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  * ديوان شمساستعارة مفهومي نور در 
  

  * مينا بهنام

  چكيده
هاي  كردهاي استعارة نور و خوشهردر اين مقاله با استفاده از نظرية شناختي استعارة معاصر، كا

هـاي مولـوي تبيـين     در غـزل ... د، آفتاب، شـمع، چـراغ و  تصويري مرتبط با آن يعني خورشي
اي  و معرفـت مقولـه   شـناخت يـابيم كـه    درمي مسديوان شنور در  از رهگذر بررسي. شود مي

شود؛ مولوي با  ساخت اين اثر نمودار مي عنوان انگارة استعاري اوليه در ژرف بصري است و به
مثابة خـدا، انسـان كامـل،     ، نور را به»نور است جهانِ غيب« توجه به اين انگاره و انگارة ثانويِ

اي بـراي تبيـين مقولـة فنـا و بقـا       يز وسـيله مكان، خوراك و شراب، وجود، هدايت و اميد و ن
نظر مولـوي  تزاعـي مـورد  هاي استعاري براي تحليل و تبيين مقـوالت ان  اين انگاره. شمارد برمي

اي نخسـتين   اي واحد و انگاره ها را در پرتو ايده متني غزل بستري مناسب است و انسجام درون
  .كشد تصوير مي به
  

  .استعاره ، انگاره، كالنديوان شمسعارة مفهومي، نور، مولوي، است :هاي كليدي واژه
  

                                                
  mn_behnam@yahoo.com: نويسندة مسئول* 

  89/ 3/ 22: تاريخ پذيرش    88/ 11/ 9 :تاريخ دريافت
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  آشنايي با مبحث نظري تحقيق
ها كه استعاره در قلمرو بالغت سـنتي، عنصـري بالغـي و فقـط شـاعرانه       پس از مدت

. پردازان معاصر تالش كردند تا مفهوم اين واژه را گسترش دهنـد  آمد، نظريه شمار مي به
شناسـي   در زبان. ها با رويكردهاي متفاوتي مطرح شد استعاره ،رو در دورة معاصر ازاين

شناختي است كه  بلكه فرايندي ؛شود ادبي محدود نمي اي شناختي ديگر استعاره به آرايه
بـه   توانـد  در اين ديدگاه جديد، استعاره ابزاري زباني است كه مي. دهد در ذهن رخ مي

در ايـن ميـان   . كمـك كنـد   نـد، نحوي با زبان ارتبـاط دار  ها كه به ادبيات و ساير دانش
زبـاني   فقـط اي  اسـتعاره را پديـده   1شناساني مانند جورج ليكاف و مارك جانسون زبان
اسـتعاره در  معنـا كـه    به ايناند؛  دانند؛ بلكه براي آن ماهيتي ادراكي و مفهومي قائل نمي

 & Lacoff(شـود   شناختي و ذهني است كـه در زبـان نمـودار مـي     بنيان خود فرايندي
Jahnson, 1980: 3(.  

. دانـد  تزاعي را داراي ساختي استعاري مينظرية معاصر استعاره بسياري از مفاهيم ان
امور  راهشوند و از اين  با كمك استعاره تبيين مياغلب مفاهيم انتزاعي  ،عبارت ديگر به

اگرچه ممكن است نمود زباني برخـي   د؛شو انتزاعي براي ما محسوس و قابل درك مي
گويان زياد مشخص  رود براي سخن كار مي هايي كه براي بيان مفاهيم انتزاعي به استعاره

شـود   شناختي ارائه مي  شناسي هاي مفهومي در قلمرو زبان تعريفي كه از استعاره. نباشد
مند بين عناصر مفهومي يك حوزه از تجربة بشر كـه   الگوبرداري نظام« :عبارت است از

تر اسـت يعنـي حـوزة     ة ديگري كه معموالً انتزاعيملموس و عيني است، بر روي حوز
ليكاف و جانسون از نخستين كساني بودند كه بـا طـرح    .)Lacoff, 1993: 43(» .مقصد

هـاي مـرتبط بـا     اي ديگر به سوي پژوهش پنجره 2هاي مفهومي يا ادراكي نظرية استعاره
هـا   ي كـه بـا آن  هـاي  اسـتعاره  اتشان را در كتابينظرم 1980در سال استعاره گشودند و 

  :است دربارة اين نوع استعاره اينات ايشان ينظر اساس. مطرح كردند 3كنيم زندگي مي
  .هاي مفهومي هستند هاي زباني نمودي عيني و سطحي از استعاره استعاره. 1
 .است روزانة بشر هاي ها برگرفته از تجربه اين استعاره. 2
  هــاي انتزاعــي و نــاملموس هســتند هــا تنهــا راه درك و دريافــت انديشــه اســتعاره. 3

)1980: 272(.  
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ميان دو واحد ارگانيك يا دو مجموعة بـه شـكل    ،اساس رابطه در استعارة مفهومي
ها يكـي متعلـق بـه     انگاره. گويند مي» انگاره« به آنگيرد كه  يك صورت مي به تناظر يك

ن ديگـر  عيني و ملمـوس اسـت و ارگـا    و است كه اغلب مفهومي 4مبدأ يا منبع قلمرو
كه قلمرو مقصد يا ) كم نسبت به قلمرو منبع دست( داراي مفاهيم انتزاعي و ذهني است

هـاي   ساختارهاي بنيـادين، طـرح  مثابة  به ها انگاره ،ترتيب به اين. شود ناميده مي  5هدف
كشـف  هستند كه  ين مفاهيم موجود در ذهن انسانب طيتصويري ذهن و الگوهاي ارتبا

اي معنـايي و درك  هـ  بـرداري از بسـياري پيچيـدگي    موجب پـرده  ها به آنيابي  دستو 
  .ها خواهد شد ها و پديده تر ارتباط ميان عبارت آسان

  عرفان و ادراك به شيوة استعاري
. تـالش همـوارة انديشـة بشـري اسـت     هـا،   و درك آنهـاي گونـاگون    آگاهي از پديده

 ما را از جهان افزايش دهندتوانند قدرت ادراك  هستند كه مي مناسبها ابزاري  استعاره
 ها در قلمرو فلسفه و عرفان شرقي، كاركردي استفادة مكرر از استعاره). 74: 1380جينـز،  (

هـاي   كه حتي در قلمرو شعر، حكايت و داسـتان  شناختي و ادراكي يافته است، تا آنجا
. دگير استعاره صورت ميكمك بندي ادراك و بيان تجربة عرفاني به  عرفاني نيز صورت

ـ ] در گفتمان عرفان[هدف استعاره « اق از واداشتن به تفكر و ايجاد انگيزة آگاهانه و خلّ
گرايي و كشـف واقعيـاتي اسـت كـه پنهـان       ها به قصد تعالي طريق طرح چندگانة واژه

  ).39: 1375تيليش، ( »!ندا قدر آشكارند كه پنهان اند و يا آن مانده
اهيم در آن واضح و متمايز باشـد؛ بلكـه   زبان عرفان زبان روشن منطق نيست كه مف

مطالبي است كه بايد به گوش اهل آن برسـد و لزومـاً هركسـي توانـايي زبـاني      حاوي 
رسـاني   اينجاست كه استعاره رسالت پيام. تواند حقيقت آن را درك كند داشته باشد نمي

بـه   متافيزيـك و مفـاهيم انتزاعـي را    هـاي  كنـد تجربـه   گيرد و تالش مـي  را برعهده مي
ـ     ينا. يافتني تبديل كند مفاهيمي ملموس و دست ب ايـن  گونه است كـه گـاه شـاعر قال
بينـد و از ابـزار اسـتعاره بهـره      خود تنگ مي هاي  و تجربهها  قواعد را براي بيان انديشه

  .گيرد مي
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زمين است و در  هاي حكمت مشرق ترين بنيان ناپذيرترين و ژرف نور يكي از وصف
فلسفي نه فقط در حكمت ايران باستان، كه  -هاي عرفاني ين استعارهتر مقام يكي از مهم

