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چکیده
در نگاه زبانشناسان شناختی ،استعارۀ مفهومی به هرگونه فهم و بیان تصورات انتزاعی در قالب
تصورات ملموس اطالق میشود .در این پژوهش ،از میان راهکارهای مختلفی که لیکاف و
ترنر در تحلیل استعارۀ مفهومی استفاده کردهاند ،با استفاده از ویژگی سلسلهمراتبی مدل
استعارۀ زنجیرۀ بزرگ ،به بررسی مفهوم تکامل در اشعار موالنا پرداخته میشود .بررسی اشعار
موالنا نشان داد خصوصیت سلسلهمراتبی استعارۀ زنجیرۀ بزرگ که نشاندهندۀ نوعی تکامل
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است ،در نظام ذهنی موالنا نیز برقرار است .او تکامل انسان را در گذشتن از قالب جمادات و
گیاهان و حیوانات و حتی خود انسان و رسیدن به مراتب باالتر یعنی فرشتگان و قرب الهی
بیان میدارد که این دو مرتبۀ اخیر از نظر زبانشناسان شناختی دور مانده است .موالنا شرط
گذشتن و عبور از مراتب پایینتر را مردن و فنا میداند و آن را با نوعی استعارۀ جهتی یعنی
حرکت روبهجلو نشان میدهد که در آن ،درک استعاری ویژگیهای یک ماهیت در یک
سطح ،از طریق ویژگیهای یک ماهیت در سطح دیگر امکانپذیر است؛ یعنی هر بار با زایشی
مجدد روبهرو هستیم .با توجه به ماهیت جهانی جسم انسان و محققاً الگوهای جهانی تعامالت
فیزیکی ما با جهان ،این نوع رابطه در میان فرهنگهای مختلف همچنان تا حدی یکسان عمل
میکند ،اما جهانبینی و تجربیات موالنا تکاملی افزونتر از نگاه زبانشناسان برای انسان ترسیم
کرده است.
واژههای کلیدی :مولوی ،تکامل ،مرگ ،استعارۀ مفهومی ،استعارۀ زنجیرۀ بزرگ.

