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Abstract
Mystical paradoxes are one of the most meaning-defying representations of mystic
experiences and intuitions written in a symbolic, non-normative, and dynamic language.
Given the epistemological basis of paradoxes, words have a wide and flexible range of
meanings in such texts. Analyzing the words of mystical paradoxes which are often
chosen unconsciously by their writers can shed light on the reflective and experiential
principles of their writers. A cognitive semantic analysis of the word category and its
relation to mind is an effective model for doing word analysis in mystical paradoxes.
Among the main category of words, verbs play a pivotal role in expressing the
epistemological experiences of the mystics. Considering the variety and frequency of
motion verbs, this essay carries out a cognitive analysis of motion verbs. These verbs
which generally show the inner intuitions and enthusiasm of the mystics are manifested
in different ways. Each verb constitutes a semantic category with its different
meanings. This essay analyzes the verb category by using Rosch’s prototype theory,
Lakoff’s radial categories, and Taylor’s semantic chains. The results indicate that the
verb “travel”/ “journey” represents comprehensively all aspects of mystical travel and
therefore is considered as the prototype. There is a chain relationship between the
cognitive meanings of this verb in Islamic mysticism. The greatest meaning of the chain
is cognition and knowledge.
Keywords: Motion Verbs, Ruzbihan Baqli, Cognitive Linguistics, Sharhe-Shathiyat,
Radial Categories
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بررسی افعال حرکتی در شرح شطحیات روزبهان بقلی با رویکردی شناختی
الهام سیدان



چکیده
شطحیات عرفانی ازجمله معناگریزترین بازنمودهای تجربیات و مواجید عرفانی است که با زبانی اشاا ی ،هنجاا گریز و
پویا به تصویر کشیده میشود .براساسِ بنیانهای معرفتشناختی شطحیات ،کلمات د این دساته از آثاا دایار معناایی
وسیع و منعطفی دا د .بر سی دایر واژگانی د شطحیات عرفانی ا که البته غالباً حاصل گزینش آگاهانة گوینادگان آنهاا
نیست ا اهی به شناخت مبانی فکری و تجربههای گویندگان آنهاست .با توجه به ویکرد تحلیلی معناشناسای شاناختی
به مقولة واژگان و ا تباط آن با ذهن ،این ویکرد الگوی مناسبی د بر سی سطح واژگانی شطحیات عرفاانی باه دسات
میدهد .د بین مقوالت واژگانی شطحیات ،افعال نقش ماثثری د انتقاال تجرباههاای معرفاتشاناختی عا فاان دا د و
نویسنده د این پژوهش به بر سی و تحلیل شناختی این دسته از افعال میپردازد .به طو کلی این افعال بیاانگر شاو و
وجد د ونی عا فان است و به صو تهای مختلفی د متن نمود مییابد .هر فعل به انضمام معانی مختلف خود مقولهای
معنایی ا تشکیل میدهد که د این پژوهش با کا بست نظریة پیشنمونة ُش ،مقوالت شاعاعی لیکاا

و زنجیارههاای

معنی تیلر بر سی و تحلیل میشود .نتایج این بر سی نشان میدهد پاردازش عا فاان از تعاالی و کماال د ونای و د ک
حقیقت متعالی ،بهطو ناخودآگاه جسمیشده است؛ نظام حرکتی نقش مثثری د شکلدادن باه مفااهیم انتزاعای دا د و
برپایة استعا مفهومیِ «تعالی و کمال سفر است» معانی انتزاعی د قالب حرکتی مادی ،مفهومسازی میشود.
واژههای کلیدی
افعال حرکتی؛ وزبهان بقلی؛ زبانشناسی شناختی؛ شرح شطحیات؛ مقولههای شعاعی
مقدمه
د بر سی و تحلیل متون عرفانی با دو سویة مهم لفظ و معنا وبه و هستیم .د متونی که زبان بازنمودی از تجرباههاا و

 استادیا زبان و ادبیات فا سی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)
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مواجید و د یافتهای عرفانی است ،الفاظ اهمیات ویاژهای دا د .د متاون اشاا ی عرفاانی زباان ابازا ی بارای انتقاال
د یافت های عرفانی است .اشا ات زبانی د بسیا ی موا د معناگریز و شرع ستیز جلوه می کند؛ اما باه واقاع از د یافات و
تجربهای معرفتی خبر میدهد .شطحیات عرفانی ازجمله پویاترین و هنجا گریزترین این اشا ات زبانی است .مزوا گای
و ابهام و تناقض نهفته د آنها بر سی معرفت شناختی این آثا ا ضرو ی می کند .بر سی وساخت زباانی ایان ساخنان
اهی به تبیین و شناخت بنیانهای فکری گویندگان آنهاست.
شرح شطحیات وزبهان بقلی ازجمله مهمترین منابعی است که د تحلیل و تفسیر شطحیات عرفانی به شتة تحریار
د آمده است .د این اثر با دو دسته مفاهیم وبه و میشویم :الف) شحطیات بیاانشاده از عا فاان؛ ب) تعبیار و تفسایر
وزبهان از آنها .د گروه نخست ،زبان هنجا گریز و متناقضنما و مبهم است .دستة دوم (تعبیر و تفسایر وزبهاان) نیاز
بیشباهت به گروه نخست نیست .زبان وزبهان د این اثر تصویری ،اشا ی و چندپهلو و د بسیا ی ماوا د برگرفتاه از
مواجید و تجربههای عرفانی اوست و به تعبیر کا ل ا نست آثا وزبهان نشاتتگرفتاه از یا

منباع زناده و مساتقل و

قائمبهذات است (ا نست .)91 :4919 ،به همین سبب تعابیر وزبهان د این کتاب مانند شطحیات نقالشاده از عا فاان،
دیریاب و مبهم جلوه میکند .پویایی و تحرک کالم د هر دو دستة نامبرده ،تتکید وزبهان بر طیکردن مراتب معناوی و
غلبة شو و وجد و مستی د متن این اثر ،کا کرد دایر واژگان و باهویاژه افعاال دالّ بار حرکات ا افازایش مایدهاد.
کا بست افعالی مانند سیرکردن ،سفرکردن ،حرکتکردن ،فتن ،سیدن و امثال آن د متن این اثر جایگاه ویژهای دا د.
هری

از افعال نامبرده د شرح شطحیات دایر معنایی وسیع و گستردهای دا د؛ بهگونهای کاه د بسایا ی ماوا د از

قاعدهمندی قاموسی میگریزد .کا کردهای عرفانی این افعال ،معانی جدیدی ا برای آنها تعریف میکناد و البتاه ا تبااط
میان این معانی که گاهی از توسع مجازی لفظ حاصل میشود ،همیشه یکسان نیست؛ به همین سبب د این پاژوهش باا
استفاده از نظریه های مقوالت شعاعی لیکا

و زنجیره های معنی تیلر ،این ا تبااط بر سای مای شاود .بر سای و تحلیال

شناختی این دسته از واژگان د این پژوهش د پی پاسخدهی به پرسشهای زیر است:
 افعال حرکتی د شرح شطحیات وزبهان بقلی چگونه پردازش میشود و ازنظر شناختی چه نقشی دا د؟
 کا کردهای افعال حرکتی د شرح شطحیات وزبهان بقلی چیست؟
با توجه به پرسشهای نامبرده ،هد

از این پژوهش آن است که با بر سی و مقولهبندی واژگان حرکتای ،بیناانهاای

شناختی و معرفتی شطحیات عرفانی واکاوی شود.
پیشینة پژوهش
با توجه به گسترش مطالعات زبانشناختی شناختی د چند دهة اخیر ،د زبان فا سی هم پژوهشهاای بسایا ی باا ایان
ویکرد انجام شده است .د با معناشناسی شناختی واژگانی نیز تحقیقاتی د زمینة بر سی معانی حرو

اضافه و افعال

و اسامی د دست است .افراشی و صامت جوکندان د مقاله ای با عنوان «چندمعنایی نظاام مناد باا ویکاردی شاناختی:
تحلیل چندمعنایی فعل حسی شنیدن د زبان فا سی» ( )4939برپایاة الگاوی آنتوناانو و ساوییتز  ،نظاام شاناختی فعال
شنیدن ا بر سی و تحلیل کرده اند .زاهدی و محمدی زیا ی د مقاله ای با عنوان «شبکه معنایی حر
د چا چوب معنیشناسی شناختی» ( )4930به واکاوی معانی حر

اضافه فا سی «از»

اضافة «از» پرداختهاند .د حوز مطالعات قرآنی نیاز

پژوهش هایی با ویکرد معناشناسی شناختی واژگانی انجام شده است؛ پژوهش سجادی و ماساتری فراهاانی ( )4931باا

