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میالدی؛ بهویژه در بررسی مقولهبندی ذهن انسان و روانشناسی گشتالت دارد (عرب یوسف آبادی
و فرضی شوب  ،)۱۰4 :۱۳۹۰ ،رویکردی است که به زبان به عنوان وسیلهای برای کشف ساختار
نظام شناختی انسان مینگرد و معتقد است که استعارههای زبانی تنها نمود و شاهد استعارههای
ذهنی محسوب میشوند (همان) .از این منظر استعاره یکی از فرایندهای ذهنی زبانی است که آراء
زبان شناسان شناختی؛ به ویژه جرج لیکاف و مارک جانسون در کتاب «استعارههایی که با آنها
زندگی میکنیم» ،تحوالتی گسترده را در دیدگاههای سنتی نسبت به آن پدید آورده است ( .الحراصی،
.)۱۱ :۲۰۰۲
در این نوشته استعاره بر اساس تعریف در معنای وسیع آن  -که شامل هر نوع زبان مجازی می
باشد -در نظر گرفته شده است و هر جا از استعاره سخن به میان آمده است مرادمان «مفهوم استعاری
» برگرفته از نگرش شناختی به استعاره است (عرب یوسف آبادی و فرضی شوب )۱۰4 :۱۳۹۰ ،
که عبارت است از تطابق بیناحوزهای ) (cross- domain mappingدر نظام مفهومی؛ بنابراین،
بر اساس این نگرش کلیة استعارهها و تشبیهها و مجازها در یک مجموعه میگنجد و تحت عنوان
استعاره مفهومی مطرح میشود .مطالعة زبان از این نگاه مطالعة الگوهای مفهومسازی است؛ به
گونهای که از این طریق میتوان به ساختار افکار و آرای ذهن انسان پی برد (همان.)44 :
 -1-1بیان مسأله وسواالت تحقیق
ادبیات تطبیقی ،فلسفهای نو در ادبیات و نظریهای جدید در علوم انسانی است که شاکلة آن بر
اساس پدیدهی ادبی به عنوان یک کلیت و نفی خودکفایی فرهنگی استوار است (یوست.)4۹: ۱۳88 ،
بر اساس تعریف مکتب امریکایی که این پژوهش بر اساس آن شکل گرفتهاست ،ادبیات تطبیقی از
یک سو مطالعة ادبیات در ورای مرزهای کشورها و از دیگرسو مطالعة ارتباط میان ادبیات و سایر
حوزههای دانش بشری است ). (Remak, 1961:1
در این پژوهش از اشعار عربی ابن فارض که به دلیل رویکرد خاصش به عشق سلطان العاشقین
نامگرفته و سلطان ولد که به عنوان فرزند موالنا ادامهدهندة دیدگاه خاص مولوی نسبت به عشق
است ،موضوع استعارة مفهومی عشق انتخاب و بر اساس مکتب امریکایی تطبیق مورد بررسی قرار
میگیرد.
پرسشهایی که در مقالة حاضر مطرح میشود ،این است که :

