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چکیده

در نگاه زبان شناساان شاناتی ،اسایاار مفهاوم ،با هرگونا فها و بیاان
تصورات انیزاعا ،در قالاب تصاورات ملماو اطاق ما ،شاود .در ایا

پژوهش از میان راهکارهای مخیلف ،ک لیکاف و ترنر در تحلیل اسایاار

مفهوم ،اسیفاده کردهاند با اسیفاده از ویژگ ،سلسل مراتب ،ماد اسایاار

زنجیر بزرگ ب بررس ،مفهوم تکامل در اشاار موالنا پرداتی ما،شاود.
بررس ،اشاار موالنا نشان داد تصوصایت سلسال مراتبا ،اسایاار زنجیار

بزرگ ک نشان دهند نوع ،تکامل است در نظام ذهن ،موالنا نیاز برقارار

اساات .او تکاماال انسااان را در گذشاای از قالااب جمااادات و گیاهااان و
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حیوانات و حی ،تود انسان و رسیدن با مراتاب بااالتر یانا ،فرشایگان و

قرب اله ،بیان م،دارد ک ای دو مرتبۀ اتیر از نظر زبان شناساان شاناتی،

دور مانده است .موالنا شرط گذشی و عبور از مراتب پایی تر را ماردن و

فنا م ،داند و آن را با نوع ،اسیاار جهی ،یانا ،حرکات روبا جلاو نشاان

م،دهاد کا در آن درک اسایااری ویژگا،هاای یا

سطح از طریق ویژگ ،های ی

ماهیات در یا

ماهیت در سطح دیگر امکان پذیر اسات

یان ،هر بار با زایش ،مجدد روب رو هسیی  .با توج ب ماهیت جهان ،جس
انسان و محققاً الگوهای جهان ،تاامقت فیزیکا ،ماا باا جهاان ایا ناو

رابط در میان فرهنگ های مخیلف همچنان تا حدی یکسان عمل م،کند

اما جهانبین ،و تجربیات موالنا تکامل ،افزونتر از نگاه زبانشناساان بارای
انسان ترسی کرده است.

واژههای کلیدی :مولوی تکامال مارگ اسایاار مفهاوم ،اسایاار

زنجیر بزرگ.

مقدمه

پدید مرگ و نیسی ،یا بقای پس از آن در مثنوی امری دفاا ،نیسات کا با یکبااره اتفاا

افید بلک پدیده ای است ساری در می زندگ ،ک انسان در حیات جسمان ،تود بارهاا آن

را تجرب م،کند یا م،تواند تجرب کند .ای نییج از آنجا برم،تیزد ک موالنا مرگ را اع

از مرگ جسمان ،دارای مراتب و گون های مخیلفا ،ما،داناد .با نظار او تاواب تکامال
انسان تلق مدام و موت اتییاری گون های ،از مرگ در زندگ ،دنیویاناد .در ایا میاان

کما از مه تری مفاهیم ،است ک موالنا ب کارات در مثناوی در ارتبااط باا پدیاد مارگ
ذکر کرده است .ب عقید موالنا وجود انسان ط ،ی

سیر مرحل ب مرحل از جمااد نباات

و حیوان م،گذرد و ب انسان م،رسد .مولوی ای سیر را همراه با مرگ و زایش م،داند.

از تکامل در مثنوی تفاسیر میاددی مانند تکامل تکوین ،تکامل عرفان ،و حی ،تکامال

نوع( ،داروین )،ارائ کردهاند (ر.ک :ماری شیمل  458 :1367زری کاوب 190 :1366

عبدالحکی  .)45-36 :1352اگر منظور موالنا تکامل تکوین ،باشد -کا البیا حیمااً موالناا
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تکامل تکوین ،را نیز مدنظر داشی و افزون بر آن سیر و تکامل عرفان ،و مانوی نیز ماراد او
بوده است -مطابق با آن مایقد است انسان باا گاذر از چناد مرحلا با صاورت نهاای ،تاود
و

درآمده است .حی ،در برت ،جهات نیز انسان ب مرحلۀ باالتری یان ،رسایدن با مقئا

قرب اله ،نیز پا م ،گذارد .طبق تکامل تکوین ،انساان دارای چهاار رو( (نباات ،حیاوان،

نفسان ،و انسان )،است ک یک ،پس از دیگری برایش حاصل م،شوند و وظاایف میفااوت،

نیز دارند (نسف .)92-87 :1377 ،م،توان گفت ورای توج ب مسائل فلسف ،و عرفاان ،کا

تاکنون نظر تیل ،از پژوهشگران را ب تود جلب کرده است منظور موالنا از مارگنامیادن

ای گون موارد تود مرگ نیست بلک نوع ،نماد یا اسیااره است ک تجرب و اندیشاۀ او از
ای پدیده را ب ما نشان م،دهد.

در ای پژوهش پدید مرگ ب منزلۀ تکامل انسان ک موالناا در بخاشهاای مخیلفا ،از

مثنوی از آن سخ ب میان آورده و با نوع ،گذشی از مرحلا ای با مرحلاۀ دیگار یاا یا

ساتیار سلسل مراتب ،آن را نشان داده اسات براساا

نظریاۀ جدیاد اسایااره یانا ،اسایاار

شناتی ،تحلیل م،شود .از آنجا ک در ایا ناو اسایااره تطبیاق فرهناگهاای مخیلاف در
موضوعات مخیلف از اهمیت بسیاری برتوردار است ما پدید مرگ ب منزلۀ نوع ،تکامال

را براسا

مکانیس هاای شاناتی ،اسایااره در چاارچوب ماد (اسایاار زنجیار بازرگ)

لیکاف و ترنر ( )1989ک ب عنوان یک ،از اجزای اسیاار هسی،شناسان مطار( شاده اسات

مطالا م،کنی .

روش ای پژوهش توصیف-،تحلیل ،است ب صورت ،کا ابیادا ضام مارفا ،اجماال،

اسیااره از دیادگاه شاناتی ،با روشا کاردن ویژگا،هاا و کاارکرد آن در محادود ایا

پژوهش ک لیکاف و ترنر تحت عنوان اسیاار زنجیر بزرگ از آن ناام ما،برناد تاواهی
پرداتت .در ادام نیز براسا

نظریۀ اسیاار شناتی( ،اسیاار جهی ،و مد اسیاار زنجیار

بزرگ) ب بررس ،و مقایسۀ شواهدی از مثنوی م،پردازی ک موالنا در آن مرگ را ب منزلاۀ

تکامل و شرو زندگ ،جدید قلمداد م،کند.

پیشینۀ پژوهش
از آنجا ک پژوهش حاضر ب بررس ،پدید مرگ ب منزلۀ تکامل در آثار موالنا براسا

نظریۀ
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اسیاار مفهوم ،مد اسیاار زنجیر بزرگ م ،پردازد در ای بخش ب اجماا تحقیقاات و
پااژوهشهااای مطاار(شااده در ارتباااط بااا ایا پااژوهش میااانرشاای ای را مارفاا ،ماا،کناای

بدی صورت ک ابیدا ب ارائۀ پژوهشهای مشیرک بای دو حاوز زباان و ادبیاات فارسا ،و

اسیاار مفهوم ،م،پردازی و سپس ب پژوهشهای مربوط ب مفهوم مارگ در آثاار موالناا
اشاره تواهی کرد.