مقدمه
پد یدۀ مرگ و نیستی یا بقای پس از آن در مثنوی امری دفعی نیست که بهیکباره اتفاق افتد ،بلکه پدیدهای است ساری
در متن زندگی که انسان در حیات جسمانی خود بارها آن را تجربه میکند یا میتواند تجربه کند .این نتیجه از آنجا
برمیخیزد که موالنا مرگ را اعم از مرگ جسمانی ،دارای مراتب و گونههای مختلفی میداند .به نظر او خواب ،تکامل
انسان ،خلق مدام و موت اختیاری ،گونههایی از مرگ در زندگی دنیویاند .در این میان ،کمال از مهمترین مفاهیمی
است که موالنا بهکرات در مثنوی در ارتباط با پدیدۀ مرگ ذکر کرده است .به عقیدۀ موالنا ،وجود انسان طی یک سیر
مرحلهبهمرحله ،از جماد ،نبات و حیوان میگذرد و به انسان میرسد .مولوی این سیر را همراه با مرگ و زایش میداند.
از تکامل در مثنوی ،تفاسیر متعددی مانند تکامل تکوینی ،تکامل عرفانی و حتی تکامل نوعی (داروینی) ارائه کردهاند
(ر.ک :ماری شیمل404 :1037 ،؛ زرینکوب193 :1033 ،؛ عبدالحکیم .)40-03 :1009 ،اگر منظور موالنا تکامل
تکوینی باشد  -که البته حتماً موالنا تکامل تکوینی را نیز مدنظر داشته و افزون بر آن ،سیر و تکامل عرفانی و معنوی نیز
مراد او بوده است  -مطابق با آن معتقد است انسان با گذر از چند مرحله بهصورت نهایی خود درآمده است .حتی در
برخی جهات نیز انسان به مرحلۀ باالتری یعنی رسیدن به مالئک و قرب الهی نیز پا میگذارد .طبق تکامل تکوینی ،انسان
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دارای چهار روح (نباتی ،حیوانی ،نفسانی و انسانی) است که یکی پس از دیگری برایش حاصل میشوند و وظایف
متفاوتی نیز دارند (نسفی .)99-47 :1077 ،میتوان گفت ورای توجه به مسائل فلسفی و عرفانی که تاکنون نظر خیلی از
پژوهشگران را به خود جلب کرده است ،منظور موالنا از مرگنامیدن اینگونه موارد ،خود مرگ نیست ،بلکه نوعی
نماد یا استعاره است که تجربه و اندیشۀ او از این پدیده را به ما نشان میدهد.
در این پژوهش ،پدیدۀ مرگ بهمنزلۀ تکامل انسان که موالنا در بخشهای مختلفی از مثنوی از آن سخن به میان آورده
و با نوعی گذشتن از مرحلهای به مرحلۀ دیگر یا یک ساختار سلسلهمراتبی آن را نشان داده است ،براساس نظریۀ جدید
استعاره یعنی استعارۀ شناختی تحلیل میشود .از آنجا که در این نوع استعاره ،تطبیق فرهنگهای مختلف در موضوعات
مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است ،ما پدیدۀ مرگ بهمنزلۀ نوعی تکامل را براساس مکانیسمهای شناختی استعاره،
در چارچوب مدل (استعارۀ زنجیرۀ بزرگ) لیکاف و ترنر ( )1949که بهعنوان یکی از اجزای استعارۀ هستیشناسانه
مطرح شده است ،مطالعه میکنیم.
روش این پژوهش ،توصیفی-تحلیلی است؛ بهصورتی که ابتدا ضمن معرفی اجمالی استعاره از دیدگاه شناختی ،به
روشنکردن ویژگیها و کارکرد آن در محدودۀ این پژوهش که لیکاف و ترنر تحت عنوان استعارۀ زنجیرۀ بزرگ از
آن نام میبرند ،خواهیم پرداخت .در ادامه نیز براساس نظریۀ استعارۀ شناختی (استعارۀ جهتی و مدل استعارۀ زنجیرۀ
بزرگ) به بررسی و مقایسۀ شواهدی از مثنوی میپردازیم که موالنا در آن مرگ را بهمنزلۀ تکامل و شروع زندگی
جدید قلمداد میکند.
پیشینۀ پژوهش
از آنجا که پژوهش حاضر به بررسی پدیدۀ مرگ بهمنزلۀ تکامل در آثار موالنا براساس نظریۀ استعارۀ مفهومی مدل
استعارۀ زنجیرۀ بزرگ میپردازد ،در این بخش بهاجمال تحقیقات و پژوهشهای مطرحشده در ارتباط با این پژوهش
میانرشتهای را معرفی میکنیم؛ بدینصورت که ابتدا به ارائۀ پژوهشهای مشترک بین دو حوزۀ زبان و ادبیات فارسی و
استعارۀ مفهومی میپردازیم و سپس به پژوهشهای مربوط به مفهوم مرگ در آثار موالنا اشاره خواهیم کرد.
حقیقی ( )1090به بررسی ضربالمثلهای کردی کرمانشاهی مربوط به حیوانات براساس مکانیسمهای شناختی استعاره
و مجاز در چارچوب مدل «استعارۀ زنجیرۀ بزرگ» لیکاف و ترنر ( )1949میپردازد .یافتههای وی نشانگر آن است که
با وجود اختالفات فرهنگی میان گویشوران دو زبان فارسی و کردی در خلق ضربالمثلها ،در ژرفساخت از
مکانیسمهای شناختی یکسانی برای درک ضربالمثلها استفاده میشود و این امر تأییدی بر وجود ارتباط فرهنگی میان
دو زبان است .افراشی ( )1094با جمعآوری پیکرهای از متون نوشتاری زبان فارسی معاصر که شباهت بیشتری به زبان
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روزمرۀ سخنوران دارد ،نمونهگیری از استعارههای مفهومی نهفته در آن انجام میدهد .سپس استعارهها را براساس
طبقهبندی لیکاف و جانسون ،در قالب استعارههای «ساختاری»« ،هستیشناختی»« ،جهتی» و نیز طبقهای از استعارههای
مفهومی لیکاف و ترنر بررسی میکند .نبیفر ( )9310نیز با مقایسۀ تطبیقی امثال فارسی و انگلیسی بر پایۀ شناختی با
مطرحکردن استعارۀ مفهومی «انسان حیوان است» ،براساس ویژگی سلسلهمراتبی موجود در «استعارۀ زنجیرۀ بزرگ»
اذعان میکند که بسیاری از ویژگیها و صفات حوزۀ انسانی را میتوان از طریق ویژگیهای حوزۀ حیوانی درک کرد.
عابدی ( )1091به مقایسۀ استعارههای مفهومی در فارسی نوشتاری روزمره و شعر معاصر براساس نظریۀ استعارۀ مفهومی
لیکاف و ترنر ( )1949پرداخته است .مورنو ( )9330نیز به تحلیل و مقایسۀ ضربالمثلهای انگلیسی و اسپانیایی از بعد
شناختی میپردازد .او نیز پس از بررسی براساس مدل «استعارۀ زنجیرۀ بزرگ» درنهایت به این نتیجه میرسد که
ضربالمثلها با وجود اختالف فرهنگی ،ژرفساخت شناختی مشترکی دارند و یک پدیدۀ مفهومی جهانی محسوب
میشوند که حاوی قدرت ارتباطی و میان فرهنگی بسیار باالیی هستند.
محسنی ( )1091در مقالۀ «مرگ از نگاه مولوی» به استخراج سخنان و تمثیالت موالنا در این باب پرداخته و درنهایت
دادههای خود را در دو منظر واکاوی کرده است :مرگ کلی که به سراغ همۀ خالیق میآید و همگی از آن مرحله عبور
خواهند کرد ،و مرگ اختیاری .حسینی و فرامرز قراملکی ( )1093در مقالۀ «تجربۀ گونههای مرگ در زندگی در مثنوی
معنوی» ،گونه ها و مراتب مختلف مفهوم مرگ از منظر موالنا را بیان میکنند و اعتقاد موالنا را مبنی بر اینکه انسان در
حیات جسمانی خود بارها مرگ را تجربه میکند ،تأیید میکنند .سیف ( )1044در بررسی «زندگی جاوید در مثنویهای
حدیقه و مثنوی معنوی» به بررسی مرگ در ارتباط با قیامت ،بهشت و دوزخ در مثنوی معنوی پرداخته است .بدرحصاری
( )1044در پژوهش «مرگآگاهی در مثنوی و غزلیات شمس» به بررسی مرگ در این دو اثر مولوی و چند اثر عرفانی،
فلسفی و کالمی پرداخته است و معتمدی ( )1070مقالهای بهعنوان «تلقی عرفا از مرگ» به چاپ رسانیده است.
همانطور که مشهود است ،بیشتر پژوهشهای میانرشتهای در حوزۀ ادبیات و زبانشناسی ،مدل استعارۀ زنجیرۀ بزرگ
را با هدف مقایسۀ ضربالمثلها در زبانهای مختلف یا بهصورت جمعآوری پیکرهای از متون نوشتاری یا شفاهی بهکار
گرفتهاند و براساس طبقهبندیهای مختلف از استعاره ،آنها را دستهبندی کردهاند .همۀ آنها درنهایت بر این باورند که
بسیاری از ویژگیها و صفات حوزۀ انسانی را میتوان براساس ویژگیهای حیوانی درک کرد و سایر مراتب موجود در
این زنجیره در پژوهش های آنان نادیده گرفته شده است .این پژوهش نیز برای اولین بار با بررسی در اشعار کالسیک
ادبیات فارسی ،کاربرد این نوع استعاره را با توجه به ماهیت آن یعنی اثبات رابطۀ سلسلهمراتبی در نسبتدادن خصوصیات
پدیدهها در یکدیگر نشان میدهد .با توجه به مطالعات صورتگرفته در آثار موالنا ،مدل استعارۀ زنجیرۀ بزرگ را در
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مفهوم مرگ تکاملی که در جایجای اشعار موالنا به چشم میخورد  -که مراتب یادشده در این زنجیره قابلتطبیق با
دادههای جمعآوری شدۀ ماست – بررسی میکنیم .در این بررسی ،رویکردی مقایسهای با اصل نظریۀ استعاره زنجیرۀ
بزرگ را که اولین بار لیکاف و ترنر از آن نام میبرند ،بهکار میگیریم.
مبانی نظری
معنیشناسی شناختی
جورج لیکاف و رونالد النگاکر 1دو تن از شاگردان چامسکی ،در مکتب زایشی در مطالعات خود دریافتند که بدون
درنظرگرفتن روابط معنایی نمیتوان برخی تواناییهای شناختی را توصیف و تحلیل کرد ،و اینگونه بود که روندی
جدید در معنیشناسی تحت عنوان «معنیشناسی شناختی» آغاز شد .این رویکرد بر مدلها و سازوکارهای شناختی که
ورای فعالیتهای زبانی قرار دارند و این فعالیتها را ممکن میسازند ،تأکید میکند و بر این باور است که عملکردهای
عالی شناختی ما که معنا و استدالل 9را ممکن میسازند ،درواقع ،امتداد فعالیتهای حواس ما و غیرقابلتفکیک از آنها
هستند (گلفام .)1041 ،معنیشناسی شناختی بهعنوان شاخصترین نمود زبانشناسی شناختی ،با این تصور که ادراک
انسان از تجارب جسمانی او نشئت میگیرد و اینگونه امکان تفکر و تعقل را فراهم میسازد ،به مطالعات زبانی میپردازد.
از کانونیترین محورهای مورد مطالعه در این رویکرد «استعاره» است؛ چرا که محققان شناختی بر این باورند که استعاره
تنها محدود به حوزۀ زبانی نیست ،بلکه زندگی روزمره و همچنین حوزۀ تفکر و عمل را نیز دربرمیگیرد؛ بنابراین ،به
این نتیجه میرسند که زندگی اساساً ماهیتی استعاری دارد و درک و شناخت بسیاری از پدیدهها بهوسیلۀ استعاره صورت
میگیرد .جورج لیکاف و مارک جانسون ( )1943نظام عظیمی از استعارههای روزمره و متعارفی را کشف کردند که
تمایز سنتی بین زبان مجازی و زبان حقیقی را از بین برد و به ارائۀ «نظریۀ معاصر استعاره» از سوی آنها انجامید .در این
نظریه ،یک حوزۀ مفهومی در قالب حوزۀ مفهومی دیگر بیان میشود؛ بهگونهای که حوزۀ مقصد غالباً انتزاعیتر و حوزۀ
مبدأ عینیتر و ملموستر است (هاشمی.)199 :1049 ،
نظریۀ معاصر استعاره
در راستای نگرش کالسیک به استعاره و همچنین با درنظرگرفتن تفکر و نظریات چامسکی در رویکرد زایشی که زبان
و ذهن را دو مقولۀ جدا از هم درنظر میگیرد ،میتوان اذعان داشت که استعاره عنصری اضافی و نابهنجار است که
نقشی در تحلیل و درک ساختارهای زبانی ندارد ،اما با ظهور رویکرد شناختی در زبانشناسی ،مطالعات استعاری نیز
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رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت و استعاره با هویت جدید خود در مقابل تمامی تعریفها و توصیفهای سنتی قد
علم کرد.
لیکاف و جانسون ( )1943با انتشار کتاب استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم ،به این اصل شناختی که زبان برگرفته
از فرایندهای ذهنی است ،استناد کردند و به این نتیجه رسیدند که استعاره در تمام لحظات زندگی انسان حاضر است و
بهعنوان عنصری پویا در درک مفاهیم انتزاعی و پیچیده عمل میکند .همچنین جایگاه آن در نظام مفهومی انسان است
که به نحوۀ ادراک و اندیشیدن و زبان و اعمال ما ساختار میبخشد و عنصری مرکزی در ادراک ما از خودمان ،فرهنگمان
و دنیای پیرامونمان محسوب میشود .درنهایت ،اگرچه براساس دالیل گسترده ،طبیعت مشترک جسم انسان و تجربههای
مشترک وی با دیگران ،در شکلدهی استعارهها مؤثر است ،نظام مفهومی استعارهها اختیاری و دلبخواهی نیست
(هاشمی.)194 :1049 ،
استعارۀ مفهومی