هاي اسالمي، اين مفهوم  در قلمرو انديشه. در تفكر دورة اسالمي نيز بازتاب يافته است
هـاي   مطرح شده و نقطة پيوند انديشـه  كريم قرآنگسترده به شكل استعاره و تمثيل در 
يــن توانــايي را دارد كــه مقــوالت مفهــوم نــور ا. فلســفي و باورهــاي عرفــاني اســت

ماهيـت زبـان عرفـاني    . مفهوم كنـد را در ظرف استعاره » خداوند«ناپذيري چون  تحليل
شود هدف عـارف از كـاربرد اسـتعاره بـا هـدف ديگـران        اي است كه سبب مي ونهگ به

هـاي هسـتي و جـاي دادن     ، يافتن پيوند ميان پديده)عرفان(اگر شناخت . متفاوت باشد
ساختار منظم ذهني باشد، عرفان نيز به تناسـب معنـاي خـود نـوعي فعاليـت       ها در آن

شـود، نقشـي    كار گرفتـه مـي   هايي كه در اين حوزه به و استعاره آيد  شمار مي بهشناختي 
ــناختي دارد ــه . ش ــردن آن  تجســم بخشــيدن ب ــي و محســوس ك ــاهيم انتزاع ــا از  مف ه

 توانـد  ره در سـاختار جملـه مـي   گاه يك استعا. ترين كاركردهاي استعاره است برجسته
  .زمان حامل چند معنا و مفهوم باشد هم

شـود   اهميت كاربرد استعاره در بيان ادراكات شهودي به حدي است كه گفتـه مـي  
اي متعالي است، يـك راه   كشف يك استعارة مناسب در حيطة متافيزيك، كه حيطه

معنـاي كشـف   ويژة تفكر و يك شيوة شناخت است؛ زيرا كشف اين اسـتعاره بـه   
اي است كه گرچه بـه   و اين نكته هاي ظريف ساختار حقيقت است بعضي ويژگي

عنوان يك امر واقعي آگاهي متعالي به نهايت بديهي و بـه خـود پيداسـت، امـا در     
ار است كه عقـل انسـان آن را تنهـا در قالـب     سطح تفكر بحثي چنان ظريف و فرّ

   ).35: 1384ايزوتسو، (تواند درك كند  اي مي استعاره
اين است كه با كـاربرد اسـتعاره و مجـاز از راه زبـان بـه شـناختي از        تالش عارف

هاي شهودي عارف را تا مرزهـاي   ها توان بيان تجربه بنابراين استعاره. ها برسد ناشناخته
يـك از   گاه كـه هـيچ   ماند و آن آنجا كه زبان روزمره از بيان درمي. گسترانند نهايت مي بي

شود و كشف ناممكن را ممكن  ان راهگشا نيست، استعاره وارد ميدان ميكاركردهاي زب
عارف هنگام اتصال روح به جهان مـاوراء، از ادراكـات شـهودي خـود سـخن      . كند مي
اگـر او  . بديهي و روشن است بسيارشده كه براي وي  گويد؛ يعني از حقيقت تجربه مي

هـاي موجـود در    كـه از اسـتعاره   بخواهد اين تجربه را در ظرف زبان بريزد، نيـاز دارد 
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    ظـاهر   قلمرو محسوسات كمك بگيرد و ادراكات باطني و ذهنـي را بـه ابـزار حـواس
  . تشريح كند
اي  ، كاركرد ويـژه »بصري است ْمعرفت «انگارة ، نرفاار استعاري برخي از عدر تفك
واس، بينايي بيش از ساير حـ  اند تا به كمك حس ايشان همواره تالش كرده. يافته است

كه معرفـت   به همين علت است ،طور دقيق به. شناخت و معرفت را روشن كنند فرايند
توان بـراي   شود؛ پس مي نور ديده مي. نور پنداشته شده است در حوزة مورد بررسي ما

ظلمـت و تـاريكي    ،از ديربـاز . اي ماورايي و متافيزيكي از آن استفاده كرد انتقال تجربه
خـوبي   اي كـه بـه   عنوان اسـتعاره  بوده و نور و روشني به نادانياي براي جهل و  استعاره

آن شايد ايـن   علت. تواند ادراك و معرفت انسان را گسترش دهد كاربرد يافته است مي
چه را كه توانايي پندارد و هر مي شده باشد، شناخته ديدن  است كه بشر هرچه را كه قابل

گزارة  رسد نظر مي ، بهبه اين ترتيب. كند مي ، ناشناخته قلمدادرددست يافتن به آن را ندا
سيفي پرگو، (ها باشد  ها و زبان فرهنگ هاي بنيادين همة  از استعاره» استبصري  ْمعرفت«

هايي استفاده كنـد كـه    طور ناخودآگاه از استعاره كند به انسان تالش مي رو ازاين. 6)1389
م يكـي از ايـن مفـاهيم و    كـه گفتـي   چنـان  نايي و ادراكـات بصـري مـرتبط باشـد؛    با بي

ويژه در قلمرو شـناخت عرفـاني، نـور و     هايي كه بسيار نيز مورد توجه بوده، به استعاره
به لحاظ فيزيكي، تاريكي و نـور دو كيفيـت مـرتبط بـا حـس      . ظلمت و تاريكي است

بـه آن دليـل    شايددانايي است،  اما اينكه تاريكي همراه جهل و نور همراه. باصره است
  . علم، حس بينايي است به يابي ترين ابزار دست مهماست كه 
ها وجود دارد  شترك بينايي تمام انسانتأمل اينكه چون نور در تجربة مدرخور  نكتة

ة نـور بـراي تبيـين    شود؛ وقتي كسي از واژ اي مثبت تلقي مي طور ناخودآگاه مقوله و به
يد كه حال اين نور چيست كس در برابر آن نخواهد پرس گيرد، هيچ خود بهره ميعقيدة 

كـه در  نمايد؛ حال آن  مي چيز روشن و منطقي از آن پس همه. و چگونه ايجاد شده است
  . توضيح و توجيه است خود نيازمند ،اصل

  غزليات شمسمولوي و استعارة نور در 
اسـتعارة نـور تجسـم     ، بيش از هرچيـز در ديوان شمسويژه در  جهان عرفاني مولوي به

هاي ورود به اين جهـان كشـف و ادراك ايـن اسـتعاره      رو يكي از راه اينزا. يافته است
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مبهم،  گيري از مفاهيم و واژگان نوراني توانسته است معاني پيچيده و هرهوي با ب. است

نور براي مولوي كـاركردي شـناختي و   . عميق و حتي ناگفتني را به عرصة بيان درآورد
 ماننـد  هـاي نـور    آفـرين اسـتعاره   زيبـايي  كاركردهـاي تـوان   اگرچه نمـي  ؛دارد مفهومي

 ، پويايي تصاوير، ابهـام )ايجاز(انگيزي، تناسبات تصويري، فشردگي معنا در كالم  خيال
 ي با آگـاهي از ايـن مطلـب كـه درك هـر     رسد مولو نظر مي به. را نيز ناديده گرفت... و

شـود، نـور را    مـي  تـر انجـام   تر و دقيـق  مفاهيم انتزاعي با استعاره آسان ويژه ي بهمفهوم
جـا كـه نـور    از آن. اره گرفتـه اسـت  ترين متعلقات بينايي اسـتع  عنوان يكي از برجسته به
ازاي هـر   گويـان وجـود دارد و بـه    اي عيني در تجربة مشترك اغلب سخن عنوان ماده به

شود؛ استعارة  رك تصويري در ذهن همگان ايجاد ميسازي عيني، يك تجربة مشتتصوير
تصوير بكشد و در قلمرو شناخت نـوعي صـراحت و    اهيم انتزاعي را بهتواند مف نور مي
براي مخاطب به ارمغان آورد و مفاهيم ذهني و انتزاعي را قابـل   را مفهومي گريِ روشن