حقیق )1395( ،ب بررسا ،ضاربالمثالهاای کاردی کرمانشااه ،مرباوط با حیواناات

براسا

مکانیس های شناتی ،اسیااره و مجاز در چارچوب مد «اسایاار زنجیار بازرگ»

لیکاف و ترنر ( )1989م،پردازد .یافی هاای وی نشاانگر آن اسات کا باا وجاود اتیقفاات
فرهنگ ،میان گویشوران دو زبان فارس ،و کردی در تلق ضربالمثلهاا در ررفسااتت

از مکانیس های شناتی ،یکسان ،بارای درک ضاربالمثالهاا اسایفاده ما،شاود و ایا امار
تأییدی بر وجود ارتباط فرهنگ ،میان دو زبان است .افراش )1394( ،با جمعآوری پیکرهای

از میون نوشیاری زبان فارس ،مااصر ک شباهت بیشایری با زباان روزمار ساخنوران دارد
نمون گیری از اسیاارههای مفهوم ،نهفی در آن انجام م،دهد .سپس اسایاارههاا را براساا

طبق بندی لیکاف و جانسون در قالب اسیاارههای «ساتیاری» «هسی،شاناتی« »،جهیا »،و
نیز طبق ای از اسیاارههای مفهوم ،لیکاف و ترنار بررسا ،ما،کناد .نبا،فار ( )2013نیاز باا
مقایسۀ تطبیق ،امثا فارس ،و انگلیس ،بار پایاۀ شاناتی ،باا مطار(کاردن اسایاار مفهاوم،
«انسان حیوان است» براسا

ویژگا ،سلسال مراتبا ،موجاود در «اسایاار زنجیار بازرگ»

اذعااان ماا،کنااد کا بساایاری از ویژگاا،هااا و صاافات حااوز انسااان ،را ماا،تااوان از طریااق

ویژگ،های حوز حیوان ،درک کرد .عابدی ( )1391ب مقایساۀ اسایاارههاای مفهاوم ،در

فارس ،نوشیاری روزماره و شاار مااصار براساا

نظریاۀ اسایاار مفهاوم ،لیکااف و ترنار

( )1989پرداتی است .مورنو ( )2005نیز ب تحلیل و مقایساۀ ضاربالمثالهاای انگلیسا ،و
اسپانیای ،از باد شناتی ،م ،پردازد .او نیاز پاس از بررسا ،براساا

ماد «اسایاار زنجیار

بزرگ» درنهایت ب ای نییجا ما،رساد کا ضاربالمثالهاا باا وجاود اتایقف فرهنگا،

ررفساتت شناتی ،مشیرک ،دارند و ی

پدید مفهوم ،جهان ،محساوب ما،شاوند کا

حاوی قدرت ارتباط ،و میان فرهنگ ،بسیار باالی ،هسیند.
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محسن )1391( ،در مقالۀ «مرگ از نگاه مولوی» ب اسیخراج ساخنان و تمثایقت موالناا

در ای باب پرداتی و درنهایت دادههای تود را در دو منظر واکااوی کارده اسات :مارگ

کل ،ک ب سراغ همۀ تقیق م،آید و همگا ،از آن مرحلا عباور تواهناد کارد و مارگ

اتییاری .حسین ،و فرامرز قراملک )1390( ،در مقالۀ «تجربۀ گون های مرگ در زنادگ ،در

مثنوی مانوی» گون ها و مراتب مخیلف مفهاوم مارگ از منظار موالناا را بیاان ما،کنناد و
اعیقاد موالنا را مبن ،بر اینک انسان در حیات جسمان ،تود بارها مرگ را تجربا ما،کناد

تأیید م،کنند .سیف ( )1384در بررس« ،زنادگ ،جاویاد در مثناویهاای حدیقا و مثناوی
مانوی» ب بررس ،مرگ در ارتبااط باا قیامات بهشات و دوز در مثناوی ماناوی پرداتیا
اساات .بدرحصاااری ( )1384در پااژوهش «ماارگآگاااه ،در مثنااوی و ازلیااات شاامس» با

بررس ،مرگ در ای دو اثر مولوی و چند اثار عرفاان ،فلساف ،و کقما ،پرداتیا اسات و

مایمدی ( )1375مقال ای ب عنوان «تلق ،عرفا از مرگ» ب چاپ رسانیده است.

همااانطااور کا مشااهود اساات بیشاایر پااژوهشهااای میااانرشاای ای در حااوز ادبیااات و

زبانشناس ،مد اسیاار زنجیر بزرگ را با هادف مقایساۀ ضاربالمثالهاا در زباانهاای
مخیلف یا ب صورت جمعآوری پیکرهای از میون نوشایاری یاا شافاه ،با کاار گرفیا اناد و

براسا

طبق بندیهای مخیلف از اسیااره آنها را دسی بندی کردهاند .همۀ آنها درنهایات

باار ای ا باورنااد ک ا بساایاری از ویژگاا،هااا و صاافات حااوز انسااان ،را ماا،تااوان براسااا

ویژگ ،های حیوان ،درک کرد و سایر مراتب موجود در ای زنجیره در پژوهشهاای آناان
نادیده گرفی شده است .ای پژوهش نیز برای اولی بار با بررس ،در اشاار کقسی

ادبیات

فارس ،کاربرد ای نو اسیااره را با توج ب ماهیت آن یان ،اثبات رابطۀ سلسال مراتبا ،در

نسبتدادن تصوصیات پدیدهها در یکدیگر نشان م،دهد .باا توجا با مطالااات صاورت-

گرفی در آثاار موالناا ماد اسایاار زنجیار بازرگ را در مفهاوم مارگ تکاامل ،کا در

جایجای اشاار موالنا ب چش م،تورد -ک مراتب یادشده در ای زنجیاره قابالتطبیاق باا

دادههای جمعآوری شد ماست -بررس ،م،کنی  .در ای بررس ،رویکردی مقایسا ای باا

اصل نظریۀ اسیااره زنجیر بزرگ را ک اولی بار لیکاف و ترنر از آن نام ما،برناد با کاار

م،گیری .
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مبانی نظری

معنیشناسی شناختی

1

جااورج لیکاااف و رونالااد النگاااکر دو ت ا از شاااگردان چامسااک ،در مکیااب زایشاا ،در
مطالاات تود دریافیند ک بدون درنظرگرفی روابط مانای ،نما،تاوان برتا ،تواناای،هاای

شناتی ،را توصیف و تحلیل کرد و ای گون بود ک روندی جدید در مانا،شناسا ،تحات

عنوان «مان،شناس ،شناتی »،آااز شد .ای رویکرد بر مد ها و ساازوکارهای شاناتی ،کا

ورای فاالیتهای زبان ،قرار دارند و ای فاالیتها را ممک م،سازند تأکید ما،کناد و بار
ای باور است ک عملکردهای عال ،شناتی ،ما کا ماناا و اسایدال  2را ممکا ما،ساازند

درواقع امیداد فاالیتهای حوا

ماا و ایرقابالتفکیا

از آنهاا هسایند (گلفاام .)1381

مان،شناس ،شناتی ،ب عنوان شاتصتری نماود زباانشناسا ،شاناتی ،باا ایا تصاور کا
ادراک انسان از تجارب جسمان ،او نشئت م،گیرد و ای گون امکان تفکر و تاقل را فراه

م،سازد ب مطالاات زباان ،ما،پاردازد .از کاانون،تاری محورهاای ماورد مطالاا در ایا

رویکرد «اسیااره» است چرا ک محققان شناتی ،بر ای باورند ک اسیااره تنهاا محادود با

حوز زبان ،نیست بلک زندگ ،روزمره و همچنی حوز تفکر و عمل را نیز دربرم،گیارد
بنابرای

ب ای نییج م،رسند ک زندگ ،اساسااً مااهیی ،اسایااری دارد و درک و شاناتت

بسیاری از پدیده ها ب وسیلۀ اسیااره صورت م ،گیرد .جورج لیکاف و مارک جانسون ()1980
نظام عظیم ،از اسیاارههای روزمره و میاارف ،را کشف کردناد کا تماایز سانی ،بای زباان

مجازی و زبان حقیق ،را از بی برد و ب ارائۀ «نظریۀ مااصر اسیااره» از سوی آنها انجامیاد.

در ای نظری ی

حوز مفهوم ،در قالب حوز مفهوم ،دیگر بیان م،شود ب گون ای کا

حوز مقصد االباً انیزاع،تر و حوز مبدأ عین،تر و ملمو تر است (هاشم.)122 :1389 ،
نظریۀ معاصر استعاره
در راسیای نگرش کقسی

ب اسیااره و همچنی با درنظرگرفی تفکر و نظریات چامسک،

در رویکرد زایش ،ک زبان و ذه را دو مقولۀ جدا از ه درنظر م،گیارد ما،تاوان اذعاان
داشت ک اسیااره عنصری اضاف ،و نابهنجار است ک نقش ،در تحلیل و درک سااتیارهای

زبان ،ندارد اما با ظهور رویکرد شناتی ،در زباانشناسا ،مطالااات اسایااری نیاز رناگ و
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بوی جدیدی ب تود گرفت و اسیااره با هویت جدید تاود در مقابال تماام ،تاریافهاا و

توصیفهای سنی ،قد عل کرد.