بر سی افعال حرکتی د شرح شطحیات وزبهان بقلی با ویکردی شناختی
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عنوان « ویکردی زبانشناختی پیرامون چندمعنایی واژ حمه د قرآن» از آن جملاه اسات .د بااب افعاال حرکتای نیاز
مسگرخویی ( )4932د مقالهای با عنوان «بازنمود مسیر د افعال حرکتی فا سی» 411 ،فعل مسیرنمای فا سی ا بر سی
و تحلیل کرده است؛ اما بر سی و تحلیل این افعال با ویکرد زبانشناسی شناختی پیشینهای ندا د.
تبیین چارچوب نظری پژوهش
د این بخش بهطو مختصر معنیشناسی شناختی واژگان ،نظریة پیشنمونة ش ،مقوالت شعاعی لیکا

و زنجیارههاای

معنی تیلر معرفی میشود.
معنیشناسی شناختی واژگان
زبانشناسی شناختی ( )cognitive semanticsاز دهة  4310و د سطحی وسیعتر د دهة  4310میالدی پدید آماد و
معنیشناسی شناختی ازجمله شاخههای آن به شما می ود .آنچه امروزه با عنوان معناشناسی شناختی مطرح میشود ،د
اصل وجوه مشترک دیدگاههای گروهی از معنیشناسان ازجمله لنگاکر ( ،)Ron Langackerلیکاا

(،)Lakoff George

بااروگمن ( ،)Brugmanجانسااون ( ،)Johnsonفوکونیااه ( ،)Fauconnierتااالمی ( )Len Talmyو سااویتز ()Sweetser
است .این اصطالح ا نخستینبا لیکا

د مقالهای با هماین عناوان مطارح کارد (صافوی .)51 :4912 ،ازنظار لیکاا

اصطالح «شناختی» برای هر عملیات یا ساختا ذهنی ای به کا می ود که بتوان آن ا به طو دقیق مطالعه کرد .بیشتر این
ساختا ها و عملیات ها ناآگاهانه است .از این و ،پردازش دیدا ی و همچنین پردازش شنیدا ی شناختی اسات (لیکاا
و جانسون .)94 :4931 ،د این دیدگاه دانش زبانی انسان مستقل از اندیشه و شناخت نیست؛ بلکه زباان مانعک کنناد
ویژگیهای بنیادی و اساسی ذهن انسان است .بر این اساس معنا چیزی جاز مفهاومساازی ( )conceptualizationذهان
نیست ( .)Lee, 2001: 2براساس این ،تحقیقات د معنیشناسی شاناختی د واقاع تحقیاق و بر سای د باا ساازمان و
محتوای مفهومی د زبان است ( .)Talmy, 2000: 4زبانشناسی شناختی از این نظر به وانشناسی شناختی شبیه اسات.
وانشناسی شناختی ادعا میکند زباان و تفکار واساطهای باین زنادگی ذهنای و زنادگی اجتمااعی ماسات و د هماة
فعالیتهای انسانی نقش اساسی دا د (الند .)41 :4913 ،به این ترتیب زبان ،افکا و ذهنیات افراد ا مزگذا ی مایکناد
و این کا با واحدهای نمادین انجام میشود.
لیکا

اصطالح ناآگاه شناختی ا د این زمینه به کا برد .او اصطالح شناختی ا د غنیترین معنای بارای توصایف

عملیات و ساختا های ذهنیای به کا برد که شامل زبان ،معنی ،اد اک ،نظامهای مفهومی و خرد میشود .چون نظامهای
مفهومی و خرد ،برخاسته از بدن ماست ،اصطالح شناختی برای جنبههایی از نظام حسی ا حرکتی به کا مای ود کاه د
توانایی انسان برای مفهومسازی و خرد مثثر است (لیکا

و جانسون .)92 :4931 ،از دیادگاه او ساه نتیجاة یافتاههاای

اصلی علوم شناختی عبا ت است از« :ذهن اساساً جسمانی است؛ اندیشه عمدتاً ناآگاهانه است و مفاهیم انتزاعای عمادتاً
استعا ی هستند» (همان.)43 :
واحد مطالعة معنی د مطالعات زبانشناسی شناختی از کوچ ترین عضو زبان یعنای تکاواژ تاا نظاامهاای گساترد
زنجیرهای واژگان ،متغیر است .هرچند این مطالعات اصول واحد و مشخصههای مشاترکی دا د ،تفااوتهاایی د طارح
مباحث بین زبانشناسان مشاهده میشود .برخی از مهمترین اصول مشاترک نظریاههاای مختلاف معناشناسای شاناختی
عبا ت است از:
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ساختا مفهومی جسمیشده است :ابطة بین ساختا مفهومی د ذهن با تجرباة حسای ازجملاه مبااحثی اسات کاه
زبانشناسان شناختی به تبیین آن میپردازند .آنها معتقدند ساختا مفهومی از تجربة انسان تتثیر میپاذیرد .لیکاا

معتقاد

است ذهن ذاتاً جسمانی است و جسمانیت آن بهگونهای است که نظامهای مفهومی ما بهطو عماده باه وجاوه اشاتراک
جسمهای ما و محیطهای زندگی ما متکی است .د نتیجه بخش عمدهای از نظام مفهومی هر فرد یا جهانشمول است یاا
د میان زبانها و فرهنگها گسترده است (لیکا

و جانسون .)29 :4931 ،بسیا ی از این مفااهیم باهصاو ت اساتعا ی

ساخت بندی میشود .ساختا مفهومی جسمیشده د زبانشناسی شناختی با بحث د بابِ اساتعا ههاای مفهاومی پیوناد
میخو د .د واقع نظام مفهومی متداولی که د قالب آن میاندیشیم و عمل میکنیم بهطاو اساسای از مااهیتی اساتعا ی
برخو دا است (همان .)24 :4935 ،به این ترتیب امو غیرمادی و نامحسوس به واسطة امو مادی مفهوم سازی می شود.
تجربیات احساسی ازجمله امو غیرمادی است که د ا تباط با عملکرد ما با بدنمان بهخاوبی بازنماایی مایشاود .آنچاه
لیکا

و جانسون با عنوان «استعا ههای جهتی» از آن یاد میکنند بیانکنند تتثیرپاذیری ذهان از تجرباة فیزیکای اسات؛

مانند استعا « .»Happy is upاین حقیقت که مفهوم شادی باا جهات بااال نشاان داده مایشاود ،د انگلیسای جماالت
متعددی ا به دست میدهد؛ مانند ( »I'm feeling up today« :ک :همان.)91 :
معنا دایر المعا فی است :این اصل به آن معناست که واژه تنها نشاندهند مجموعهای از عناصر معنایی نیسات؛ بلکاه
وسیله ای برای دست یابی به دانشی است که به مفاهیم خاص یا قلمرو مفهاومی خاصای مرباوط مای شاود .معناشناساان
شناختی به طرح این بحث میپردازند که معنی قرا دادیای که با واژ خاصی تداعی میشود ،تنهاا انگیازهای بارای فهام
ساز معنایی است؛ بنابراین هیچ ویژگی ثابت و واحدی از واژگان وجود ندا د که د هر بافتی بتاوان آن ا حفاظ کارد.
همچنین برای فهم منظو سخنگو و تعیین معنای مناسب به دانش دایر المعا فی مرباوط باه بافات و داناش مرباوط باه
معنای واژه نیاز است.
د حوز واژگان ،معنیشناسی شناختی چند دستاو د عمده داشت که نظریة پیشنمونه ُش و نیاز الگاوی مقاوالت
شعاعی لیکا

و زنجیرههای معنی تیلر که بهنوعی تکمیلکنند الگوی ُش است ،ازجمله مهمترین آنها به شما می ود.