  .درك كند
عنـوان ابـزاري    آگاه در آثار خود از استعارة نور بـه خودطور نا الدين مولوي به جالل

كنـد   عالم ساده و عاري از جسم ارتباط برقرار مي براي تبيين هر آنچه با جهان غيب و
 گـردد  مولوي را كه بر مدار نور ميبراي اينكه بتوانيم نظام استعاري ذهن . گيرد بهره مي

  . گيريم مي هاي مفهومي بهره از فرمول انگارة ليكاف در قلمرو استعاره ،تحليل كنيم
شود كه  گاشتي آفريده مين غزليات شمس، در »بصري است ْمعرفت «بر بنيان گزارة 

اين گـزاره  . »نور است ْتمعرف«: قلمرو مبدأ آن نور، يكي از متعلقات حس بينايي است
اما آنچه جاي تأمل و . شود مي نمودار ديوان شمسساخت  عنوان انگارة اوليه در ژرف به

 دربارةزند، شناخت  ت و شناختي كه مولوي از آن دم ميبررسي دارد اين است كه معرف
 را شكل داده است و هاي شمس غزلمقوالت انتزاعي و نامحسوس است كه محوريت 

شواهدي نيز وجود دارد كه در  اما. شود ها پرداخته مي به اين انگاره فقطدر اين تحقيق 
كنـد كـه در بسـياري مـوارد بـا قلمـرو        اي يـاد مـي   هاي استعاري ها مولوي از انگاره آن

با گفتمان آيـين اسـالم    آشنا  خورد و براي خوانندة مقدسات و معنويات ديني پيوند مي
، 526، 571، 69، 1110هـاي   غـزل : 1384مولـوي،  . نك( مانند وضو نور است ؛محسوس است

 .)117و  819، 867، 909، 979، 1307، 1324هـاي   غـزل   همـان، ( قرآن نـور اسـت   ،)406و  524
ســترده و چنــدين يــك اســتعارة گ ،»نــور اســت ْتمعرفــ «عــالوه بــر اســتعارة كــالن 

درون همـان اسـتعارة كـالن     وجود دارد كه همگي غزليات شمساستعاره  نيز در  خرده
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  معرفت بصری است: استعاره در بافت عرفان كالن
  

 

كالن استعاره ذهن   
 موالنا:  جهان غيب 

  نور است 

  نور به مثابه وجود

        نور به مثابه خدا
 

 نور به مثابه انسان كامل 

  نور به مثابه خوراك

نور به مثابه  مكان
 

  نور به مثابه وسيله هدايت

بـراي تحليـل و    بستري مناسب »نور است ْتمعرف « 7استعارة كالن. پذيرند صورت مي
عنـوان انگـارة    اي كـه بـه   استعارة گسترده است؛نظر مولوي مورد تبيين مقوالت انتزاعيِ

جهـان   :شـود  خالصه مـي ه گزاراين اين انگاره در . نگاره ارتباط داردثانويه با نخستين ا
  .نور است) ماورا( غيب

خـود را بيـان    يمتافيزيكهاي  كند تجربه ه مولوي كه در مقام عارف تالش ميدر نگا
. نـوراني دارد  كند، هر آنچه با جهان ملكوت و عالم غيب ارتباط داشته باشـد سرشـتي  

شود قابل  هاي خردي كه از آن استعارة گسترده ناشي مي رهچگونگي اين تفكر در استعا
  :ازندا هاي خرد عبارت اين استعاره .دريافت است

اي بـراي حركـت،    اسـتعاره : مثابة وجـود، اصـالت و بقـا    به) خورشيد و آفتاب( نور. 1
   ؛بخشي و بازگشت به اصل حيات

 ؛ناپذير خداوند لبه مفهوم تحلي هاي براي اشار استعاره: مثابة خدا نور به. 2
الحق تبريز در مقام عارف واصل و مراد  نورانيت پير و شمس: مثابة انسان كامل نور به. 3

 ؛مولوي
 ؛خواري عارفنور: مثابة خوراك نور به.  4
 ؛هاي نوراني شهرها و اقليم آرمان: مثابة مكان نور به. 5
 .مثابة چراغ هدايت و روشناي اميد نور به. 6
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  بازگشت به اصل خويش: وجود، اصالت و بقا ةمثاب نور به. 1
از ميـان  . پيش از مولوي بزرگان ديگري نيز به ارزش واالي استعارة نور پي برده بودند

الدين سـهروردي از مفهـوم اسـتعاري نـور بهـره       فيلسوفان اسالمي بيش از همه شهاب
آغاز و انجـام جهـان و    مام مراتب هستي، درجات معرفت،ت او،از ديدگاه . گرفته است

. وراالنوار استو همة انوار تجلي ن استتطورات نور  ءبختي انسان جز سعادت و نيك
از نـور   سراسـر جهـان   به ايـن ترتيـب،  . كند تر از خود را پديدار مي هر نوري نور نازل

با بينشي اشراقي و انفسي نور  ،در انديشة سهروردي. ه استبرآمده و بر نور استوار شد
 اين انديشه پس از وي به شكلي پيوسته. در انديشة فالسفه گرفته استرا جاي وجود 

نور نيز مانند وجـود داراي شـدت و ضـعف و     ،به بيان ديگر .و ديرپا تداوم يافته است
ترين واقعيت ملموس و تجسـم   فهم ترين و قابل عنوان روشن تواند به مراتب است و مي

  . كار گرفته شود براي تبيين استعاري وجود بهعيني 
: شـود  رجسته حاكي از همين نگرش ديـده مـي  ب ةهاي مولوي نيز يك انگار در غزل

هـاي   زمينـة بسـياري از اسـتعاره    اين بينش به صورتي گسترده در پس .نور وجود است
 كـالن همه ذيل همـان اسـتعارة    با اين. ، وجود دارداست كار گرفته خردي كه مولوي به

سرچشمة نورهـا   در نگاه عرفاني، گيرد؛ به اين دليل كه قرار مي» جهان غيب نور است«
كنـد، حـاكي از    آنچه مولوي در اشعار خود مطرح مي. از متافيزيك و جهان غيب است

هرگونـه تصـويري كـه در چشـم نمـودار       ،به لحـاظ بصـري  . استعاره است همين كالن
شـود كـه مولـوي بـراي تبيـين       مين امر سبب ميه .شود، به عنصر نور وابسته است مي

  .8وجود از اين پديدة بصري بهره ببرد
بازگشت به اصل خويش خواهشي است كه همة موجـودات عـالم بـه طـور ذاتـي      

حتـي ذراتـي كـه در هـوا      ،كه در بـاور پيشـينيان   چنان. كنند درون خويش احساس مي
اند تا شـايد   در حركت -است كه اصل آنان -اند نيز همواره به سوي خورشيد سرگردان

در  ،غزالي بنا بر ديدگاه .)507/ 1: 1377 شميسا،( دشونبتوانند جذب آن سرچشمة حقيقي 
اند و چون  سره براي رسيدن به آن اصل نور در تالش كه يك شماري هست دنيا انوار بي

پس بـاز  همتـا  اند، به آن نور بـي  ري را كه درونشان به وديعه داشتهدست يابند، نو به آن
  ).15: 1364غزالي، ( دهند مي
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 .كند بسيار تأكيد مي ،مولوي بر لزوم فناي نفس در برابر خداوند كه نفس كلي است
ـ     همةو بر اين باور است كه ا وجـود   هموجودات مانند آبگيرهايي كـه از يـك چشـمه ب

 اسـاس . گردنـد  گيرند و بعد نيز به سوي او بـازمي  ت ميئاز وجود خداوند نش ،آيند مي
ـ خداي تعالي است و بـاقي موجـودات در برابـر هسـتي او فقـط وجـود ظ       ،هستي ي لّ

د و هسـتي اشـياء بسـته بـه     چيز غير از او وجود واقعي نـدار  زيرا هيچ ؛دارند) اي سايه(
وي بـا  . اي است از مهر وجود او كه بقايش بسته به نور اسـت  سايه ةمثاب و به هستي او