لیکاف و جانسون ( )1980با انیشار کیاب اسیاارههای ،ک با آنها زندگ ،ما،کنای با

ای اصل شناتی ،ک زبان برگرفی از فرایندهای ذهن ،است اسیناد کردناد و با ایا نییجا

رسیدند ک اسیااره در تمام لحظات زندگ ،انسان حاضر است و ب عناوان عنصاری پویاا در

درک مفاهی انیزاع ،و پیچیده عمل م،کند .همچنی جایگااه آن در نظاام مفهاوم ،انساان

است ک ب نحو ادراک و اندیشیدن و زبان و اعما ما ساتیار م،بخشد و عنصری مرکزی
در ادراک ما از تودمان فرهنگمان و دنیای پیرامونمان محسوب م،شود .درنهایت اگرچ
براسا

دالیل گسیرده طبیات مشیرک جس انسان و تجرب های مشیرک وی باا دیگاران

در شکلده ،اسیاارهها مؤثر است نظام مفهوم ،اسیاارههاا اتییااری و د بخاواه ،نیسات
(هاشم.)124 :1389 ،
3

استعارۀ مفهومی
همانطور ک عنوان شد ب عقید لیکاف و جانساون ( )1980اندیشاۀ انساان اساسااً مااهیی،
اسیااری دارد ک زندگ ،روزمره و همچنی حوز تفکر و عمل را دربرم،گیرد .ماا درباار

اشیا ب شیوهای ک آنها را تجس م،کنی سخ م،گویی بدی گون ای اندیشۀ اسایااری

سبب م،شود کا مفااهی انیزاعا ،در حاوز مفهاوم ،ماا باا بهارهگیاری از مفااهی عینا،

سازمانبندی و درک شوند ب طوریکا ماماوالً بارای صاحبتکاردن درباار حاوزههاای
انیزاع ،همانند عشق مرگ زندگ ،و ...االباً از عبارات حوز ملمو تر و عین،تر اسایفاده

م،شود .بدی ترتیب م،توان گفت ک اسیاار مفهوم ،بیاان یا

حاوزه در قالاب حاوز

دیگر اسات حاوزهای را کا دارای مفهاوم عینا،تار و میااارفتار اسات «حاوز مبادأ» و

حوزهای را ک مفهوم انیزاع،تر و ذهن،تر دارد «حوز مقصد» م،نامند .ای رابط را ک با

شکل میناظرهای میان دو مجموع شاکل ما،گیارد «نگاشات» 4ما،نامناد (هاشام:1389 ،
 )125برای مثا لیکااف ( )207-206 :1993بارای توضایح اسایاار مفهاوم ،با اسایاار

«عشق سفر است» 5اشاره م،کناد کا بارای بیاان رواباط عاشاقان از اصاطقحات ،همچاون

«رابطۀ ما ب ب بست رسیده است» «نگاه ک چ راه طوالن،ای را ط ،کردهای » «ما بار سار
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ی

دوراه ،هسیی » «م،توانی هرکدام ب راه تود بروی » «رابطۀ ما راه ب جای ،نم،بارد»

و ...اسیفاده م،شود.

ایوانز و گری ( )295 :2006نگاشتهای اسیاار «عشق سافر اسات» را با صاورت زیار

نشان م،دهند:

مقصد

عشق

مسافران

عاشقان

وسیلۀ نقلی

رابطۀ عاشقان

سفر

حوادث رابطۀ عاشقان

موانع پیشرو

مشکقت موجود در رابط

تصمی گیری درمورد مسیر

انیخاب اینک چ کاری باید انجام داد

مقصد سفر

اهداف روابط عاشقان

انواع استعارۀ مفهومی
لیکاف و جانسون ( )197-195 :1980با توج ب شواهد زبان ،روزمره و همچنی با توج با

ویژگ،های حوز مبدأ س دسایۀ اصال ،بارای اسایاار مفهاوم ،قائال ما،شاوند :اسایاار

جهی 6،اسیاار ساتیاری 7اسیاارههای هسی،شاناتی .8،در ساا  1989لیکااف و ترنار باا
افاازودن اساایاارههااای تصااویری 9دساایۀ چهااارم را با طبقا بناادی فااو افزودنااد .درنهایاات

کوچش )2010( 10با ارائۀ کقناسیاارهها 11دسیۀ پنج را مارف ،کرد.
ب ی

لیکاف و جانسون ( )15-14 :1980اسیاارههای جهی ،را اسیاارههای ،برم،شامارند کا
مفهوم جهتگیری فضای ،م ،دهند مانند باال پاایی

دور نزدی

درون بیارون عقاب جلاو

عمق سطح مرکز حاشی و . ...ای جهتگیریهای فضای ،از ایا واقایات

نشئت م،گیرند ک بدن انسان مکانمند و فضای ،است برای نمون م،توان مفهاوم انیزاعا،
شادی یا ا را با دادن صورت ،فضای ،و مکانمند ملمو

و قابلدرک کرد.

اسیاارههای ساتیاری یا ساتی ،وظیفاۀ ساازماندها ،و قالاببنادی یا

حوز ی

مفهاوم را در

مفهوم دیگر ب گون ای نظاممند ب عهاده دارناد .با عباارت دیگار درک حاوز

مقصد را از طریق ساتیار حوز مبادأ بارای زباانور فاراه ما،کنناد با عناوان نمونا در

اسیاار مفهوم« ،زمان پو است» شاهد شکلگیری ی

نظام منسج در ذه افاراد هسایی
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ک در آن زماان شایئ ،ماادی و بااارزش فار

سازمانده ،ی

مفهوم در حوز ی

(اﻓﺮاﺷﯽ و ﺣﺴﺎﻣﯽ.)1392: 146 ،

شاده اسات .شاایان ذکار اسات کا ایا

مفهوم دیگر انیزاع ،است و با واقایت انطبا نادارد

اساایاار هساای،شااناتی ،اساایاارههااای ،هساایند ک ا مفاااهی ایرفیزیکاا ،را ب ا گون ا ای

مفهومسازی م،کنند ک گوی ،فیزیک ،هسیند ب عنوان نمون م،توان با اسایاار مفهاوم،

«ذه ماشی است» در جملۀ «مغزم قفل کارده» اشااره کارد کا در آن «ماشای » کا یا

پدید عین ،و فیزیک ،است با مقولاۀ ایرفیزیکا« ،ذها » نگاشات شاده اسات (لیکااف و

جانسون .)27 :1980

اسیاار تصویری ک در شار ب وفور یافت م،شود اسیاارهای است ک براسا

تصاویر

تود دارد ای است ک «شناتت» را ساتیاربندی نم ،کند بلک بازنمودی براسا

نگاشات

ساتی شده است اما مبنای طر(وارهای ندارد .تفاوت ،ک ایا ناو اسایااره باا ساایر اناوا

اجزای میناظر ظاهری و شباهتهای تصویری بی دو حوز مبدأ و مقصد اسات .با عباارت
دیگر ای نو اسیااره حاصل فرافکن ،ی

تصویر روی تصویر دیگر اسات مانناد «اییالیاا

چکم است» یا «ایران گرب است» ک ب دلیل شباهت تصویری حوز مبدأ یان ،چکم /گرب
با حوز مقصد یان ،اییالیا/ایران شکل گرفی است (افراش ،و حسام.)148 :1392 ،

کوچش ( )57 :2010کقناسیاارهها را ای گون تاریف م،کند« :اسایاارهای اسات کا

اگرچ تود بازنمود صاوری نما،یاباد با تماام تاردهاسایاارههاای 12یا

مای انساجام

م،بخشد ».افراش ،و حسام( ،همان) وج تمایز ای نو اسیااره با سایر انوا آن را در نباود

اس نگاشی ،ک انوا عبارتهاای زباان ،از آن منایی ما،شاود ما،دانناد .باا وجاود اینکا

کقناسیاارهها بیشیر در ادبیات دیده م،شوند از همان سازوکارهای اسیاارههاای مفهاوم،
برای مفهومسازی اسیفاده م،کنند ب عنوان نمون از باازنمود اسایاار «زباان یا

موجاود

مدل فرهنگی «استعارۀ زنجیرۀ بزرگ»
لیکاف و ترنر ( )168-165 :1989با مارف ،نظام اسایاار زنجیار بازرگ کا یا

الگاوی

زنده است» م،توان ب مرگ زبانها تکامل ی

زبان و شجرهنامۀ ی

زبان اشاره کرد.