نظریة پیشنمونه ،مقوالت شعاعی و زنجیرة معنی
مقولهبندی ( )categorizationازجمله مسائلی است که د معنیشناسی شناختی به آن توجه میشود .مقولاهبنادی د
شکل سنتی خود از زمان ا سطو تا اوایل دهة هفتاد قرن بیستم واج داشت .د دیدگاه سنتی ،مقولههای زبانی و معناایی
ساختا مشخصی داشتند .بر این اساس ی

مثلفه زمانی عضو ی

مجموعه د نظار گرفتاه مایشاد کاه مجموعاهای از

شرایط کافی و الزم ا برای عضویت د آن مجموعه دا ا بود .هرچند هرکدام از این شرایط بهتنهایی برای عضویت الزم
شمرده میشد ،مجموع آنها برای تعریف ی

مقوله کفایت میکرد و وجود ی

شرط برای تشاخیص یا

مقولاه کاافی

نبود ( .)Evans, 2007: 15-16د سالهای میانی دهة هفتاد قرن بیستم ،با طرح نظریة پایشنموناة ()prototype theory
النو ُش ( ،)Eleanor Roschنظریة مقولهبندی سنتی به چالش کشیده شد .او از ابزا های وانشناسی زبان برای مطالعة
ساخت د ونی مقولهها بهره گرفت و به این نتیجه سید که تعریف مقولهها به شکل قطعی با تعیین حدّ و مرز دقیق هار
مقوله ،با واقعیتهای وانشناختی سازگا نیست (ُ .)Geeraerts, 2010: 183ش معتقاد باود مقولاههاا ازنظار اد اکای،
مرزبندی قطعی و مشخصی ندا ند .نظریة او بر این پایه استوا بود که د دامناة عملکارد ،چناین مقاوالتی بار پیراماون
هستهای متمرکز هستند که با اعضای پیشنمونة آن مقوله نمایانده میشوند .ویژگیهای این اعضای اصلی و پایشنموناه

بر سی افعال حرکتی د شرح شطحیات وزبهان بقلی با ویکردی شناختی

ازنظر ساختا ی ،برجستهترین ویژگیهای مفهوم منظو به شما میآید و ازسوی دیگر هر عضوی از ی
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جایگاه مرکزی این مقوله ا از آنِ خود مایکناد کاه برجساتهتارین مختصاات آن مقولاه ا بنمایاناد (گیار ت :4939 ،
 .)914-910د نظریة پیشنمونه ش ،دو اصل برای تشکیل مقوالت د ذهن مطرح است :اصل اقتصاد شناختی و اصال
ساختا تناسبی جهان ( .)Evans & Green, 2006: 255برپایة اصل اقتصاد شناختی ،هر موجاود زنادهای مایکوشاد باا
کمترین کوشش ذهنی بیشترین اطالعات ا د با محیط اطرا

خود به دست آو د و بهجای اینکه اطالعات مربوط باه

هر پدیده ا جداگانه حفظ و ذخیره کند ،پدیدههای مشابه ا مقولهبندی میکند .براساس اصل ساختا تناسبی نیز جهاان
اطرا

ساختا تناسبی دا د و انسانها با تکیه بر آن میتوانند مقوالت ا بسازند .برپایة این دو اصل ،دو محاو عماودی

و افقی د مقولهبندی شکل میگیرد .محو عمودی که برپایة اصل اقتصاد شناختی است به جامعیات هار مقولاه ا تبااط
دا د .هرقد د این محو باال بریم مفهوم موجود جامعتر است .محو افقی هم که بر اصل ساختا تناسبی استوا است،
به تمایز مقوالت د سطح جامعیت یکسان اشا ه دا د؛ یعنی نشان میدهد چه مقوالتی میتوانند با وجاود تماایز از هام
ازنظر جامعیت د ی

سطح قرا گیرند (همان.)215 :

به باو ُش مقوالت بنیادی هر فرهنگ متفاوت از مقوالت بنیادی فرهنگ های دیگر اسات؛ چاون هار فرهنگای برپایاة
تعامل با محیط خود و تتکید بر آن به مقولهبندی میپردازد و محیط برای مقولهبندی محدودیت ایجاد مایکناد ( & Rosch

.)et, 1976: 430
لیکا

نیز ازجمله کسانی است که مباحث مفصلی ا د این زمینه مطرح میکند .د واقع یکی از پیشرفتهای نظریاة

معناشناسی شناختی د باب مقولهبندی به نظریة آ مانی () )Idealized Cognitive Models (ICMsلیکا

مربوط میشود

که د کتاب « »Women, Fire and Dangerous Thingsمطرح شد .این نظریه به قالبهاای معناایی فیلماو و حاوزههاای
لنگاکر نزدی

بود .او د طرح این موضوع از یافتههای النو ُش بارای مفهاومساازی طبقاهبنادی ،سااختا پایشنموناه و

طبقههای بنیادین بهره برد .ازنظر لیکا

هر موجود زندهای چیزها ا مقولهبندی میکند .حتی آمیب چیزهایی ا کاه باا آنهاا

برخو د می کند به غذا و غیرغذا دسته بندی می کند .به این ترتیب مقوله بندی نتیجة چگونگی جسمانی بودن ماسات .لیکاا
معتقد است مقولهبندی د بیشتر موا د نتیجاة اساتدالل آگاهاناه نیسات (لیکاا

و جانساون .)93 :4931 ،باه ایان ترتیاب

مقوله های ما بخشی از تجربة ماست؛ ساختا هایی که به تجربة ما معنی می دهد .از این و مقوله بندی تنها ی
نیست که بعد از انجام هر کنش اتفاق افتد؛ برعک

مسئلة فکاری

تشکیل مقولهها و استفاده از آنها خمیرمایة تجربه است (همان.)14 :

د این نظریه الگوهای شناختی آ مانی سامانه های پیچیده و ساختا مند است که فضاهای ذهنی ا ساازمان مای دهاد.
نقش الگوهای شناختی آ مانی د این فرایند فراهم آو دن دانش پیشزمینهای است که برای سااختن فضااهای ذهنای باه
کا گرفته میشود .لیکا

الگوهای شناختی ا آ مانی میخواند؛ زیرا ازنظر او این الگوها برپایة شارایط بهیناه و آ ماانی

توصیف می شود و نه شرایطی که د حالت عادی موجود است .ازنظر لیکا
ساخته مایشاود کاه از قبال د ذهان وجاود دا د .لیکاا

مقوالت برپایة ی

انگا شناختی آ ماانی

ایان الگوهاا ا باه پانج دساته تقسایم مایکناد :الگوهاای

تصویری ا طرحوا های ( ،)image schematicالگوهاای گازا های ( ،)propositionalالگوهاای تشابیهی (،)metonymic
الگوهای نمادین ( )symbolicو الگوهای استعا ی ( .)Lakoff, 1987: 134( )metaphoricیکی از پیامدهای نظریة انگا ه
شناختی لیکا

آن بود که حوز جدیدی ا د معنی شناسی واژگانی تعریف کرد .برپایة این دیدگاه ،معانی مختلف یا

واژه مقوله هایی مفهومی است .هر واژه مجموعه ای معانی مختلف اماا مرباوط باه هام ا معرفای مای کناد کاه تاتثیرات
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سرنمونی د آن دیده میشود .بر این اساس واژهها مقوالتی پیچیده است که میتوان آنها ا برپایة انگا شناختی آ ماانی
بر سی کرد .ازنظر لیکا
ی

چندمعنایی با توجه به مفهوم مقوالت شعاعی توصیف میشود .برپایة این الگو ،ی

معنی از جایگاه کانونی تری برخو دا است .برای ی

مقوله که متشکل از معاانی یا

یا بایش از

واژ چندمعناسات ،سااختا

مدو ی د نظر گرفته می شود .د این ساختا  ،پیش نمونه د کانون قرا دا د و سایر معانی که هری

باه دلیلای باا ایان

مفهوم کانونی تفاوت دا د ،د فواصلی از کانون ،وی شعاع دایره ،قرا می گیرد .شباهت خانوادگی باعث مای شاود ایان
معانی د این ساختا مقولهای قرا گیرد.
بازنمایی شبکة شعایی ،نقطه ضعفی نیز داشت و آن اینکه د آن ابطه معانی با یکدیگر نشان داده نمی شد .تصاویری
که د این حالت از شبکة شعاعی ترسیم می شود ،نگاهی ذ ه گرا و تکه تکه شده از معاانیِ باه هام پیونادخو ده ای ا باه
دست می دهد که قرا است ی

خوشة چندمعنایی ا بنمایانند (گیر ت )931 :4939 ،؛ اما نگرش دیگری به چندمعنایی

نیز وجود دا د .الگوی تیلر د چندمعنایی ازجملة آنهاست که بر ویکرد ویتگنشتاین نسبت به ساختا د ونی مقاوالت و
همان شباهت خانوادگی استوا است .تیلر ( )Taylor, 1995: 108ساختا مقوله ا بر شباهت خانوادگی استوا مایداناد
که مبتنی بر زنجیرههای معنی ( )meaning chainsاست؛ برای مثال ی

واژه ممکن است معانی متفاوتی (الف ،ب ،ج ،د

و  )...داشته باشد .معنی الف به اعتبا خصوصیت های مشترک یا وجه تشابهی با معنای ب مارتبط اسات .معنای ب نیاز
ممکن است به معنی ج بسط پیدا کند و به همین ترتیب این زنجیره ادامه می یابد .این زنجیر معنی به صو ت ذیل نشان
داده میشود که د آن هر حلقهای از زنجیر معنی ممکن است هر تعداد بسط معنی داشته باشد:
الف

ب

ج

د

یکی از مزایای این ویکرد د مقایسه با ویکردهای سنتی آن است که ابزا مناسبی برای مقوله بندی موقعیات هاایی
ا ائه می دهد که ی

یا چند معنی ،مرکزیت یا شاخصیت بیشتری دا د .الگوی پیش نمونة ُش و زنجیره های معنی لیکا