3

همانطور که عنوان شد ،به عقیدۀ لیکاف و جانسون ( )1943اندیشۀ انسان اساساً ماهیتی استعاری دارد که زندگی روزمره
و همچنین حوزۀ تفکر و عمل را دربرمیگیرد .ما دربارۀ اشیا به شیوهای که آنها را تجسم میکنیم ،سخن میگوییم؛
بدینگونه این اندیشۀ استعاری سبب میشود که مفاهیم انتزاعی در حوزۀ مفهومی ما ،با بهرهگیری از مفاهیم عینی
سازمانبندی و درک شوند؛ بهطوریکه معموالً برای صحبتکردن دربارۀ حوزههای انتزاعی همانند عشق ،مرگ،
زندگی و ...غالباً از عبارات حوزۀ ملموستر و عینیتر استفاده میشود .بدینترتیب ،میتوان گفت که استعارۀ مفهومی،
بیان یک حوزه در قالب حوزۀ دیگر است؛ حوزهای را که دارای مفهوم عینیتر و متعارفتر است« ،حوزۀ مبدأ» و
حوزهای را که مفهوم انتزاعیتر و ذهنیتر دارد« ،حوزۀ مقصد» مینامند .این رابطه را که به شکل متناظرهای میان دو
مجموعه شکل میگیرد «نگاشت» 4مینامند (هاشمی)190 :1049 ،؛ برای مثال ،لیکاف ( )937-933 :1990برای توضیح
استعارۀ مفهومی به استعارۀ «عشق سفر است» 0اشاره میکند که برای بیان روابط عاشقانه ،از اصطالحاتی همچون «رابطۀ
ما به بنبست رسیده است»« ،نگاه کن چه راه طوالنیای را طی کردهایم»« ،ما بر سر یک دوراهی هستیم»« ،میتوانیم
هرکدام به راه خود برویم»« ،رابطۀ ما راه به جایی نمیبرد» و ...استفاده میشود.
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ایوانز و گرین ( )990 :9333نگاشتهای استعارۀ «عشق سفر است» را بهصورت زیر نشان میدهند:
مقصد

عشق

مسافران

عاشقان

وسیلۀ نقلیه

رابطۀ عاشقانه

سفر

حوادث رابطۀ عاشقانه

موانع پیشرو

مشکالت موجود در رابطه

تصمیمگیری درمورد مسیر

انتخاب اینکه چه کاری باید انجام داد

مقصد سفر

اهداف روابط عاشقانه

انواع استعارۀ مفهومی
لیکاف و جانسون ( )197-190 :1943با توجه به شواهد زبانی روزمره و همچنین با توجه به ویژگیهای حوزۀ مبدأ ،سه
دستۀ اصلی برای استعارۀ مفهومی قائل میشوند :استعارۀ جهتی ،3استعارۀ ساختاری ،7استعارههای هستیشناختی .4در سال
13

 ،1949لیکاف و ترنر با افزودن استعارههای تصویری 9دستۀ چهارم را به طبقهبندی فوق افزودند .درنهایت کوچش
( )9313با ارائۀ کالناستعارهها 11دستۀ پنجم را معرفی کرد.