فرهنگ ،است عنوان م،کنند ک بسیاری از زمین های ساتیاری زبان ب نظاامهاای ادراکا،
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انسان مرتبط است و شناتت انسان بر پایۀ روشهای اسیااری فکرکردن صورت م،پذیرد

بدی صورت ک ماهیتها براسا
ی

ویژگ،هایشان ک مشخصکنند رفیارشاان اسات روی

محور (مقیا ) عمودی از باال ب پایی جای م،گیرند .برت ،موجودات و ویژگ،های

آنها در باالی محور و برت ،دیگر در پایی آن قرار دارند .در باالی ای محور انسانها باا
صفات و ویژگ،های عال ،قرار دارند .در ی

پل پایی تر از آن حیوانات با صفات اریزی

قرار دارند و در پایی تر گیاهان با صفات زیساتشاناتی ،در یا

مرحلا پاایی تار اشایای

پیچیااده بااا ویژگاا،هااای ساااتیاری و ترکیباا ،و در پااایی تااری نقطااۀ ایا محااور اشاایا بااا

ویژگ،های مادی قرار دارند .درواقع ای مقیا

سلسل مراتبا ،از ویژگا،هاای ،اسات کا

مارف و توصیفکنند ای موجودات است ب طوریکا در ایا الگاو ویژگا،هاای یا
ماهیت در یا

ساطح از طریاق ویژگا،هاای یا

ماهیات دیگار در ساطح دیگار درک

م،شود مانند «بزک نمیر بهار میاد کمبوزه با تیار میاد» ک حاصل اسیاار مفهوم« ،انساان

حیوان است» است و در آن انطبا از سطح باالی محور (انسان) ب ساطح زیاری آن یانا،

(حیوان) صورت گرفی است .ای مد ک ب اتیصار  GCMنامیده م،شود دارای س بخاش

است:

 .1اسیاار «عام تاص است» :مکانیسم ،است ک ی

تصویر از ی

ساطح تااص را

ب تصویرهای موازی دیگری نگاشت م،کند کا تماام آنهاا هماان سااتیار ساطح

تاص تصویر حوز مبدأ را دارند بنابرای تصویر سطح-تااص 13اطقعاات ،اسات
ک با کلمات موجود در ضربالمثل حاصل م،شود و مفاهی ساطح-عاام 14مفااهی

کل ،و انیزاع،ای هسیند ک م،توانند تصاویر ساطح تااص دیگاری را ارائا دهناد
(لیکاف و ترنر .)162 :1989

 .2تاامل زنجیر بزرگ و طبیات اشیا : 15ایا رابطا با ماا داناش عملا ،درک دنیاای
اطرافمان را م،دهد و اشکا سطو( مخیلف سلسل مراتب ،زنجیر بازرگ را با ها

مرتبط م،سازد .ای دانش ناتودآگاه تودکار و ب فرهنگ وابسی اسات .طبیاات

اشیا درواقع اشکا مخیلف بودن (هسی )،است ک دارای جوهره و ماهیتاند و ایا

جوهره ب هر چیزی شیو رفیار و کارکرد تاص تود را ما،دهاد (لیکااف و ترنار

 66 :1989و .)172
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 .3اقیصاد زبان :16،آتری قسمت ای مد ب اصو اقیصاد زباان ،اشااره ما،کناد کا
وقی ،ی

سطح تاص از سلسل مراتب ذکار شاد گویناده بایاد با

ماهیت در ی

باالتری سطح از ویژگ ،هایش اشاره کند مگر اینک اطقعات دیگری کا با ایا
ماهیت ارجا داده م،شود در دسیر

نباشد (همان.)173 :

17

استعارۀ نظامهای پیچیده
اسیاار نظامهای پیچیده زیرمجموع ای از نظام اسیاار زنجیر بزرگ اسات و بارای درک
اسیااری مفاهی پیچیاده و انیزاعا ،همچاون جاماا ذها

سازمانهای اجیماع ،مشاال و کارتان ها براسا
ماشی

سیسای هاای اقیصاادی رابطا

مفاهی چهاار حاوز مبادأ بادن انساان

ساتیمان و گیاهان شکل م،گیرد .بدی ترتیب اسیاارههاای مفهاوم« ،ذها انساان

ماشی است» «سیسی های اقیصادی ساتیمان هسیند» «مشااال سااتیمان هسایند» «رواباط

گیاهان هسیند» «جاماا ماشای اسات» «کارتانا انساان اسات» و «ساازمانهاای اجیمااع،

گیاهان هسیند» برای درک ای مفاهی انیزاع ،اسیفاده ما،شاوند بارای نمونا ما،تاوان با

جملۀ «سیاسیمداران ب تاطر ای جاماۀ بیمار مقصرند» اشاره کارد کا درک آن باا اسایاار

مفهوم« ،جاما انسان است» صورت م،پذیرد .همچنی م،توان ب اسیاار «اهداف مقاصاد

هسیند» اشاره کرد ک بسیاری از حاالت و پدیدههای انیزاع ،مانند تغییر سابب و هادف را
ب شکل مفاهی عین ،و فیزی

.)156-155

مکان نیرو و حرکت مفهومسازی م،کند (کوچش :2010

تحلیل دادهها
در ای بخش دادههای جمعآوریشده در اشاار موالنا مبن ،بر اینکا پدیاد مارگ ناوع،

تکاماال و حرکیاا ،روبا جلوساات را براسااا
بدی صورت ک ابیدا براسا

دیاادگاه اساایاار شااناتی ،تحلیاال ماا،کناای

اسیاار مفهوم ،جهی ،ای دادهها را بررسا ،و تقسای بنادی

م،کنی و سپس ب بررس ،مفهوم تکامل در مثناوی ما،پاردازی  .درنهایات براساا

ماد

اسیاار زنجیر بزرگ لیکاف و ترنر ب تکمیل کاردن موضاو و مقایساۀ آن باا ایا نظریا

تواهی پرداتت.
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مرگ مسیری روبهجلو است (استعارۀ مفهومی جهتی)
در ای نو اسیاار جهاتگیرانا با مفااهیم ،کا نشااندهناد موقایات مکاان ،و جهیا،

ب سمت جلو هسیند اشاره ما ،شاود .در اداما با شار( و توضایح برتا ،از ایا نمونا هاا
م،پردازی .

( )1آمااااااده او باااااا اقلاااااای جماااااااد

سااااا هااااا اناااادر نبااااات ،عماااار کاااارد

وز جمااااااادی در نبااااااات ،درفیاااااااد
وز جمااااادی یاااااد ناااااورد از نباااارد

وز نبااااات ،چااااون باا ا حیااااوان ،فیاااااد

ناماااادش حااااا نبااااات ،هاااای یاااااد

عقاااالهاااااای اولااااایش یااااااد نیسااااات

ها از ایا عقلااش تحاو کردناا،ساات

( )2از جماااااادی ماااااردم و ناااااام ،شااااادم

وز نمااااا مااااردم ز حیااااوان ساااار زدم

حملااااااۀ دیگاااااار بمیاااااارم از بشاااااار

بااااا و پاااار

بااااااز از حیاااااوان ساااااوی انساااااان،اش

ماااااااردم از حیاااااااوان ،و آدم شااااااادم

وز ملااا

هااا بایااادم جسااای ز جاااو

بااااار دیگاااار از ملاااا

قربااااان شااااوم

پااس عاادم گااردم عاادم چااون ارانااون

ماا،کشااید آن حاااالی ،کاا دانااا،اش
(دفیر چهارم )3632-3628

پس چ ترس ؟ ک ،ز مردن ک شادم؟
تااااا باااارآرم از مقئااا

کاااالٍ شااااا ،و هالاااا

ال و جهاااا ُ

آنچااا انااادر وهااا نایاااد آن شاااوم

گویااااادم کإنیاااااا لیااااا راجااااااون
(دفیر سوم )3907-3902

موالنا در بیتهای باال ای مطلب را بیان م،کند ک انسان همانگون کا از جماادی با

نام ،رسیده و از حد نام ،گذشی و ب حیوان ،و سپس ب آدم ،رسیده است تکامل روحا،

تود را باد از مرگ ادام تواهد داد و م،تواند تا حد فرشیگان برساد .انساان ما،تواناد از

