و هالك خويش مي يسو
هـاي آنهـا،    ن قلمـرو حسـي و تعمـيم   هاي معنايي ميا با توجه به شباهت ،طور كلي به

، »قدرتمنـدي «، »نـابودگري « تـوان در دسـتة معنـاييِ    مي سوانحعشق را در  هاي يژگيو
گستردگي «، »دور از دسترس بودن يا ناشناختگي«، »ارزشمندي«، »امنيت«، »راهبري«

قابل ذكر است كه بعضي . بندي كرد تقسيم» عاشقي«و » ابزاري و ياريگري«، »و فراگيري
بندي ممكن است با قلمـرو معنـايي ديگـري همپوشـاني داشـته       هاي اين دسته از نگاشت

باشد، با اين حال با توجه به بافت متني آن استعاره و برجستگيِ معنايي، آن را در دسـتة  
  .ايم خاصي ذكر كرده

 
  سوانحهاي مفهومي آنها در  ويژگي هاي عشق و استعاره - 3جدول 

 
  

  :دستة اول
  نابودگري

  

 نگاشت استعاري يرة معانيدا
 كشندگي

  
  سوزندگي
  خورندگي

  
 برّندگي
 تاختن

  )بار2(.عشق زهر است
  .عشق شهاب است
  )بار 3( .عشق آتش است

  .عشق نهنگ مردم خوار است
  )بار 4( .خوار است عشق مردم

  )بار 2( .عشق صمصام است
  )بار2. (عشق سپاهي است

 
  :دستة دوم
  قدرتمندي

 كنندگيمهار
  داشتن جاللت

  متمكن بودن 
  واليت بودن صاحب

  عزت داشتن
  ؛اختيار داشتن؛ داشتن پاس

 ...سلطه داشتن و

 .عشق زنجير است
  )بار 2( .عشق صياد است 

  .عشق لگام است
  )بار 20( .عشق سلطان است
  .عشق معشوق است

  )بار 3( .عشق انسان قدرتمند است
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 :دستة سوم
  راهبري

 
  رهنموني

  )ربا3(.عشق قبله است
  )بار 6( .عشق راه است

  )بار2(.عشق منزل است
 :دستة چهارم

 امنيت
 محل آسايش

 
  )بار2(.عشق آشيان است

 .عشق باغ است
 

  :دستة پنجم
  ارزشمندي

 گوهربودن
  گنج  

  خلعت بودن

 .عشق گوهر است
  .عشق گنج است

  .عشق خلعت است
 )بار3(.عشق در است

 
  

  :دستة ششم
دور از دسترس 

بودن يا 
  ناشناختگي

 
  

  پوشيدگي
  در پرده بودن

  نشدني بودن رام
  بلند مرتبه بودن

 .عشق نيام است
  )بار 2( .عشق حجاب است
  )بار 5( .عشق پردگي است

  )بار2( .عشق حيوان وحشي است
  )بار 6( .عشق پرنده است
  . عشق مسافر است
  .عشق فلك است

 .عشق آسمان است
 :دستة هفتم

گستردگي و 
  فراگيري

  )بار3(.استعشق دريا 
  ) بار 7( .عشق آفتاب است
  .عشق درخت است

 
  :دستة هشتم

  ي و ياريگريابزار

  )بار2(.عشق قوت است 
  .عشق كشاورز است

  .عشق زين است
  .عشق زمين است
 .عشق ميوه است

 :دستة نهم
  عاشقي

 )دور از عاليق بودن(زاهد بودن
؛ كـردن   بـودن يـا طلـب     طالب

  ؛رعيت بودن ؛تفريد داشتن
  اسير بودن

 بودنخوار؛شدنتسليم

 
  )بار 7( .عشق عاشق است
  )بار 3( .عشق سالك است

  

 
سـازي ويژگـي    خواجه احمد براي تجسمي ،شود كه در جدول فوق مالحظه مي چنان

عشق سطالن است، عشق معشوق اسـت   هاي مختلفي همچون قدرتمندي عشق، استعاره
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شـق  دهندة اهميت اين ويژگيِ ع ه كه اين خود نشانكاربرد هاي گوناگون به را با تعميم ...و
خواجه احمد نسـبت   گراي دهندة بينش توحيدي و مطلق در نهايت نشان در نظر اوست و
 .به عشق است