بررسی تطبیقی استعارة مفهومی عشق در اشعار ابن فارض و سلطان ولد

| 195

-۱محملهای مشترکی که ابن فارض و سلطان ولد در حوزة عشق بهکاربردهاند ،کداماند؟
-۲کدامیک از محلهای عشق در شعر دو شاعر بسامد بیشتری دارد؟
-۳محملهای غیرمشترکی که دو شاعر دربارة عشق بهکاربردهاند ،کداماند؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
باتوجه به شباهتهای فراوان میان زبان عربی و فارسی که «برخاسته از رابطة دوسویة آنهاست»
(وافی )۱۲۹ :۲۰۰4 ،و باتوجه به اینکه هدف اصلی مطالعات تطبیقی «فراهم آوردن روشی است
که آثار ادبی به یاری دیگر دانشها عمیقا موشکافی شوند» ( ،)Aldridg, 1969: 5بررسی نظام
مفهومسازی عشق در آثار ادبای این دو زبان ،دریچة دیگری برای نشان دادن پسزمینههای ارزشی،
ارتباطات بینافرهنگی و درک نقاط اشتراک و افتراق خردهفرهنگ عرفانی مندرج در این دو زبان
خواهد بود؛ با وجود این که اغلب مشاهیر عرفانی دربارة عشق سخن گفته و بدان پرداختهاند ،هر
یک از آنها به مقتضای مشرب عرفانی خویش ،موضعگیری خاصی نسبت به عشق و جایگاه آن
در وصال خداوند دارند که نیاز به تحقیق و تفحصی جداگانه دارد؛ بنابراین با تجزیه و تحلیل
استعارههای مفهومی این دو اثر که سراسر رمز و اشارتهای پنهان است ،میتوان به درک عمیقتری
از ژرفساخت جهانبینی عرفانی دست یافت.
 -3-1روش تفصیلی تحقیق
روش انجام این تحقیق بر اساس یادداشتبرداری کتابخانهای است؛ به این ترتیب که ابتدا تمامی
ابیات ابن فارض و سلطان ولد بررسی و مطالعه شد؛ سپس ابیاتی که مرتبط با موضوع عشق بود
جدا شد و به تناسب محملهای مشابه دستهبندی گردید .پس از آن محملهای مشترک و غیر
مشترک شاعر مشخص و تحلیل تطبیقی شد.
 -4-1پیشینة تحقیق
در مورد عشق در اشعار ابن فارض پژوهشهایی صورت گرفته؛ اما تاکنون در اینباره در اشعار
سلطان ولد پژوهشی انجام نشده است .ازجمله پژوهشهای انجامشده در مورد عشق ،در اشعار ابن
فارض میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
میرقادری ( ،)۱۳84در پژوهش خود تحت عنوان «بررسی تطبیقی ویژگیهای عشق در شعر
حافظ شیرازی و ابن فارض» (در نشریة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،شماره )44
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ویژگیهای عشق را در شعر دو شاعر موردبررسی قرار داده و نتیجه میگیرد که پدیده عشق قبل از
انسان بوده و عشق موهبتی الهی است .عیدی پور ( ،)۱۳87در پایاننامه خود با عنوان «مقایسه
جلوههای عشق در اشعار ابن فارض و حافظ» بیان میکند آنچه باعث زیبایی سخن این دو شاعر
شده است ،بیان نکات و مضامین عرفانی و نوآوری در ترکیب است و نتیجه میگیرد ابن فارض در
بیان نظریات عرفانی از حافظ موفقتر است .از دیگرسو در مورد استعارة مفهومی نیز پژوهشهایی
انجام شدهاست؛ از جمله :الحراصی ( ،)۲۰۰۲در کتاب «دراسات فی االستعارة المفهومیة» به
موضوع استعاره مفهومی از منظر زبان شناسی میپردازد و بیان میکند که استعاره بهعنوان یک پدیدة
ذهنی به تفکر بشری امکان تعامل با امور مجرد را میدهد .الزناد (بیتا) ،در کتاب خود «النظریات
اللسانیة العرفنیة» در فصل دوم آن به تعریف استعاره پرداخته و با بررسی استعاره از دیدگاه جدید
به این نتیجه میرسد استعاره چیزی است که مفهوم آن در ذهن شکل میگیرد .بوتشاشه( ،)۲۰۰۵در
پایاننامه خود با عنوان «نماذج من االستعارة فی القرآن و ترجماتها باللغة االنجلیزیة» در فصل
دوم به بررسی استعارة مفهومی پرداخته و نتیجه گرفتهاست که استعاره مفهومی همان چیزی است
که با تجارب فردی سروکار دارد و استعاره یک عمل ذهنی است نه زبانی .کرتوس ( ،)۲۰۱۱در
فصل اول پایاننامة «االستعارةفی ظل النظریةالتفاعلیة» به بررسی دیدگاه شناختی استعاره پرداخت
و طبق نظر مارک جانسون و جرج لیکاف به این نتیجه رسیدکه استعاره فقط برای زیبایی لغوی
نیست؛ بلکه آن چیزی است که با فکر و اندیشة ما سروکار دارد .شریفی و حامدی شیروان (،)۱۳8۹
در مقالهای به نام «بررسی استعارة مفهومی در ادبیات کودک و نوجوان در چارچوب زبانشناسی
شناختی» (نشریة تفکر و کودک شمارة  )۲به بررسی ده کتاب داستان کودک پرداختند و به این
نتیجه رسیدند که در میان تمام استعارهها ی این داستانها ،استعاره مفهومی شخصیتبخشی بیشتر
کاربرد دارد .همچنین هاشمی ( ،)۱۳۹۲در مقالة خود با عنوان «مفهوم ناکجاآباد در دو رساله
سهروردی بر اساس نظریة استعاره شناختی» (فصلنامة جستارهای زبانی شماره  )۱۵برخی از