دو مبحـث كليـدي در قلمـرو     ،طـور اسـتعاري   ه بهرگرفتن دو واژة خورشيد و ذ كار به
خورشيد كه در جهان ملك مظهر ابهـت  . كند مطرح مي عرفان اسالمي يعني فنا و بقا را

هستي مطلق و پروردگار جهـان   نماياندنعنوان محملي نيك براي  به ،و نورپاشي است
  :ستپراكنده ا ية ناچيز سمبل اجزاذر ،كار برده شده است و در مقابل به

 آفتابي ني ز شرق و ني ز غرب از جان بتافت
  

 وار آمد بـه رقـص از وي، در و ديـوار مــا     ذره  
  

ــال ذره   ــون مث ــاب   چ ــي آن آفت ــدر پ ــم ان  اي
  

 رقص باشد همچو ذره، روز و شـب كـردار مـا     
  

  )    100 غزل :1384مولوي، (
  :شود چنين ترسيم مي نظر مولوي اينگاره استعاري موردان

  ه فاني استي است ــــــــــــــــ ذرخورشيد باق
ديگري است كه مولـوي بـه وسـيلة آن     ةپيوستن و محو شدن سايه در آفتاب نيز انگار

  :كند همين معنا را به مخاطب منتقل مي
  ــــــــــــــــ سايه فاني است آفتاب باقي است

 ،همـه  بـا ايـن  . ود آفتاب دانسته شـده اسـت  سايه طفيلي وج بارها كلّيات شمسدر 
توانند در محضـر خورشـيد زنـدگي كننـد و موجوديـت       دانند هرگز نمي ها كه مي سايه

دارند و همواره در او مي آويزند تا در او فاني  يابند، باز هم دست از دامان آفتاب برنمي
   :شوند

 سايه نوري تو و ما جمله جهان ساية تـــو 
  

 نور كه ديده است كه او باشد از سايه جدا  
  

 عجـب  آن نـور  ده دست طلب سـخت در سايه ز
  

 تا چو بكاهد بكشد نور خـدايش بـه خـدا     
  

 شــرح جـــدايي و درآميختگــي ســـايه و نـــور  
  

ــددا      ــعف م ــت بض ــئن جئ ــاهي و ل  ال يتن
  

ــاية او    ــبب س ــه س ــر چ ــود و ه ــبب ب ــور مس  ن
  

ــببا      ـــكل س ــل اهللا لـ ــد جع ــببي ق ــي س  ب
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 ــب ــاد مســ ــدگر افتــ ــة همــ ــببآينــ  ب و ســ

  

 نديد آينه را است هر كه نه چون آينه گشته  
  

  )65غزل (
 ،گيرد كار مي هايي كه مولوي براي نشان دادن مفهوم فنا و بقا به يكي ديگر از استعاره

خـود رمـزي    ،آفتاب در گفتمان تصوف پيش از مولوي. رويارويي شمع و آفتاب است
تـر از آن در ايـن جهـان     پايان؛ حقيقتي كه برتـر و روشـن   است از حقيقت مطلق و بي

ست كه آفتاب همواره نورفشان است و ساير ا رو هم ازاين. خورد چشم نمي س بهمحسو
خرده نورها نيز همگي عاشق نور اويند و براي بـاقي  . كند نورها را در خويش محو مي

هـا و خطرهـا كـه     بازي چه جان ه آنكوشند و براي پيوستن ب شدن در نور اصيل او مي
بريده اسـت كـه در پيشـگاه    پيشـه، شـمع سـر    قباختگان عاش يكي از اين جان! كنند نمي
بخواهد از فناي صفات عاشـق در   عارف  گاه كه آن. رود و از ميان مي شود ب فنا ميآفتا

كند و بر اين  معشوق سخن بگويد، آن را به فناي زبانة سركش شمع در آفتاب مانند مي
گردانـد  يشمع است كه او را جذب نور مطلق آفتـاب مـ   نورناكيِ باور است كه صفت 

و آن را از هـر   گويـد  مـي مولوي از فناي شمع در نور آفتاب سخن . )717: 1367شيمل، (
   :ددان  مي گونه حلول و اتّحادي بري

ــد   ــار ش ــق اظه ــرار عش ــه را اس ــر ك  ه
  

ــاري ز   ــت ي ــد  آن رف ــار ش ــو ي ــه مح ك
  

 شــــمع افــــروزان بنــــه در آفتــــاب
  

ـــار شــد     بنگــرش چــون محــو آن آثــ
  

 نـور شـمع   نيست نور شـمع هسـت آن  
  

 هـــم نشـــد آثـــار و هـــم آثـــار شـــد  
  

ـ هم  ، ايـن نـار تــــن  ان در نـور روح چن
  

هم نشد ايـن نـار و هـم ايـن نـار شـد         
  

 جوي جويان است و پويان سوي بحـر 
  

ــد      ــار ش ــرق درياب ــون غ ــود چ ــم ش   )337 غزل(                  گ
  :است آيد، اين دست مي بهاي كه به شكل استعاري از كالم مولوي  انگاره

  باقي است ـــــــــــــــــــــ شمع فاني است) خورشيد( تابآف
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  ناپذير خداوند اي براي تبيين مفهوم تحليل مثابة خدا؛ استعاره هاي آن به نور و درپيوسته .2
عاري از اسـت هـاي بشـري، فهـم روشـن غير     در حوزة دين، فلسفه، عرفان و ساير دانش

نيافتني  ستعاره تا اندازه اي اين حقيقت دستكنيم با كاربرد ا خداوند نداريم و تالش مي
مولوي نيز براي رسيدن به اين هدف از استعارة . توان و درك بشر ساده كنيم را در حد

. بهـره گرفتـه اسـت   ... هاي آن يعني خورشيد، آفتـاب، شـمع، چـراغ و    نور و درپيوسته
 ة حـواس آن از حـوز  9هـاي تصـويري    نـور و خوشـه   ،نظرية استعارة شناختي اساسبر

ظاهري و ادراكات حستـا مفهـوم   اسـت  كار گرفته شـده   وسيله به/ به ي به عنوان مشبه
توان با در نظر داشـتن دو   بنيان مي بر اين. دشوهدف تبيين / عنوان مشبه انتزاعي خدا به

  :هاي مولوي نگاشت قلمرو مبدأ و مقصد، چند گزارة منطقي زير را نظر به گفته
  .خداوند نور است -
  .خداوند چراغ است -
  .خداوند خورشيد است -
  .خداوند آفتاب است -
  .خداوند شمع است -

سو با امري انتزاعي يعني خداوند و از سوي ديگر بـا   ناخودآگاه ذهن مولوي از يك
 ،ضمن اينكه براي درك و كشف بهتر ايـن قضـيه  . يابد اموري بصري و عيني ارتباط مي

تـا كـار    آورد هاي زبـاني خـود مـي    أ را نيز در عبارتقلمرو مبد ةهاي برتر انگار ويژگي
، مفهوم »خدا نور است«او برپاية نخستين انگاره يعني  .تر شود خواننده در دريافت ساده

هـاي نـور را بـه خداونـد نسـبت       كند و تمام ويژگـي  خداوند را تبيين مي ناپذير تحليل
كاربرد اين اسـتعاره در  . شود مفهوم ظلمت نيز پديدار نمي ،نوري كه اگر نباشد. دهد مي

 ي اسـت و هـ هـاي ال  در اين قلمرو نـور از نـام  . داردريشه فرهنگ اسالمي و قرآني نيز 
. ؛ يعني ظهور حق در همة آفريدگان»الظّاهر« تجلّي خداوند است در اسم ،مقصود از آن

شـود؛ يعنـي علـوم     هاسـت اطـالق مـي    گاه نيز اين نور به هر آنچه آشكاركنندة پنهـاني 
هر آنچه را غير خداست، از دل  د وشو اي اعطا مي اي كه با ارادة پروردگار به بنده نّيلد