مرتبۀ فرشیگان نیز بااالتر بارود و بااالتره با مقاام قارب الها ،برساد .ایا مرحلا از نگااه

زبانشناسان شناتی ،بسیار فراتر است زیرا زبانشناسان شناتی ،آتاری مرتبا را با انساان

نسبت دادهاند و ب چیزی فراتر از آن قائل نشدهاند .او ب طور ضمن ،بیان م،دارد کا انساان

م،تواند مرحل ب مرحلا جلاو رود پاس مارگ در اینجاا ناوع ،اسایاار جهیا ،و حرکات

روب جلو است.
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مرگ در ظاهر ازبی رفی وجود است ول ،اگر ب توب ،بیندیشی تاواهی دیاد کا از

منظر موالنا نیسی ،و نابودی نیست .موالنا اعیقااد دارد مارگ زنادگ ،جدیاد اداماۀ مسایر

زندگ ،و ب جلو حرکتکردن است:

( )3ظاهرش مارگ و با بااط زنادگ،

ظاااااهرش ابیاااار نهااااان پایناااادگ،

(دفیاااار او )3928

موالنا در تمثیل ،زیبا انسان را ب بذر گیاه و دان تشبی م،کند و مایقد است هماانگونا

ک دان از تاک م،روید و زندگ ،نبات،اش را آاااز ما،کناد آدما ،نیاز بااد از مارگش
زندگ ،جدیدی را از سر تواهد گرفت پس مرگ زندگ ،جدید و ب جلورفی است:
()4

مصااطف ،روزی باا گورساایان برفاات
تاااک را در گااور او آکنااده کاارد

باااا جنااااز ماااردی از یااااران برفااات

زیاار تاااک آن دان ا اش را زنااده کاارد
( دفیر او )2013-2012

موالنا در تمام بیتهای زیر مرگ را مسیری ب سوی سرای جاودان م،داند پاس بارای

او مرگ زندگ ،دوباره و بهیری است و آن مسیری روب جلوست:
( ) 5م جهان را چون رحا دیادم کناون
اناااادری آتااااش بدیاااادم عااااالم،

( ) 6محضاارون مااادوم نبااود نیاا

باای

چون در ای آتش بدیادم ایا ساکون

ذرهذره اناااااادرو عیساااااا ،دماااااا،

(دفیااار او )794-793

تااااا بقااااای رو(هااااا داناااا ،یقاااای

رو( محجوب از بقاا باس در عاذاب

رو( و اصاال در بقااا پاااک از حجاااب

( ) 7دانااۀ مااردن ماارا شاایری شااده اساات

باال هاا أحیااا پاا ،ماا آمااده اساات

( ) 8آزمودم مرگ ما در زنادگ ،اسات

چون ره زی زندگ ،پایندگ ،اسات

(دفیر چهاارم )446-445

(دفیاااار او )3933

اقیلاااااون ،اقیلاااااون ،یاااااا ثقاااااات

انَ فااا ،قیلااا ،حیاااات ،فااا ،حیاااات

( ) 9چون ک اندر مرگ بیند صاد وجاود

همچااااو پرواناااا بسااااوزاند وجااااود

(دفیاار سااوم )3839-3838
(دفیاااار او )3965
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بررسی مفهوم تکامل در اشعار موالنا (خلق مدام و مرگ)
در جهانبین ،موالنا عال هار لحظا در حاا دگرگاونشادن اسات و بقاا در جهاان ماادی
مانای ،ندارد .هم چیز در حا تغییر و تبدیل هستونیستشدن مردن و زندهشادن اسات.

ای قاعده در تمام جهان جاری است و انسان نیاز با عناوان جزئا ،از ایا جهاان بازرگ از

چنی قاعدهای مسیثنا نیست:

( )10از عدم ها سوی هسی ،هار زماان

هست یا رب کااروان در کااروان

ر یشۀ اعیقاد ب نوشدن مدام عال را ک از اصو موالناست باید در آیات ،نظیر «بَال هُا

ف ،لَبسٍ مِ تلقٍ جدیدو» (  )50/یا «کُلَّ یوم هو ف ،شاأنٍ» (الرحماان )29/جسات (هماای،

 .)946 :1385ای باور با نامهای گوناگون در عرفان اسقم ،میجل ،شده است مانند «تجدد
امثا تلع و لبس تجدد مظاهر تلق جدید مرگ و رجات حشار ناوی

تااقاب امثاا

قیامت نقد و( »...کاویان .)78 :1364 ،موالنا نیز ای موضو را با صاورتهاای گونااگون
مانند کهن و نوشدن و نیز مرگ و رجات مطر( کرده است ک هر آن در همۀ ما اتفا م،افید:
( )11پس تو را هر لحظ مرگ و رجای ،است

مصاااطف ،فرماااود دنیاااا سااااعی ،اسااات

هااار نفاااس ناااو مااا،شاااود دنیاااا و ماااا

بااااا،تبااااار از نوشااااادن انااااادر بقاااااا

فکاار مااا تیااری اساات از هااو در هااوا

عماار همچااون جااو نااو نااو ماا،رسااد
آن ز تیاازی مسیمرشاااکل آماااده اسااات

در هاااوا کااا ،پایاااد آیاااد تاااا تااادا

مسااااایمری مااااا،نمایاااااد در جساااااد
چااون شاارر کااش تیااز جنبااان ،با دساات

(دفیااار او )1146-1142

همانطور ک در شارهای  1و  2اشااره شاد موالناا مارگ را زنادگ ،جدیاد رویشا،

دیگر و ادامۀ مسیر زندگ ،م،داناد .او در بیاتهاای بسایاری توانناده را با ایا موضاو

برم،انگیزاند ک انسان همانگون ک از جمادی ب نام ،رسیده و از حد ناام ،گذشای و با

حیوان ،و سپس ب آدم ،رسیده است تکامل روح ،تود را باد از مرگ اداما تواهاد داد

و م،تواند تا حد فرشیگان برسد .انسان همچنی م،تواند از فرشایگان بااالتر رود و بااالتره
ب مقام قرب اله ،برسد .موالنا ب طور ضمن ،بیان م،دارد ک انسان م،تواند مرحل ب مرحلا

ب جلو حرکت کند و ای نیز نشاندهند همان مفهوم تکامل است کا بااد از گذشات هار

مرحل انسان کاملتر تواهد شد.
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مفاهیم ،ک در ای قسمت از تابیر مرگ و تولد ب دست م،آید نوع ،انیقاا از مرتباۀ

پایی ب باال و دورهای از زندگ ،ب دور دیگر زندگ ،و ب عبارت دیگر تی مرحلا ای از

حیات و آااز مرحل ای دیگر است یان ،انیقال ،توأم با پایان و ازدستدادن چیزی و آاااز
و ب دستآوردن چیزی دیگر .تی و ازدستدادن آن مرحل مرگ اسات اماا ایا مرحلا

نیز باید دارای تصوصیی ،باشد مثقً او پایان دور کاودک ،نوجاوان ،و ...کا مراحلا ،از

زندگ ،هسیند مرگ نم،نامد با اینک ای ها هم ادواری از زندگ ،هسیند .ای تی یا

زندگ ،و دارای هویی ،تاص اسات« :از جماادی ماردم و »...ما هویات جمااد تاود را از

دست م،دهد بنابرای

از جماادی ما،میارم و باا هاویی ،دیگار زاده ما،شاوم :ما جمااد

م ،میرد .درمورد کاودک ،و نوجاوان ،چنای نیسات ما بااق ،اسات و سایر در دورههاای
مخیلف هویت آن را ب ای صورت نم،گیرد بنابرای

در ای مورد ویژگ ،تاص مرگ

پایانیافی هویی ،تاص است ک در هر دوره از حیات بشر تکرار م،شود.

