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شمه است .در این پاوحهش ،افازحا بار تللهال حاسّ چشاایی،

مواردِ درآمهز این حس با حواسّ دیگر (بصر ح سیع) بررسی

میشود .خاستگاه حسّاامهز باه یکای از اصاول اساسای تفکار

اشاعره -تصرف خماحام ح افی علهّت -بازمیگاردد ح در زبااا

مولو صبغۀ میتاز دارد .این اییاژ شاعرااه در مثنو ح دیواا

شیس بازتا تلقی حیوه ح هنر مولو از حواس ظاهر ح باطن
است که البته با ههاابهنای یهابمامار اح ارتبااد دارد .مولاو
برا هر چهز که در عالم هسات ،متنااظر یهبای پاهش رح

میگذارد؛ از اینرح ،در برابر حواسِّ ظاهر  ،شکلِ راساتهنی از
حواس باطنی ح یهبی حهود دارد .حواس ظااهر ح بااطن چواااا

ملورهااا اظااام فکاار مولااو در آثااار ح بااا شااهوههااا

گواهگوا ح چشماامازها متیایز مطرح مایشاوام .از اظرگااهِ
مولو  ،ادراکات افساای (شنهما ،دیما ،چشهما ح هز آا) در

مرحلااها از معرفاات افااس ،امتاازا حاصاال ح یکساااا عیاال
میکننم ح به اوعی «ححمت قوا» میرسنم.

واژههای کلیدی :مولو  ،حسّامهز  ،حاس چشاایی ،حاواس
باطنی ،حواس ظاهر .

درآمد
هر یا

از حاواس ظااهر (بهناایی ،بویاایی ،چشاایی ،بسااحایی ح شانوایی) لغاات،

تعبهرات ح احتهاهات بهاای مخصوص به خود را دارد .افعالی که در حوزۀ مفهاومی ح
مرتبط با هر دسته از این ملسوسات باشم ،اسناد طبهعی ح حقهقی آاها باه یا
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خاص خواهم بود .برا ایواه ،حسّ چشایی با شهرینی ،تلخای ،ترشای ،بایمزگای ح
هز آا ،ح افعالی از قبهلِ خوردا ،چشهما ح اوشاهما سار ح کاار دارد .در ایان باهن،
اهرح تخهّل این مجاال را مای دهام کاه ملسوساات یکای از حاواس را باا لغاات ح
تعبهرات حسّ دیگر به کار باریم؛ چناهن تاماخلی را حسّاامهز اامهامهااام .در حاقاع،
حسّامهز یکی از صور بهاا هنر است که خاستگاهِ طبهعی آا هااشهن شماِ حسّای
برا حسّ دیگر است.
در زبااها یربی به حسّامهز  synaesthesiaمیگوینام کاه در لغات باه معنای
ترکهب حواس است .مسئلۀ تماخل حسّها ح یا تجاحز یکی از آاهاا باه مارز دیگار
کار است که از چشمااماز زبااشناسی مورد بلث است .البته حسّاامهز در اصال،
ی

اصطالحِ زبااشناسی ح مربود به قلیارح اقام ادبای اهسات بلکاه یا

اصاطالح

رحااشناسی است .طرح اظریه حسّامهز در اقم ادبای ح هیاالشناسای یار ساابقۀ
چنماا دراز امارد( .شفهعی کمکنی .)565 :1329 ،درآمهختگی ابعاد حاس ح دادا
امور بصر به امور ذائقه ح یا امور سیعی به امور دیگر حس دیگر ،کار اسات کاه
در اد صوفهه رحا بسهار ،ح در فرهنگِ ایراا دحرۀ اسالمی ،سابقۀ دیریناها دارد.
فراتر از زباا فارسی ،ایواهها حسّاامهز در تیاام ادحار ح در تیاام زباااهاا حهاود
داشته؛ با این تفاحت که آگاهااه ابوده ح اینهیه شهوع اماشته است« .به گفتۀ یکی از
ااقماا ،مطالعه در ادبهات ههاا اشاا میدهم که به حام گرفتنِ دایرۀ لغو ی

حس

ح ااتقال دادا آا به حس دیگر ،امر است که در بنهااد ،هنجاار طبهعای دارد ،حتای
می تواا گفت کاه یفلات از گساتری ایان ااوع اساتعاره ،ااوعی یفلات از یکای از
حیوگیها زباا است( ».هیاا)552 :
اشاعره در تاریخ مسائل هیالشناسای ،پهشااهنگااِ اظریاۀ حاسّامهاز باه شایار
میآینم .آاها این اکته را که حس میتواام به قمرت الهی ،هااشهن حس دیگر شود،
آشکارا مطرح کردهاام؛ بهحیوه که در مباای خود ،تصرفِ للظه به للظاه در قاوااهن
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طبهعی را حقی برا خماحام میداانم ح با افای علهّات ،بساهار از اماور را کاه عقال
اییپذیرد ح ملال میشایارد ،تلقّا مایبخشانم (هیااا .)568 :مولاو از مامافعاا
اصلی این اامیشۀ بنهاد اشاعره است .در دیمگاه اح خماحام حهود است که در آا
ب مطلا بار ههااا
سو قوااهن طبهعی بار هیاۀ کائناات ساهطره دارد ح از عاالم یها ِ
شهادت للظه به للظه فرماارحایی خود را اعیال میکنم.
صوفهه به سبب زمهنۀ دینی ح عاطفی خاص ح شرایطِ رحاای حیوها که ضین سهر
ح سلوک در آااا ایجااد مای شام ،باه مکاشافات ح تجاار رححااای اهیهّات بساهار
میدادام ح این حقایع را اتهجۀ آزاد رحح از عالی ِ تن ح رفتن باه عاالم ملکاوت یاا
یهب ح تیاشا موهوداتِ برتر ح لطهفتر میدااستنم .آاهاا مدامرکِ ایان تجاار را
رحح یا افس ااطقه میدااستنم ح عضو ادراکِ آا را اهز در قوّها فار

مایکرداام

که در اتهجۀ ریاضت ح تزکهۀ افس ح توفه الهی فعلهّت پهما میکرد ح معیاوً از آا
به عنواا چشم باطن یا بصهرت یاد میکرداام (پورااماماریاا .)969 :1335 ،بناابراین،
هر عارفی ،بر اثر تجربهها عرفاای خویش ،پارها از عالم معنی یا ههاا ماده را باه
قلیرحِ حسّی خویش میکشاام که قلیارح طبهعای آا حاس اهسات «ح شاایم یکای از
رحیها سب