ديدگاه عرفا نور پروردگـار  از  ،رو ازاين). 148: 1372عبدالرزاق كاشاني، ( افكند او بيرون مي
   .گر است جا جلوه در همه
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عـالم   همـه . آفتاب برآمد به چراغ حاجـت نيسـت  . لقد أَغني الصباح عن المصباح

بايـد؛ همـه عـالم     بايد؛ همه عالم رياحين است، بوينـده مـي   دليل است، نگرنده مي
ت گـر بـر سـر تـو     آفتاب برآمد اي نگارين دير اس: بايد ترياق است، مارگزيده مي

  ).492/ 6: 1361ميبدي، ( است نتابد از ادبار
   :گويد چنين مي در شرح آشكاربودن نور پروردگار فيه ما  يهفمولوي در 

هـا نباشـد از    زند؛ اگر ايـن دريچـه   برون مي ...هاي چشم و گوش آن نور از دريچه
اي در پيش آفتـاب كـه    زند؛ همچنان باشد كه چراغي آوردههاي ديگر سر ب دريچه

. نياوري، آفتاب خود را بنمايد] هم[اگرچراغ ! بينم؛ حاشا آفتاب را با اين چراغ مي
  ).8( چراغ است] به[چه حاجت 

ترين مباحث خداشناسي، بحث دربارة چگـونگي و    اصلي ديگر يكي از هيديدگااز 
هـا،   اين مباحث همواره مورد توجـه فرقـه  . است چوني ذات و صفات و افعال خداوند

از آنجا كه مولوي بسيار تحت تأثير . است بودهمذاهب اسالمي و غيراسالمي  ها و آيين
اي اشعار خود براي تفهيم مطلـب  ج و در جاي احاديث و روايات مذهبي بودهآيات و 

اين ويژگي . ها و صفات خداوند نيز ياد كرده است ها سود برده، از نام به مخاطب از آن
  :است نمايان كليات شمساي نيرومند در  گونه به

 در رنگ كجا آيد در نقش كجـا گنجـد  
  

 نوري كـه ملـك سـازد جسـم بشـر مــا را        
  

 معـراج اسـت   ةفرمود كه نور من مانند
  

 شكات و زجاجه دان، سـينه و بصـر مـا را   م  
  

  )78 غزل(
عنوان نـام پروردگـار بهـره     از واژة مقدس نور همواره به اوتأمل اينكه  نكتة درخور

ذهن  از اين پس اسما و صفات پروردگار. وناگون آراسته استبرده و آن را به صفات گ
بـه بيـان    . يز هسـت نظر مولوي ندهد كه مورد خواننده را به جانب نوري برتر سوق مي

تعميم بدهد و بـا   را» خدا نور است«مولوي بر آن است تا همان انگارة استعاري  ،ديگر
مخاطب  كند و ابهام را از ذهنهاي گوناگون جنس اين نور را روشن  استفاده از صفت

  :بزدايد
چو نفس كل همه كلي حجاب و روپوش است 

  

ــاني    ــه نيســتش ث ــت ك ـــتاب جالل  ز آف
  

ــري اســت آفتــاب  از ــه از غــروب ب ــديمي ك  ق
  

 نه دلوي بود نـه ميزانـي   نكه نور روش   
  

 چـه كاشـت خمـوش   آن يكان بنمايـد هــر   يكان
  

 هـا ز در ربانــي   كه حامله است صدف  
  

  )1127غزل (
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هايي كه با واژة نور ساخته شـده،   عالوه بر استعاره غزليات شمسكه گفتيم در  چنان
خـدا آفتـاب   «ة انگـار  از .يجاد استعاره مؤثر بوده اسـت واژگان درپيوسته با نور نيز در ا

اسـتفاده شـده    ت و عظمـت خداونـد  براي توصيف ازلي» خدا خورشيد است«يا » است
يكي اينكه خداوند منشأ نور  :گيرد مي اين استعاره دو هدف متفاوت را پي كاربرد. است
ديگـر اينكـه    و داردپيوندي ديرينه و بر بنيان تفكر اشراقي با آفرينش موجودات  است

  . آورد عظمت آفتاب را پيش چشم مخاطب مي
هايي است كـه در   هايي چون خورشيد و آفتاب از پركاربردترين واژه اگرچه استعاره

گاه واژگان ديگري نيـز   شده، استفاده روشني پروردگار براي نماياندن سرّ كليات شمس
همـواره از عناصـر و اجسـام    آدمـي  . رسـانده اسـت   ياريبه شاعر  ادر بازتاب اين معن

موجود در جهان خارج از ذهن خود براي توصيف و تجسم تفكرات ديني خويش بهره 
ت آن پيوند شـگرفي وجـود دارد،   از آنجا كه ميان ذات پروردگار و نوراني. گرفته است

اي بـراي شـناخت و    اطني ارتباط برقرار كند، استعارهب هر آنچه با نور در قلمرو حواس
هـا هنگـام نيـايش     چـراغ « در برخي اديان و مذاهب بشـري . آيد شمار مي بهخدا ادراك 

چـراغ   ،در نگـاه مولـوي  ). 41: 1384 غـراب، ( ».هـا هسـتند   خورشيد يا آتش، جانشين آن
از   كـاربرد چـراغ در مقـام اسـتعاره    . است اي نيك براي توصيف نور آفريدگار استعاره

كه چراغ از ابزار هايي دارد و آن اين اب تفاوتبا كاربرد نور و خورشيد و آفت ،پروردگار
 ،»خداوند چراغ اسـت « ةانگار. ساخت بشر است و نور محدودي نسبت به آن دو دارد

بـه زنـدگي روزمـرة بشـر بسـيار       ،)32نـور،  ( همراه دارد هايي از قرآن نيز به كه البته مايه
ويژه قشر متوسط  به ،ناين استعاره از استعارة خورشيد و آفتاب براي انسا. نزديك است

  :تر است درك  تر و قابل ، محسوسجامعه
ـــي را   ــاع آسمان ــد مت ــتري باي ــارد مش  عط

  

 مهي مريخ چشم ارزد، چـراغ آن جهـاني را    
  

 چشمي مقترن گردد بدان غيبـي چـراغ جـان     چو
  

ــاني را      ــان نه ــه او، قرين ـــي قرين ـــند ب  ببي
  

   )71 غزل(

نماد ناچيزي اسـت و بـا طلـوع خورشـيد      شمع نيز كه خود در رويارويي با آفتاب
. پايان خداوندي است گونه نمودي ندارد، گاه در غزل مولوي نمودگار نور بي ديگر هيچ

بـودن را از ذهـن مخاطـب دور     هاي خاص خـود شـائبة مـادي    ويژگيبا اما اين شمع 
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تر شـدن   شود؛ همواره روشن است و براي نوراني گاه ذوب نمي شمعي كه هيچ: كند مي
 بخـش خورشـيد و هـر    اش نيست؛ اين شمع خود نيروي زنـدگي  دن فتيلهيازي به برين

نيـز همـان ويژگـي چـراغ را     » خداوند شمع اسـت « ةانگار. شيء نوراني ديگري است
   :داراست

ـــون را  ــودا و جنـــ ــوزانيم ســ بســ
  

ـــون را    ــوج خـ ـــر دم م ــاميم، هـ  درآش
  

ــف دوزخ ـــم  حريــ ــامان مستيــ  آشــ
  

ـــقف سرن    ــكافند سـ ــه بش ـــگون راك  ـ
  

 چـــه خواهـــد كـــرد شـــمع اليزالـــي
  

ــن دو شــمع ســرنگون را     فلــك را و اي
  

    )87غزل (
  مثابة انسان كامل و ولي حق نور به .3

هاي پركاربردي كه با استفاده از نور در قلمـرو عرفـان و فلسـفه تبيـين      يكي از استعاره
راي دريافت مفهوم ب ، عارفاندر حوزة عرفان عملي و نظري. ، انسان كامل استشود مي