بیانگر همة وابط میان معانی مختلف برای افعال حرکتی د متن منظو نیست؛ به هماین سابب د ایان پاژوهش بارای
تکمیل بحث ،از الگوی زنجیرههای معنی تیلر استفاده میشود.
طرحوارة تصویری
نظریة طرحوا تصویری ( )image schemaابتدا د معنیشناسی شناختی و سپ
وانشناسی شناختی مطرح شد .نخستین با لیکا

د سایر علاوم شاناختی ،باهویاژه

و جانسون پیچیدگی نظام مفهوم ا برخاسته از تجربة جسمیشد ما

دانستند .این تجربه د حوزههای انتزاعی نیز کا برد دا د .ازنظار آنهاا سااختا مفهاومی حاصال جسامیشادگی اسات.
جانسون با مطرحکردن نظریة طرحوا ههای تصویری به بر سی شناخت جسمیشده پرداخت .اینکه ما د مکانی خااص
و با محدودیتهای مشخص زندگی میکنیم ،اه می ویم ،میخوابیم و غذا میخو یم باعث میشود هار وز باا دنیاای
اطرافمان و الگوهای آن سر و کا داشته باشیم .د ک این الگوها جسمیشده است؛ یعنی حاصال تعامال جسام باا آناان
است .این د ک عینی باعث میشود مفاهیم انتزاعی ا نیز به این صو ت ادا ک کنیم .جملة «کاسة صبرم لبریز شد» نشان
میدهد که چگونه از ی

مفهوم عینیِ جسمیشده د د ک و بیان مفاهیم انتزاعی بهره میبریم .د واقع این طرحوا ههاا،

طرحهای بهنسبت انتزاعی است که آنچه ممکن است اد اک و تصو شود ا سازمان میدهد (لیکا .)492 :4931 ،
جسمیشدگی تتثیر مستقیمی بر ساختا مفهومی انسان دا د و مهمترین موضوع د بحث جسمیشدگی و ا تبااط آن
با ساختا مفهومی همان طرحوا ههای تصویری است .طرحوا ههای تصویری سرشت حسی ا حرکتی دا د؛ زیرا مستقل

بر سی افعال حرکتی د شرح شطحیات وزبهان بقلی با ویکردی شناختی
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از هر وجه دستو ی حسی خاص ،با احساس محلهای فضایی ،حرکت ،شاکل و مانناد آنهاا د ا تبااط اسات (هماان:
 .)443نکتة د خو توجه د باب این اصطالح آن است که اگرچه واژ «تصویری» بیشاتر باه د یافات دیادا ی محادود
میشود ،این اصطالح د زبانشناسی شناختی کا برد وسایعتاری دا د و شاامل هماة تجرباههاای د یاافتی اا حسای و
د بردا ند نظام حسی ،بینایی ،شنیدا ی و  ...است؛ حتی تصویرهایی از نیروها و اینکه نیروها چگونه بر ما اثر میکناد ا
نیز شامل میشود (همان.)445 :
لیکا

و جانسون به طرحوا ههای ظر  ،طرحوا مبدأ ا مسیر ا هد

د طرح وا مبدأ ا مسیر ا هد

(حرکت) ی

(حرکت) و طرحوا قد ت اشا ه میکنناد.

منطق فضایی وجود دا د .این طرحوا ه عناصاری دا د :متحارک کاه د

حرکت است؛ محل مبدأ (نقطة شروع حرکت)؛ هد

یا مقصد مو د نظر متحرک؛ مسیرِ از مبدأ به هاد ؛ مسایر واقعای

حرکت؛ موقعیت حرکت د هر لحظة زمانی معین؛ جهت حرکت متحرک د آن لحظه و محل نهایی متحرک کاه ممکان
است هد

منظو باشد یا نباشد (لیکا

و جانسون.)52 :4931 ،

طرحوا حرکت ازجمله پویاترین طرحوا ههاست .حرکت حوزهای از تجربه است کاه د برگیرناد جاباهجاایی یاا تغییار
مکان چیزی یا کسی د امتداد زمان است .ازنظر تالمی ویدادِ حرکتی شرایطی است که دا ای حرکت و تاوالی موقعیاتهاای
مکانی مختلف باشد .تالمی چها شناسة اصلی و دو شناسة فرعی برای حرکت د نظر مایگیارد .شناساههاای اصالی عباا ت
است از« :پیکر»« ،حرکت»« ،مسیر» و «زمینه»« .شیوه» و «سبب» نیز از شناسههای فرعی است (.)Talmy, 2000: 8
نظر به اینکه دایر واژگانی حرکت و ترسیم طرح وا حرکتی د سیر استکمالی عرفانی از تجربة حسی حرکت تاتثیر
پذیرفته است ،این پژوهش بر این طرحوا ه متمرکز است.
چندمعنایی
معموالً هر واژه بیش از ی
فا سی که بیش از ی

معنی دا د .د برخی موا د این معانی با هام ا تبااط نادا د؛ مانناد واژ «شایر» د زباان

معنی دا د .د اینگونه موا د ،د واقع نه ی

واژه بلکه دو یا چناد واژه وجاود دا د کاه مصاداق

همآوایی ( )homonymyبه شما می ود .همآواها دو واژه با دو معنای کامالً متفاوت است که تلفاظ یکساانی دا د؛ اماا
گاهی معنیها با چنان وش دقیق و منظمی به هم مربوط میشود که د نگاه اول مشخص نمیشاود واژه بایش از یا
معنی دا د؛ برای مثال واژ «باز» د جملههای «د ها ا باز کردیم» و «کادوها ا باز کردیم» بیانکنناد دو کانش متفااوت
است .تفاوت این دو کنش د نگاه اول چندان وشن نیست .این ماوا د ا مایتاوان مصاداق چنادمعنایی ()polysemy
دانست .د

ویکرد شناختی ،چندمعنایی واژگان تنها حاصل تغییر د بافت همآیند واژه نیست؛ بلکاه مقولاهای شاناختی

است .این ویکرد تمایز آشکا ی با ویکرد ساختگرا دا د .چندمعنایی د ویکردهای ساختگرا امری اتفااقی اسات؛ باه
این معنا که اگر تغییری د بافت هم نشین ی
گستر چندمعنایی ی

واژه ایجاد شود ،معنی آن واژه نیز عوض میشاود .د

واژه نامحدود و پیشبینیناپذیر خواهد بود .هر واژه ی

ویکارد سااختگرا

معنای انتزاعای دا د و معاانی دیگار آن

برپایة بافت ،مقصود گوینده و آشنایی شنونده با مقصود و دالیل دیگر ،از این معنی مشتق مایشاود ( Evans & Green,

)2006: 239؛ اما د نظریههای معنیشناسی واژگانی شناختی چندمعنایی د ساختا مفهومی نیاز وجاود دا د و فقاط د
وساخت زبانی مطرح نیست؛ بلکه ویژگی ذهن به شما می ود .افزونبر این ،نظریة کالسی
توصیف موقعیتی د اختیا ندا د که د آن ی
جانسون.)15 :4931 ،

هیچ ابازا مناسابی بارای

یا چند معنی حالت «مرکزی» یا «بیشتر نمونهوا » داشته باشاد (لیکاا

و
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د ویکرد شناختی ،مضمون های ی

واژه به اه های مختلفی که یکی از آنهاا اساتعا مفهاومی اسات ،باه صاو ت

کمابیش دقیق به هم مربوط می شود .برپایة دیدگاه لیکا
مدل شناختی د ی
مفهومی متشکل از ی

حوزه بر ی

و جانسون استعا ه ا میتوان ی

نگاشت مبتنی بر تجرباه از یا

مدل شناختی د حوز دیگر د نظر گرفت (هماان .)11 :وجاه سااختا ی هار اساتعا

مجموعه تناظر میان ی

حوز مبدأ و ی

حوز هد است (لیکا  .)23 :4931 ،معموالً داناش ماا

د با حوزههای مبدأ گسترده است؛ بنابراین جزئیات دانش حوز مبدأ ا به حوز هد

منتقال مایکنایم (هماان .)21 :از

دیدگاه مفهومی ،استعا ههای اولیه نگاشتهای میانحوزهای از حوز مبدأ (حسی ا حرکتی) به حوز هد
ذهنی) است که استنباط و گاهی نمایش واژگانی ا حفظ میکند (لیکا
نوعی مدل شناختی پیشنمونه با هم همگرا میشود .لیکا

(حاوز تجرباة

و جانسون .)35 :4931 ،استعا ههاا و کنایاههاا د

این سنا یو ا سنا یوی پیشنمونه مینامد.