شناسیِ عرفاا هیهن باشم که ببهنهم در هنگامِ حسّامهز  ،هار عاارفی

کمام حسّ را مرکزِ احساس خویش قرار میدهم( ».شفهعی کمکنی.)581 :1329 ،
پایاااامها با عنواا«تبمیل حواس در مثنو » از حیهم رضاا تاوکلی در دااشاگاه
تهراا به سال  1338دفاع شمه است ح مقالها اهز از ایشاا با عناواا «حاسّآمهاز ح
هااشهنی حواس در مثنو » در فصلنامۀ هنر در ساال ( 1333شایاره  )38منتشار شامه
است کاه اکتاه هاا دقها ح ظریفای را درباارۀ درآمهاز حاواس ح فلسافۀ آا بهااا
کردهاام اما آاچه در مقالۀ پهش رح ممّ اظر است بررسای ح تللهال حاسّ چشاایی باه
منزلۀ مرکز ثقل حواس در آثار مولو است .دربارۀ پهشهنۀ مولو در کااربرد حاسّ
چشایی بایم از معارف بهاء حلم ( 698 -555ه.ق ).اام برد کاه هازح زیرسااختهاا
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اصلی آثار ح است .این کتا مورد عالقۀ مولو بوده ح از آا به «فوایم حالم» تعبهر
میکرده (زرینکو  )935 :1332 ،ح آا را بسهار میخوااامه اسات .ایان اثار شااملِ
یادداشتها خصوصی بهاء حلم ح متضین احالم ح احهام ح آرزحها اح اهز میشود
ح از این حهث در بعضی موارد اوعی راگِ سوررئالهستی یافتهاست که این رااگ در

مثنو ح یزلهات شیس اهز بازتا دارد .معارف شایم تنها کتا بمحا مخاطبی باشم

که در دحراا کالسه

اوشته شمه است.

ت عاوالم رححای مارد اسات اهال
این کتا «حااح مخفای تارین اوساااا ِ
شریعت ح مجلس ح منبر که در عهن حال تجار رححای طریقاتگرایاااها
خاص خود دارد ح بی هراس از حاکنش ااملرماا ح بی توهه به منط گرایی
ااشاای از ابااال بااه مخاطباااا ،در خلااوت ح تلاات تا ثهر تااماعیهااا آزاد از
مالحظاتِ ارتباد با دیگراا ،به قلم درآممه است .پریشااایااییِ منطا گریازِ
زباایِ این یادداشتهاا ...یکای از علال مادثر در شاهوۀ بهااا مولاو اسات».
(پوراامماریاا)168 :1386 ،

در این کتا  ،حسّ مرکز  ،حسّ مزه ح چشهما است؛ یعنی بهااء حلام هرگوااه
«ادراک» را برابر با «چشهما» میشیارد .اظامِ استعار طعامااگاار ح ااوعی ادراک
استعار عقایم به ممدِ قوّۀ چشایی (ماانام مازۀ طهاارت ح مازۀ ایااز) در هاا هاا

معارف سایه افکنمه است .بهاءحلام در گزارشای از تجرباۀ یهبای ح کشاف ح شاهود
خویش میگویم:

« ...هاامچنااهن دیاامم کااه اج ماازۀ هیلااه خوباااا را در ماان ح اهاازا ماان
درخورااهم؛ گویی هیلۀ اهزا من در اهزا ایشاا درآمهخت ح شهر از هار
هزح من رحاا شم .هر صورتی که مصوّر میشود از هیال ح کیاال ح مازه ح
ملباات ح خوشاای گااویی ایاان هیااه از ذات اج در شااش ههاات ماان پمیاام
میآیم( »...بهاء حلم.)135 :1 1383 ،
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حواس در دیدگاه مولوی

مولو برا هر چهز که در عاالم هسات ،متنااظر یهبای پاهش رح مایگاذارد؛
چراکه اصالت عالم یهب مرکز ترین آموزۀ احست .مولو فراحاا از خوراکهاا ح

شرا ها آسیاای ،رایلهها بهشاتی ،موساهقی ح اغیاههاا یهبای ،گازاریهاا
مصوّر یهبی ح حتی حس ًمسۀ یهبی پهامبر ح کرامتآفرینای آا (مولاو /3: 1382،
 3192 -3112ح  )3133 -3155سخن گفته است .اگر دهاا ح لقیها مااد هسات،
اصلِ آا ،دهاا ح لقیههایی از عالم راز است .در حقهقت ،هر آاچه در عالم شاهادت
هست ،سایه ح ایوااها از عاالم یهاب اسات« :هار چاه دریان عاالم مایبهنای در آا
عالم[یهب] چناا است بلکه اینها هیه اایوذ ِ آا عالماام ح هرچه درین عالم اسات
هیه از آا عالم آحردام که «اِن مِن شَیءٍ اِلّا عِندَنَا خَزائِنُهُ و مَا نُنَزِلُهُ اِلّا بِقَدَرٍ مَعلُومٍ».
(مولو  .)69 :1385 ،از اینرح ،در آثار مولو  ،در برابر حاواس ظااهر اهاز شاکل
راستهنی از حواس یهبی حهود دارد .البته پرداختن به حواس باطن پهشهنۀ بسهار کهنی
دارد؛ از فلسفهها کهن هنم گرفته تا مهراث یواااای ح در فرهناگِ اساالمی اهاز از
دحرهها آیازین ،حس باطن را در برابر حس ظااهر قارار دادهااام اماا ههچها

باه

اامازۀ مولو حواس باطنی را یهبی اییداانام ح باهحیاوه از اگااه فهلساوفاا ح حکیاا
حس باطن هرگز یهر ماد تلقی اییشاود( .ابان ساهنا115 -122 :1386 ،؛ شاایگاا،
 .)593 :1356در اامیشۀ مولو اه تنها حواس یهبی حهود دارد ،بلکاه باه هام اهاز در
میآمهزام .این شهوۀ هنر با اوعی عادتشکنی ح به بهاای دیگر ،با شکستن مرزهاا
عاد حواس ظاهر ح باطن هیراه است .بنابراین ،عاالحه بار اینکاه درهاۀ اثار بخشای
کالمِ گوینمه را میافزایم ح مقصود اح را با قمرتِ بهشتر به مخاطب القا میکنم ،باا
مهزاای از حالت اعجا ح شگفتی اهز توأم است.
چوا دهاام خورد از حلوا اح

چشم رحشن گشتم ح بهنا اح
(مولو )5193 /3 :1382،
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در دل موسی سخنها ریختنم
دیما ح گفتن به هم آماهختنم
(هیاا)1333 /9 :

بنابراین ،آاچه در مورد منظومۀ زباای ح ذهنی مولو صمق میکنم آا است کاه
اییتواا آا را به یکی از حواس ملمحد دااست .در منظومۀ اح به هیاا مهزاا که بار
قلیرحِ «چشهما» ت کهم حهود دارد ،به هیاا مهزاا اهز بر قلیرحِ «دیما» ح شهود ت کهم
شمه است .در حاقع ،از اظرگاهِ عرفا ،ادراکات افساای (شنهما ،دیما ،چشهما ح هاز
آا) در مرحلها از معرفت افس ،امتزا حاصل ح یکساا عیل میکننم ح باه ااوعی