گسترده ترین الگوهای استعاری ناکجاآباد را در دو اثر نام برده نشان داده و تبیین کردهاست که
چگونه سهروردی درون چارچوبی زیبایی شناختی و در عین حال فلسفی و عرفانی ،نظر خود را
دربارة این مکان بیان کرده است .زرقانی و آباد ( ،)۱۳۹۳در مقالهای با عنوان «تطور استعارة عشق
از سنایی تا موالنا» (نشریة ادبیات عرفانی شماره  )۱۱طرز تلقی سنایی ،عطار و موالنا را به عنوان
سه نقطة عطف در تاریخ شعر عرفانی ،از مفهوم کلیدی عشق بررسی کردهاند .از همین نویسندگان
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مقالة دیگری با عنوان «تحلیل شناختی استعارههای عشق در غزلیات سنائی » (جستارهای ادبی
شماره  )۱8۳منتشر شدهاست که به شکلی گستردهتر از مقالة قبل مفهوم عشق را در شعر سنایی
بررسی کردهاند .پیشینة فوق عالوه بر این که قابلیت این نظریه را در تحلیل پدیدههای ادبی نشان
میدهد ،این حقیقت را آشکار میکند که تاکنون هیچ پژوهشی به بررسی مقایسهای استعارة مفهومی
عشق در اشعار ابن فارض و سلطان ولد نپرداخته است.
-2ابن فارض و سلطان ولد
ابوحفص بن السعدی ،معروف به ابن فارض در سال  ۵7۶هجری در قاهره متولد شد .اصل
خاندانش به شهر حماة ،در سرزمین شام تعلق داشت .عشق و محبت ،خمیرمایه هستی هر عارفی
است و ابن فارض به این حال عرفانی که موهبتی الهی است ،توجهی تام داشته به گونهای که نمک
و عصارة شعر و کالم او ،عشقی است که در تمام گفتههایش حضور دارد؛ به همین دلیل او را
سلطان العاشقین نامیدهاند (الفاخوری .)7۰۱ :۱۳۹۰ ،برخی از ناقدان ،عشق را در شعر ابن فارض به
سه دسته تقسیم کردهاند و معتقدندکه شعر او یا متضمن عشق انسانی است یا دربردارندة حب الهی
یا میان آن دو (حلمی .)۶4 :۱۹7۱ ،ابن فارض در سال  ۶۳۲هجری در قاهره وفات کرد .از سوی
دیگر ،بهاءالدین محمد متولد  ۶۲۳هجری ،معروف به سلطان ولد و متخلّص به ولد ،فرزند ارشد
مولوی و وارث معنوی او محسوب میشود .بهاءالدین محمد یکی از شخصیتهایی بود که در
تدوین آثار موالنا نقش مهمی ایفاء کرد ،بهخصوص از میان اطرافیان موالنا تنها کسی است که از
خود آثار مکتوب به جا گذاشته است .سلطان ولد نزدیک سی سال بر مسند خالفت مولوی مستقر
بود تا اینکه در سال  7۱۲در قونیه درگذشت(صفا ،۱۳۶7،ج .)7۰7 :۳
 -3بحث و بررسی
بر اساس نگرش شناختی ،استعاره جزئی از فکر و اندیشة ماست و از آنجهت به آن مفهومی
میگویند که با فکر سروکار دارد(الزناد ،بیتا .)۱4۲ :وقتی استعارهای را به کار میبریم در حقیقت
یک نظام فکری را از عنصری به عنصر دیگر منتقل میکنیم؛ وقتی میگوییم «جوانی بهار زندگی
است» کموبیش ،قسمتی از نظام مفهومی بهار مثل :سرسبزی ،نشاط ،طراوت و زودگذر بودن را به
جوانی منتقل میکنیم(قاسمزاده)۱۰7 :۱۳۹۱ ،؛ به همین دلیل می توان استعارهها را بسط یافتگی معنا
یا طیفی از معانی دانست که در طول تاریخ بشر ،فرا بالیده اند و دستخوش تغییر وتحوالتی از لحاظ
شکل و محتوا شدهاند.
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در عرفان نیز استعاره با کارکردی شناختی به تصویرپردازی از مفاهیم انتزاعی عرفانی میپردازدو
عارف میتواند با کمک آن عالوه بر اینکه عواطف عرفانی و اندیشههایش را توصیف کند ،زمینه
اقناع مخاطب را هم فراهم کند(هاشمی .)۳4 :۱۳۹4 ،
 -1-3حوزههای محمل مشترک عشق در شعر ابن فارض و سلطان ولد
آگاهی یا شناخت حاصل ارتباط متقابل انسان و محیط است که به صورت تصویر ذهنی و
تخیّل تجلّی پیدا میکند .طبقهبندی ادراکات و تصاویر در کلیّتهای تازه ،مفهوم ) (conceptنامیده
میشود (بارانی و دیگران .)4۱ :۱۳۹۵ ،ذهن انسان از همان دوران کودکی ،با مفاهیم متعدد آشنا
میشود .ورود کودک به ساحت مفهومسازی با آشنایی با تکلم شروع میشود که «به معنای مرگ و
فقدان اشیاء به معنای مادی آن برای او است؛ زیرا در این مرحله واژه (یا نماد) جایگزین اشیاء
میشوند» ( )Clero, 2003: 49؛ به عبارت دیگرهنگام یادگیری هر واژه از زبان ،واژه جایگزین
چیزی میشود که بدان داللت میکند ،از همینرو واژه ،حضوری ساخته شده از غیاب دارد »
( .)Lacan, 1968: 39در این مرحله است که کودک کلمات و مفاهیمی را میآموزد که قابل درک
با حواس پنجگانه نیست و در ذهن جای دارد .او برای ملموس کردن این مفاهیم انتزاعی آنها را با
قالبهایی فیزیکی که قبال درک کرده و در ذهنش وجود دارد ،بیان میکند .این قالبها طرحوارة
تصویری