تحلیل و بررسی
مقولهبندی افعال حرکتی در شطحیات عرفانی
یکی از ویژگیهای د خو توجه د شطحیات عرفانی ،تحرک ،پویایی و شو و وجد حااکم بار ایان دساته از ساخنان
است .به طو اساسی ،چنانکه وزبهان نیز به این موضوع اشا ه می کند ،شطح د قاموس زبان عربای باه معناای حرکات
است« :د عربیّت گویند شطح یشطح؛ اذا تحرّک .شطح حرکت اسات و آن خاناه ا کاه آ د د آن خارد کنناد مشاطاح
گویند از بسیا ی حرکت که د او باشد» ( وزبهان بقلی .)15 :4911 ،ازنظر وزبهان شطحیات عرفانی برگرفته از شو و
وجد د ونی عا فان و به تعبیر دیگر حرکات اسرا دل آناان اسات (هماان) .بر سای شاطحیات عرفاانی ا کاه ازجملاه
نابترین بازنمودهای کالمی مواجید عرفانی است ا نشان میدهد که تحرک و پویایی حاکم بار ایان تجرباههاا باهطاو
آشکا ی بر تعبیرات برخاسته از آن نیز تتثیر گذاشته است؛ این تتثیر د سطوح مختلف کالم و ازجمله واژگاان مشااهده
میشود .د این میان شیو کا بست افعال که البته د هنگام بیان تجربة عرفانی ،حاصل گزینش آگاهاناه نیسات ،د خاو
توجه مینماید.
بخشی از افعال به کا فته د شطحیات عرفانی بر نوعی حرکت و به تعبیر دیگر سیر د ونای داللات مایکناد .ایان
افعال که د این پژوهش با عنوان افعال حرکتی از آنها یاد می شود ،نمایانگر شو و وجد و حرکت د ونی و نیز سیر الی
اهلل سالکان است .تجربههای عرفانی ساختهایی د ذهن عا

به وجود میآو د که آنها ا به زبان خود متنقل میکناد.

دایر واژگان حرکتی د بسیا ی موا د از حوز مفاهیم عینی و مادی به حوزههای انتزاعی منتقل میشود و به این ترتیب
برای ترسیمِ سیری د ونی به کا می ود .د شرح شحطیات وزبهان بقلی نیز طرحوا حرکتی به صو تهای مختلفای
ترسیم میشود و البته این حرکت چنانکه وزبهان آشکا ا به آن اشا ه میکند ،حرکتی باطنی و د ونی است« :سایر ،سایرِ
سرّ است» (همان.)592 :
توصیف مسیر این حرکت و شیو پیش فت سال

د آن به صو تهای مختلفی د افعال نمود مییابد .البته اهمیت

و بسامد همة افعال د شطحیات یکسان نیست .شناخت و تعیین مقوالت پایهای که د واقاع زیربناای تفکار و شاناخت
گوینده ا نشان می دهد ،د شطحیات عرفانی اهمیت ویژهای دا د .د بین افعال مختلف حرکتی د شاطحیات عرفاانی،
«سیرکردن» و «سفرکردن» ا می توان مقولة پیش نمونه به شما آو د که دیگر واژگان بر محو آنهاا شاکل مای گیارد .د
هرکدام از واژگان نامبرده بخشی از حرکت ترسیم میشود :فتن ،عبو کردن ،سیدن و امثال آن .اماا سایر و سافر هماة

بر سی افعال حرکتی د شرح شطحیات وزبهان بقلی با ویکردی شناختی

مراحل سلوک الی اهلل ا د بر می گیرد .به طو کلی د متون عرفانی مجموعه مراحلی ا که عا
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باید برای سیدن باه

حق تعالی طی کند ،سفر یا سیر و سلوک نامیده اند .دو علت برای این نامگذا ی وجود دا د :باه سافر د متاون عرفاانی
بسیا توجه میشود؛ د قرآن و احادیث نیز بر سیر آفاقی و سیر انفسی تتکید شده است؛ و دیگر اینکه عا فان برای آنکه
تشریح کنند سلوک عرفانی چیست و چگونه انجام میگیرد ،بر مبنای شباهت میان سلوک باطنی و سفر از تشبیه اساتفاده
کردهاند (دهباشی و میرباقریفرد .)209-202 :4915 ،شباهت فراوان میان سیر باطنی و سفر باعث شد تا اصطالح سایر و
سلوک برای اشا ه به سیر الی اهلل سالکان به کا

ود .البته با طرح ایان تشابیه شاناخت فرایناد سایر معناوی و تشاریح

جوانب مختلف آن نیز احتتر صو ت میگیرد .بهطو اساسی یکی از ویژگیهای مفهاومساازی شاناختی انساان ایان
است که حوزههای انتزاعی تجربه ا برپایة حوزههای عینی د ک و مفهوم میکند.
نظر به اینکه سیر د ونی و سلوک الزمة دستیابی به حقیقت است ،میتوان د میان افعال حرکتای ،اهمیات ویاژهای
برای سیر و سفرکردن د نظر گرفت .بر این اساس دیگر واژگان حرکتی د سطوح پایینتر مطرح مایشاود .د نماودا
زیر مهمترین افعال حرکتی به ترتیب از سرنمونها تا موا د حاشیهای ترسیم شده است:
ردیف

افعال حرکتی

4

سفرکردن

2

سیرکردن

9

فتن

1

گذشتن

1

بیرون فتن

5

سیدن /برسیدن

1

به حرکت د آمدن

1

به جنبش د آمدن

هرچه از سرنمون اصلی به سمت مقولههای حاشیهای پیش می ویم ،نمود سالوک باا هماة جواناب آن کمرناگتار
میشود .د موا د  4و  2که د جایگاه سرنمونهای اصلی شناخته میشود ،ترسیم سفر مستلزم آن است که مبدأ حرکتای
وجود داشته باشد و مقصدی نیز متوقع باشد؛ اما د مقوالت دیگر بر بخشی از این سفر تتکید شده است .دایار معناایی
هری

از افعال حرکتی نامبرده د شرح شطحیات بسیا متنوع و گسترده است؛ بهگونهای که هر فعال باه هماراه معاانی

مختلفِ بافتی خود که حاصل نوعی شناخت و اد اک از مقولة منظو است ،ی

شبکة معنایی ا تشکیل میدهد .د ایان

شبکههای معنایی تناظر شناختی میان حوز مبدأ (سیر بیرونی) و حوز مقصاد (تعاالی و کماال د ونای) برقارا اسات؛
بهگونهایکه جزئیات دانش حوز مبدأ به حوز مقصد منتقل میشود و کمال د ونی د قالب اساتعا ی باهصاو ت سایر
زمینی مفهومسازی میشود.
د ادامه با توجه به تنوع افعال حرکتی د شرح شطحیات و معانی گسترد آنها ،وجاوه مختلاف ایان افعاال بر سای
میشود.
چندمعنایی افعال حرکتی
هرکدام از افعال حرکتی د متن منظو انعطا

معنایی ویژهای دا د .این افعال که به نوعی از تجرباههاای عرفاانی و

نیز شیو نگرش گویند آن خبر می دهد ،د بافت کالم کا کردهای مختلفی دا د .د بر سای شاناختی چنادمعنایی ایان
واژگان ،مقولهبندی آنها امری اجتنابناپذیر است .هر مقوله مجموعهای ترکیبی از پیشنمونه اصلی و معانیای اسات کاه
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پیرامون آن سازماندهی میشود .واژگانی که د ی
متعدد ی

مقوله جای میگیرد د ظاهر هممعنا به نظر می سد؛ اما کا بردهاای

واژه و استلزامهای استعا ی آن شبکههای معنایی گوناگونی ا شکل مایدهاد« .تعاالی و کماال سافر اسات»

عمدهترین استعا های است که د این دسته از افعال مطرح میشود.
سفرکردن /سیرکردن
د متون عرفانی سیر و سفر ازجمله کلیدواژههای اصلی و پربسامد به شما می ود 4.توسع مجازی افعال «سفرکردن»
و «سیرکردن» د شرح شطحیات زنجیرهای از معانی ا ترسیم میکند .نظر به اینکه سیر و سفر د متون عرفاانی معماوالً
د معانی نزدی

به یکدیگر به کا می ود ،د این بخش ،معانی مختلف هر دو ترکیب بر سی مایشاود .نکتاة د خاو

توجه د باب این ترکیبات آن است که سیر و سفر د متن منظو به معنای حقیقی خود (سفر مادی) کمتر باه کاا فتاه
است .گسترش مجازی این ترکیب مراحل و د جات مختلف سیر معنوی و باطنی ا به تصویر مایکشاد .بارای بر سای
معانی منظو  ،شواهدی بیان میشود:
« )4د این تنگ میدان نقوش ،مزوّ نویسان فل