 

قدرتمندي
30%

راهبري  
امنيت  11%

%6ارزشمند ي5%
دور از دسترس 

يا بودن
%20ناشناختگي

گستردگي و  
فراگيري

11%

ابزار ي و  
ياريگري

7%

سالك بودن
6%

عاشقي
4%

بسامد  ويژگي هاي عشق در رسالة سوانح العشاق . 2نمودار
  

  هاي عشق در رسالة سوانح العشاقبسامد ويژگي - 2نمودار
 
  گيري نتيجه - 5

نتيجـه گرفـت كـه دريافـت غزّالـي از عشـق، دريـافتي         تـوان  مـي  براساس آنچه گفتـيم 
شود گفت برخورد غزّالي با عشق از نوع تجربـة   مي ،به عبارت ديگر .شناسانه نيست زيبايي
كـه در آن خداونـد همچـون    اسـت   كه برخاسته از نسبت عبـد و معبـود   اي است زاهدانه

، خطي و سركشي بنـده سلطاني قاهر و قادر است كه حكم او بايد اجرا شود و در صورت ت
ت قاهريت و جباريـ «و » سلطان«صويري واقع طرحوارة تدر. شود مجازات و كيفر داده مي

نخسـت پيونـد عميـق     :بايد برخاسته از سه عامل دانسترا در نظام فكري غزّالي » عشق
تصوف و اسالم، دوم شيوة حكومت و سوم حاالت رواني موجـود در ارتبـاط عاشـقانه كـه     

اين بايد توجه  عالوه بر. معشوق در مقام استغنا و اقتدارنياز و عجز است و عاشق در مقام 
عاشـق و   اي در ايـن تجربـه ميـان    گونه رابطة عـاطفي و مهرورزانـه   غزّالي هيچكه داشت 

واقع او عشق را داراي ماهيتي كشنده، سـوزنده، مهاركننـده و   در. كند معشوق تعريف نمي
عاشـق و معشـوق را    خوار تمام هسـت  ون نهنگي مردمهمچكند كه  برنده تلقي مي از بين
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ريشه در عرفان توحيـدي وي نيـز   اين تعبير  البته .برد بين مي سوزاند و از خورد و مي مي
آن گنجايي براي غيـر   داند كه در مي براي توحيد و توحيد را براي عشق دارد كه عشق را
لــي را در تصــوف يكــي از چــه غزّاتــوان گفــت اگر مــي .)10: 1359 غزالــي،(وجــود نــدارد 

هـايي كـه وي بـراي عشـق      ها و تعمـيم  استعاره اما ،دانند مي  ن عاشقانههاي عرفا شاخصه
برابـر  و عابدانـه اسـت كـه در آن عـارف در     برخاسته از همان عرفان زاهدانه ،برد كار مي به

  .ندعشق منفعل و اسير است، همچون بنده در برابر سلطان و يا به عبارتي در برابر خداو
هـاي   انگـاري عشـق بـا تعمـيم      و نيـز انسـان   »عشق سلطان اسـت «مركزيت استعارة      
واقـع  در، ... و» اختيار بودن صاحب«، »جباربودن«، »كردنمهار«، »تاختن«، »شكاركردن«

، »زهـر «، »شهاب«هاي  كه استعاره همچنان. مؤيد اين ديدگاه خواجه احمد به عشق است
  . اند تاي همين نگرش شكل گرفتهدر راس... و» نهنگ«، »آتش«

 جـدول كه در چنان - هاي غزّالي از عشق  توان به ديگر دريافت غير از ذهنيت فوق مي    
 نيز اشاره كـرد كـه البتـه   » رس بودندور از دست«و » ارزشمندي«در  -  نشان داده شد 3

از بعد عبـد  غزّالي به عشق  توجهتوان به نوعي در راستاي همان  اين دو دريافت را هم مي
  . و معبود تعريف و تبيين كرد