) (image schemaنامیده میشوند؛ به عبارت دیگر زمانی که تجربیّات انسان از

جهان خارج ساختهایی متشابه را در ذهن پدید او آورد که از طریق زبان انتقال یابد ،طرحوارة
تصویری ایجاد میشود (صفوی .)۶8-۶7 : ۱۳8۲ ،طرحوارههای تصویری انواع مختلفی دارند .گاه
مبتنی بر مفهوم حجم و بُعد و ارتفاع است و طرحوارة حجمی (Containment
)schemaخوانده میشود )(Johnson, 1978: 23؛ گاهی نمودار مسیری حرکتی هستند که به
آن طرحوارة حرکتی ) (Phath schemaمیگویند و گاهی نشاندهندة استقامت در برابر یک
حرکت هستند که به آن طرحوارة قدرتی ) (Force schemaمیگویند ) .(Ibid: 114در همة این
طرحوارهها ،یک مفهوم با توجه به مفهوم دیگر ،به صورت استعاری ساختاربندی می شود .این
طرحوارهها به ما کمک میکنند تا با استفاده از یک مفهوم واضح و شناخته شده ،مفهوم دیگری را
ساختاربندی و بیان کنیم (دانسی .)۱۳78:88،از نگاه زبانشناسی ،هر گزارة استعاری مربوط به این
طرحوارهها دارای دو مرجع است که از طریق همبستگی انضمامی به هم پیوند می خورند؛ مثال در
جملة ( او  ،مار است) :مرجع اولیهای وجود دارد  « :او» که « موضوع استعاره » ) (Topicنامیده
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میشوند  .مرجع دیگری وجود دارد « :مار » که آن را که به عنوان «محمل استعاره» )(Vehicles
میشناسیم .همبستگی متقابل این دو مرجع  ،معنای جدیدی میآفریند که «زمینه یا نگاشت» (
) Groundنامیده میشود (همان .)8۹-۹۰ :با توجه به مطالب مطرح شده ،قلمروهای محمل
مشترکی که این دو شاعر برای عینیت بخشیدن به موضوع عشق در استعارههای مفهومی شعر خویش
بهکاربردهاند ،از مقولة طرحوارههای تصویری است که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم:
 -1-1-3طرحوارة تصویری عشق شراب است
جام ،ساقی و باده و می و مستی و بیخبری از لوازم و ویژگیهای محمل شراب است که در
شعر ابن فارض نمود یافتهاست .به کاربردن این محمل برای موضوع عشق پیش از ابن فارض نیز
وجود داشتهاست؛ زیرا شراب به عارف نشئهای روحانی میبخشد و او را به سوی مطرب جان و
روح میبرد؛ بنابراین ،شراب با ویژگی زایل کردن عقل و هوش گزینش مناسبی است برای عرفایی
که عشق را بر عقل مقدم میدانند و «بر ذوق و اشراق بیشتر اعتماد دارند تا عقل و استدالل» .ابیات
زیر از ابن فارض نشاندهندة این باور است :
االحبراحةُ ُمقلتی
ِّّ
سقتنی حم ّی

و کأسی ُمحیّا ً َمن عن ال ُحسن جلّت
(ابن فارض.)131 :1390 ،
ترجمه :دست دیدهام شراب عشق را به من نوشاند؛ درحالیکه جام من رخسار کسی بود که از

زیبایی ظاهری منزه و فراتر بود.

مواضع
میاالحب فیه
ِّّ
سقَتنا ُح
و ل ّما تراضعنا بمهد َوال ِئها
ِ
َ
(همان.)541:
ترجمه :آنگاهکه از گهوارة محبتش بهرهمند گشتیم ،او بارها شراب عشق را به ما نوشاند.

ابن فارض در این بیت نیز با بهکار بردن (سقتنا حمیا الحب) نیز اقتدار و تسلط معشوق بر عاشق
و تسلیم و رضایت او را در برابر معشوق نشان میدهد.
سلطان ولد نیز برای موضوع عشق ،محمل شراب را بهکاربرده است ،او در بیتی اشاره به این
دارد که عاشق در مقابل عشقی شرابگونه دچار چنان سکری میشود که از هستی خود میگذرد
و غلبة عشق بر دل او باعث از بین رفتن صفات بشری و در نهایت فنا میگردد ،مطابق با این نگرش،
انسان به عنوان اشرف مخلوقات ،اگر به صورت کمال خود درآید ،قطبی میشود که گردش افالک
حول محور او انجام میپذیرد و آنچه انسان را به کمال می رساند و از سکون و جمود بیرون می
آورد ،رسیدن به حق است (زرین کوب.)۱۶4 -۱۶۳ :۱۳۶۲ ،
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قدح عشقست و حسن شاه باده

ز هستی درگذر بستان قدح را
(سلطان ولد)۱۳۳8:۵۶،

چو

سرمستم

از

میهای

عشقش

چرا آن چشم نرگس پر خمارست
(همان)7۵ :