لیکاف و جانسون ( )10-14 :1943استعارههای جهتی را استعارههایی برمیشمارند که به یک مفهوم ،جهتگیری فضایی
میدهند ،مانند باال ،پایین ،درون ،بیرون ،عقب ،جلو ،دور ،نزدیک ،عمق ،سطح ،مرکز ،حاشیه و . ...این جهتگیریهای
فضایی از این واقعیت نشئت میگیرند که بدن انسان مکانمند و فضایی است؛ برای نمونه میتوان مفهوم انتزاعی شادی
یا غم را با دادن صورتی فضایی و مکانمند ،ملموس و قابلدرک کرد.
استعارههای ساختاری یا ساختی ،وظیفۀ سازماندهی و قالببندی یک مفهوم را در حوزۀ یک مفهوم دیگر بهگونهای
نظاممند بهعهده دارند .به عبارت دیگر ،درک حوزۀ مقصد را از طریق ساختار حوزۀ مبدأ برای زبانور فراهم میکنند؛
بهعنوان نمونه ،در استعارۀ مفهومی «زمان پول است» شاهد شکلگیری یک نظام منسجم در ذهن افراد هستیم که در آن،
زمان ،شیئی مادی و باارزش فرض شده است .شایان ذکر است که این سازماندهی یک مفهوم در حوزۀ یک مفهوم
دیگر ،انتزاعی است و با واقعیت انطباق ندارد (افراشی و حسامی.)143 :1099 ،
استعارۀ هستیشناختی استعارههایی هستند که مفاهیم غیرفیزیکی را بهگونهای مفهومسازی میکنند که گویی فیزیکی
هستند؛ بهعنوان نمونه ،میتوان به استعارۀ مفهومی «ذهن ماشین است» در جملۀ «مغزم قفل کرده» اشاره کرد که در آن،
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«ماشین» که یک پدیدۀ عینی و فیزیکی است ،به مقولۀ غیرفیزیکی «ذهن» نگاشت شده است (لیکاف و جانسون:1943 ،
.)97
استعارۀ تصویری که در شعر بهوفور یافت میشود ،استعارهای است که براساس تصویر ساخته شده است ،اما مبنای
طرحوارهای ندارد .تفاوتی که این نوع استعاره با سایر انواع خود دارد ،این است که «شناخت» را ساختاربندی نمیکند،
بلکه بازنمودی براساس نگاشت اجزای متناظر ظاهری و شباهتهای تصویری بین دو حوزۀ مبدأ و مقصد است .به عبارت
دیگر ،این نوع استعاره حاصل فرافکنی یک تصویر روی تصویر دیگر است ،مانند «ایتالیا چکمه است» یا «ایران گربه
است» که بهدلیل شباهت تصویری حوزۀ مبدأ یعنی چکمه/گربه با حوزۀ مقصد یعنی ایتالیا/ایران شکل گرفته است
(افراشی و حسامی.)144 :1099 ،
کوچش ( )07 :9313کالناستعارهها را اینگونه تعریف میکند« :استعارهای است که اگرچه خود ،بازنمود صوری
نمییابد ،به تمام خردهاستعارههای 19یک متن انسجام میبخشد ».افراشی و حسامی (همان) وجه تمایز این نوع استعاره با
سایر انواع آن را در نبود اسم نگاشتی که انواع عبارتهای زبانی از آن منتج میشود ،میدانند .با وجود اینکه
کالناستعارهها بیشتر در ادبیات دیده میشوند ،از همان سازوکارهای استعارههای مفهومی برای مفهومسازی استفاده
میکنند؛ بهعنوان نمونه ،از بازنمود استعارۀ «زبان یک موجود زنده است» میتوان به مرگ زبانها ،تکامل یک زبان و
شجرهنامۀ یک زبان اشاره کرد.
مدل فرهنگی «استعارۀ زنجیرۀ بزرگ»
لیکاف و ترنر ( )134-130 :1949با معرفی نظام استعارۀ زنجیرۀ بزرگ که یک الگوی فرهنگی است ،عنوان میکنند
که بسیاری از زمینههای ساختاری زبان به نظامهای ادراکی انسان مرتبط است و شناخت انسان ،بر پایۀ روشهای استعاری
فکرکردن صورت میپذیرد؛ بدینصورت که ماهیتها براساس ویژگیهایشان که مشخصکنندۀ رفتارشان است ،روی
یک محور (مقیاس) عمودی از باال به پایین جای میگیرند .برخی موجودات و ویژگیهای آنها در باالی محور و برخی
دیگر در پایین آن قرار دارند .در باالی این محور ،انسانها با صفات و ویژگیهای عالی قرار دارند .در یک پله پایینتر
از آن ،حیوانات با صفات غریزی قرار دارند و در پایینتر گیاهان با صفات زیستشناختی ،در یک مرحله پایینتر اشیای
پیچیده با ویژگیهای ساختاری و ترکیبی و در پایینترین نقطۀ این محور ،اشیا با ویژگیهای مادی قرار دارند .درواقع
این مقیاس ،سلسلهمراتبی از ویژگیهایی است که معرف و توصیفکنندۀ این موجودات است؛ بهطوریکه در این الگو
ویژگیهای یک ماهیت در یک سطح ،از طریق ویژگیهای یک ماهیت دیگر در سطح دیگر درک میشود ،مانند
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«بزک نمیر بهار میاد کمبوزه با خیار میاد» که حاصل استعارۀ مفهومی «انسان حیوان است» است و در آن ،انطباق از سطح
باالی محور (انسان) به سطح زیرین آن یعنی (حیوان) صورت گرفته است .این مدل که بهاختصار  GCMنامیده میشود
دارای سه بخش است:
 .1استعارۀ «عام خاص است» :مکانیسمی است که یک تصویر از یک سطح خاص را به تصویرهای موازی دیگری
نگاشت میکند که تمام آنها همان ساختار سطح خاص تصویر حوزۀ مبدأ را دارند؛ بنابراین تصویر سطح-
خاص ، 10اطالعاتی است که با کلمات موجود در ضربالمثل حاصل میشود و مفاهیم سطح-عام 14مفاهیم
کلی و انتزاعیای هستند که میتوانند تصاویر سطح خاص دیگری را ارائه دهند (لیکاف و ترنر.)139 :1949 ،
 .9تعامل زنجیرۀ بزرگ و طبیعت اشیا : 10این رابطه به ما دانش عملی درک دنیای اطرافمان را میدهد و اشکال
سطوح مختلف سلسلهمراتبی زنجیرۀ بزرگ را به هم مرتبط میسازد .این دانش ،ناخودآگاه ،خودکار و به
فرهنگ وابسته است .طبیعت اشیا درواقع اشکال مختلف بودن (هستی) است که دارای جوهره و ماهیتاند و
این جوهره به هر چیزی شیوۀ رفتار و کارکرد خاص خود را میدهد (لیکاف و ترنر 33 :1949 ،و .)179
 .0اقتصاد زبانی : 13آخرین قسمت این مدل به اصول اقتصاد زبانی اشاره میکند که وقتی یک ماهیت در یک
سطح خاص از سلسلهمراتب ذکر شد ،گوینده باید به باالترین سطح از ویژگیهایش اشاره کند ،مگر اینکه
اطالعات دیگری که به این ماهیت ارجاع داده میشود ،در دسترس نباشد (همان.)170 :