ي عشـق را  هـاي مغلـوب   كـه احمـد غزالـي در آن جنبـه    » عاشقي«درخصوص دريافت    
 صـرفاً  سوانحنشان كرد كه اين جنبه از عشق را غزّالي در بايد خاطراست،  برجسته ساخته

ينكـه  نكتـة ديگـر ا  . اسـت  تعريف كرده »عشق معشوقي«مقابل  براي عاشق و عشق او در
آنكه تعلق به جـانبي داشـته باشـد و در آن هـيچ      غزّالي بر آن بوده تا عشق را بي هرچند

هـاي وي نشـان    تعريف كند، اما اسـتعاره  )2: همان(حواله نه به خالق و نه به مخلوق باشد 
  .است باره او متمايل به عشق معشوقي و يا خالقي بوده دهد كه در اين مي

د جناب آقاي دكتر محمود فتوحي، نكات مهم و قابـل  در اين پژوهش استاد ارجمن
طور جناب آقاي دكتر اميـد همـداني كـه     يادآور شدند و همين گانتوجهي را به نگارند

ي و بندي الگوهاي استنباطي و قلمروهاي منبع را پيشـنهاد كردنـد، از راهنمـاي   تقسيم
 .گزاريم لطف اين دو بزرگوار سپاس
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  نوشتپي
بـه  « :است ناپذيري احوال عرفاني چنين گفته ي بخاري دربارة بيانبراي مثال مستمل  - 1

عبارت پديد نتوان كردن نهايت احوال را، از بهر آنكه احوال را نهايت نيست، و هر ساعت 
نهايـت را بـه نهايـت     در زيادت است و او را قرار نيسـت و عبـارت را نهايـت اسـت و بـي     

دانـد   لكن خداوند آن حال مـي  ،تر گردد كه هرچند كسي پوشيده :كردن محال است بيان
لكـن  . نالـد  ا مياست داند كه او از كج كس كه به آن حال گذر كردهد و هربين كه چه مي

ت اسـت  قدرت است كه از حال خويش عبارت كند و نه نظاره را قـدر نه خداوند حال را 
يابنـد اسـرار     اهايشان ر كه احوال اسرارند، اگر كشف و عبارت براز بهر آن. كه وقت را بيند

 /3 :1366 مستملي بخاري،( »نباشد، باز بيان كرد اين الفاظ را و گفت منها التفريد و التجريد
1390.(  

دربـارة عشـق صـادق      سـوانح ناپـذيري را در ابتـداي رسـالة     احمد غزالي ايـن بيـان      
 ارابكـ  يكه آن معـان  يراعشق در حروف و در كلمه نگنجد، ز يثچه حداگر« است دانسته

چه ما را كار آن است كـه  و اگر حروف بر دامن خدر آن ابكار نرسد يطهاست كه دست ح
ـ   يمرا به ذكور حروف ده يابكار معان  يثحـد  يـن عبـارات در ا  يكندر خلوات الكـالم، ول

و از . كـه ذوقـش نبـود    يدر حق كس نكرهمتفاوت پس نكره و آن  ياشارت است به معان
و بـدل حـروف   . عبارت اشـارت  يگريرت عبارت و داشا يكي: اصل شكافد يثدو حد ينا

 يـزي فصـول چ  يـن و اگر در جملة ا يد،باطن نتوان د يرتبود، اما جز به بص يفحدودالس
  ).3: 1359( »و اهللا اعلم بالصواب. بود يمعان ينرود كه مفهوم نگردد از ا

فـالح  و  1379 ،؛ مـور 1389 ،؛ فـوالدي 1388 ،اسـتيس  .نـك باره  براي اطالعات بيشتر در اين - 2
  .1388 ،رفيع

ـ براي اطالعات بيشتر دربارة كاركردهاي استعاره در مـتن عرفـاني    - 3 : 1387 ،جبـري . كن
51 -34.  
 ،»تجسـمي «، »ادراكـي «هايي نظيـر   در زبان فارسي معادل  »conceptual«واژة  براي - 4
هـت  را نگارنـدگان از آن ج  »مفهـومي « ةامـا  واژ  ،كار رفته  هم به» تصوري«و » فكري«