 -2-1-3طرحوارة تصویری عشق دریا است
آب یکی از عناصر اربعه است که در کهنالگوها منشأ تمام مخلوقات است .آب در همه جا
نماد طهارت آیینی و در فرهنگ اسالمی به معنای شفقت ،معرفت باطنی و تطهیر زندگی است؛ به
ویژه زمانی که به شکل چشمه یا دریا یا باران ظهور کند (شوالیه و گربران.)۵ :۱۳87 ،
ازجمله محملهای مشترک دیگری که ابن فارض و سلطان ولد برای موضوع عشق بهکاربردهاند،
حوزة دریا است .علت این اشتراک در این است که نمادهایی همچون آب عالوه بر اینکه جهانی
هستند ،مدتزمانی طوالنی نیز در خطوط متعارف رویاهای نژادهای مختلف تداوم پیدا کردهاند.
چنین نمادهایی که تخیل مردم چند فرهنگ را برمیانگیزند ،اقلیم اندیشههای هنرمندان را رهبری
میکنند تا جایی که صورخیال هنرمندانی که با آنها ارتباط برقرار میکنند ،از خود فراتر میرود و
صبغهای جهانی مییابد .ترکیبات و تصاویر مشترکی که این دو شاعر دربارة بیکرانگی عشق به کار
میبرند ،نشان میدهد که هر دو شاعر بیکرانگی جود و سخای محبوب را همچون دریای خروشانی
دیدهاند که سرشار از مروارید و دیگر عطایایی است که آنان را بهرهمند میسازد .ابیات فارسی و
عربی زیر را بنگرید:

َرضُوا بِاألمانی و اُبتُلوا بِ ُح ُ
دعوی فَماابت َلوا
بحارالحب
و خَاضوا
وظهم ِّ
ظ ِ
َ
َ
(ابن فارض)380:1390 ،
ترجمه :آنان به آرزوها دلخوش کردند و گرفتار سرنوشت بدشان شدند و مدعی غوطهور شدن

در دریاهای عشق بودند؛ اما خود تر نگشتند.
موج بود عاشق در بحر عشق

نام ورا گوی که نام منست
(سلطان ولد)87 :۱۳۳8 ،

 -3-1-3طرحوارة تصویری عشق آتش است
ابن فارض با به کار بردن محمل آتش برای عشق بر دو وجهی بودن عشق تأکید میکند از یکسو
عشق همچون آتش نوربخش و روشنگر است و از سوی دیگر سوزنده و نابودگر که برای عاشق
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فنای مقدسی را به ارمغان میآورد؛ زیرارنجها و دردها ،کمندِ جذب جود و کرم حق بر بنده است.
به ابیات زیر بنگرید:
ِّ

َ
ُ
یِّالحب ِّأب َلت
َیراها ِلبلوی ِمن ج ََو
بحیث ال
ظ َهرتُ له وصفا ً وذاتی
ّ
(ابن فارض)136 :1390 ،
ترجمه :من ظاهری معقول را به او مینمایاندم ،درحالیکه درونم از آتش عشق زار و نزار شده

بود.
در این بیت ابن فارض بر این نکته اشاره دارد که انسان عاشق برای رسیدن و جلب رضایت
معشوق حاضر است فنا شود و هر سختی را تحمل کند.
س ِمن
و أد ُم ٌع َه َم َلت َلوال التن ّف ُ

ناراله ََوی لَم أکد أنجو من اللّ َجج

(همان)407:
ترجمه:و اشکهایی که سرازیر شدهاست  .اگر تنفس آتشین من که برآمده از آتش عشق است
نبود ،از گرداب آب نجات نمییافتم.
سلطان ولد هم همانند دیگر عرفا ،عشق را آتشی میبیند سوزان و بیامان که عاشق را ققنوسوار
میسوزاند تا مس وجودش را تبدیل به طالی ناب معرفت و وصال کند .طبق این خوانش اسم
داللت خدا ،تعریف و مدلول جدیدی پیدا میکند که عبارت است از معشوقی که عاشق را در پنجة
تغلیب خویش میگیرد؛ خودی را از او بازمیستاند و او را مغلوب و مقهور مینماید تا الیق درگاه
او شود:
به حق آنکه سینه در

سوزست

ز آتش عشق بیامان تو دوست
(سلطان ولد.)8۹:۱۳۳8،

 -4-1-3طرحوارة تصویری عشق دین است
در روزگار ابن فارض و سلطان ولد گفتمان شریعتمحور حالت مسلّط یا هژمونیک داشتهاست
و معتقدان بدان ،آشکارا از جانب بدنة حکومت حمایت میشدند و با دستیابی به قدرت سیاسی،
نحوة نگرش خود را به آحاد جامعه تلقین میکردند و شیوههای دیگر را سرکوب میساختند .در
هر دو جامعه در مقابل گفتمان شریعتمحور ،گفتمان طریقتمحور وجود داشت که هر دو شاعر
به عنوان عضوی از این گروه با اتکا به سنّت اندیشههای عرفانی درصدد برآمدند تا با تأکید بر اصل

2

| 202

پژوهشنامه ادب غنایی

«وحدت وجود» بسیاری از واژههای اعتقادی شریعت را بازتعریف کند؛ از جملة این موارد «دین»
است که از منظر عرفا جز عشق مفهوم دیگری برای آن قابل قبول نیست .در ابیات زیر از هر دو
شاعر ،دین به عنوان محملی برای عشق درنظر گرفته شدهاست تا بر هدایتگری عشق تأکید گردد.
به اشعار عربی و فارسی زیر توجه کنیدِّ :
أ َب َوی

ب ِمن
سبٌ أقربُ فی شَرع ِّاله ََوی
بَینَناِ ،من نَ َس ٍ
نَ َ
(ابن فارض)60 :1390،
ترجمه :خویشاوندی من و تو در آیین عشق نزدیکتر از خویشاوندی من نسبت به پدر و مادرم
است.