«ححمت قوا» میرسنم (مباشر  .)185 :1383 -1389 ،مولو در مثنو فلسفۀ به هم

آمهختگی ح یا تبمیل حواس را اینگواه تبههنمایکنام :اصال ح بنهاادِ حاواسِ ااسااا،

قابلهتی است که فاعلهّت ح در آاها ایجاد میکنم .بنابراین ،این حواس باه یکامیگر
پهوستهاام ح اگر به یکی از آاهاا اساتعمادِ درک معاارف شاهود ح مکاشافه حقاای
اهفتۀ هستی داده شود ،باقی حواس اهز از آا حس مت ثر خواهنم گشت ح این امار باه
سبب اتلاد حواس در تسلهم ح توهه صرف به ی

مقصودِ حاحم ،منجار باه آمهازی

کارکرد آاها یا هااشهن شما یکی به ها دیگر میشود:
پنج حاااس با یاااکمگر پااهوساتهاام

زااکه این هر پنج ز اصلی رستهاام

چوا یکی حس در رحی باگشاد بنم

مابقی حاااسها هایه مابمل شاود

چوا یکی حس یهر ملسوسات دیم

گشت یهبی بر هیه حسها پاامیم

هیهن معنی در فهه ما فهه چنهن آممه است:

(مولو  3936 /9 :1382،ح )3951 -39552

«حواس هیعنم از رح معنی ،از رح صورت متفرقنم ،چوا یا

عضاو را

استغراق حاصل شم هیه در ح مستغرق شوام ،چنااکه مگس بااً مایپارد
ح پری میهنبم چوا در ااگبهن یرق شم هیاه اهازایش یکسااا شام ،هاه
حرکت اکنم( ».مولو .)55-53 : 1385،
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اامیشهها مولو در این مهماا سرچشیه گرفته از آرا اشاعره است که هیهشه
بر آا بوده اام که خماحام قادر است در ااساا حضاعهتی را باه حهاود آحرد کاه یا
س دیگر شاود .مولاو  ،چاه در دیاواا شایس ح چاه در مثناو ،
س اح هااشهن ح ّ
ح ّ
بهشترین بهره را از مقولۀ حسّامهز برده است« .در مثنو بهشاتر اگااهِ اظریاهپردازاااه
دارد ح در دیواا شیس بهرههویی هنر ( ».شفهعی کمکنی:)536 :1329 ،
هاهم کن کز گوی در چشیت رحد
آا کاا باطل بدمساات آا ح شود
زاا سپس گوشت شود همطبعِ چشم
گوهر گردد دح گوی هیچو پشم
(مولو )3299 -3291 /5 :1382،

مولو از رهگذر ذهن ح زباا خود ،ههااها بیاهایتی در برابر ماا مایگساترد.
در هاذبۀ حسّامهز ح در سهطرۀ تصویرساز احست کاه ایان ههاااهاا در ذهانِ ماا
آفریمه میشود .برا ایواه ،در اگاه استعار مولو ااساا مهاوۀ پختاها اسات کاه
بایم از درختِ ههاا دست رها کنم تاا شاهرین ح لابگازاا در پاهش پادشااه ههااا
شایستگی حضور یابم .به یقهن ،مهاوۀ کاالی کاه ساخت باه درخات چسابهمه اسات،
شایستگی حضور در کاخ خماحام را اامارد (مولاو  .)1926 -1923 /3 :1382،در
تصویرساز اح کل ههاا اهم لقیه است ح یا در تصاویر دیگار تیاام آسایااهاا ح
زمهن ی

سهب است.
آسیااها ح زمهن ی

سهب داا

کز درخت قمرت ح شم عهاا
(هیاا)1862 /5 :

حوزۀ مفهومی یذا شامل خاامی ح پختگای ،خوشایزگی ح بایمزگای ،هویاما،
خوردا ،سهرایی ح بهرهحر ح موارد بسهار از این قبهل است .در مثنو اِساناد ایان
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حیوگیها به امور معقول فراحاا دیمه میشود .از هیله اسناد شور ح تلخی به هاا ح
یا موارد دیگر:
هاااااا شور ح تلخ پهش تهغ بر
هاا چوا دریا شهرین را بخر
(هیاا)9959 /1 :

ازین دیگ ههاا رفتی چو حلوا
به خاااواا آا ههاا زیرا پزیم
(مولو )98965 /3 :1363،

پخته خورد پختهخوار خام خورد عش یار
خاااااااام مااانم ا اگار که اتواا پختنش
(هیاا)13522 /3 :

کاربرد حس چشایی

فعل حسّیِ مربود به چشایی معیاوً قالابهاا عااطفی ح احساسای را در ذهان بار
میااگهزد ح به کار ارزیگذار تجربههاا ااتزاعای مایآیام« .دیاما» ح «شانهما»،
حواس دحر ااساا هستنم در حالی که «چشهما» ح «لیس کردا» اهازمنم تیاس حاقعی
با شیءِ لیس شمهاام .در دیمگاه مولو عش  ،شهرینترین لذت است .شاهرینی ایان
لذت با خوراکها شهرین اشاا داده شمه است؛ التذاذ معناو ح کاامراای از عشا
چوا شکر ح اهشکر ح ابات ح قنم شهرین است .چنااکه پهشتر گفته شام حاژۀ «شِاکر»
یکی از پر بساممترین حاژهها در دیواا شیس است .در اگاه مولو  ،عش  ،عاشا ح
معشوق هر سه شکر هستنم ح عالم یهب شکرخااه است.
فعل حسّی «چشهما» ارزشی شخصی دارد ح از فرد به فرد دیگر متفاحت اسات.
چهز که در اظر ی

شاخ

لذیاذ مایایایام ،بارا شاخ

دیگار میکان اسات

خوردا زهر تلقی شود .ذائقۀ کسی میکن است به ترشی گرایااا باشام ح ذائقاۀ فارد
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دیگر شهرینی بخواهم .بیش

چنهن تیایالتی در زباا استعار هار دح فارد بازتاا

خواهم یافت ح زباا آا دح را متفاحت خواهم کرد .چنااکه از ماوارد بااً پهاما اسات

ذائقۀ مولو به شهرینی گرایاا است .طعمها در مثنو ح دیاواا شایس باه دح گارحه
کلی مثبت ح منفی تقسهم میشود که مبنا هار کامام از آاهاا احسااس یاا تجربهاات

مثبت ح خوشاینم یا منفی ح ااخوشاینمِ مولو است .طعمِ تری سرکه ح سرکهفارحی
اشاره به تُرُیرحیاا ح عبوساای است که مشغول باه داهاا هساتنم ح یاا از شامّتِ زهام
خش

از سرخوشی ح سرمستی عش یافل ماامهاام؛ در مقابل آاها که سر ح کارشاا

با عش است ،شهرین لبااِ شهرینکارِ شکر فرحی هستنم که هز شهم ح ااگباهنِ عشا
افرحشنم.
هر که بجز عاشقست در ترشی ًیقست
ًی ِ حاااالوا شااااکر ًی ساارکااا کبر
(مولو )11825 /3 :1363،