 ،وكار داريم كه به شكل عينـي انتزاعي سر» مفاهيم«ن نظريه با اند كه در اي انتخاب كرده
  همچـون هـايي   كه اصطالحات باال معـادل واژه ضمن اين. سازد براي خود تفهيم ميذهن 

»imaginary« ،»embodied « و»perceptual« اند هاي مرتبط با اين نظريه در تئوري .   
 29- 35صدري، : 1382افراشي، . نكاز التزام شباهت در ديدگاه سنتي ،  براي آگاهي بيشتر - 5

  .ب1389 هاشمي،. نك، هطالعات بيشتر از چگونگي اين نظريبراي ا - 6
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 .69- 70: 1385 .نكبراي اطالعات بيشتر  - 7

تفكـرِ   دامنة... و انگاريگياه انگاري،حيوان انگاري،انسان فرايندهاي استعاري، تفكر در - 8
 بسـتة  زبـان  تنگنـاي  از را ذهـن  و داده  گسـترش  را زبان عناصر دادوستد آزادانة و خالق

زنگويي و . براي اطالعات بيشتر، نك( نمودار زير بيانگر اين فرايندهاست. كند مي آزاد قراردادي
  ):93: 1389ديگران، 

  
بنـدي الگوهـاي    از راهنمايي و لطف جناب آقـاي دكتـر اميـد همـداني كـه تقسـيم       - 9
  .گزاريمسپاس ،تنباطي و قلمروهاي منبع را پيشنهاد كردنداس

هـاي   اين گروه متشكل از ده تن از محققان برجسـتة اسـتعارة شـناختي در شـاخه     - 10
 ، ري گيبـز )Peter Crisp( پيتـر كريسـپ   :نـد از ا ترتيـب عبـارت   شود كـه بـه   مختلف مي

)Raymond Gibbs(آلن كينكي ، )Alan Cienki(  گراهـام لـو ، )Graham Low(  گـرارد ،
ــين كمــرون)Gerard Steen( اســتين ــا ســمينو)Lynne Cameron( ، ل  Elena( ، الن

Semino( ــرَدي ــو گ ــنن  )Joe Grady( ، ج ــيس دايگ ــان  و )Alice Deignan(، آل زولت
  ).Zoltan Kovecses( كوكسس

را » سـلطنت بـر پادشـاهان   «چنين آمـده كـه عنـوان     التواريخ و القصص مجملدر  - 11
نويسد چون محمود غزنـوي، اميـر    وي مي. خلف ملك سيستان بر زبان آورد نخست امير

سـت و از آن پـس ايـن    امحمود سلطان: د، اميرخلف گفتخلف را گرفت و به غزنين آور
همچنين در عصـر غزنويـان القـا و     ).80: 1385، شيخ نوري و خسروبيگي. نك( رفت كار لقب به
ترين هنجارهـاي دربـار غزنـوي     ن از اصليسلطا» مانندي بي«و » همتايينيست«تثبيت 
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تالش سالطين غزنوي بـا دقـت در   . طلبيد ن اصول و آداب  خاصي را ميآبود كه رعايت 
همتـا   گفتار و رفتار دربايان، موجب شد تا مقام سـلطان بـه عنـوان قـدرت كامـل و بـي      

  .)42: 1388دلريش، ( محسوب شود
 ،است اي نشده بودن خداوند اشاره سلطانطور مستقيم و صريح به چه در قرآن بهاگر - 12

 و )4:سـجده  ،59: فرقـان  ،2: رعد ،54: اعراف( »ثَّم استَوى علَي الْعرْش«در » عرش«دو اصطالح 
نُ علَى« مـرْشِ  الرَّح ى  الْعـتَو در  » كرسـي «و  )5: طـه ( »اسـ»   و اتاوم السـ هي كُرْسـ ع سـو 

ضاي سـلطنت خداونـد را تـداعي     تعابيري هستند كه بـه طـرز برجسـته    ،)255 :بقره(  الْأَر
. اسـت  اين در قرآن لفظ سلطان به معناي حجت، پادشاهي و قهر آمـده  برعالوه. كنند مي

خ نوري و شي. نك(  است همچنين زمخشري سلطان را معادل پادشاه و فرمانروا  معني كرده
   ).79: 1385 ،خسروبيگي