أو ِعدونی أو ِعدونی َو ام ُ
ِّالحب َدینُ ال ُحب لَی
ِّّ
ُحک ُم دین
طلوا
(همان)35:
ترجمه :شما میتوانید مرا به هجران تهدید کنید یا به من وعدة وصال دهید و در انجام آن تعلل

کنید زیرا مذهب عشق ،تأخیر انجام وعده معشوق را جایز میداند.
چو دین ماست عشق و بادهنوشی

چو با ما بسپری می نوش می را
(سلطان ولد۵۵:۱۳۳8 ،

سوگند

به

زلف

عنبرینت

کان عشق تو دینم است و مذهب
(همان)۶4:

 -5-1-3طرحوارة تصویری عشق پادشاه است
معشوق در مقام خداوند حکمرانی ،بالمنازع و سلطانی است مقتدرکه تمام گفتمان عرفانی ابن
فارض و سلطان ولد حول نشانة مرکزی وجود او شکل میگیرد و هستی هر هستی برآمده از اوست.
او بهطور همزمان مدلوالتی همچون «منتقم»« ،جبّار» را در کنار «رحیم» و «غفّار» دارا است و عالمی
دو الیه ،یعنی« ،دنیا» و «آخرت» را در مسیر کمال آدمی قرار میدهد .مدلوالتی که این گفتمان به
دیگر پدیدهها انتساب میدهند ،نیز بر اساس تسلیم یا سرکشی در برابر پادشاهی بیچون و چرای
او دوبخشی است و همچون «بهشت» و «جهنم»« ،حق» و «ناحق»« ،مومن» و «کافر» و «رستگار» و
«شقی» دوگانهانگاری میشود .ابیات فارسی و عربی زیر گواهی است بر پادشاه بودن عشق:
سا؟
ِّّ
یا حاک َم
قلبی قَسرا ً قُلتُ مظلمةً ِّ
و ابت ََّز
ِّالحب هذاالقلبُ ِلم ُحب َ
َ
(ابن فارض)489 :1390،
ترجمه :دلم را بهاجبار ربود و از روی دادخواهی گفتم :ای سلطان عشق چرا این دل زندانیشده
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است.

مازلتُ ُمذ ِنی َ
اُبای ُع سلطانَ ِّاله ََوی و اُتابِع
ی تَمائِمی ِّ
و
ِ
طت َعل ّ
(همان)541:
ترجمه :از زمانی که دعای چشمزخم بر من بستهشده بود ،همواره با سلطان عشق بیعت میکنم

و آن عهد را دنبال خواهم کرد.
چو فرزین کژ نه مرو به نطع عشقش

که

شاه

عشق

شاه

راستین

است

(سلطان ولد)۶8:۱۳۳8،
رو ببند احرام دردش گرد آن کعبه صفا

تا که گردی محرم سلطان عشق اندر حرم
(همان)۲۲7 :

 -6-1-3طرحوارة تصویری عشق سفر است
عاشقی که به قرب الی اهلل و مقام لقاء چشم دوخته باید به انجام و ترک برخی امور مقیّد باشد که
از آن تعبیر به سلوک میشود .سلوک سفری است روحانی در پی کشف و شهود حقیقت؛ به همین
دلیل است که یکی از محملهای مشترک هر دو شاعر برای عشق ،سفر است که با لوازمی همچون
طریق ،سبیل و راه نیز میآید .ابیات فارسی و عربی زیر کاربرد این محمل را آشکار میکند:
أحبّتی
سی ِّ
ِّّ
سبیل
بِ ُکم أن أالقِی َلو د َُریتُم ِ
أال فی ِّ َ
ِّالحب حا ِلی و ما َع َ
(ابن فارض)107:1390،
ترجمه :ای یاران من ای کاش حال مرا در ره عشق شما و مشکالتی را که ممکن است با آن
برخورد کنم میدانستید.
ی
ی هال ٌ
ک بِ َ
لَ َ
ک ح ٌ
ک فی الح ِ ّ

فی سبی ِل ال َهوی استَلَذّ ال َهالکا
(همان)439:
ترجمه :تو در این قبیله (عاشق) زندة هالک شدهای داری که در راه عشق تو مشتاق جان دادن است.
در راه عشق ای جان یابی

درمان

مردانه نه قدم هان بر آستان معنی
(سلطان ولد)4۵:۱۳۳8،

هر چه که دارم دهم ،در ره عشق صنم

توکه حریصی برو ،از همگان می تراش
(همان)۱۹۹ :