مموّه شدند .تو سیر د مکان چه کنی؟» ( وزبهان بقلی.)421 :4911 ،

« )2اول سیر د عبودیت داشت؛ د عالم ا ادت اکتساب حوالت به خود کرد» (همان.)11 :
« )9د سیر مقامات افتادم» (همان.)44 :
« )1به سیر د ذات و صفات عالم شدم» (همان).
« )1سیر د قدم چه کنی که د قدم طریق نیست» (همان.)51 :
« )5د عرصات او به عشق سیر کنند» (همان.)941 :
« )1چون د تحقیق توحید سیر کنند ،بال و نعمت ایشان ا یکی شود» (همان.)915 :
د نمونة  4سیرکردن معادل سیر مادی است و د شاهد  2به معنای مشغول بودن و پرداختن آمده اسات .د نموناة 9
سیرکردن د مقامات به معنای مرحلهبهمرحله پیش فتن و ا تقاء مرتبه یافتن است .د نموناة  1و  1و  5و  1از سایر د
ذات ،قِدم ،عرصات الهی و توحید سخن به میان آمده است .به تعبیر مالعبدالرزاق کاشانی سیر د خدا به معنای اتصاا
به صفات اوست ()941 :4911؛ بنابراین سیرکردن د این نمونهها به معنی سایدن باه شاناخت و معرفات اسات .فعال
سفرکردن نیز د متن منظو متراد

سیرکردن به کا فته است:

« )4کفر اثبات تو است د تو؛ چون از آن سفر کردی  ( »...وزبهان بقلی.)11 :4911 ،
« )2به نو حق د حق سفر کند» (همان.)231 :
« )9به حبل عصمت توحید مجذوب تجرید شدم .د بیداء ازل سفر ابد از سر گرفتم» (همان.)44 :
د نمونة  4این ترکیب به معنی «ترککردن و گذشتن از چیزی» است .د نمونة  2از سیر فی اهلل سخن به میان آماده
است .سفرکردن د این شاهد با توسع مجازی به معنی دستیابی به شناخت و معرفت به کا فته است .د نمونة  9نیز
سفر تداعیکنند سیر د ذات الهی است.
نظر به شواهد نامبرده ،مهمترین معانی ترکیبات سیرکردن و سفرکردن عبا ت است از :مشاغولباودن و پارداختن باه
چیزی ،ترککردن ،ا تقاء مرتبه و دستیابی به شناخت و معرفت .تتمل د معانی مختلف این ترکیب نشان مایدهاد کاه
بین همة این معانی ا تباط زنجیرهای برقرا است .مسلم است که سفرکردن با ترککردن و صر

نظارکاردن از تعلقااتی

همچون وطن و مسکن متلو  ،احتی و آسایش د حضر بودن ،متعلقان و خویشان و امثال آن همراه اسات .د مرحلاة

بر سی افعال حرکتی د شرح شطحیات وزبهان بقلی با ویکردی شناختی
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بعد ترک آسایش و تعلقات ،با پرداختن به امو تازه و ناشناخته همراه است .فرد با شروع سفر مرحلهبهمرحلاه مناازل ا
پشت سر میگذا د و البته د سیر معنوی ا تقاء مرتبه مییابد و سرانجام با منازل و مکانهاای جدیاد آشانا مایشاود و
د نتیجه به شناخت و معرفت دست مییابد .ا تباط معانی این ترکیبات د شرح شطحیات به گونهای است که ی

معناا،

معنای دیگری ا د پی دا د .ا تباط زنجیرهای معانی مجازی ترکیبات منظو د نمودا زیر نمایش داده شده است:
ترک تعلق کردن

پرداختن به چیزی

ارتقاء مرتبه

شناخت و معرفت

رفتن
فعل « فتن» 2د شرح شطحیات وزبهان بقلی معانی وسایع و متناوعی دا د .برخای از ایان معاانی باه کا کردهاای
غیرعرفانی این فعل مربوط میشود .البته این معانی د متون غیرعرفانی نیز کا برد دا د .برای نمونه باه شاواهدی از ایان
معانی اشا ه میشود:
« )4شنیدم که عمر بن عثمان مکّی د اصفهان فت» (همان.)451 :
« )2هرکه محمد ا میپرستید محمد به دا آخرت فت» (همان.)234 :
« )9سرّ عبودیّت آن است که د ازل فت ( »...همان.)911 :
« )1این آن وز است که همه وزها با آنچه فته است ،باز وی آید» (همان.)911 :
« )1سخن به پا سی فت» (همان.)121 :
« )5قسمت از من برفت به ؤیت جمع» (همان.)101 :
« )1از عدم به قدم فتم» (همان.)929 :
« )1مرغ تجلی با آشیان قدم فت» (همان.)411 :
فعل فتن د نمونة  4به معنای وا دشدن به مکانی مادی است .د نمونة  2با حر

اضافة «به» به معنای منتقل شادن

و مجموع عبا ت «به دا آخرت فتن» به معنای مجازی حلتکردن و مردن به کا فته اسات .د نموناة  9باه معناای
مقد شدن و د نمونة  1به معنای اتفاقافتادن است .د نمونة شما  1سخن فتن به معنی بیانشدن آمده است .د نمونة
 5لفظ «قسمت» به معنی تفرقه که ی

اصطالح عرفانی است ،به کا فته و « فتن» معادل دو شدن و دفعشدن است .د

نمونة  1و  1نیز د نگاه اول به نظر می سد « فتن» به معنای «وا دشدن» است .با تتمل د بافت همنشین واژه مشاخص
میشود که این فتن با نمونة مشابه د شاهد  4تفاوت دا د .مبدأ حرکت د شاهد « 1عدم» و مقصد «قدم» است .مبدأ و
مقصد هر دو ازجمله امو انتزاعی است که به واسطة تجربه ای عینی و ملموس (حرکت از جایی به جایی) مفهاوم ساازی
میشود .این حرکت ( فتن) با آنچه د شاهد شما  4مطرح شد ،متفاوت است .د اینجا حرکات ناه باه معناای ماادی
بلکه با توسیع مجازی برای سیر د ونی عا

به کا فته است .ضمن اینکه د عبا تِ «از عدم به قدم فاتن» مسایرپیما

د حالت حرکت توصیف شده است و مرزنما (عدم و قدم) نیز ازجمله امو انتزاعی است .د نموناة  1نیاز مقولاههاای
انتزاعی «تجلی» و «قدم» با قرا گرفتن د بافتی تشبیهی (مرغ تجلی و آشیان قدم) ملموس و محسوس مای شاود و فعال
فتن نیز با توسیع مجازی برای حرکتی انتزاعی و مجرد به کا می ود.
توجه به معانی نامبرده نشان میدهد کا کردهای غیرعرفانی فعل فتن مقوالتی شعاعی است که از بسط مجاازی ایان
فعل حاصل شده است .د شکل زیر معانی مختلف این واژه ترسیم شده است:
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وارد
شدن
بازگشتن

روی
آوردن

منتقل
شدن
مقدّر
شدن

رفتن

دور
شدن

جریان
یافتن

اتفاق
افتادن

معانی فعل فتن منحصر به موا د یادشده نیست .چنانکه سفر مادی مستلزم حرکات و عباو از مکاانهاای مختلاف
است ،سیر و سلوک عرفانی نیز نیازمند نوعی حرکت و سیر د ونی به سمت مقصد متعالی است .وزبهان بقلی د شرح
سخنی (نحن مسیرون) از گویندهای ناشناس ،فتن و حرکت د اه سلوک ا امری معنوی مایداناد کاه باه واساطة دل

میسر میشود« :آنچه گفت« :ما وندگانیم» .بدان سیر دل خواهند به عاالم ملکاوت» (هماان .)543 :ایان فعال د شارح
شطحیات کا کردهای عرفانی متنوعی دا د که د ادامه بر سی میشود:
« )4بنده چون باز حق فت ( »...همان.)413 :
« )2من د میدان نیستی فتم» (همان.)19 :
« )9د مشاهد ان

فت ،جمال قدم یافت» (همان.)225 :

« )1د بحر قدم ک

نرفت چنانچه مصطفی(ص)» (همان.)119 :

د نمونة  4فتن به معنای سیر و سلوک باطنی (سیر الی اهلل) است .این مفهاوم د ماتن کتااب د جایگااه سارنمون
اصلی شناخته می شود .مسیرپیما (بنده) د این جمله د حال حرکت توصیف شده است .د نمونههای  2و  9فاتن باه
معنای وا دشدن به امری معنوی یعنی مرحلهای از مراحل سلوک (فنا و مشاهده) است .این و ود مساتلزم دساتیاابی و
د ک کردن مرتبهای عرفانی است .د نمونة  1نیز فتن به معنای وا دشدن به ذات حق تعالی (شناخت ذات حق) اسات.
کا دکردهای عرفانی این فعل مقوالتی انتزاعی است که با توسیع مجازی د معانی جدیدی به کا می ود .ازنظر عاا

،

تعالی و کمال مستلزم مجاهده و طی طریق و نوعی حرکت د ونی و سیر باطنی است و این امر ازنظر هستیشناختی باه
سیر مادی شباهت دا د .به این ترتیب تجربة حسی و اد اکی سال