در ادام ب بیان ابیات دیگری از موالنا م،پردازی در بااب اینکا مارگ تولاد مجادد و

تکامل است:

موالنا در ای دو بیت مرگ را زایش ،دوباره محسوب م،کند:

( )12هسااای ،حیاااوان شاااد از مااارگ نباااات
چون چنی بردی است ماا را بااد ماات

راسااات آماااد اقیلاااون ،یاااا ثقاااات

راساات آمااد انی فاا ،قیلاا ،ممااات

(دفیاار سااوم )4187-4186

موالنا در ای دو بیت ب ای نکیا اشااره ما،کناد کا مارگ وجاود و تولادی دیگار و

زایش ،دوباره است و با مرگ ن تنها نابود نم،شوی بلک زندگ ،بهیری تاواهی داشات و

ب آن ادام م،دهی .

()13

شاایر دنیااا جویااد اشااکاری و باارگ

چون ک اندر مرگ بیناد صاد وجاود

شااایر ماااوال جویاااد آزادی و بااارگ
همچااااو پرواناا ا بسااااوزاند وجااااود

(دفیاااار او )3965-3964

بنا بر اعیقاد موالنا هرگاه رو( ب کما برسد دیگر میل ماندن در ایا دنیاا را نادارد و

میل عال دیگر م ،کند .ب عبارت ،تالق رو( ب بدن برای نیل با مقاماات عالیا و تکامال و
ارتقاست .ابیات زیر اشاره ب ب کما رسیدن انسان باد از مرگ دارد:
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()14

ب روز مرگ چو تاابوت ما روان باشاد

گمان مبر کا مارا درد ایا جهاان باشاد

فروشاادن چاااو بدیاادی برآمااادن بنگااار

اروب شمس و قمار را چارا زیاان باشاد

جنااازهام چااو ببیناا ،نگااو :فاارا فاارا

کدام دان فرورفت در زمی کا نرسات؟

ماارا وصااا و مققااات آن زمااان باشااد
چاارا با داناۀ انسااانت ای ا گمااان باشااد؟
(کلیات شمس )911 :1386

موالنا در ای بیت سرنوشت همۀ ما را بازگشت ب سوی تدا و مارگ را تنهاا صااود از

پسی ،ب مرحلۀ باالتر و ارتقا بیان کرده است .او در مصر او نیز اشااره با زایاش تولاد و

تکامل ه دارد:
()15

صورت از با،صاورت ،آماد بارون

باااااز شااااد کاا ا انیااااا الیاا ا راجاااااون

(دفیااااار او )1141

موالنا در ابیات زیر مرگ را عامال آشکارشادن اعماا و بااط آدما ،ما،داناد ماثقً

مرگ را ب فشردن سیب و انار تشبی کرده است کا محیویاات آن بااد از شکسای آشاکار

م،شود .او مایقد است ک رو( پاک و نوران ،انسان باد از نابودی جس هویادا شاده و باا

شکسی قفس جس است ک اسرار باطن ،انسان مالوم م،شود پس مرگ پاالیش است ک
گوهر یا رو( انسان نمایان م،شود مانند حجاب تولد و زایش.

()16

جوزها بشکست و آن کان مغز داشات

کشی و مردن کا بار نقاش تا اسات

باااد کشاای

رو( پاااک نغااز داشاات

چااون انااار و ساایب را بشکساای اساات
(دفیر او

)707-706

ای ابیات نیز نشان م،دهد الزم ی ارتقا و رسیدن ب کما نوع ،تغییر حالت از شاکل،

ب شکل دیگر است ک فقط با مارگ ایا تحاو با دسات ما،آیاد .هماۀ بیاتهاای زیار

نشاندهند کما انسان است:

( )17ترک آن کردی کو در جساتوجوسات

تا کا پایش از مارگ بیناد روی دوسات

هرکااا دیااااد او نباشااااد دفااااع ماااارگ

دوست نبود کا نا میاوهسایش نا بارگ

تاااا رهاااد از مااارگ تاااا یاباااد نجاااات

کااار آن کااار اساات ای مشاایا مساات
شاااد نشاااان صاااد ایماااان ای جاااوان

گااار نشاااد ایماااان تاااو ای جاااان چنااای

زانکاا دیااد دوساات اساات آب حیااات

کاندر آن کار ار رسد مرگت توش است
آن ک آید تاوش تاو را مارگ انادر آن
نیسااات کامااال رو بجاااو اکماااا دیااا
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هرکا اناادر کااار تااو شااد ماارگ دوساات

چون کراهت رفت آن تود مرگ نیسات

باار د تااو باا،کراهاات دوساات اوساات

صورت مرگ است و نققن کردن ،است

(دفیر سوم )4612-4605

موالنا مرگ را تنها عروج از مقام ،ب مقام دیگر دانسای اسات .او در مثناوی مارگ را

پیوسی رو( ب عال ایب و جاودانگ ،تابیر کارده و مایقاد اسات کا انساان ما،تواناد بار

مقئ

()18

ه برتری پیدا کند و ب مقام باالتری ارتقا یابد:
نقل باشد ن چو نقال جاان عاام

همچاااو نقلااا ،از مقاااام ،تاااا مقاااام

ماار ابااوبکر تقاا ،را گااو بباای

شاااااد ز صااااادیق ،امیرالماااااؤمنی

هرک تواهد ک ببیند بار زمای

اناادری محشاار نگاار صاادیق را

ماااردهای را مااا،رود ظااااهر چنااای

تاا با حشار افازون کنا ،تصادیق را

(دفیااار ششا ا )749-746

موالنا در حکایت «پادشاه جهود و با ساخ آمادن طفال در آتاش» مارگ را کا تولاد

دیگری در جهان آترت است با زادهشدن نوزاد از رح مادر مقایس کرده است .ای تود
ب ای ماناست ک انسان با مرگ از جس حقیر تود ک همچون رح مادر است رهاا و با

جهان ایب وارد م،شود بنابرای

مرگ تولدی دوباره است:

( )19مااارگ مااا،دیااادم گا ا زادن ز تاااو

ساااخت تاااوف باااود افیاااادن ز تاااو

م جهان را چون رحا دیادم کناون

چون در ای آتش بدیادم ایا ساکون

چااون باازادم رساای از زناادان تنااگ

در جهان ،تاوش هاوای تاوب رناگ
(دفیااااار او )793-791

همانطور ک بررس،ها نشان م،دهد موالنا در بیتهای بسیاری بیان م،کند کا مارگ

وجود و تولدی دیگر و زایش ،دوباره است و با مرگ ن تنها نابود نم،شوی بلکا زنادگ،

بهیری تواهی داشت و ب آن اداما ما ،دهای  .با عباارت دیگار او سرنوشات هماۀ ماا را

بازگشت ب سوی تدا و مرگ را تنها صاود از پسی ،ب مرحلۀ باالتر و ارتقا بیان کرده است.
ب عبارت دیگر او مایقد است ک اسا

پیشرفت و تکامل جهاان باا ناابودی و ساپس تولاد

مجدد ظاهر م،شود و مرگ تنها عامل رسیدن ب ای کما است.
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مرگ تکاملی و استعارۀ زنجیرۀ بزرگ
اسایاارههاای مفهاوم ،و عباارات اساایااری با ظااهر جادا قابالدساای بنادی با گاروههااای
نظامیافی ای ب نام نظامهای اسیااری هسیند و همانطور ک گفی شد از میاان ایا نظاامهاا

«اسیاار زنجیر بزرگ» ب وسیلۀ ی

هری

الگوی فرهنگ ،ماهیاتهاا را براساا

از آنها ک نشاندهند رفیارشان است روی یا

جای م،دهد .گاه ،ای سلسل مراتب از باال ب پایی

ویژگا،هاای

محاور عماودی از بااال با پاایی

او ب صاورت انساان باا ویژگا،هاا و

صفات عال ،چون منطق دوم حیوان با صفات اریزی سوم گیاه با صفات زیساتشاناتی،

چهارم اشیای پیچیده با ویژگ،های ساتیاری ترکیب ،و کاربردی و پنج اشیای مادی سااده
دارای صفات مادی طبیا ،جلوهگر م،شوند .ای الگو سبب درک اسایااری ویژگا،هاای
ماهیت در ی

ی

برای اسا

سطح از طریق ویژگا،هاای یا

ماهیات در ساطح دیگار ما،شاود.