 -2-3-1فراوانی محملهای مشترک عشق در اشعار ابن فارض و سلطان ولد
 --1-2-1-3ابن فارض :از میان بیست و سه بیتی که در دیوان ابن فارض به استعاره مفهومی
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عشق اختصاص یافته ،هفت بیت معادل سی و یک درصد به دینمداری و هدایتگری عشق  ،پنج
بیت معادل بیست و دو درصد به سوزندگی و آتشین بودن عشق  ،چهار بیت معادل هفده درصد به
قدرت و استیالی پادشاهگونة عشق ،سه بیت معادل سیزده درصد به سفرگونه بودن عشق  ،سه بیت
معادل سیزده درصد به سکر و مستی آوری عشق و یک بیت معادل چهار درصد به بیکرانه بودن
عشق اختصاص دارد .تصویر این فراوانیها به صورت نموداری چنین است:
عشقِّبهِّمثابهِّدریا4
%4

عشقِّبهِّمثابهِّپادشاه
%17

عشقِّبهِّمثابهِّدین
%31

عشقِّبهِّمثابهِّ
شراب
%13

عشقِّبهِّمثابهِّ
آتش
%22

عشقِّبهِّمثابهِّ
سفر%13

 -2 -2-1-3سلطان ولد
همچنین از میان هشتاد و چهار بیتی که در دیوان سلطان ولد به استعاره مفهومی عشق اختصاص
یافته ،سی و دو بیت معادل سی و نه درصد به سکر و مستی آور بودن عشق  ،بیست و سه بیت
معادل بیست و هشت درصد به سوزندگی و آتشین بودن عشق  ،دوازده بیت معادل پانزده درصد
به بیکرانگی و عمیق بودن عشق ،چهاربیت معادل چهار درصد به دینمداری و هدایتگری  ،نه بیت
معادل ده درصد به سفرگونه بودن عشق و چهار بیت معادل چهار درصد به قدرت و استیالی
پادشاهگونة عشق اختصاص دارد .تصویر این فراوانیها به صورت نموداری چنین است:
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عشقِّبهِّمثابهِّپادشاه
%4

عشقِّبهِّمثابهِّ
سفر
%10
عشقِّبهِّمثابهِّ
دین
%4

عشقِّبهِّمثابهِّ
شراب
%39

عشقِّبهِّمثابهِّ
دریا
%15

عشقِّبهِّمثابهِّآتش
%28

همانگونه که در نمودارهای فوق مالحظه میکنید ،از میان این شش ویژگی به ترتیب محملهای
دین ،آتش ،پادشاه ،سفر ،شراب و دریا در اشعار ابن فارض و شراب ،آتش ،دریا ،سفر ،دین و
پادشاه در اشعار سلطان ولد دارای نقش بیشتری در مفهومیسازی عشق دارند؛ عالوهبراین ،کلیّة
این محملهای مشترک مربوط به عشق ،پیش از این نیز در شعر شاعران عارف مسلک قبل از ابن
فارض و سلطان ولد حضور داشتهاست و هیچ یک از این دو شاعر در این زمینه نوآوری نداشتهاست.
در این میان ا ختصاص یافتن بسامد غالب برای حوزة مفهومی دین در شعر ابن فارض و حوزة
مفهومی شراب در شعر سلطان ولد فردیت و تشخص هنری هر یک از شاعران را نشان میدهد.
 -2-3حوزههای محمل غیرمشترک عشق در اشعار ابن فارض و سلطان ولد
در کنار حوزههای محمل مشترکی که دو شاعر دارند حوزههای محمل غیرمشترکی هم در اشعارشان
دیده میشود که وجوه افتراق مفهوم عشق در نظام اندیشگانی دو شاعر عارف فارسیزبان و عرب
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زبان را منعکس میکند.
 -1 -2-3حوزههای محمل خاص شعر ابن فارض:
 -1-1-2-3طرحوارة تصویری عشق گمراهی است

َذ َلی ٌل لها فیه تیه ِّعشقیواقع
و ِمل لی إ َلیها یادلی ُل فإنَّنی
(ابن فارض)547 : 1390،
ترجمه :ای راهنما مرا بهسوی او متمایل کن ،پس بهراستیکه من رام اویم و در گمراهی عشقم

قرارگرفتهام.
 -2-1-2-3طرحوارة تصویری عشق شیر است
ِلبانا ٍ
ت ََرا
ت
فلُباناتی

سی
ُ
ضعُنَا فِی َها ِلبَانَ ال ُح ِ
ب َ
(همان)52:
ترجمه :خواسته من از تکتک درختان بانی که در زیر سایة آن ،شیر عشق نوشیدیم یکسان

است.
 -3-1-2-3طرحوارة تصویری عشق معلم است
َحکَی
ک إذ
ُحبی ِه
َعلّ َمنی التن ُّ
س َ

ُمعاذا
المعا ِد
ُمت َ َع ِ ّففا َف َرقَ
(همان)88 :
ترجمه :عشق من نسبت به او ،به من زهد و بیمیلی نسبت به دنیا آموخت؛ زیرا او در پاکدامنی

و ترس از قیامت مانند معاذ ،یکی از صحابة رسول خدا(ص) است.
 -4-1-2-3طرحوارة تصویری عشق غذا است
ک ت َعنِی ِفی و ذُق َ
عم ال َه َوی
َدع عن َ
ط َ

ک َع ِّنف
فإذا َعشِقتَ فَ َبع َد ذ ِل َ
(همان)430:
ترجمه :دست از مالمت من بردار و طعم عشق را بچش و هر گاه عاشق شدی سرزنش کن.