از امر مادی بهطو ناخودآگاه د تعبیر تجربة بااطنی

اثر میگذا د .نکتة د خو توجه د همة نمونههای نامبرده آن است که حرکت د همة نمونهها ناظر به هد
هد
سال

بسته به مرتبة سال
پ

است؛ ایان

از منازل ابتدایی و انتهایی سلوک تا سرمنزل نهایی (حقتعاالی) متغیار اسات؛ باهگوناهای کاه

از آغاز سلوک ،به مرحله ای از مراحل سلوک وا د می شود و سرانجام به شناخت حق مای ساد .بناابراین د

کا کردهای عرفانی این فعل ،ا تباط معنادا و زنجیرهای میان معانی مختلف برقرا است:
سیر باطنی (سیر الی اهلل)

واردشدن به مرحله ای از مراحل سلوک

شناخت حق

بر سی افعال حرکتی د شرح شطحیات وزبهان بقلی با ویکردی شناختی
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گذشتن /بیرونرفتن
نظر به اینکه برخی از معانی شناختی افعال گذشتن و بیرون فتن د متن منظو مشترک است ،د این قسمت این دو
ترکیب فعلی بر سی میشود .گذشتن ازجمله افعالی است که بر نوعی حرکت داللت مایکناد و البتاه د قااموس لغات
معانی مختلفی دا د 9.تتمل د کا برد این فعل د شرح شطحیات نشان میدهد کاه معاانی ا ائاهشاده د قااموس لغات
نشاندهند همة معانی شناختی این فعل نیست .شواهد زیر گویای این امر است:
« )4به کنا جیحون آمدیم؛ خواست که از جیحون بگذ د» (همان.)33 :
« )2بگذ از کوچه کا

و نون» (همان.)51 :

« )9همچنین حصری گوید «شبلی مرا گفت که اگر یاد جبرئیل و میکائیل بر دلت بگذ د ،مشرکی» (همان.)291 :
« )1د صفوت جان وحانیان بگذ تا صد هزا کشتگان «أنا الحقّ»گوی ا د منقا شاهین سرّ قدم بینی» (همان.)429 :
گذشتن د قاموس لغت د نمونههای ی  ،دو و سه به معنی عبو کردن است؛ اما نوع عبو د آنهاا متفااوت اسات.
گذشتن د نمونة  4به معنی طیکردن مسیر مادی است .د نمونة  2تشبیهی د سیاق کالم د کا است :کوچاة کاا
نون .عبو کردن از کوچة کا

و

و نون د این ترکیب کا کردی عرفانی دا د و به معنی ترک تعّلاق و وابساتگی اسات .د

نمونة  9هم گذشتن یاد کسی از دل مقولهای انتزاعی است و بر معنی مرو  ،به خاطر آو دن و یادآو ی داللات مایکناد.
گذشتن د نمونة  1هم مقولهای انتزاعی است« :د جان کسی گذشتن» .این فعل د این جمله باه معناای کلای شاناخت
پیداکردن و احاطهیافتن است .د نمونههای زیر نیز گذشتن د معنی قاموسی هاکردن و صر نظرکردن آمده است:
« )4بگذ از باخبران ،که جمله دفترخوانان علم تزویراند» (همان.)32 :
« )2تو ازین حدیث بگذ » (همان.)212 :
« )9از و ع بگذ  ،تا د انبساط «ا نی» دلیر گردی» (همان.)255 :
« )1از فنا و بقا بگذ » (همان.)421 :
« )1اگر از حادثه قبض و بسط بگذ ی» (همان.)421 :
تتمل د نمونههای باال نشان میدهد که تفاوت ظریفی میان معانی مختلاف شاناختی فعال گذشاتن وجاود دا د .د
نمونة  4گذشتن به معنی توجهنکردن ،همراهینکردن و به طو کلی کنا هگیریکردن از همنشینی و همراهی با بیخباران
است .د نمونة  2گذشتن به معنی صر نظرکردن از ادامهدادن و پیگیری کالم است .اما معنای فعل منظو د نمونههاای
 9و  1و  1بسیا به یکدیگر نزدی

است .د ظاهر گذشتن از و ع ،فنا و بقا و قبض و بسط به معنی هاکردن است؛ اماا

تتمل د حوز شناختی این کلمات نشان میدهد که و ع ،فنا و بقا و قبض و بسط ازجمله منازل سلوک یا بخشای از آن
است و د واقع این منازل برای سیدن به سرمنزل نهایی نقش واسطهای دا د .بنابراین گذشتن د نمونههاای ناامبرده باه
معنی فراتر فتن و ا تقای مرتبه است؛ برای مثال مسلم است که د نمونة  9مراد از گذشتن از و ع ،ترککردن آن نیست،
بلکه توصیه شده است که سال

از حد این منزل فراتر ود و د منزلی باالتر اقامت گزیند .گذشتن د نموناة زیار هام

مقولهای انتزاعی و به معنی طیکردن مدا ج سلوک است« :جانا! اهروان عشق چون از امتحاان مقاماات بگذ ناد ،عاالم
عبودیّت به د وازه بوبیّت بگذا ند» (همان.)223 :
فعل «بیرون فتن» هم د شطح شطحیات ازنظر کا کردهای عرفانی به فعل گذشتن نزدی

است .صر نظر از معناای

مادی (خا ج شدن از مکان مادی) ،این واژه کا کردهای عرفانی دیگری هم دا د .تتمل د نمونههای زیر نمایانگر معاانی
شناختی و انتزاعی این فعل د شطحیات عرفانی است:
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« )4چون از پوست حدثان بیرون فتی ( »...همان.)415 :
است د اشراق انوا وحدانیت  ...و بیرون شدن از دعوی نف

« )2آثا بشریّت محوکردن فنای سودای نف

و هاوا

به نعت صفای قلب از ذکر حدثان» (همان.)415 :
« )9از نقش کفر و دین بیرون فتند» (همان.)201 :
« )1از حد کیفت بیرون فت» (همان.)901 :
د نمونة  4تشبیهی د کالم مشاهده میشود :پوست حدثان .خا جشدن از پوست د این ترکیب بهظاهر امری ماادی
به نظر می سد؛ اما به طو کلی بیرون فتن د این جمله کا کردی عرفانی دا د و با توسیع مجازی به معنای تارک تعلاق
کردن آمده است .د نمونة  2نیز بیرون شدن مقوله ای انتزاعی و به معنای ترک کردن و کنا گذاشتن یا

صافت اخالقای

آمده است .د نمونههای  9و  1هم این فعل به معنای فراتر فتن و طی مدا ج به کا فته است.
بر سی کا کردهای فعل گذشتن و بیرون فتن د شرح شطحیات نشان می دهد که برخی از معانی این فعل ازجملاه
کا بردهای عامّ واژه است که د متون غیرعرفانی نیز دیده میشود؛ از آن جمله است :طیکردن مسایر ماادی ،باه خااطر
آو دن ،توجهنکردن و صر نظرکردن از ادامة کا ی .اما برخی از معانی شناختی این افعال ازجملاه کا کردهاای عرفاانی
واژه است که مهمترین آنها به این شرح است:
ترک تعلق کردن

ارتقاء مرتبه (طیکردن مدارج سلوک)

شناخت پیداکردن

تتمل د کا کردهای عرفانی این واژه نشان می دهد که فعل گذشتن و عبو کردن د شرح شطحیات به طو کلای بار
مقولههای انتزاعی داللت میکند و البته بین معانی انتزاعی این فعل نیز ا تباط زنجیرهای برقرا است.
رسیدن /برسیدن
هر سفر و حرکتی اگر به د ستی انجام پذیرد با وصول به مقصد همراه است .د سیر و سلوک عرفانی نیز سایدن باه
مقصود متعالی امری متوقع است .این وصول ازقبیل وصول جسم به جسم یا وصول فارد باه مقصاد ماادی نیسات؛ اماا
عا فان با کا برد فعل سیدن د معنای دست یابی به مرتبه ای عرفانی یا وصول حق تعالی ،امری انتزاعای و دو از ذهان
ا ملموس و عینی جلوه میدهند .بسط استعا ی فعل سیدن د نمونههای زیر مشاهده میشود:
« )4حسین د اصفهان برسید» (همان)121 :
« )2چون به حقّ سیدم ،مرا دو حلّه د پوشید .گفتند که آن دو حلّه چه بود؟ گفت :داء کبریا و ازا عزّت» (همان.)411 :
« )9چون به حقّ سیدم ،اینیّت و کیفیت و محو و اثبات از میانه برخاست» (همان.)911 :
« )1از فناء خود به بقاء حق سد» (همان.)11 :
« )1د منزل فنا وقتی سیدی که فنا د فنا فانی شود» (همان.)11 :
« )5چون به نهایت تجرید سید ،د ؤیت قدم د قدم از سم عدم فنا شد» (همان.)490 :
معنای فعل سیدن د نمونههای  4و  2د ظاهر بیشباهت باه یکادیگر نیسات؛ اماا تتمال د بافات کاالم و ابطاة
همنشینی واژگان نشان میدهد تفاوت معنایی آشکا ی میان آنها مشاهده میشاود .د نموناة شاما  4ماراد از سایدن،
وصول به مکان مادی و د نمونة  2دستیابی به وصال معنوی است .د نمونة شما  2د ضمن شطحی کاه از بایزیاد
بسطامی حکایت میشود ،تجربة وصول به حقیقت متعالی د قالبی محسوس و مادی جلوهگر مایشاود .د ایان تعبیار،
تمرکز اصلی مسیرپیما (بایزید) بر هد