م،توان ویژگ،های انساان را در قالاب حیواناات و ایرجاناداران مارفا ،کارد.

موالنا نیز ب شکل ،کامقً مبیکران مراحل رسیدن ب کما و ساادت انسان را در جایجاای

مثنوی و دیگر آثاارش عباور مانظ انساان از تصوصایات پسات وجاودی او یانا ،هماان

صفات ،ک در مرتبۀ پایی انسانیت جای دارد مارف ،م،کند ک هر بار در ای زنجیر منظ

انسان را با نسبتدادن ب یک ،از ای صفات مارف ،م،کند و تنها شرط عبور از ای صافات
را مرگ و زایش مجدد انسان م،داند:

()20

آماااااده او بااا ا اقلااااای جمااااااد

وز جمااااااادی در نبااااااات ،درفیاااااااد

ساااا هاااا انااادر نباااات ،عمااار کااارد

وز جمااااادی یاااااد ناااااورد از نباااارد

بااااز از حیاااوان ساااوی انساااانیش

مااا،کشاااید آن حاااالی ،کااا دانااایش

وز نبااات ،چااون باا حیااوان ،فیاااد

ناماااادش حااااا نبااااات ،هاااای یاااااد
(دفیر چهاارم )3632-3628

موالنا در جای دیگر تکامل انسان را عقوه بار گذشای از قالاب جماادات و گیاهاان و

حیوانات گذشی از قالاب انساان ،نیاز مارفا ،ما،کناد و مراتاب بااالتری با ایا زنجیاره

م،افزاید .او رسیدن ب مرتبۀ مقئ

یا فرشیگان را فرای مرحلۀ انساانیت ما،داناد و مرحلاۀ

قرب اله ،را نیز در مرتب ای باالتر از مقام فرشیگان نشان م،دهاد .باا بررسا ،ایا موضاو

م ،توان تجربیات مانوی حاک بار ذها موالناا را دریافات تجربیاات ،کا نشائتگرفیا از
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جهانبین ،مبین ،بر سیر و سلوک عرفان ،و راه رسیدن ب سااادت واقاا ،اسات و موالناا در
سرتاسر مثنوی با شاار «انا هلل و انیا الی راجاون» از آن یاد م،کند.

()21

از جماااادی ماااردم و ناااام ،شااادم

وز نمااااا مااااردم ز حیااااوان ساااار زدم

حملاااااۀ دیگااااار بمیااااارم از بشااااار

بااااا و پاااار

ماااااردم از حیاااااوان ،و آدم شااااادم

وز ملاا

هاا بایاادم جساای ز جااو

باااار دیگااار از ملا ا

قرباااان شاااوم

پس عدم گاردم عادم چاون اراناون

پس چ ترس ؟ ک ،ز مردن ک شادم؟

تااااا باااارآرم از مقئااا

کااا الٍ شااااا ،و هالااا ا

ال وجهااا ا

آنچااا انااادر وهااا نایاااد آن شاااوم

گویااااادم کإنیاااااا لیااااا راجااااااون

(دفیر سوم )3907-3902

از آنجااا کا ایا نظریا با گفیااۀ کااوچش ( )211 :1393نااوع ،نظریااۀ عامیانا دربااار

پدیده های جهان مارف ،شده است و حی ،در سنت یهودی-مسیح ،ب انجیل باازم،گاردد

م،توان در بسیاری از فرهنگهای جهان ای چنی نظری ای را تحت عناوان «ماد اسایاار

زنجیر بزرگ هسی »،یافت و آن را نظری ای جهانشامو دانسات .موالناا نیاز باا توجا با

فضای فکری و جهانبین ،میفاوت ،ک نشئتگرفی از تفکرات عرفان ،وی است با شاکل،
منظ و حرف ای مفهوم تکامل انساان را باا مارفا ،عباور سلسال مراتبا ،از صافات پاایی تار

ب سوی صفات باالتر ب دایر نظ درم،آورد پس با توج ب ماهیت جهان ،جس انساان و
محققاً الگوهای جهان ،تاامقت فیزیک ،ما با جهان جای تاجب نیست ک ایا ناو رابطا

در میان فرهنگهای مخیلف یکسان عمل کند.
نتیجهگیری

در ای پژوهش ابیدا براسا

اسیاار جهی ،با تحلیال ابیاات ،پارداتیی کا در آنهاا بیاان

م،شود مرگ حرکی ،روب جلوست .سپس با مارف ،مفهوم تکامل ابیات و شواهد مبین ،بار
ای موضو را مطر( کردی  .بررس ،آنها نشان داد پدید مرگ از منظار موالناا وجاود و

تولدی دیگر و زایش ،دوباره است و با مرگ ن تنها نابود نما،شاوی بلکا زنادگ ،بهیاری

تواهی داشت .ب عبارت دیگر او سرنوشت همۀ ما را بازگشات با ساوی تادا و مارگ را

تنها صاود از پسی ،ب مرحلۀ باالتر و ارتقا بیان کرده اسات .موالناا مایقاد اسات کا جهاان

هسی ،ب طور طبیا ،بارای رسایدن با کماا و دریافات تواناای،هاای بیشایر و یاافی شاکل
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شایسی تر باید از صورت ،ک دارد با صاورت بااالتر بارود

زندگ ،بهیر و درک و احسا

ک ای تبدیل و ارتقا منحصراً با مرگ ب دسات ما،آیاد بناابرای

اسا

پیشرفت و کما موجودات ما،داناد .درنهایات براساا

موالناا مارگ را پایا و

راهکارهاای مخیلفا ،کا

لیکاف و ترنر در تحلیل اسیااره مطر( کرده بودند با انیخاب ویژگا ،سلسال مراتبا ،ماد

اسیاار زنجیر بزرگ مفهوم تکامل را در اشاار موالنا مطالا کردی .

در ویژگ ،سلسل مراتب ،اسیاار زنجیر بازرگ هماانطاور کا لیکااف و ترنار اعیقااد

دارند انسان با صفات عال ،در مرتبۀ او حیوان با صافات اریازی در مرتباۀ دوم گیااه باا

صفات زیستشناتی ،در مرتبۀ ساوم و اشایای پیچیاده و ماادی در مرتبا هاای باادی قارار

م،گیرند و ب طورکل ،ما،تاوان ویژگا،هاای انساان را در قالاب حیواناات و ایرجاناداران
فهمید و تصوصیات هری

را براسا

نوع ،نظ و مرتب ب انسان نسبت داد .یافیا هاای ماا

مبین ،بر ای موضو بیانگر آن است ک تصوصیت سلسل مراتبا ،اسایاار زنجیار بازرگ

ک نشاندهند نوع ،تکامل است در نظام ذهن ،موالنا نیز برقرار است .او تکامال انساان را

در گذشی از قالب جمادات و گیاهان و حیوانات و حی ،تود انساان و رسایدن با مراتاب

باالتر یان ،فرشیگان و قرب اله ،بیان م،دارد .ایا مرحلا از نگااه زباانشناساان شاناتی،

بسیار فراتر است زیرا زبانشناسان شناتی ،آتاری مرتبا را با انساان نسابت دادهاناد و با

چیزی فراتر از آن قائل نشدهاند .موالنا شرط گذشی و عبور از مراتب پایی تر را مردن و فنا

مارف ،م،کند و مرگ را تنها وسیل برای رسیدن ب مراتب برتر م،داند همان الگاوی ،کا

درک اسیااری ویژگ ،های ی

ماهیت در ی

سطح را از طریق ویژگ،های ی

ماهیات

در سطح دیگر امکانپذیر م ،داند ک در ذه موالنا با نوع ،اسیاار جهی ،یانا ،حرکات

روب جلو شکل گرفی است .باا توجا با ماهیات جهاان ،جسا انساان و الگوهاای جهاان،
تاامقت فیزیک ،ما با جهان باید گفت ک ای ناو رابطا در میاان فرهناگهاای مخیلاف

یکسان عمل کرده است.
پینوشت

1. Ronald Langaker
2. Reasoning
3. Conceptual metaphor
4. Mapping
5. Love is journey
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6. Orientational metaphor
7. Structural metaphor
8. Ontological
9. Image metaphor
10. Kovecses
11. Megametaphor
12. Micrometaphor
13. Specific-level schema
14. Generic-level schema
15. Interaction between great chain and the nature of things
16. Verbal economy
17. Complex systems metaphor

منابع
 شیمل آن ماری .)1367( .شکوه شمس .علم ،و فرهنگ .،تهران.