مسلك نيز از اين  شاعران عرفان .اند  انجام داده هاي بسياري و عظمت انسان كامل تالش
  . اند امر غفلت نكرده

 ايشان را ازو  فراوان قائل استاولياي حق قدر و منزلت براي  فيه ما  فيهمولوي در 
در . مولوي آشكار استنورپاشي اين بزرگان بر . داند مي نياز بيتعظيم و تكريم ديگران 

خواهد بر بلندي نهاده شـود، بـراي    ايشان چونان چراغي است كه اگر ميل ثَم او،نگاه 
چـراغ   زيـرا تفاوتي ندارد؛  نه براي چراغ به ديگران است واگر رساني فيض و نوربخشي

 ي الهي از نور سرشته شده اسـت؛ اولياوجود  بنيان و خميرة. نوراني است حال در همه
انـد و   توجه بيپردازي اين دنياست،  و آستانه و ذيل كه ويژگي مجلسبه صدر رو  ازاين

از آنجا كه اولياي حـق  . )103: 1369، مولوي( انديشند معشوق خويش ميشادباش تنها به 
واسطة فيوضات خداوندي بر زمين و زمـان هسـتند، در نظـر مولـوي بـه نـور نمـوده        

شمسـي كـه بـه نـور      ؛شمس تبريزي اسـت  ،وييكي از اين اوليا در نگاه مول. شوند مي
مثابـة خورشـيد    جا نور پاشيده و به كس و همه خويش همگان را راهبري نموده؛ بر همه

همچنين وي گاه تجسم پروردگار و  .بخش زمين و زمينيان است آسمان معنوي، روشني
مقـام   اسـت كـه مولـوي    رو ازايـن . گاه نيز مظهر كامـل خليفـة الهـي در زمـين اسـت     
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» نور اوليـا «الدين را حتي از اولياي الهي نيز برتر دانسته و در شعر خويش او را  شمس
  .كرده استخطاب 

اند و از جنس  ة پيامبران از يك نور آفريده شدهدر روايات مذهبي نيز آمده است هم
ايشـان بـراي    ةيك مالزم وجود ديگري است و همـ وجود هر ،به بيان ديگر. يكديگرند

كارگيري استعارة نور  مولوي با به. كارند دف واال در جهان هستي بههيابي به يك  دست
دهـد و در   ا برابر كافران و مشركان قـرار مـي  ، او ر)ص( براي توصيف حضرت محمد

كند ياد مي )ص( ت محمدبرخي شعرها از ظلمت دروني كافران در مقابل نوراني.  
 ،بـاز از دير. ني اسـت ، هالـة نـورا  مطرح شده ديوان شمسكه در  از مباحث ديگري

ايـن امـر در   . بوده استهاي نوراني براي اشخاص مختلف سمبل قداست و پاكي  هاله
ـ    خـورد؛  چشـم مـي   به نگارگري اسالمي نيز پيـامبران   ةتصـويري از چهـر   ههـر كجـا ب

خطـي از  اي  نسـخه در  .راني گرداگـرد آن را فراگرفتـه اسـت   اي نـو  خوريم، هالـه  برمي
شود، تصاويري از پيامبر اكرم بـا هالـة    دينبورگ نگهداري ميگاه اكه در دانش الباقيه آثار

فا   ضـة رونـويس   همچنين در نسـخة دسـت   .شود شكل و نوراني ديده مي اي دايره يالصـ 
تصويركشـيده   را در بغل داشته بـه ) ص(كه محمد  خواند حليمه، داية پيامبر، درحالي مير

) ص(د پيرامـون سـر محمـ    -چـك چه كواگر -شده است و نقّاش از ترسيم هالة ويژه
جمله سليمان، صـالح، نـوح، ابـراهيم و    ديگر از پيامبران در تصاوير. است نكردهغفلت 

 بهـان بقلـي شـيرازي   روز). 192 -189: 1384غراب، ( خورد چشم مي عيسي نيز اين هاله به
ناميده و بر آن است كـه  » آفتاب عالم ازليات«را  )ص( د، حضرت محم)ق606 -522(

ايـن اشـارت   ). 19 -18: 1349( كنـد  ون خورشيد بر ساير آفريدگان نور نثار مـي او همچ
 كليات شمسهمچنين مولوي در . ارتباط با جمال نوراني آن حضرت نيست بيروزبهان 

  :ديگر را به روشني روز مانند كرده است از پيامبران هرة نوراني رسول اكرم و برخيچ
م مسلم گشت دلداري تو را، اي تو دل عال

  

 را، وان دم تو را باشـد  و بخشي ت مسلّم گشت جان  
  

كه دريا را شكافيدن بود چـاالكي موسـي   
  

نـور مصـطفي باشـد     قباي مـه شـكافيدن، ز    
  

    )249 غزل(
 ما ةدوش نبد نور تو در حلق! شمع جهان

  

 راست بگو شمع رخت دوش كجا بود كجـا   
  

 كـز هـوس ديـدن تـو     سوي دل ما بنگر،
  

 او حسن تـو بگشـاد قبـا    كه در اجدولت آن   
  

   )65 غزل(



   10شمارة/  3سال                                                                                            106

  :كند مثابة انسان كامل را روشن مي هاي زير پيوند نور به انگاره
  .نور است) ...و اوليا، پيامبران(انسان كامل -
  .انسان كامل شمع است -
  .انسان كامل چراغ است -

  نورخواري و نورنوشي: نور به مثابة خوراك .4
انبيـا و اوليـاي   الم ملكوت و جهان ارواح پاك ارتبـاط دارد،  كه با ع ماوراييدر نگاهي 
 به امور جسماني و مـادي  رو ؛ ازايناند شده سره روح محض و نور مطلق يك پروردگار

كند، بـراي ايـن    نياز مي جسم بشر را بي فقطكه جهاني  هاي اين خوراك. ندارند توجهي
 هـاي آسـماني    سـفره  هرا بـ چشـم خـويش   به همين دليـل   ؛اي ندارد بزرگان هيچ فايده

هيچ موجودي در زمين نيست كـه بـراي    گويد مي البحرين مجمعابرقوهي در . اند دوخته
اش نيازمنـد   نياز باشد و هركس به حسب مقـام و مرتبـه   بقاي خود، از خوردن طعام بي

 :  ترين غذا براي روح نور است ، مناسباز عارفان ديگر و بسياري اودر نگاه . غذاست
چيـز سـزاوار آن چيـز    ور آن چيز باشد و طعام و شراب هرچيز فراخغذاي هر اما

تـر از او كـس نيسـت، چـون از      حق است و مقرب ةكه عقل، كه خليف باشد؛ چنان
ثبوت به فضاي وجود آمد، گرسنگي بر او غالب شد؛ حق تعـالي و تقـدس    ةشيش

طبخ امكان به بارگاه بقاي او را خوانساالري به قدرت داد، تا خوان آفرينش را از م
اعيان كون و افـراد مكونـات، كأسـات و قصـاع      ةوجوب حاضر كرد و بر آن مايد

هاي االهي مـأكول و مشـروب گشـت و در هـر كاسـه،       خوردني بودند و حكمت
نهاد فكـر، دهـان عقـل     ...؛ و چون خوان آراسته پيش نهادچندگونه مطعومات بود

اند كه سر به خوان  تدياننباتات هم مب و.. .؛ بصيرت، گلوي او شد ةگشت و باصر
خورنـد و ناشـي و نـامي     اند و از اين خوان غذاي خاكي و آبـي مـي   بردهخدا فرو

 ]نـه [هاي االهي خورنـد   چند از خواندان و هر و باقي بر اين مقياس ميشوند  مي
  .)234: 1364(پذير گردد  گرسنگان را سيري حاصل شود و نه انواع غذاها، نقصان

د، بر آن است شمار را غذاي جان و روح بشر مي» نور عقل«نيز ضمن اينكه مولوي 
اندك از غذاهاي مادي و دنيايي بريده شود تـا شايسـتگي خـوردن     بايد اندك كه سالك 