و مقصد حرکت (حق تعالی) است .بدون د نظر گارفتن زیرسااخت فکاری و

بر سی افعال حرکتی د شرح شطحیات وزبهان بقلی با ویکردی شناختی
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شناختی این سخن ،فهم معنای این جمله میسر نیست .ازنظر عا فان سیدن به حق تعالی اماری ماادی نیسات .بناابراین
این سخن بایزید همچون بسیا ی از شطحیات نقلشده از عا فان مستلزم تعبیر و تفسیری معرفتشناختی است .چنانکاه
از بافت کالم مشخص میشود بایزید از واقعه و تجرباهای شاهودی ساخن مایگویاد .ایان تجرباه د قالاب تجرباهای
جسمانی د کالم بایزید ظهو مییابد؛ بهگونهایکه خداوناد حلاهای از داء کبریاایی و ازا عازت بار تان او مایکناد.
همچنانکه پوشش و لباس ،انسان ا د بر میگیرد ،عظمت و کبریا و عزت الهی نیز سال

ا د بر میگیرد.

د نمونة  9وصول به خداوند با صراحت بیشتری معرفی شده است :این وصول ازبینبرند کیفیات و محاو و اثباات
است .د نمونههای  1تا  5نیز سیدن به معنای دستیابی به مقام و مرتبهای معناوی اسات .صار نظار از کا کردهاای
غیرعرفانی این فعل ،مهم ترین کا کردهای عرفانی آن عبا ت است از :وصول معنوی به حقیقت و یا دست یابی به مقام و
مرتبهای عرفانی.
به حرکت درآمدن /حرکتکردن /حرکتداشتن /به جنبش آمدن
حرکت و جنبش د شرح شطحیات وزبهان بقلی دو کا کرد اصالی دا د :نخسات بار حرکات محساوس و ماادی
داللت میکند .د اینگونه موا د حرکت ویژگی عالم ماده و عناصر است .د عبا ت زیر وزبهاان حرکات ا باه معناای
جنبش محسوس و مادی به کا برده است:
«چون وجد برو غالب شدی د مشاهده ،از ح

و حرکت فانی گشتی» (همان.)924 :

صر نظر از معانی محسوس و مادی این افعال ،د بسیا ی موا د حرکتکردن بر شو و وجد د ونی عا فان داللات
می کند .بنابراین د این افعال بحثی از حرکت مادی مطرح نیست و مبدأ و مقصدی هم برای این جنب و جوش د ونای
د دایر معانی شناختی این فعل ترسیم نمی شود؛ حتی تمرکز اصلی بر ماهیت حرکت و وجاد د ونای اسات .تتمال د
نمونههای زیر نمایانگر کا کردهای انتزاعی این افعال است:
«جهان امر به حرکت د آید» (همان.)11 :
«از لذّت عشق شقشقة جان عاشقش به یاح غلبات محبت متحرک شده» (همان.)11 :
د نمونة  4با تشبیه امر الهی به جهان ،مقوله ای انتزاعی محسوس شده است .به حرکت د آمادن بارای امار الهای د
این ترکیب بیانگر جا یشدن و نفاذیافتن امر است .د نمونة  2هم متحرکشادن باه معنای باه وجاد آمادن و ازجملاه
کا کردهای عرفانی این فعل است .این حرکت و وجد د ونی د بسیا ی موا د باعث میشود که شاطحیات عرفاانی بار
زبان جا ی شود:
«چون ببینند نظایرات غیب و مضمرات غیب غیب و اسرا عظمت بیاختیا مستی د ایشان د آید ،جان باه جنابش
د آید ،سرّ به جوشش د آید ،زبان به گفتن د آید .از صاحب وجد کالمی صاد شود از تلهّب احاوال و ا تفااع وح د
علوم مقامات که ظاهر آن متشابه باشد و عبا تی باشد .آن کلمات ا غریب یابند .چون وجهش نشناسند د سوم ظااهر،
و میزان آن نبینند ،به انکا و طعن از قایل مفتون شوند» (همان.)13 :
نتیجهگیری
شطحیات عرفانی نابترین بازنمود کالمی برای مواجید عرفانی است .بر سی شطحیات نشان میدهد که تحرک ،پویاایی
و وجد د ونیِ حاصل از تجربه بهطو آشکا ی بر دایر واژگانی به کا فته د سخنان عا فان تتثیر گذاشته اسات .ایان
تتثیر ا میتوان د سطوح مختلف کالم و ازجمله افعال مشاهده کرد .بر ایان اسااس افعاالی د شارح شاطحیات دیاده
میشود که بر نوعی حرکت داللت میکند و مهمترین آنها عباا ت اسات از :سافرکردن ،سایرکردن ،فاتن ،سایدن ،باه
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حرکت د آمدن .بیشتر این افعال د قاموس لغت غالباً معنی مادی و محساوس دا د و بار طای طریاق و حرکات ماادی
داللت میکند؛ اما د کالم عا فان برای اشا ه به شو و وجد د ونی و سیر و سلوک عرفانی به کا می ود .کا کردهاای
معرفتشناختی این افعال معانی جدیدی ا برای آنها تعریف میکند که فهم آنها نیازمند تعبیر و تفسایر شاناختی اسات.
تعبیر عا فان از این وجد د ونی بهطو ناخودآگاه جسمیشده است؛ تجربة جسمیشده کم

میکناد تاا واقعیاتهاای

انتزاعی و مجرد بهصو ت عینی و ملموس مفهومسازی شود .به این ترتیب ،بهواسطة این افعال ،تجربة وصول به حقیقت
متعالی که الید ک و الیوصف است ،د قالبی محسوس و مادی جلوهگر میشود.
بر این اساس مهمترین معانی عرفانی این افعال عبا ت است از :ترک تعلق کردن ،و ود به سیر معنوی ،ا تقااء مرتباه
و سرانجام دستیابی به شناخت و معرفت .د بین افعال حرکتی« ،سیرکردن» و «سفرکردن» مقاوالت پایشنموناه تلقای
میشود که همة مراحل سلوک معنوی ا به تصویر میکشد و البته میان معاانی شاناختی آنهاا ا تبااط زنجیارهای برقارا
است .عالیترین معنای شناختی این افعال سیدن به معرفت و شناخت است که آن ا مایتاوان آخارین حلقاة زنجیار
معنی د این دسته از کلمات به شما آو د.
پینوشت
 .4سیر د لغت به معنای گردش و تفرج ،سفر و سیاحت ،طی طریق (انو ی :4914 ،ذیل سیر) ،حرکت و حرکت آهساته ،تماشاا،
نمایش ،منظر مطبوع و خوشایند (لغت نامه دهخدا :4911 ،ذیل سیر) به کا می ود .سفر نیز د لغت مقابل حضر و به معنی بریدن
مسافت و مرگ آمده است (همان :ذیل سفر؛ انو ی :4914 ،ذیل سفر).
 .2فتن د لغت نامه به معنای عمل فتن ،مقابل آمدن ،فتا  ،کوچ و حلت و مسافرت (لغات ناماه دهخادا :4911 ،ذیال فات)،
گذشتن و سپریشدن ،تتثیرکردن ،شدن و گذشتن ،صو تپذیرفتن ،انجامگرفتن ،شبیهبودن ،بیحاالشادن ،انجاامدادن ،قطاعشادن
(فرهنگ فا سی :4952 ،ذیل فتن) آمده است.
 .9گذشتن د قاموس لغت ،معانی مختلفی دا د؛ از آن جمله است :از دسات فاتن زماان ،عباو کردن ،تخطایکاردن و هااکردن
(انو ی ،4914 ،ج  :5ذیل گذشتن) ،بریدن مسافت ،طی شدن و سپری گردیدن ،د گذشتن ،تخطی کاردن ،انحارا  ،ماردن ،باه سار
آمدن ،پایانیافتن ،دلکندن و دو شدن ،تجاوزکردن ،افزونشدن ،صر نظرکردن ،تفوقیافتن ،خا جشدن ،سپریشادن ،دو شادن و
دشدن (لغتنامه دهخدا :4911 ،ذیل گذشتن).
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