استعارۀ نظامهای پیچیده
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استعارۀ نظامهای پیچیده زیرمجموعهای از نظام استعارۀ زنجیرۀ بزرگ است و برای درک استعاری مفاهیم پیچیده و
انتزاعی همچون جامعه ،ذهن ،سیستمهای اقتصادی ،رابطه ،سازمانهای اجتماعی ،مشاغل و کارخانهها براساس مفاهیم
چهار حوزۀ مبدأ بدن انسان ،ماشین ،ساختمان و گیاهان شکل میگیرد .بدینترتیب ،استعارههای مفهومی «ذهن انسان
ماشین است»« ،سیستمهای اقتصادی ساختمان هستند»« ،مشاغل ساختمان هستند»« ،روابط گیاهان هستند»« ،جامعه ماشین
است»« ،کارخانه انسان است» و «سازمانهای اجتماعی گیاهان هستند» برای درک این مفاهیم انتزاعی استفاده میشوند؛
برای نمونه میتوان به جملۀ «سیاستمداران بهخاطر این جامعۀ بیمار مقصرند» اشاره کرد که درک آن با استعارۀ مفهومی
«جامعه انسان است» صورت میپذیرد .همچنین میتوان به استعارۀ «اهداف مقاصد هستند» اشاره کرد که بسیاری از
حاالت و پدیدههای انتزاعی مانند تغییر ،سبب و هدف را به شکل مفاهیم عینی و فیزیک مکان ،نیرو و حرکت
مفهومسازی میکند (کوچش.)103-100 :9313 ،

 / 01بررسی مفهوم تکاملی مرگ در اشعار موالنا

تحلیل دادهها
در این بخش ،دادههای جمعآوریشده در اشعار موالنا مبنی بر اینکه پدیدۀ مرگ نوعی تکامل و حرکتی روبهجلوست
را براساس دیدگاه استعارۀ شناختی تحلیل میکنیم؛ بدینصورت که ابتدا براساس استعارۀ مفهومی جهتی ،این دادهها را
بررسی و تقسیمبندی میکنیم و سپس به بررسی مفهوم تکامل در مثنوی میپردازیم .درنهایت ،براساس مدل استعارۀ
زنجیرۀ بزرگ لیکاف و ترنر به تکمیل کردن موضوع و مقایسۀ آن با این نظریه خواهیم پرداخت.
مرگ مسیری روبهجلو است (استعارۀ مفهومی جهتی)
در این نوع استعارۀ جهتگیرانه ،به مفاهیمی که نشاندهندۀ موقعیت مکانی و جهتی بهسمت جلو هستند ،اشاره میشود.
در ادامه به شرح و توضیح برخی از این نمونهها میپردازیم.
( )1آمده
سالها

اول

به

اندر

نباتی

جماد

اقلیم

نباتی

کرد

وز جمادی یاد ناورد از نبرد

وز نباتی چون به حیوانی فتاد

نامدش

یاد

باز از حیوان سوی انسانیاش

میکشید آن حالتی که دانیاش

نیست

هم از این عقلش تحولکردنیست

عقلهای

اولیش

عمر

وز

جمادی

در

درفتاد

یاد

حال

نباتی

هیچ

(دفتر چهارم)0309-0394 ،

( )9از جمادی مردم و نامی شدم

وز نما مردم ز حیوان سر زدم

مردم از حیوانی و آدم شدم

پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟

بشر

تا برآرم از مالئک بال و پر

وز ملک هم بایدم جستن ز جو

کلُّ شیءٍ هالک إال و جههُ

بار دیگر از ملک قربان شوم

آنچه اندر وهم ناید آن شوم

پس عدم گردم عدم چون ارغنون

راجعون

حملۀ

دیگر

بمیرم

از

گویدم

کإنّا

إلیه

(دفتر سوم)0937-0939 ،

موالنا در بیتهای باال این مطلب را بیان میکند که انسان همانگونه که از جمادی به نامی رسیده و از حد نامی گذشته
و به حیوانی و سپس به آدمی رسیده است ،تکامل روحی خود را بعد از مرگ ادامه خواهد داد و میتواند تا حد فرشتگان
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برسد .انسان می تواند از مرتبۀ فرشتگان نیز باالتر برود و باالخره به مقام قرب الهی برسد .این مرحله از نگاه زبانشناسان
شناختی بسیار فراتر است؛ زیرا زبانشناسان شناختی آخرین مرتبه را به انسان نسبت دادهاند و به چیزی فراتر از آن قائل
نشدهاند .او بهطور ضمنی بیان میدارد که انسان میتواند مرحلهبهمرحله جلو رود؛ پس مرگ در اینجا نوعی استعارۀ
جهتی و حرکت روبهجلو است.
مرگ در ظاهر ازبینرفتن وجود است ،ولی اگر بهخوبی بیندیشیم ،خواهیم دید که از منظر موالنا نیستی و نابودی نیست.
موالنا اعتقاد دارد مرگ ،زندگی جدید ،ادامۀ مسیر زندگی و به جلو حرکتکردن است:
( )0ظاهرش مرگ و به باطن زندگی

ظاهرش

ابتر

نهان

پایندگی

(دفتر اول)0994 ،

موالنا در تمثیلی زیبا انسان را به بذر گیاه و دانه تشبیه میکند و معتقد است همانگونه که دانه از خاک میروید و
زندگی نباتیاش را آغاز میکند ،آدمی نیز بعد از مرگش زندگی جدیدی را از سر خواهد گرفت؛ پس مرگ ،زندگی
جدید و بهجلورفتن است:
()4

مصطفی روزی به گورستان برفت

با جنازۀ مردی از یاران برفت

خاک را در گور ،او آکنده کرد

زیر خاک ،آن دانهاش را زنده کرد
(دفتر اول)9310-9319 ،

موالنا در تمام بیتهای زیر ،مرگ را مسیری بهسوی سرای جاودان میداند؛ پس برای او مرگ زندگی دوباره و بهتری
است و آن مسیری روبهجلوست:
( )0من جهان را چون رحم دیدم کنون