استعارهها مفهومی در قلیرح زبااشناسیِ شناختی عبارت است از« :الگاوبردار
اظاممنم بهن عناصر مفهومی ی

حوزه از تجربۀ بشر که ملیاوس ح عهنای اسات ،بار

رح حوزۀ دیگر که معیوً ااتزاعیتر است یعنی حوزۀ مقصام( ».لهکااف:1223 ،

 )953حاوزه مبامأ ( )source domainقلیارح معناا تلاتاللفظای ح حاوزۀ مقصاام
( )target domainقلیرح معنا استعار یا مفهاومسااز اساتعار اسات .لهکااف ح
هااسن برا اشاا دادا ارتباد این دح قلیرح از این تعبهر استفاده میکننم کاه حاوزۀ
مقصم هیاا حوزۀ مبمأ است .استعاره ،ااوعی شاباهت مهااا ایان دح قلیارح را پمیام
میآحرد .لهکاف ح هااسن بارا اشااا دادا ایان شاباهتهاا از اصاطالحِ «اگاشات»
( )Mappingاستفاده میکننم ح میگوینم اگاشت رابطۀ مهاا دح قلیرح اسات کاه باه
شکل تناظرهایی مهاا دح مجیوعه صورت میگهرد .آاهاا ایان اصاطالح را از اظریاۀ
مجیوعهها در ریاضهات گرفتهاام تا ارتبادِ مفاههم را اشاا دهنم1.بنابراین ،در بسهار
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از موارد حهوه شباهتی از پهش حهود اامارد بلکاه ایان اگاشاتهاا هساتنم کاه مهااا
حوزهها شباهتهایی را به حهود میآحرام .از این تعریف پهماست که هر اگاشت اه
ی

گزارۀ صرف ،بلکه مجیوعها از تناظرهاا مفهاومی اسات ح کاار کلیاات ح

عبارات ،برااگهختنِ ذهن ما به برقرار ارتباطی است که به حاساطۀ آا ،موضاوعات،
حیوگیها ح رحابط مهاا دح حوزه منتقل میشود (لهکااف .)186 :1223 ،بارا ایوااه
در هیلۀ «حکیت خوراک است» ،پذیرفته مایشاود کاه مهااا «اامیشاه» ح «ارتازاق»
شباهت حهود دارد .بنابراین ،استعارهها از ی

حاژه یا عبارت ساخته اییشوام بلکاه

به تعبهر لهکاف ،استعاره از شباهت هستیشاناختی ح معرفاتشاناختی مهااا دح حاوزۀ
مبمأ ح مقصم پهما میشود.
در دیواا شیس ح مثنو  ،یذا شهرین به مثابه قلیرح مبمأ مولو در اظر گرفتاه
شمه است .حقتی که مولو بر آا است که تجربهها یذا هستنم ،تجلی استعارۀ دخهل
در این مثال به این صورت میشود که :تجربهها عرفاای ،یاذاها شاهرین هساتنم.
برا ایواه ،حس چشایی «مثبت» به عنواا قلیرح مبامأ از للااا اساتعار بار قلیارح
شنهمار سیاعِ خوشاینم ،اگاشت میشود.
مزه به مثابه ادراک

در بهن متوا عرفاای« ،مزه» از پر بساممترین حاژهها معارف بهاء حلم است .به یقهن،

کیتر صفلههایی از این کتا هست که خالی از این کلیه باشم .ظااهرا ههچها

از

عارفاا برهسته حاژۀ فارسیِ «مزه» را به اامازۀ اح به کار ابرده ح هیچوا بهاء در مرکز
ثقل اامیشهها عرفاای خود قرار اماده است (مایر« .)583 :1385 ،مزه» در متوا ادبی
کهن معنیها مختلفی دارد :طعم خوی ،چاشانی ،شاهرینی ،لاذت ،بهاره ،قسایت،
پادای ،ح احساس ح ادراکی که پس از ت ثهر ی

شیء بر رح حاس ذائقاه حاصال

میشود .برا ایواه ،در تاریخ بههقی به معنا تیتع ح بهره آممه است:

11/25/2014 10:58:35 AM

Text [9] ed 2.indd 215

حس چشایی در آثار مولوی
 / 216تحلیل ِ

« ح ازدی

ِ امهار آمامم ح هاوا ِ ایان دح تان گفتاه شام مگار ایان فصال .ح

بواللسن ح بوالعالء اهز آممام ح هم ازین طرز هوا ِ بگتغم بهاحردام ح هار
دح فرزام پسر ح دختر را به امهر سپرده ح گفته کاه اح را مازه ایااامه اسات از

زامگاای که چشم ح دست ح پا امارد» (بههقی.)836 :1335 ،
مزه در یادداشتها بهاء بر معاای چنم دًلت دارد :لذّت ،شاد  ،سرخوشای،
احساس ح اوعی ادراک .این مزه در خوردا ،شهوات ،دیما صاحب هیال ،حاور ح
قصور ،ذکر ح قرآا ،استغراق در خماحام ح صور خوی ح خهال خوی اهفته ح خاال ِ
این لذت ح مزه اهز خماحام است .ح «سببِ حهود ح ایا هیه چهز از مزه باشم» (بهااء
حلم.)166 :1 ،1389 ،
حاژۀ «ذحق» شایم معاادل مازه قارار بگهارد اماا بهشاتر گویاا کشاش ح هذباها
رححاای است تا ازدی

به احساسِ لذّت« .مزه ،احساساتِ متفاحت ح شایم مشابهی را

چوا ایوا ،لذّت برااگهختگی ح تا ثهر بعام درکِ هیاۀ ایان احساساات را در خاود

هیع میکنم» (مایر .)583 :1385 ،بهاء از مزهها بسهار – به معناا لاذّت -در تیاامِ
کائنات ح افسااهات ح عوالم خهال سخن میگویم:
«کسی میگفت که چوا کسی را لذّتِ شهوت رااما ح لذّتِ هاه اباشام ،اح
را هه مزه اباشم .گفتم :اح اماام که اج را هدز این مزه ،مزهها دیگرِ بساهار
است ح بیاهایت .اگر این در بنامد ،درهاا مازه دیگار بگشاایم؛ از آا کاه
مقمحراتِ اح را اهایت اهست .اه بهنی که فرشتگاا را مزۀ دیگر است ح دیواا
را دیگر ح هر حهواای را مزۀ دیگر است؟» (بهاء حلم.)383 :1 1389 ،

هیچااکه در ایواۀ باً دیمه میشود ،تعبهر مزه به معنا «شاد » ح «لذّت» به کار
رفته است اما بهاء در زباا استعار خود تعبهر «مزه» ح «مزه دادا» را بهشاتر باه معناا
«ادراک» گرفته است؛ رسهما به ااوعی کیاال ح کُناه اسارار « :ح از اسارار ح اااوار ح
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معاایها دیگر که در آا سهرها ح تفرّ ها دار  ،پهشِ تو اهاده اسات؛ ههام در آا
کن که به مزۀ آا برسی که چوا یه مزۀ آا برسی ببهنی که آا مزۀ اج است» (هیاا:
 .)121مولو اهز این حاژه را به معنا ادراک به کار میبرد:
از عصا مار ح از اُستُن ،حنهن