عشـق جبـري   «: اسـت  چنـين آورده  سوانحخواجه احمد در فصل هفتاد و پنجم از   - 13
الجـرم احكـام او نيـز همـه جبـر       .است كه در او هيچ كسب را راه نيست به هيچ سبيل

 احـوال او همـه  . مرغ اختيار در واليت او نپـرد . اختيار از او و واليت او معزول است. است
بايد بود تا او چه زنـد و چـه    عاشق را بساط مهرة قهر او مي. زهر قهر بود و مكر جبر بود

  ).53: 1359( »شود نقش نهد پس اگر خواهد و اگر نخواهد آن نقش بر او پيدا مي
هـاي   صراحت با استفاده از استعارة سلطان و اسـتلزام  در عبارات فوق، احمد غزالي به

طور بـا اشـاره بـه برخـي اصـطالحات       و همين ،»معزول«، »يتوال«، »احكام« مانند ،آن
دريافتش را از عدم اختيـار و   ،»معزول«و حتي » اختيار«، »جبر«، »كسب«كالمي نظير 

دانيم در عصر غزالي كالم اشـعري،   كه مي چنان. دارد جبر محض حاكم در عشق بيان مي
كـرده، پيـرو    نظاميه تدريس ميجا كه در مدارس يج و غالب بود و غزالي نيز از آنكالم را

البته بايد توجه داشت كه جبر مورد نظر احمـد غزالـي بـه    . است اين مذهب كالمي بوده
بـدين معنـا كـه    . عنوان يك عارف با جبري كه اشعريان بدان معتقد بودند، تفـاوت دارد 

دي غير به وجواستوار بوده، » ال اله الّا هو«و » ال هو اال هو«چون بينش توحيدي عرفا بر 
جبـر   با توجه به همين اصل توحيدي، از نظر ايشان). 60: 1964غزّالي، (از خدا قائل نبودند 
 يـز واژة جبر ن يمعنو  .جابر و مجبور :زيرا در جبر دو طرف الزم است اشاعره معنا ندارد،

، اوست يرغچيز  است كه مستلزم هالك همه» جبار«تعالي به اسم  از نظر عرفا ظهور حق
  ).143: 1374 كاكايي،(ماند  وي كه تنها وجه او باقي ميبه نح

ويژه كـه در   راحتي براي مرد هم قابل استفاده دانست، به شود به ها را مي اين تعميم - 14
آن دوره ميان عرفا، توجه به ظرفا و يا امردان نيز مرسوم بوده و يكي از انتقـادات سـخت   
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بـاره   در ايـن  .)259: تـا  بـي ابن جوزي، . نك( است جوزي به خواجه نيز از همين ناحيه بوده ابن
در پاسخ به مخالفـان سـماع و    )58: 1358 به نقل از پورجوادي،( بوارق االلماعنظر خواجه در 

  . تواند تا حدي نشانة توجه وي به اين مسأله باشد تواجد مي
طبقـات   همة كساني كه اهل معرفت و علم باطني بودند و بعداً نام ايشان درظاهراً  - 15

مـثالً از ابـوبكر وراق،   . اند به اين موضوع توجه خاصي نشان نداده ،است الصوفيه ذكر شده
چيـزي دربـارة    ،ابوعثمان حيـري  و حكيم ترمذي و مالمتيان نيشابور مثل حمدون قصار

امـا وقتـي از نيشـابور بـه طـرف غـرب حركـت        . اسـت  عهد الست تاكنون به ما نرسـيده 
در  ،تـر جنيـد بغـدادي   از همه مهم، و ...بن معاذ و يزيد، يحييكنيم، مشايخي چون با مي

گيرند كـه دربـارة عهـد السـت از ديـدگاه عرفـاني بحـث         زمرة نخستين كساني قرار مي
   ).29: 1381 ،پورجوادي(اند  كرده

  
  منابع

  .قرآن كريم
  .هالمنيري هادارة الطباع: مصر ،تلبيس ابليس ،)تا بي( جوزي، ابوالفرج ابن