و بـه   نـد مـادي گـذر نك  غـذاهاي  تا آدمـي از   ،اودر نظر . هاي نوراني را بيابد خوراك
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. محرم درك اسرار حـق نخواهـد شـد   ، هاست دست نيابد خوراككمال كه نورخواري 
و قابليـت   آيـد  شـمار مـي   بـه خـوراكي برجسـته    اينجاست كه نـور در مقـام اسـتعاره،   

گيرد و به مقصد و مقصـود خـويش    عارف چون نور بخورد، جان مي. سيركنندگي دارد
  :رسد مي

ست غير اين خـوان  ا خواني دگر
  

 لوت خورند اوليـا سـير   تا   
  

هـاي   استعارة مي يا شراب يكي از رازآلـودترين اسـتعاره   عالوه بر خوراك نوراني،
بيش از هر واژة ديگـري در ايـن قلمـرو داراي     وموجود در ادب عرفاني فارسي است 

هـاي   هاي كامل پس از سـپري كـردن راه   اولياي خدا و انسان. ابهام و چندمعنايي است
تواننـد   ميفقط آنجا كه شوند تا  ور ميهاي دنيايي، سراپا ن دشوار و گذشتن از دلبستگي

ها را ازلي و  مستي انسان نرفااع. كنند كنند و به شراب نوراني رفع عطش نور را هضم 
در عهد الست بر عالميان مـؤثر افتـاده    ند و بر اين باورند كه شراب الهيا ديرپا خوانده

 رو يـن هم ازا. اند خودبيني شده را فراموش كرده و دچار »گفتن بلي«است؛ اما برخي آن 
كند تا او به نيـروي بـادة خـويش     ست كه مولوي از ساقي ازلي به دعا درخواست ميا

و » نور خـوراك اسـت  « ةدو انگار. و غرور را از سر همگنان وي دور كند خودپسندي
   :خورد چشم مي هاي موالنا به از رهگذر بررسي غزل» ور شراب استن«

 من سـر نخـورم كـه سـر گـران اسـت      
  

ــه    ـــاســتخوان اسپاچــه نخــورم ك  تــ
  

ــت   ــان اس ــم زي ــه ه ــورم ك ــان نخ  بري
  

 من نـور خـورم كـه قـوت جـان اسـت        
  

   )181 غزل(
 مي جان را به جز جاني ننوشد

  

 كه جسـماني مـي انـور نگيـرد      
  

 نه هر ابري حريـف مـاه گـردد   
  

 كه اختر را به جز اختـر نگيـرد    
  

  )   281 غزل(     
  از نور شهر آرماني برساخته: مثابة مكان نور به. 5

اش بـه تنگسـتاني تاريـك     گستردگي و فراخـي  ةجهان در نگاه عارفان و صوفيان با هم
عـالمي كـه ايشـان در آن سـير و      .بسيار دشـوار اسـت   ماند كه زندگي كردن در آن مي

عارف بر آن اسـت   .هاي بسياري دارد كنند، با دنياي محسوس معقول تفاوت سلوك مي
ستن به نـور  نين براي پيوچاو هم. ه عالم ظاهر سفر كندو به كن بگذرداز بند تعلقات  تا
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ي است كه نشاني از ظلمت شهر آرمان دست يافتن به و در پي ومحض همواره در تكاپ
و نور آفتاب پروردگار در آنجا همواره تابان  يستجهاني در آن ن هاي اين ماده و تيرگي

الم ملكـوت اسـت؛   همان جهـان غيـب و عـ    اين شهر آرماني و كامل. و پرفروغ است
ـ      چوني و ست و دركنما جهاني كه هست نيست  اچگـونگي آن، تنهـا بـراي اهـل معن

هـاي ايـن عـالم آن     از ويژگي .اند نيز ناميده» عالم امر«چنين عالمي را  .پذير است امكان
رو داراي طـول، عـرض و مسـاحت     ازايـن  ؛در تضاد با عالم اجسام قرار دارداست كه 

). 210:  1352، الـدين رازي  نجـم ( است شده ن، بدون زمان، ايجادكُ نيست و تنها با اشارت
: 1341( اسـت ناميـده   دريـاي ظلمـت  را  لكم جهان و درياي نوررا  نيز ملكوت فينس

نيـز از نـور سرشـته شـده      جهـاني  ماورايي و آناز ديدگاه مولوي اين قلمروهاي ). 163
   :كند استفاده مينيز از استعارة نور  براي تبيين اين عوالماو . است

 گر چرخ و عرش و كرسي از خلق سخت دور اسـت  
  

بـرآيم    بيداد و خفته هر دم مستانه مـي   
  

 آنجا جهان نور است، هـم حـور و هـم قصـور اسـت      
  

 شادي و بزم و سور است، بـا خـود از آن نيـايم      
  

  ) 642 غزل(
 گفته اند كـه . دل است ،دمد يكي ديگر از مشارق عرفاني كه خورشيد حق از آن مي

اگر چندين هزار عـرش و هرچـه درون آن    كه چنان ؛است فراخ بسيار عارف قلمرو دل
اي از دل عارف قرار دهند، او از اين حال  ها را در گوشه ها و زمين آسمان ةو هم است

او بـه  . گر است اين انديشه در اشعار مولوي نيز جلوه. )41: 1343، مبلّغ( 10دشو  باخبر نمي
استعاري، دل را  يدر نگرشمولوي ؛ داند ميگاه خورشيد حق  اره، دل را طلوعمدد استع

و پروردگـار را در قلمـرو    دانـد  مـي در عالم روحاني با مشرق در عالم جسماني برابـر  
كه عظمت خود  تا زماني؛ اين خورشيد پندارد ميملكوت چون خورشيد در فضاي ملك 

  . دشو  ميگاه خورشيد حق قلمداد  را حفظ كند، برآمدن
بـار دوم شـد در عمـل    ، ه كه نقـاش ازل ـبرج

  

 معلـم زنـد   ةبدل بر كسـو  هاي بي تا نقش   
  

 دم بـرق او  رحق دل شرق او، شرقي كه ه خورشيد
  

 هم جهد، بر عيسـي مـريم زنـد   دا ةبر پور  
  

  )235 غزل(
استعاري اسـت كـه محـل تـابش نـور      ديگر  هاي دير مغان از مكان ،در نظر مولوي

تأكيـد شـده و ايـن     به آن بسيار يكي از تفكراتي كه در گفتمان عرفان. استپروردگار 
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چنانچـه عـارف    :ايـن اسـت   ديگر ازجمله اسالم متمايز كـرده  هاي طايفه را از گفتمان
خرابـات و ميخانـه نيـز     و مغـان  شايستگي و توانايي ادراك نور حق را كسب كند، دير

مولـوي نيـز همچـون    . شـود  از نور ميبراي او همچون خانقاه و كعبه و مسجد سرشار 
در غزلـي در   ،بـراي نمونـه  . ين صفت عارف اذعان كـرده اسـت  ه اب نرفاابسياري از ع

الدين تبريزي بـر آن اسـت كـه خانقـاه شـمس از وجـود وي        گاه شمس توصيف منزل
كه در شب تيره براي مشاهدة آن نيـازي بـه شـمع و مهتـاب      ه است؛ چنانشدنورپاش 

   :سرشتي نوراني داردنيست؛ زيرا خود 
    اين خانه كه پيوسته در او بانگ چغانـه اسـت  

 ؟از خواجه بپرسيد كه اين خانه چه خانه اسـت    
  

 كعبه است ةاگر خان ؟اين صورت بت چيست
  

 اگر ديـر مغـان اسـت    ؟و اين نور خدا چيست   
  

گنجي است در اين خانه كه در كـون نگنجـد   
  

 و بهانه استاين خانه و اين خواجه، همه فعل    
  

  )168 غزل(
 رسـي  ها نه آن كعبـه كـه چـون آنجـا     جان ةكعب

  

 در شب تاريك گويي شمع يا مهتاب كو؟  
  

ــادش ز ــو   بلكــه بني ــوري كــز شــعاع جــان ت ن
  

 نور گيرد جمله عالم ليـك جـان را تـاب كـو؟      
  

 خانقاهش جمله از نور اسـت، فرشـش علـم و عقـل    
  

ـ پـ سر و  صوفيانش بي    قبقـاب كـو؟   ةا، غلب
  

  )827 غزل(
 كـار رفتـه، بـه ايـن     بههاي مولوي  مثابة مكان كه در غزل هاي استعاري نور به انگاره

  :ترتيب است
  .نور است ←خانقاه ملكوت، عالم امر، دل، دير مغان و -

  مثابة چراغ هدايت و روشناي اميد نور به. 6
اشـته، اميـد و   همـراه د  ارة نور و ظلمت همواره با خود بـه يكي از مفاهيمي كه دو استع

از عنصر نور به منظور انتقال مفهـوم   در ادب فارسي. گمراهي است نااميدي، راهيابي و
 مقـاالت الدين تبريزي در  شمس. بهره گرفته شده است فراوان گري اميدواري و هدايت

  :گويد خود مي
بايد كه به جد كني و كوشش كني در زوال  چون تاريكي درآمد، اين ساعت مي ...