پناااج ااوبت مایزانم از بااهر دین

گراه اا معقول بود این ماازه

کی بدم حاهت به چنمین معجزه
(مولو )9153 -9159 /1 :1382،

توااایی «کااوایساز » (گزینش ادراکی پمیمها خاص از مهاا سایر پمیمههاا)،
از ساز ح کارها شناختی ااساا است که قالبها «خوردا» [مزیما] ح «فهیهما» را
با یکمیگر پهواام مایدهام ح مجاال کااربرد اساتعار «خاوردا» [مزیاما] باه هاا
«فهیهما» را فراهم میکنم؛ بهحیوه در کالم صوفهه آممه است که« :مَن لَام یَاذُق لَام
یَعرِف» (فرحزاافر 1322 ،الف)686 :
تعبهر «مزۀ دهاا کسی را دااستن» یا «مزۀ دهاا کسی را چشهما» که در زباا رایج
به کار میبریم ،اهز به معنا فهیهما اظر ح عقهمۀ کسی دربارۀ چهز است ح یا قصم
ح اهت اح را دریافتن (دهخما :1333 ،ذیل مزه) .در فههما فهاه اهاز از کااربرد اساتعار
خوردا به ها فهیهما استفاده شمه است:

«آحردهاام که در زماا رسول صلّی اللّه علهه ح سلّم از صلابه هر که سورها
یا اهم سوره یاد گرفتی اح را عظاهم خوااماام ح باه ااگشات ایوداام کاه
سورها یاد دارد برا آا

ایشاا قارآا را مایخورداام( ».مولاو :1385 ،

.)81
درآمیزی بینایی با چشایی

در گفتیاا عرفاا ،بهن حواسِ پنجگااه« ،چشم» ح «گوی» دح ابازار مهامِ معرفات باه
شیار میآینم .البته در سلوک عرفاای ،بهنایی (عهنالهقاهن) گاامی هلاوتر از شانوایی
(علمالهقهن) است؛ شانوایی باحاساطه ح بهناایی بایحاساطه اسات .از ایان رح ،در اگااه
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مولو معرفتی که از راه گوی به دست میآیم ،قهل ح قال ح کسب است ح در مقابل
معارفی که از دیما اصهب ااساا میشود ،معرفتی شهود ح کشفی است؛ این هیااا
معرفتی است که اصهب ااساا شم ح سببِ سجمۀ فرشتگاا که در دفتر اخست باه آا
اشاره شمه اسات (مولاو  9.)1953 -1956 /1 :1382،در گفتیااا بالیات اهاز حاسِ

بهنااایی اقشاای فاازحامایااهتاار از شاانوایی دارد؛ «چشاام» اقااشآفاارینتاارین حااواس در
تصویرساز به شیار مایآیام .مجیوعاۀ زیبااییهاا از راهِ چشام ح باا دیاما ،درک
میشود .افزحا بر این ،حس بهنایی یکی از دریچهها اصلی خهال -از حواس باطن-
است .در حاقع ،حس بهنایی پر امکااترین حس در قلیارح حساامهز اسات؛ چراکاه
فعّالترین حسّ ااساا ،حسّ بهنایی اح است کاه باهشتارین ساهم را در فعالهاتهاا
ادراکی اح دارد (شفهعی کمکنی 939 :1382 ،ح .)935
از دیمگاه شناختی ،حسّاامهز تجرباها عصابشاناختی اسات کاه از تلریا
همزماا دح حس در ی

امر ادراکی ااشی میشود .در حاقع ،یکی از حسها به طور

استعار کارِ حس دیگر را ااجام میدهم ح اماور

مرباود باه حاواس مختلاف باه

همدیگار اساناد داده مایشاوام (فتاوحی .)312 -318 :1321 ،در اگاشاتِ اساتعار
س ذائقاه ح چشاهما در آمهختاه اسات.
«هیال به مثابه خوراک» امار دیامای باا حا ّ

خوردا هیال در عالم خار صادق اهست3؛ بلکه فراینم استعار است .با این فراینم

دامنۀ دریافت ح ادراک ما گستری مییابم ح موهب تقویت حواس ح ژرفابخشی باه
بهنش ما مایشاود« .بهااا حساامهز زمهناۀ تصارف گوینامه را در قاوااهن ملامحد ح
تکارار ههااا فاراهم ماایکنام ،پمیامههاا طبهعاای در گساترۀ ادراک ماا آاقاامر
ااعطافپذیر میشوام که مزهها شنهمای ح راگها چشهمای مایشاوام ح بوهاا رااگ
دارام .در چنهن قلیرح از ادراک ،پمیمهها چنم بعم خواهنم شم( ».هیاا.)312 :
به کارگهر استعارۀ هیال به مثابه خوراک در متوا صاوفهه ساابقه دارد ح شاایم
کیتر متنی یافت شود که در آا ،به این مطلب اشاره اشمه باشم .برا ایواه ،یکی از
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خادماا بقعۀ بوسعهم به صبلی بر سر تربت شهخ میآیم ح آاها درحیشی مرقّعپاوی
ح سر به خود فرح برده را میبهنم ح به گیاا آاکه هیه شب پهر بهمار بوده ح بایبار
به اینها رسهمه ،یذا خویش را به ح میدهم:
«حالی ،آا ااا ح خایۀ مر پهش ح بنهادم ح من طری ایثار مایساپردم ح از
ههت موافقت اح اامکی به کار میبردم ح خاممتی باه هاا مایآحردم ح باه
راحت مشاهمۀ اح – که یاذا رحح باود -قناعات کارده باودم ...از راحات
مشاهمه ح صلبت آا درحیش آا رحز مرا از گرسانگی یااد اهامام( ».ملیام
بن منور.)383 :1 1382 ،

سیعاای گویم« :ا درحیش در ملبت ،دیمار ح سیاع ببایم .دیامار ،یاذا دل ح
سیاع ،اصهب هاا» (سیعاای .)522 :1385 ،امّا یزالی دربارۀ هیال خماحاام ح لذیاذ
آا میگویم« :اظارها از اظارۀ حضرت ربوبهّت لذیذتر اباشم؛ ح مقتضی طبعِ دل آا
است .برا آاکه مقتضیِ طبعِ هر چهز خاصهّت ح بود ،که ح را بارا آا آفریامه
باشنم( ».یزالی )52 :1 1385 ،مولو بر آا است که« :زامگیِ موحّمِ حقهقای ،هیاااا
مشاهمۀ ر ّ العالیهن ح حاهب هیۀ اشهاست( ».اهکلسوا.)883 :9 1333 ،
ح آاها را که رحز  ،رح شاهست
ز حسان شه ،دهااشاا پر شااکر بهن
(مولو )92223 /5 :1363،