 افراش ،آزییا عاص ،سید مصطف ،و کامیار جوالی« .)1394( .،اسیاارههاای مفهاوم ،در
زبان فارس ،تحلیل ،شناتی ،و پیکرهمدار» .زباانشاناتت .پژوهشاگاه علاوم انساان .،ساا

شش  .شمار  .2صص .61-39

 افراش ،آزییا و تورج حسام« .)1392( .،تحلیل اسیاار مفهوم ،در ی

طبق بندی جدیاد

با تکی بر نمون های ،از زبان فارس ،و اسپانیای .»،پژوهشهاای زباانشناسا ،تطبیقا .،ساا

سوم .ش  .5صص .165-141

 بدرحصاااری کبااری .)1384( .ماارگآگاااه ،در مثنااوی و ازلیااات شاامس .پایاااننامااۀ
کارشناس ،ارشد رشیۀ زبان و ادبیات فارس .،دانشگاه تهران .تهران.

 توشیهیکو ایزوتساو .)1364( .تلاق مادام در عرفاان اساقم ،و آیای باودای ،ذن .ترجماۀ
منصور کاویان .،علم ،و فرهنگ .،تهران.

 حسین ،زهرا و احمد فرامرز قراملک« .)1390( .،تجرباۀ گونا هاای مارگ در زنادگ ،در
مثنوی مانوی» .مطالاات عرفان .،ش  13صص .116-87

 حقیق ،مهری .)1395( .بررس ،تطبیق ،ضربالمثلهاای کاردی کرمانشااه ،و فارسا ،از

منظر مان،شناس ،شناتی .،پایان نامۀ کارشناس ،ارشد رشیۀ زبانشناس ،همگان ،دانشاگاه
الزهرا تهران.

 تلیف عبدالحکی  .)1352( .عرفان مولاوی .ترجماۀ احماد محمادی و احماد میرعطاای،
چاپخانۀ زر .تهران.

 زری کوب عبدالحسی  .)1366( .بحر در کوزه .چ او  .علم ،و فرهنگ .،تهران.

...  بررسی مفهوم تکاملی مرگ در اشعار موالنا براساس نظریۀ استعارۀ شناختی مدل فرهنگی/ 28

.» جاویااد در مثنااویهااای حدیق ا و مثنااوی مانااوی، «زناادگ.)1381( . ساایف عبدالرضااا
.202-183  صص.164  ش. دور پنجاهودوم. تهران،دانشکد ادبیات و علوم انسان

 نوشایاری روزماره و شاار، در فارس، «مقایسۀ اسیااره های مفهوم.)1391( .  عابدی مهدی

- دانشاگاه پیاامناور تهاران، همگاان، ارشد رشیۀ زبان شناسا، پایان نامۀ کارشناس.»مااصر
.جنوب

. تهران. سمت.  ترجمۀ شیری پورابراهی. مقدمۀ کاربردی اسیااره.)1393( .  کوچش رلی

 تازههای علوم.» و اسیااره، شناتی، «زبانشناس.)1381( . راد فاطم، یوسف. گلفام ارسقن
.64-59  صص.3  سا چهارم ش.،شناتی

 زباان و ادبیاات،پژوهشا-، فصلنامۀ علم.» «مرگ از نگاه مولوی.)1391( . شهباز، محسن
.140-130  صص.12  واحد سنندج سا چهارم ش، دانشگاه آزاد اسقم.،فارس

.61-43  صص65  ش.  کیهان اندیش.» عرفا از مرگ، «تلق.)1375( . مایمدی مساود

 پیشگفیار هاانری کارب و تصاحیح مااریران.» «االنسانالکامل.)1377( .  عزیزالدی، نسف
. تهران. فرانس در ایران، کیابخانۀ طهوری و انجم ایرانشناس. مول

.، ادبپژوه.» از دیدگاه لیکاف و جانسون، «نظریۀ اسیاار مفهوم.)1389( . زهره، هاشم
.140-119  صص12 ش

. تهران. آگاه.  چ شش.  مولوینام.)1385( .  جق الدی، همای
References
 Abedi, M. (2012). Comparison of conceptual metaphors in everyday
written Persian and contemporary poetry (Unpublished master's thesis).
University of Payame Noor, Tehran.
 Afrashi, A., & Hesami, T. (2013). A new classification for analyzing
conceptual metaphors: Exampels from Persian and Spanish. Journal of
Comparative Linguistics Researches, 3(5), 141-165.
 Afrashi, A., Asi, S. M., & Jowlayi, K. (2015). Conceptual metaphors in
Persian language: Cognitive and coupous-based analysis. Zabanshenakht
(Language Studies), 6 (12), 39-61.
 BadrHesari, K. (2005). Death of consciousness in Mathnavi and Shams
Ghazals (Unpublished master's thesis). University of Tehran, Tehran.
 Evans, V., & M. Green. (2006). Cognitive linguistics: An introduction.
Edinburgh: Edinburgh University Press.
 Golfamm, A., & Yousefi Rad, F. (2002). Cognitive linguistics and
metaphors. Advances in Cognitive Science, 4(3), 59-64.
 Haghighi, M. (2016). Comparative study of Kurdish proverbs from
Kermanshah and Persia: From the viewpoint of cognitive semantics
(Unpublished master's thesis). Alzahra University, Tehran.

29 / ) پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س- دوفصلنامة علمی
 Hashemi, Z. (2010). Conceptual metaphorical theory from the perspective
of Lakoff and Johnson. Literary Studies, 12, 119-140.
 Homaei, J. (2006). Mowlavi nama (6th ed.). Tehran: Agah Publications.
 Hosseini, Z., & Faramarz Gharamelki, A. (2011). Experiencing types of
death during life: Based on Mathnavi Ma’navi. Journal of Mystical
Studies, 13, 87-116.
 Izutsu, T. (1985). The concept of perpetual creation in religion of Islam
and the Buddhist Zen (M. Kaviyani, Trans). Tehran: Elmi & Farhangi
Publications.
 Khalifeh, A. (1973). Rumi’s mysticism. (A. Mohamadi, & A. Mir Ataei,
Trans.). Tehran: Zar Publications.
 Kovecses, Z. (2010). Metaphor. New York: Oxford University Press.
 Kovecses, Z. (2014). Metaphor: A practical introduction. (Sh. Poor
Ibrahim, Trans.). Tehran: SAMT Publications.
 Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony
(Ed.), Metaphor and thought (2nd ed.) (pp.257-202). London: Combridge
University Press.
 Lakoff, G., & M. Johnson (2003[1980]). Metaphors we live by. Chicago,
IL: University of Chicago Press.
 Lakoff, G., & M. Turner. (1989). More than cool reason: A field guide to
poetic metaphor. Chicago: The University Chicago Press.
 Mo’tamedi, M. (1996). Mystics’ view of death. Keyhane Andishe, 5, 43 –
61.
 Mohseni, Sh. (2011). Death from the viewpoint of Rumi. Journal of
Persian Language and Literature, 4 (16), 130-140.
 Moreno, A. I. (2005). An analysis of the cognitive dimension of proverbs
in English and Spanish: The conceptual power of language reflecting
popular believes. (SKASE) Journal of Theoretical Linguistics, 2(1), 4254.
 Nabifar, N. (2013). A comparative study of English and Persian proverbs
on bases of cognitive. (TJEAS) Technical Journal of Engineering and
Applied Sciences, 3(12), 2287-2302.
 Nasafi, A. (1998). Perfect human. Tehran: Tahuri Library and Institut
Français de Recherche en Iran.
 Schimmell, A. (1988). Shokooh-e Shams [Glory of Shams].Tehran: Elmi
& Farhangi Publications.
 Seif, A. (2002). Eternal life in Hadiqa Mathnavi and Mathnavi Ma’navi.
Faculty of Literature and Humanities, 52(164), 183-202.
 Zarrinkoob, A. (1987). Bahr dar kuza [Sea in a jug]. Tehran: Elmi va
Farhangi Publications.