و غم نخوري و نوميد نشوي از دراز شدن ظلمـت كـه لـيالً طـويالً كـه      ... هآن پرد
  .)154( ...آيد بعد از آن روشني دراز آيدچون تاريكي دراز 
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او در . پنـدارد  ميـد مـي  سـره ا  به نور شمس زنده است، نور را يـك  مولوي كه خود
 )نمـاد روشـني  (هاي خود از استعارة نور برابر استعارة ظلمت و يا روز  بسياري از غزل

ظهـور نـور سـبب از ميـان      ،از ديدگاه او. استفاده كرده است )تاريكي نماد( برابر شب
  :رود ها به نيروي نور از ميان مي د و افسردگيشو ها مي ها و تاريكي رفتن تيرگي

 چون مه از روزن هر خانه كه اندر تابيم
  

 صـفتان جملـه ره در گيرنـد    از ضيا شب  
  

 ر ايشان بشكسـت نااميدان كه فلك ساغ
  

 تا بديدنـد رخ مـا طـرب از سـر گيرنـد       
  

  )322 غزل(
ديگر كه قلمرو مبدأ آن همچنان نور  ةترتيب در انديشة استعاري مولوي دو انگار به اين
  : شود ديده مياست، 

  نور اميد است ــــــــــــــــــــــــ ظلمت نااميدي است       
  ــــــــــ ظلمت گمراهي استنور هدايت است ــــــــــــــ       

  گيري نتيجه
ها در ساختار منظم  هاي هستي و جاي دادن آن پيوند ميان پديده يافتنِ ْتاگر شناخ

ذهني باشد، عرفان نيز به تناسب معناي خود نوعي فعاليت شناختي است و 
ن تجسم بخشيد. شود، نقشي شناختي دارد كار گرفته مي هايي كه در اين حوزه به استعاره

ركردهاي استعارة نور ترين كا ها از برجسته به مفاهيم انتزاعي و محسوس كردن آن
ها را  را عيني كرده، درك آن ماوراييمفاهيم اي است كه  ، نور وسيلهديگر بيان به. است

 .كند يافتني مي براي مخاطب دست
عارفان . اي يافته است ، كاركرد ويژه»بصري است ْتمعرف «در گفتمان عرفان انگارة 

واس، فراينـد شـناخت و   اند تا به مدد حس بينايي بيش از ساير حـ  همواره تالش كرده
دقيقاً به همين علت اسـت كـه معرفـت در حـوزة مـورد      . تصوير درآورند معرفت را به
اي  توان براي انتقال تجربه شود؛ پس مي نور ديده مي. ور پنداشته شده استبررسي ما، ن

 .آن استفاده كرد ماورايي و متافيزيكي از
در مقام انگارة استعاري اوليـه در  » بصري است ْتمعرف «گزارة برجستة از آنجا كه 

هـايي   طور ناخودآگاه از استعاره كند به ار شده است، عارف تالش ميفضاي عرفان نمود
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بصري  ْتمعرف «بر بنيان گزارة  .استفاده كند كه با بينايي و ادراكات بصري مرتبط باشد
شود كه قلمرو مبـدأ آن نـور، از متعلقـات     اي آفريده مي انگاره غزليات شمسدر ، »است
ديوان عنوان انگارة اوليه در سرتاسر  اين گزاره به. »نور است ْتمعرف«: بينايي است حس

ذكر اين است كـه كـاربرد اسـتعارة نـور در بحـث       نكتة درخور. شود نمودار مي شمس
امحسـوس پيونـد يافتـه و    مقوالت انتزاعـي و ن  طوري برجسته با رفت و شناخت، بهمع

 .هاي شمس را تشكيل داده است محوريت غزل
هاي تصويري مرتبط با نور مانند شمع، چـراغ، آفتـاب، خورشـيد،     مولوي از خوشه

... گيرد مانند ظلمت، شب، سايه و ها قرار مي يز واژگاني كه در بافت متضاد اينروز و ن
مسئلة جالب توجه اين است كه ذهن . وبي بهره برده استخ سازي به در فرايند استعاره

هاي متفاوت، با اهداف گوناگوني استفاده كرده اسـت؛ بـه ايـن     او از اين امور در بافت
ت پروردگار است و در غزلي ديگـر،  از نوراني ا كه گاهي در يك غزل شمع استعارهمعن
قـام انسـان كامـل و يـا حتـي      آن، از شمع براي تبيـين م  هاي توجه به شرايط و زمينه با

  . است به مقولة فنا و بقا استفاده شده بررسيدن
شـود، يـافتن انسـجام     بررسي استعارة نور حاصل مي يكي از نتايجي كه از رهگذر 

 ْتمعرف«يعني اي نخستين اي واحد و انگاره ايدهپرتو  هاست كه خود در متني غزل درون
اسـتعاره   و چندين خرده» ن غيب نور استجها«و يك استعارة گسترده يعني » نور است

شود؛ اين امر خـود بـر    ق مياند، محقّ ون همان استعارة كالن صورت يافتهكه همگي در
ليـل و  براي تح بستري مناسب هاي استعاري انگاره. كند اصالت هنري متن نيز تأكيد مي

اده در كـالم  هاي مورد استف نمودار انگاره. نظر مولوي استتبيين مقوالت انتزاعي مورد
 : به اين صورت است ديوان شمسمولوي در 
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  . فردوس: تهران. ج2. فرهنگ اشارات در ادبيات فارسي). 1377. (شميسا، سيروس -
  .فرهنگي و علمي: تهران. حسن الهوتي ترجمة. شكوه شمس). 1367. (آنه ماريشيمل،  -
 . محقق: مشهد. نماد خورشيد در فرهنگ و ادبيات). 1384. (غراب، راهله -
   .اميركبير: تهران.  الزمان فروزانفر تصحيح بديع. فيه فيه ما). 1369. (الدين مولوي، جالل -
: تهران. 18چ. الزمان فروزانفر تصحيح بديع. ات شمسكلّي). 1384( ــــــــــــــــــ -

 . اميركبير
  .علمي و فرهنگي: تهران. ياحيمصحح محمدامين ر. العباد مرصاد). 1352. (الدين رازي نجم -
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انجمن  و طهوري :تهران. موله ماريژانتصحيح . انسان كامل). 1341. (الدين نسفي، عزيز -

  .شناسي فرانسه ايران
- Lakoff, G. & M. Johnson. (1980). Metaphors We Live By. Chicago and 

London: University of Chicago Press. 
- Lakoff, G. (1993). "The Contemporary Theory of Metaphor" in Metaphor 

and Thought. Ed. A. Ortony. Second Edit. PP. 202-251. Cambridge 
University Press 

<http://linguistics.berkeley.edu/~iclc/pdfs/a552.pdf> 
<http://seifi.blogspot.com/search?q, 2006>  
 

  