چون در این آتش بدیدم این سکون

اندرین آتش بدیدم عالمی

دمی

ذرهذره

اندرو

عیسی

(دفتر اول)794-790 ،
( )3محضرون معدوم نبود نیک بین
روح محجوب از بقا بس در عذاب

تا

بقای

روحها

دانی

یقین

روح و اصل در بقا پاک از حجاب
(دفتر چهارم)443-440 ،
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( )7دانۀ مردن مرا شیرین شده است

بل هم أحیاء پی من آمده است
(دفتر اول)0900 ،

( )4آزمودم مرگ من در زندگی است

چون رهم زین زندگی ،پایندگی است

ثقات

انَ فی قتلی حیاتی فی حیات

اقتلونی

اقتلونی

یا

(دفتر سوم)0409-0404 ،
( )9چون که اندر مرگ بیند صد وجود

همچو

پروانه

بسوزاند

وجود

(دفتر اول)0930 ،
بررسی مفهوم تکامل در اشعار موالنا (خلق مدام و مرگ)
در جهانبینی موالنا ،عالم هر لحظه در حال دگرگونشدن است و بقا در جهان مادی معنایی ندارد .همه چیز در حال
تغییر و تبدیل ،هستونیستشدن ،مردن و زندهشدن است .این قاعده در تمام جهان جاری است و انسان نیز بهعنوان
جزئی از این جهان بزرگ از چنین قاعدهای مستثنا نیست:
( )13از عدمها سوی هستی هر زمان

هست یا رب کاروان در کاروان

ریشۀ اعتقاد به نوشدن مدام عالم را که از اصول موالناست ،باید در آیاتی نظیر «بَل هُم فی لَبسٍ مِن خلقٍ جدیدٍ» (ق)03/
یا «کُلَّ یوم هو فی شأنٍ» (الرحمان )99/جست (همایی .)943 :1040 ،این باور با نامهای گوناگون در عرفان اسالمی
متجلی شده است ،مانند «تجدد امثال ،خلع و لبس ،تجدد مظاهر ،خلق جدید ،مرگ و رجعت ،حشر نوین ،تعاقب امثال،
قیامت نقد و( »...کاویانی .)74 :1034 ،موالنا نیز این موضوع را به صورتهای گوناگون مانند کهنه و نوشدن و نیز مرگ
و رجعت مطرح کرده است که هر آن در همۀ ما اتفاق میافتد:
()11

پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است

مصطفی فرمود دنیا ساعتی است

فکر ما تیری است از هو در هوا

در هوا کی پاید آید تا خدا

هر نفس نو میشود دنیا و ما

بیخبر

بقا

عمر همچون جو نو نو میرسد

مستمری

آن ز تیزی مستمرشکل آمده است

چون شرر کش تیز جنبانی به دست

از

نوشدن
مینماید

اندر
در

جسد

(دفتر اول)1143-1149 ،
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همانطور که در شعرهای  1و  9اشاره شد ،موالنا مرگ را زندگی جدید ،رویشی دیگر و ادامۀ مسیر زندگی میداند .او
در بیتهای بسیاری ،خواننده را به این موضوع برمیانگیزاند که انسان همانگونه که از جمادی به نامی رسیده و از حد
نامی گذشته و به حیوانی و سپس به آدمی رسیده است ،تکامل روحی خود را بعد از مرگ ادامه خواهد داد و میتواند
تا حد فرشتگان برسد .انسان همچنین می تواند از فرشتگان باالتر رود و باالخره به مقام قرب الهی برسد .موالنا بهطور
ضمنی بیان میدارد که انسان میتواند مرحلهبهمرحله به جلو حرکت کند و این نیز نشاندهندۀ همان مفهوم تکامل است
که بعد از گذشت هر مرحله انسان کاملتر خواهد شد.
مفاهیمی که در این قسمت از تعبیر مرگ و تولد بهدست میآید ،نوعی انتقال از مرتبۀ پایین به باال و دورهای از زندگی
به دورۀ دیگر زندگی و به عبارت دیگر ،ختم مرحلهای از حیات و آغاز مرحلهای دیگر است؛ یعنی انتقالی توأم با پایان
و ازدستدادن چیزی و آغاز و بهدستآوردن چیزی دیگر .ختم و ازدستدادن آن مرحله ،مرگ است ،اما این مرحله
نیز باید دارای خصوصیتی باشد؛ مثالً او پایان دورۀ کودکی ،نوجوانی و ...که مراحلی از زندگی هستند ،مرگ نمینامد؛
با اینکه این ها همه ادواری از زندگی هستند .این ختم ،یک زندگی و دارای هویتی خاص است« :از جمادی مردم و»...
من هویت جماد خود را از دست میدهد؛ بنابراین ،از جمادی میمیرم و با هویتی دیگر زاده میشوم :من جماد میمیرد.
درمورد کودکی و نوجوانی چنین نیست؛ من باقی است و سیر در دورههای مختلف هویت آن را به این صورت نمیگیرد؛
بنابراین ،در این مورد ،ویژگی خاص مرگ ،پایانیافتن هویتی خاص است که در هر دوره از حیات بشر تکرار میشود.
در ادامه به بیان ابیات دیگری از موالنا میپردازیم در باب اینکه مرگ تولد مجدد و تکامل است:
موالنا در این دو بیت ،مرگ را زایشی دوباره محسوب میکند:
( )19هستی حیوان شد از مرگ نبات

راست آمد اقتلونی یا ثقات

چون چنین بردی است ،ما را بعد مات

راست آمد انّ فی قتلی ممات
(دفتر سوم)4147-4143 ،

موالنا در این دو بیت به این نکته اشاره می کند که مرگ وجود و تولدی دیگر و زایشی دوباره است و با مرگ نهتنها
نابود نمیشویم ،بلکه زندگی بهتری خواهیم داشت و به آن ادامه میدهیم.
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( )10شیر دنیا جوید اشکاری و برگ

شیر موال جوید آزادی و برگ

چون که اندر مرگ بیند صد وجود

همچو پروانه بسوزاند وجود
(دفتر اول)0930-0934 ،

بنا بر اعتقاد موالنا ،هرگاه روح به کمال برسد ،دیگر میل ماندن در این دنیا را ندارد و میل عالم دیگر میکند .به عبارتی
تعلق روح به بدن برای نیل به مقامات عالیه و تکامل و ارتقاست .ابیات زیر اشاره به بهکمالرسیدن انسان بعد از مرگ
دارد:
( )14به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