دل ز هر یااار یاااذایی میخورد

دل ز هر عالیی صفایی میبرد

صورت هر آدمی چوا کاسهایست

چشم از معنی اح حسّاسهایست

از لاااااقا هر کسی چهز خور

حز قِراا هر قرین چاااهز بر
(مولو )1221 -1282 /9 :1382،

در یکی از رحایتها قصۀ یوسف آمامه اسات کاه در قلاطساال مصار «خلا
بهچاره گشته ح بنالهمام ح یوسف را هه ایاامه بود که بماد  .اما آمم که یا یوسف!
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دیمار تو را یذا ایشاا گردااهمم .پاس هار رحز یوساف بهارحا آمام ح بار بااً
بنشستی ح اقا از رح برداشتی تا هیه خل اح را بمیمام  .از لوت دیامار یوساف
سهر شمام که به طعام ح شرا حاهت اهامم ( ».اهشابور  )113 :1386 ،در اینجاا
استعارۀ «حسن یوسف» با استعارۀ «خوردا» در آمهخته است .باه بهااا دیگار ،ااگاارۀ
«هیال یوسف خوراک است» سبب شمه که زیبایی دریافتنی ح ملیوس شود؛ حسان
یوسف خود استعارها از زیبایی ح حسن خماحام است.
صورت یوسف چو هامی بود خو
ز آا پمر مایخورد صم بادۀ طرح
باااز اخااااواا را از آا زهاارا بود
کااآا دریشاا خشم ح کهنه مایفزحد
بااااز از ح مااار زلاااهخاا را شاااکر
مااایکشهم از عشاااا افهوای دگااار
یاااهر آا چاااه بود مر یاعقااااو را
باااود از یوسااااف یاذا آا خو را
(مولو )3323 -3322 /5 :1382،

یذا خل در آا قلط حسن یوسااف بود
کااه اهال ماصااار رههمه بمام از یاام ااا
(مولو )91256 /5 :1363،

آاِ خاالقاا رفت هیله در هوا آ ح ااا
یاوسااافا در قلط عالم آ ح ااا دیگر
(هیاا)92331 /6 :
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در آثار مولو هیالِ خماحام بهترین خوراکی است که احلها خما ح ااسااهاا
کامل از آا ارتزاق میکننم .این خوراک ،یذا هبرئهال ح فرشاتگاا اهاز باه شایار
میآیم.
قوّت هبریل از مطبخ ابود
باود از دیمار خلّاق حهود
(مولو )6 /9 :1382،

مرا به قنم ح شکرها خویش مهیاا کن

علف مهآحر پهشم منه ایام حهواا

فرشته از چه خورد از هیال حضرت ح

یذا ماه ح ستاره ز آفتا ههاا
(مولو )91255 -91255 /5 :1363،

درآمیزی شنوایی با چشایی

هنگامی که در درحا عارف تجربها هست ح زباا (هر زباای از زبااها موهود در

تاریخ) از عهمۀ ادا آا تجربه بر ایایآیام ،عاارف از اشاااهشناسای ()semiology

خویش که آا اهز شکلی از زباا است ،بهرهمنم میشود ح بهااِ مافیالضیهر خود را با
رق

ح سایاع ،موساهقی ،خنامه ،گریاه ،اگااه ح ساکوت عرضاه مایکنام (شافهعی

کمکنی .)939 :1329 ،مولو برا بهااِ تجربۀ درحای خود از مجیوعۀ ایان اشاااههاا
بهحیوه سیاع ح موسهقی ح شاد استفاده کرده است.

سیاع 5از مسائل بنهاد در گفتیاا تصوف اسالمی ح هیهشه موردِ بلث ح هامال

موافقاا ح مخالفاا بوده است؛ شایم هه مسئلها در داها تصوف باه ااامازۀ سایاع
بلثااگهز اکرده باشم .این مقوله به قمر مهم است که شایم هاه کتاابی اهسات
که در تصوف اوشته شمه باشم ح در آا سخن از سیاع ارفته باشم 5.از قمیم مهاا اهل
شریعت بر سر اباحه یا کراهت ح یاا حرمات سایاع بلاث باوده اسات .حتای مشاایخ
بزر

تصوف اهز در برخورد با موضوع سیاع ی

اوع تلقّی را اماشتهاام؛ ابوساعهم

ابوالخهر عارفی سیاعباره بوده ح معاصر اح ،ابوالقاسم قشهر  ،سیاع را ااکار میکرده
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است .با حهود این ،بهشترِ اهل تصوف« ،به این مجالس با چشیی اگاه میکرداام کاه
گویی مجلس عبادت یا مظااِ اهابتِ دعا تواانم بود( ».زرینکو . )169 :1332 ،
کاربرد سیاع به مثابه یذایی لطهاف بارا ارحاح طهباه در متاوا پاهش از مولاو
سابقه دارد .مستیلی بخار میاویسم« :اکنوا چوا مساتیع گشاتنم ،سایاع ایشااا را
یذا گشت؛ به بو آا سیاع احل تواهم کننم( ».مایل هرح  .)58 :1339 ،سالّیی در
حقای التفسهر اشاره میکنم که« :و غذاء الروح أعَزَّ و هوَ مشاهَده الحَق و السماع منه
و ترک التفات الیالمکونات بحال( ».سلّیی1362 ،

 )116 :1ح بوساعهم مایگویام:

« فالسَّماعُ غَذاءُ األرواحِ وَ شِفاء األشباح و السَماعُ لِسالِکِی الطَّریقِ و مَن لَم یَسملُ ِ
الطَّریقَ ال یَکونُ لَهُ سَماعٌ بمالتَحقققِ( ».ملیام بان مناور )322 :1 1382 ،ح عاارفی
دیگر در داها یذایی هز سیاع اییبهنم« :ح رحح طاهر ح افس ااطقه را در داها قوت ح
یذا الّا سیاع اهست( ».مایل هارح  .)916 :1339 ،سایاع حالات هذباه ح اشاراق ح از
خویش رفتنِ عارف است ،پاس کهفهتای معناو دارد« .سایاع ،لطافات یاذا اهال
معرفت است چوا که سیاع کهفهتی است که از هیۀ کارها رقه تر ح دقه تر اسات ح
تنها با رقت طبع دریافته میشود ح دلها پاک ح رحشن -هیچاوا خاود سایاع کاه
پاک ح رحشن است -بماا راه دارام ح مزۀ آا را هم اهال آا مایفهینام( .اباو اصار
سرّا .)328 :1389 ،
سایاع در ریشاۀ عربای از حاژۀ سَاایع ح سِایع گرفتاه شاامه ح باه معااای شاانهما ح
شنوااهما ،گوی دادا ،سخنی که شنهمه میشود ،شهرت ح اام اه

 ،صامایی کاه از

هر چهز برآیم ،ح ترااه شنهما استعیال شمه است .این حاژه مجازا به معاای مختلفای
از قبهل رق