  .سروش: تهران. ترجمة بهاءالدين خرمشاهي ،عرفان و فلسفه ،)1388( والتر ترنساستيس، 
مبنـاي تفكـر و ابـزار     :اسـتعاره  ،»نگاهي به تاريخچـة مطالعـات اسـتعاره   «، )1382( افراشي، آزيتا
  .11- 36 صص ،مهر ةسور: تهرانساساني،  فرهاد :گردآورنده ،)مجموعه مقاالت(آفريني  زيبايي

  .آگاه: تهران، سوانح زندگي و شرح آثار احمدغزالي :سلطان طريقت ،)1358( پورجوادي، نصراهللا
مركـز  : تهران، محمد غزالي و فخر رازي ةهايي دربار پژوهش: دو مجدد ،)1381( ــــــــــــــــ

  .نشر دانشگاهي
 ،17شـمارة   ،زبان و ادب ةنام كاوش ،»استعاره در زبان عرفاني ميبدي«، )1387( جبري، سوسن

  .29- 58 صص
بررسي استعاره زمان از ديدگاه شـناختي در  «، )1388(ارسالن گلفام، حسندخت فيروز، سيما و 

  .121- 136 صص  ،7 ةسال دوم، شمار نقدادبي، ةفصلنام، »اشعار فروغ فرخزاد
در  ييهمتـا  سـت يبر اصل ن هيبا تك يقدرت در عصر غزنو يروانشناس«). 1388(ي بشر ش،يدلر

  .41- 54صص  ،1مارة ش، يخيعلوم تار يها هشپژو، »يهقيب خيتار
: استعاره«، )1389( ، جهانگيرمسعودي، محمود و فتوحي بختيار؛ ،شعباني وركي ؛زنگويي اسداهللا

شـمارة   ،شناسيروان و تربيتي مطالعات، »تربيت و تعليم در آن كاركردهاي و ها هنظري مفهوم،
  .77- 108، صص 11
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خوارزمشــاهيان و عنــوان رســمي «، )1385( هوشــنگ، شــيخ نــوري، محمــدامير و خســروبيگي
  .79- 96صص  ،59، شمارة مجلة علوم انساني دانشگاه الزهرا ،»سلطان
پايـان   ،شناسي شـناختي  بررسي استعاره در ادبيات فارسي از ديدگاه زبان، )1385( صدري، نيره

  .خارجيهاي  ادبيات و زبان ةدانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكد ،نامة كارشناسي ارشد
هـاي   تحليلـي بـر كـاركرد زبـان در بيـان دريافـت       :زبان عرفـان  ،)1384( ابراهيمضرابيها، محمد

  .بينادل: تهران ،عرفاني
 صـص  ،3 ، شـمارة  مفيـد  ةنام ، »توحيد افعالي از ديدگاه اشاعره و عرفا«، )1374( كاكايي، قاسم

150 -133.  
هـاي جهتـي در قـرآن بـا      اسـتعاره «، )1389( خديجه ،و حاجيان عاليه، )كامبوزيا(كرد زعفرانلو 

  .115- 139، صص 9شمارة سال سوم،  نقد ادبي، ةفصلنام ،»رويكردي شناختي
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران ،تصحيح نصراهللا پورجوادي ،سوانح العشّاق ،)1359( غزّالي، احمد

  .دانشگاه تهران: به اهتمام احمد مجاهد، تهران مجموعة آثار فارسي،، )1376(ــــــــــــــ  
: القـاهره  ،م لها أبوالعال عفيفيحققها و قد ،مشكاة االنوار ،)1964( غزّالي، ابوحامد محمدبن محمد

  .والنشر هللطباع هالدار القومي
صـص  ، 5شـمارة  ، پژوهشنامة اخالق ،»كاربرد زبان در ساحت عرفان«، )1388( فالح رفيع، علي

142 -117.  
  .فراگفت و سخن: تهران، ن عرفانزبا ،)1389( فوالدي، عليرضا

مقدمـه،   شرح التعرف لمذهب التصـوف، ، )1366(محمد  بن  مستملي بخاري، ابوابراهيم اسماعيل
  .اساطير: ، تهران4تصحيح و تحشية محمد روشن، جلد 
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