گمان مبر که مرا درد این جهان باشد

جنازهام چو ببینی نگو :فراق فراق

مرا وصال و مالقات آن زمان باشد

فروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر

غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد

کدام دانه فرورفت در زمین که نرست؟

چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد؟
(کلیات شمس)911 :1043 ،

موالنا در این بیت ،سرنوشت همۀ ما را بازگشت بهسوی خدا و مرگ را تنها صعود از پستی به مرحلۀ باالتر و ارتقا بیان
کرده است .او در مصرع اول نیز اشاره به زایش ،تولد و تکامل هم دارد:
( )10صورت از بیصورتی آمد برون

باز شد که انّا الیه راجعون
(دفتر اول)1141 :

موالنا در ابیات زیر ،مرگ را عامل آشکارشدن اعمال و باطن آدمی میداند؛ مثالً مرگ را به فشردن سیب و انار تشبیه
کرده است که محتویات آن بعد از شکستن آشکار میشود .او معتقد است که روح پاک و نورانی انسان ،بعد از نابودی
جسم هویدا شده و با شکستن قفس جسم است که اسرار باطنی انسان معلوم میشود؛ پس مرگ پاالیش است که گوهر
یا روح انسان نمایان میشود ،مانند حجاب ،تولد و زایش.
( )13جوزها بشکست و آن ،کان مغز داشت

بعد کشتن ،روح پاک نغز داشت

کشتن و مردن که بر نقش تن است

چون انار و سیب را بشکستن است
(دفتر اول)737-733 ،
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این ابیات نیز نشان میدهد الزمه ی ارتقاء و رسیدن به کمال نوعی تغییر حالت از شکلی به شکل دیگر است که فقط با
مرگ این تحول به دست میآید .همۀ بیتهای زیر نشاندهندۀ کمال انسان است:
( )17ترک آن کردیم کو در جستوجوست

تا که پیش از مرگ بیند روی دوست

تا رهد از مرگ تا یابد نجات

زانکه دید دوست است آب حیات

هرکه دید او نباشد دفع مرگ

دوست نبود که نه میوهستش نه برگ

کار آن کار است ای مشتاق مست

کاندر آن کار ار رسد مرگت خوش است

شد نشان صدق ایمان ای جوان

آن که آید خوش تو را مرگ اندر آن

گر نشد ایمان تو ای جان ،چنین

نیست کامل رو بجو اکمال دین

هرکه اندر کار تو شد مرگ دوست

بر دل تو بیکراهت دوست اوست

چون کراهت رفت آن خود مرگ نیست

صورت مرگ است و نقالن کردنی است
(دفتر سوم)4319-4330 ،

موالنا مرگ را تنها عروج از مقامی به مقام دیگر دانسته است .او در مثنوی ،مرگ را پیوستن روح به عالم غیب و
جاودانگی تعبیر کرده و معتقد است که انسان میتواند بر مالئک هم برتری پیدا کند و به مقام باالتری ارتقا یابد:
( )14نقل باشد ،نه چو نقل جان عام

همچو نقلی از مقامی تا مقام

هرکه خواهد که ببیند بر زمین

مردهای را میرود ظاهر چنین

مر ابوبکر تقی را گو ببین

شد ز صدیقی امیرالمؤمنین

اندرین محشر نگر صدیق را

تا به حشر افزون کنی تصدیق را
(دفتر ششم)749-743 ،

موالنا در حکایت «پادشاه جهود و بهسخنآمدن طفل در آتش» مرگ را که تولد دیگری در جهان آخرت است ،با
زاده شدن نوزاد از رحم مادر مقایسه کرده است .این خود به این معناست که انسان با مرگ از جسم حقیر خود که
همچون رحم مادر است ،رها و به جهان غیب وارد میشود؛ بنابراین ،مرگ تولدی دوباره است:
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( )19مرگ میدیدم گه زادن ز تو

سخت خوفم بود افتادن ز تو

چون بزادم رستم از زندان تنگ

در جهانی خوش هوای خوب رنگ

من جهان را چون رحم دیدم کنون

چون در این آتش بدیدم این سکون
(دفتر اول)790-791 ،

همانطور که بررسیها نشان میدهد ،موالنا در بیتهای بسیاری بیان میکند که مرگ وجود و تولدی دیگر و زایشی
دوباره است و با مرگ نهتنها نابود نمیشویم ،بلکه زندگی بهتری خواهیم داشت و به آن ادامه میدهیم .به عبارت دیگر،
او سرنوشت همۀ ما را بازگشت بهسوی خدا و مرگ را تنها صعود از پستی به مرحلۀ باالتر و ارتقا بیان کرده است .به
عبارت دیگر او معتقد است که اساس پیشرفت و تکامل جهان با نابودی و سپس تولد مجدد ظاهر میشود ،و مرگ تنها
عامل رسیدن به این کمال است.
مرگ تکاملی و استعارۀ زنجیرۀ بزرگ
استعارههای مفهومی و عبارات استعاری بهظاهر جدا ،قابلدستهبندی به گروههای نظامیافتهای به نام نظامهای استعاری
هستند و همانطور که گفته شد ،از میان این نظامها« ،استعارۀ زنجیرۀ بزرگ» بهوسیلۀ یک الگوی فرهنگی ،ماهیتها را
براساس ویژگیهای هریک از آنها که نشاندهندۀ رفتارشان است ،روی یک محور عمودی از باال به پایین جای میدهد.
گاهی این سلسلهمراتب از باال به پایین ،اول بهصورت انسان با ویژگیها و صفات عالی چون منطق ،دوم حیوان با صفات
غریزی ،سوم گیاه با صفات زیستشناختی ،چهارم اشیای پیچیده با ویژگیهای ساختاری ترکیبی و کاربردی و پنجم
اشیای مادی ساده دارای صفات مادی طبیعی ،جلوهگر میشوند .این الگو سبب درک استعاری ویژگیهای یک ماهیت
در یک سطح ،از طریق ویژگیهای یک ماهیت در سطح دیگر میشود .برایناساس میتوان ویژگیهای انسان را در
قالب حیوانات و غیرجانداران معرفی کرد .موالنا نیز به شکلی کامالً مبتکرانه ،مراحل رسیدن به کمال و سعادت انسان
را در جایجای مثنوی و دیگر آثارش ،عبور منظم انسان از خصوصیات پست وجودی او یعنی همان صفاتی که در مرتبۀ
پایین انسانیت جای دارد معرفی میکند که هر بار در این زنجیرۀ منظم ،انسان را با نسبتدادن به یکی از این صفات،
معرفی میکند و تنها شرط عبور از این صفات را مرگ و زایش مجدد انسان میداند:
( )93آمده