 ،اغیه ،حهم ح حال ح مجلس ااس ح گفتن ح شنهما ترااه باه کاار رفتاه

است .بنابراین ،سیاع از امور مربود به حسّ سایعی اسات .در سایاع ،قارآا ،شاعر،
ذکر ،آحاز ،موساهقی ح ماانام آا را مایشانوام .هامف صاوفهه از سایاع ح در سایاع
شنهما آا است که به آهنگهایی هینوا با رحح خاویش برخاورد کننام ح یااد حا
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کننم بهحیاوه آاکاه آحا خاوی از هانس رحح اسات (هیااا 313 :ح  .)392شاایم
گزاف اباشم اگر گفته شود که حهوه شباهتی حوزۀ سیاع ح حوزۀ خوردا پرمایهتار
از مواردِ پهشهن است .اقطۀ مرکز ایان دح ،لاذّت باردا اسات« .هیاه کاس صاما
خوی را دحست دارد ح از آا بهره میگهرد .رابطۀ صما خو ح آدمی رابطۀ حاّّ
ح بهرهحر است( ».هیاا )312 -318 :هیااگواه که رابطۀ یذا خو ح آدمی اهاز
رابطۀ حّّ ح بهرهحر است .البته این بهرهحر چهز یهر از شاهوت ح لاذتهاویی
اساات ،چااه گرحهاای «پنماشااتهاااام کااه تصااوف ،ساایاع ح رقاا

ح آحازخااواای ح

گشادگهر ح آحازها خوی ح اشعار عاشقااه است چنااکه برخی از صادقاا چناهن
بوده اام؛ اینها هم خطاکارام چه هر دلی که آلوده به دحستی داها باشم ح هر افسی که
به بطالت ح یفلت خو گرفته باشم هیاه چهازی اازیباسات ح سایاع ح حهامی اداماۀ
زشتی رححش ح هنبشها ح حرکتهایش اهز امتامادِ رحح ااسافتهای خواهنام باود».

(هیاا 6)533 :بنابراین ،سیاع برا اهلِ آا شایسته است ح اه برا مبتمیاا؛ این مسئله

اکتها است برا کاربردِ سیاع به مثابه یذایی رححاای که تنها از آاِ اهلش است ح
مبتمیاا را از آا ،رحز اهست .یزالی در ضینِ حکاایتی ،ملا

آزماایش ایان دح

گرحه را بیتوههی به یذا هسیاای ح توهه به هیهن یذا رححاای بهاا میکنم:
«خواهه علی حال یکی بود از مریمااِ خواهه ابوالقاسم گرکاای -دستور
خواست در سیاع .گفت« :سه رحز هه مخور ،پس از آا بگاو تاا طعاامی
خوی بسازام؛ اگر مهلت به سیاع بهش باشم ح سیاع اختهاار کنای بار طعاام،
آاگاه این تقاضا ِ سیاع بل بهش باشم ح تو را مسلّم بدوَد» (یزالای،1385 ،
.)582 :1

سیاع ملرک احساسات ح عواطف است .هر عاطفه ح هر اافعال افسااای تاوأم باا
حالتِ بمای ح حرکت هسیی است که در سیاع باه دساتافشااای ح پاایکوبی ایاود
مییابم .رق
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آدا ح رسومِ خاص خود را به حهود آحرده ح مولو در مهاا بزرگاا صوفهۀ ایاراا
ح اسالم ،بهشترین دلبستگی را به آا داشته است .از چشم مولو هیاۀ اهازا ههااا
پهوسته در حال سیاع هستنم .سخن مولو از موسهقی افالک ح سیاعِ چارخ یاادآحر
قولِ اصلا فهثایورس است؛ مولو تصریح میکنم که عاارف در صاما رباا ،
آحازِ باز ح بسته شما درحازۀ بهشت را میشنود .از اینرح ،سخن مولو در مثنو اهز
با اوا ای آیاز میشود (زرینکو  .)325 :1332 ،در مثنو  ،سیاع ،یذا عاشقاا
ح ملرک خهال حصل ح اهتیاعِ آاها با حضرت ح تلقی شامه اسات 3.سایاع سابب

میشود تا هرچه در حهودِ سال

هست مجاال ظهاور ح بارحز بهابام .آاچاه از اللااا

موسهقی به گوی میآیم ،خاطرۀ از یاد رفتۀ اغیههایی اسات کاه ارحاح اهالِ سایاع
پهش از هبود به عالمِ آ ح گل تجربه کردهاام.
بااگ گردیها چرخ است اینکه خل

میساراینمی به طنبور ح به حاااال

ماااااادمناا گاااااوینم کااااآثار بهشاااات

اغز گااااردااهم هر آحاز زشاااااات

ما هااااایه اهااازا عاااااااالم بااااودهایم

در بهشاات آا للنها باشانودهایام

پاااس یاااذا عاشااااااقاا آمم سااایاع

که در اح باااشاااام خهال اهاااتیاع
(مولو  338 -336 /5 :1382،ح )353

مولو از پسِ این سخن ،حکایت آا مرد تشنه را بازگو میکنم که «از سر هاوز
بدن ،هوز در آ میریخت که در کوه بود ح در لب اییرسهم تا با فتادا هوز بااگِ
آ بشنود ح اح را چوا سیاع آ بااگ در طر میآحرد».
مهیاااا توایم ما ح مهیاا ساایاع
ا هاا معاشراا ح سلطاا سایاع
هم بلر حالحتی ح هم کاا سیاع
آراساااته باد از تو مهاماا ساایاع
(مولو  :1363،رباعی )1255
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مولو برا قابل درک کردا صما خماحاام اهاز از مقولاۀ چشاهما اساتفاده
میکنم .رحشن است که ما هیهشه بیآاکه صما خما را بشنویم ،حضور اح را درک
کردهایم؛ چنهن درکی با کاربستِ حس چشایی تبههنپذیرتر است .چشهما لبها

باه

ها شنهماِ آا به معنا ادراک اهابت ح پذیری دعا از سو حا باا هیاۀ اهازا
حهود است:
هست لبهکش که اتواای شنهم
له