 -5-1-2-3طرحوارة تصویری عشق زندگی است

َّ
ک أن تَموتَ َو تُعذَ َرا
ام هو الحیاة فَ ُمت بِه
صبَّا ً فَ َحقّ َ
َ
إن الغ ََر َ
(همان)471 :
ترجمه :در حقیقت عشق همان زندگی است ،پس با آن عاشقانه بمیر ،پس حق تو است که

بمیری و عذر تو پذیرفته شود.
 -6-1-2-3طرحوارة تصویری عشق نابودگری است
فال ت َحسبی أنِّی فَنِیتُ ِمن الضّنی

صبَابَةُ أبلَت
بغیرک ِبَل فیک ال ّ
ِ
(همان)115:
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ترجمه :گمان مبر که من از عشق کسی غیر از تو از شدت بیماری نابودشدهام؛ بلکه تنها عشق
تو مرا نابود ساخته است.
 -2-2-3حوزههای محمل خاص شعر سلطان ولد:
 -1-2-2-3طرحوارة تصویری عشق بازار است
چو او را نیست در عالم بهایی

ولد بازار عشقش را چه جویی

(سلطان ولد)4۵۲:۱۳۳8،
 -2-2-2-3طرحوارة تصویری عشق مکان است
در کوی عشق امروز ما را ختنه سورست

زین ختنه سور و شادی ،بر عرش شورست
(همان)۱۰۳:

 -3-2-2-3طرحوارة تصویری عشق غم است
تا

از

غم

عشق

تو

در شهر هزار شور و غوغا

نیارم

(همان)۵۳:
 -4-2-2-3طرحوارة تصویری عشق نور است
چو کرد او عقل را بیپاو بیسر

ز نور عشق بازش پا و سر داد
(همان)۱۱۲:

 -5-2-2-3طرحوارة تصویری عشق شادی است
در

شادی

عشق

غم

ماتم نشنید کس درین سور

نگنجد

(همان)۱8۶:
 -6-2-2-3طرحوارة تصویری عشق جنگ است
ای میر ما ای میر ما ای لشکر و ای شیر ما

میکش کمانعشق را چو کشتهای از تیر ما
(همان)۱87:

 -4نتیجه
از مجموع آنچه دربارة استعارة مفهومی عشق در شعر هر دو شاعر حاصل شد ،این نتایج به دست
آمد که قلمروهای محمل مشترکی که این دو شاعر برای عینیت بخشیدن به موضوع عشق در
استعارههای مفهومی شعر خویش بهکاربردهاند ،از مقولة طرحوارههای تصویری دین ،شراب ،آتش،
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سفر ،دریا و پادشاه است؛ عالوه بر این ،در بخش حوزههای محمل غیرمشترک شعر دو شاعر
میتوان به حوزههای گمراهی ،معلم ،غذا ،شیر ،زندگی و نابودگری در طرحوارههای تصویری ابن
فارض و حوزههای مکان ،غم ،بازار ،نور ،شادی و جنگ در طرحوارههای تصویری سلطان ولد
اشاره کرد .در مجموع میتوان گفت به جز محمل «گمراهی» در شعر ابن فارض که بیسابقه است
و پیش از او برای موضوع عشق به کاربرده نشده ،کلیّة محملهای مشترک و غیر مشترک مربوط به
عشق ،پیش از این نیز در شعر شاعران عارف مسلک قبل از ابن فارض و سلطان ولد حضور
داشتهاست و هیچ یک از این دو شاعر در این زمینه نوآوری نداشتهاست .در این میان اختصاص
یافتن بسامد غالب برای حوزة مفهومی دین در شعر ابن فارض و حوزة مفهومی شراب در شعر
سلطان ولد فردیّت و تشخّص هنری هر یک از شاعران را نشان میدهد .با توجّه به اهمیّت جایگاه
عشق در عقاید عرفانی ،استعارههای مربوط به این موضوع محوری در گفتمان عرفا نشاندهندة
ساختارهای روانی غالب آن گروه اجتماعی است که مشخص میکند ،استعارة مفهومی عشق در
گفتمان صوفیه امری ریشهدار درنظام اندیشه وادراک آنهاست و نقش برجستهای در مفهومسازی
صوفیه از ارتباط انسان و خدا داشتهاست؛ بنابراین ،میتوان چنین نتیجه گرفت که در گفتمان عرفانی
تا زمان ابن فارض و سلطان ولد کارکرد شناختی عشق عبارت است از امری مقدس (دین) و
بیکران (دریا) و دارای اقتدار و استیال (پادشاه) که سُکر (شراب) و فنا (آتش) الزمة رسیدن (سفر)
به آن است.
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