اول

به

اقلیم

جماد

وز

جمادی

در

نباتی

درفتاد

سالها اندر نباتی عمر کرد

وز جمادی یاد ناورد از نبرد

وز نباتی چون به حیوانی فتاد

یاد

نامدش

حال

نباتی

هیچ
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باز از حیوان سوی انسانیش

میکشید آن حالتی که دانیش
(دفتر چهارم)0309-0394 ،

موالنا در جای دیگر ،تکامل انسان را عالوه بر گذشتن از قالب جمادات و گیاهان و حیوانات ،گذشتن از قالب انسانی
نیز معرفی میکند و مراتب باالتری به این زنجیره میافزاید .او رسیدن به مرتبۀ مالئک یا فرشتگان را فرای مرحلۀ انسانیت
میداند و مرحلۀ قرب الهی را نیز در مرتبهای باالتر از مقام فرشتگان نشان میدهد .با بررسی این موضوع میتوان تجربیات
معنوی حاکم بر ذهن موالنا را دریافت؛ تجربیاتی که نشئتگرفته از جهانبینی مبتنی بر سیر و سلوک عرفانی و راه
رسیدن به سعادت واقعی است و موالنا در سرتاسر مثنوی با شعار «انا هلل و انّا الیه راجعون» از آن یاد میکند.
( )91از جمادی مردم و نامی شدم

وز نما مردم ز حیوان سر زدم

مردم از حیوانی و آدم شدم

پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟

بشر

تا برآرم از مالئک بال و پر

وز ملک هم بایدم جستن ز جو

کلُّ

وجهه

بار دیگر از ملک قربان شوم

آنچه اندر وهم ناید آن شوم

پس عدم گردم عدم چون ارغنون

راجعون

حملۀ

دیگر

بمیرم

از

گویدم

شیءٍ

هالک

کإنّا

إلیه

إال

(دفتر سوم)0937-0939 ،
از آنجا که این نظریه به گفتۀ کوچش ( )911 :1090نوعی نظریۀ عامیانه دربارۀ پدیدههای جهان معرفی شده است و
حتی در سنت یهودی-مسیحی به انجیل بازمیگردد ،میتوان در بسیاری از فرهنگهای جهان ،اینچنین نظریهای را
تحت عنوان «مدل استعارۀ زنجیرۀ بزرگ هستی» یافت و آن را نظریهای جهانشمول دانست .موالنا نیز با توجه به فضای
فکری و جهانبینی متفاوتی که نشئتگرفته از تفکرات عرفانی وی است ،به شکلی منظم و حرفهای مفهوم تکامل انسان
را با معرفی عبور سلسلهمراتبی از صفات پایینتر بهسوی صفات باالتر به دایرۀ نظم درمیآورد؛ پس با توجه به ماهیت
جهانی جسم انسان ،و محققاً الگوهای جهانی تعامالت فیزیکی ما با جهان ،جای تعجب نیست که این نوع رابطه در میان
فرهنگهای مختلف یکسان عمل کند.
نتیجهگیری
در این پژوهش ،ابتدا براساس استعارۀ جهتی به تحلیل ابیاتی پرداختیم که در آنها بیان میشود مرگ حرکتی
روبهجلو ست .سپس با معرفی مفهوم تکامل ،ابیات و شواهد مبتنی بر این موضوع را مطرح کردیم .بررسی آنها نشان
داد پدیدۀ مرگ از منظر موالنا ،وجود و تولدی دیگر و زایشی دوباره است و با مرگ نهتنها نابود نمیشویم ،بلکه زندگی
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بهتری خواهیم داشت .به عبارت دیگر ،او سرنوشت همۀ ما را بازگشت بهسو ی خدا و مرگ را تنها صعود از پستی به
مرحلۀ باالتر و ارتقا بیان کرده است .موالنا معتقد است که جهان هستی بهطور طبیعی برای رسیدن به کمال و دریافت
تواناییهای بیشتر و یافتن شکل زندگی بهتر و درک و احساس شایستهتر ،باید از صورتی که دارد به صورت باالتر برود
که این تبدیل و ارتقا ،منحصراً با مرگ بهدست میآید؛ بنابراین ،موالنا مرگ را پایه و اساس پیشرفت و کمال موجودات
می داند .درنهایت ،براساس راهکارهای مختلفی که لیکاف و ترنر در تحلیل استعاره مطرح کرده بودند ،با انتخاب ویژگی
سلسلهمراتبی مدل استعارۀ زنجیرۀ بزرگ ،مفهوم تکامل را در اشعار موالنا مطالعه کردیم.
در ویژگی سلسلهمراتبی استعارۀ زنجیرۀ بزرگ ،همانطور که لیکاف و ترنر اعتقاد دارند ،انسان با صفات عالی در مرتبۀ
اول ،حیوان با صفات غریزی در مرتبۀ دوم ،گیاه با صفات زیستشناختی در مرتبۀ سوم و اشیای پیچیده و مادی در
مرتبههای بعدی قرار میگیرند و بهطورکلی میتوان ویژگیهای انسان را در قالب حیوانات و غیرجانداران فهمید و
خصوصیات هریک را براساس نوعی نظم و مرتبه به انسان نسبت داد .یافتههای ما مبتنی بر این موضوع بیانگر آن است
که خصوصیت سلسلهمراتبی استعارۀ زنجیرۀ بزرگ که نشاندهندۀ نوعی تکامل است ،در نظام ذهنی موالنا نیز برقرار
است .او تکامل انسان را در گذشتن از قالب جمادات و گیاهان و حیوانات و حتی خود انسان ،و رسیدن به مراتب باالتر
یعنی فرشتگان و قرب الهی بیان میدارد .این مرحله ،از نگاه زبانشناسان شناختی بسیار فراتر است؛ زیرا زبانشناسان
شناختی آخرین مرتبه را به انسان نسبت دادهاند و به چیزی فراتر از آن قائل نشدهاند .موالنا شرط گذشتن و عبور از
مراتب پایینتر را مردن و فنا معرفی میکند و مرگ را تنها وسیله برای رسیدن به مراتب برتر میداند؛ همان الگویی که
درک استعاری ویژگیهای یک ماهیت در یک سطح را از طریق ویژگیهای یک ماهیت در سطح دیگر امکانپذیر
میداند که در ذهن موالنا ،با نوعی استعارۀ جهتی یعنی حرکت روبهجلو شکل گرفته است .با توجه به ماهیت جهانی
جسم ا نسان ،و الگوهای جهانی تعامالت فیزیکی ما با جهان ،باید گفت که این نوع رابطه در میان فرهنگهای مختلف
یکسان عمل کرده است.
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