سر تا پا بتواای چاشهم
(مولو )1121 /9 :1382،

نتیجهگیری

حس چشایی در منظومۀ ذهنی ح زباا هنر ح عرفاای مولو اقشی ملور ح اساسی

دارد .فهرست اام یذاها ح خوردایها در آثار مولو بساهار گساترده اسات .معنای از
اظر این شاعر اساسا با کاربرد ح تماحل دیگاراا تفااحتدارد ح چهاز از گوااۀ حاال
صااوفهااه ح پهوااام گاارفتن بااا یهااب اساات .از ایاانرح ،اااام خااوراکهااا شااهرین بااه
دریافتها شهود ح لذّات رححاای ح معاای عالم یهب اشارت دارد ح عارف آا را
از رحزاۀ هاا درمییابم .در دیواا شیس ح مثنو  ،یذا شهرین به مثابه قلیرح مبامأ
مولو در اظر گرفته شمه است .طعمها در مثنو ح دیواا شیس باه دح گارحه کلای
مثبت ح منفی تقسهم میشود که مبنا هر کمام از آاها احساس یاا تجربهاات مثبات ح
خوشاینم یا منفی ح ااخوشاینمِ مولو است.
مولو برا هر چهز که در عالم هست ،متناظر یهبی پهش رح میگذارد؛ از
اینرح ،در برابر حواسِ ظاهر  ،شکلِ راستهنی از حواس باطنی ح یهبای حهاود دارد.
حواس ظاهر ح باطن چوااا ملورها اظام فکر مولو در آثاار ح باا شاهوههاا
گواهگوا ح چشماامازها متیاایز مطارح مایشاوام .از اظرگااهِ مولاو  ،ادراکاات
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افساای (شنهما ،دیاما ،چشاهما ح هاز آا) در مرحلاها از معرفات افاس ،امتازا
حاصل ح یکساا عیل میکننم ح به اوعی «ححمت قوا» میرسنم.
آمهختن قلیرح حسها گوااگوا در هیۀ زبااهاا ساابقۀ دیرپاا دارد کاه کنشای
استعار است ح از حیوگیها هیهشه زامۀ زبااها است .درآمهختگی ابعااد حاس ح
دادا امور بصر به امور ذائقه ح یا امور سیعی به امور دیگر حسّ دیگر ،کار است
که در اد صوفهه رحا بسهار ،ح در فرهنگِ ایاراا دحرۀ اساالمی ،ساابقۀ دیریناها
دارد .این حساامهز در شاعر مولاو تشاخ

حیاوها دارد کاه بهشاتر ااخودآگااه

پمیمار میشود ح حاصل کشف ح شهود هنر ح است .هر اامازه هنبهها رححاای
ی

اثر فزحای داشته باشم ،تماخل حسّها مشاهودتر اسات ،در شاعر مولاو اهاز باا

چنهن امر بارز رحبهرح میشویم.
اظااامِ اسااتعار «خااوراک ااگااار » اااوعی ادراک اسااتعار ایاامههااا ،باحرهااا ح
تجربهها رححاای به ممدِ قوۀ چشایی است که در آثار مولو برهسته است .مولو
با به کار بردا هیال ح سیاع به مثابه خوراک اشاا میدهم که عرفاا اهز ماانم کنشِ
حسّی «خوردا» فعالهت ح اهاز رحزااه برا هر فرد بهحیوه سالکاا است.
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پینوشتها
1

 -اگاشت ( )mappingدر ریاضهات به اوعی تناظر ی

در مجیوعۀ  Aفقط ی

به ی

مهاا اعضا دح مجیوعه گفته میشود که هر عضاو

اظهر در مجیوعۀ Bدارد (.فتوحی :1321 ،پااحرقی ص « .)396البتاه لهکااف ح هااساوا خااطر

اشاا میکننم که ابایم اگاشتهاا اساتعار را باا اگاشاتهاا ریاضای مقایساه کناهم؛ اگاشاتهاا ریاضای دارا

تناظرها ثابتی هستنم ح بر هیهن اسااس از آاهاا باه عناواا فراینامها الگاوریتیی در برااماهاویسایِ کاامپهوتر اساتفاده

میکننم .پوحهشگراا حوزۀ رحااشناسی اهز به هیهن الو در پردازی اطالعات ح علومِ شاناختی ،معیاوً اگاشاتهاا را
به صورت رحامها الگوریتیی زماا حاقعی به کار میبرام .در حالی که اگاشتها استعاره مفهومی به گواها خالق
موهااب ایجاااد هسااتومنمها قلیاارح مقصاام در قلیاارح مباامأ ح اهااز اضااافه کااردا هسااتومنمها همیاام بااه آا

میگردام(».هاشیی.)136 :1382 ،

9

 -گوی تنها اقش حاسطه دارد اما اصهبِ چشم حصال است؛ بر اثر گوی تبامیل صافات رخ مایدهام ح در اثار دیاما

تبمیل ذات:

گوی دلّاله است ح چشم اهل حصال

در شااااانودِ گوی تبمیل صااافات

چشم صاحب حال ح گوی اصلا قال

در عاااااهااِ دیااااامهااااااا تبمیل ذات

(مولو )852 -858 /9 :1382،

 -3یزالی در شرحی که بر اسیا حدسنا الهی اوشته است ،میگویم« :زیبا ،در اصال ،صاورت ظااهریی اسات کاه باه
چشم ادراک میشود ،هر چه باشم ح به گواها است که مواف ح مالیم باا بهناایی اسات (».الیقصام األسانی فای شارح

اسیاء اج اللسنی ،چاپ مصر ،مکتبه اللا ملیم احیم رمضاا الیمای ،بایتاا ،ص  ،56باه اقال از :شافهعی کامکنی،

.)568 :1329

 -5هرگواه مجلسِ موسهقی ح ملفلی که در آا از ینا بهره برام ،مجلس سیاع اسات .سایاع ح موساهقی ،در بساهار از
موارد ،مترداف یکمیگر به کار میرحد.

 -5برا چنم ایواه بنگریم به :احهاء العلوم یزالی ذیلِ عناواا« :کتاا آدا السایاع ح الوهام» ،کهیهاا ساعادت ذیالِ

« اصلِ هشتم در آدا سیاع ح حهود ح حرام ح حالل آا ح آثار ح آدا آا» ،عوارفالیعاارف ساهرحرد زیار عناوااِ

«فی القول فی السیاع» ،کشفالیلجاو ذیالِ «باا احکاام السایاع» ،ترهیاه رسااله قشاهریه ،باا پنجااه ح دحم« :در
سیاع».
ح بنگریم به کتا اامر یزل خویش اهاا خواهم گشتن که سیاعاامهها فارسی را گردآحر کرده است.

6

« -سیاع هر گاه به شرد باشم ،سبب تصفهۀ رحح از آًیشها ح کمحرتهاست ح به هیهن دلهل صوفهاا سیاع را یکای

از حسائل تهذیب افس شیردهاام ح تصفهۀ باطن بلکه آرایش هاا ح دل میشیردهاام ح گاهی بر عباادات ظااهر تارههح

میدادهاام ( ».فزحزاافر .)15 :1 ،1322 ،مولو اهز میگویم:
من که در آا اظارهام مست ح سیاعبارهام

هست سیاع ما اظر ،هست سیاع اح بااطر
3

له

له

سیاع هر کسی پاک اباشم از منی

اماام ا پسر! ترک ،زباااا ارمنی

 -در دیواا شیس اهز دح یزل با ردیف «سیاع» حهود دارد که مطلع یزلها چنهن است:

بها بها که تو هاا هاا هاا سایاع

بها که سرح رحاای به بوستاا سیاع

بها بها که تویی هاا هاا هاا سیاع

هااازار شیع منوّر به خااماا سیاع
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