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Abstract
The theory of cognitive or conceptual metaphors was first proposed by Lakoff
and Johnson. According to their theory, metaphor was no longer just a
rhetorical element specific to the poetry language, but they believed that
metaphor is the basis of human thought. Although cognitive metaphors were
first studied in everyday language, but due to the abstraction of mysticism, it
gradually found its place in mystical studies. Sahifa Sajjadieh, a valuable book
writen by the fourth Imam of the Shiites is one of the prayer books in which
the Imam has expressed many mystical concepts in the form of prayer. Rumi's
Masnavi on the other hand, is the most significant book of mystical poetry in
Persian literature and has a special place in mystical literature. Adopting a
descriptive-analytical approach, present study seeks to examine religious and
mystical teachings about the concepts related to life and death from a cognitive
perspective in these two works. The results of this research show that life and
death are not detached from human beings and their existence. The nature of
movement and becoming of mankind during life and his choices when faceing
obstacles in the path of servanthood and love will prepare him for two
different destinations and eventually encounters a self-made creature when he
dies.
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سمیه تصديقي



دکترای زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

چکیده
نظریة استعارههاي شناختی یا مفهومی اولین بار توسط لیکاف و جانسون مطرح شد .طبق نظر ایشان ،استعاره
دیگر تنها عنصري بالغی و مختص زبان شعر نبود ،بلکه ایشان معتقد بودند که زیربناي تفکر انسان ،استعاري
است .ابتدا استعارههاي شناختی در زبان روزمره بررسی شد ،اما با توجه به انتزاعی بودن عرفان ،آرام آرام
جاي خود را در مطالعات عرفانی باز کرد .صحیفة سجادیه کتاب ارزشمند امام چهارم شیعیان از جمله کتب
دعایی محسوب میشود که امام در قالب دعا ،بسیاري از مفاهیم عرفانی را بیان کردهاند .همچنین ،مثنوي
مهمترین کتاب منظوم عرفانی ادبیات فارسی ،جایگاه ویژهاي در ادبیات عرفانی این مرز و بوم دارد .این
پژوهش با رویکرد توصیفی -تحلیلی به دنبال بررسی تعالیم دینی و عرفانی درباره مفاهیم مرتبط با زندگی و
مرگ از دیدگاه شناختی در این دو اثر است .نتایج تحقیق نشان میدهد که زندگی و مرگ چیزي جداي از
انسان و موجودیت او نیستند .نوع حرکت و صیرورت انسان در مسیر زندگی و نوع انتخابش در مواجه با موانع
مسیر عبودیت و عاشقی ،او را همسنخ دو مقصد متفاوت خواهد کرد و در نهایت هنگام مرگ انسان با
موجودي که خود ساخته مواجه خواهد شد.
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کلیدواژهها :صحیفۀ سجادیه ،مثنوی موالنا ،استعاره شناختي ،زندگي ،مرگ ،عرفان.

تاریخ دریافت 1399/11/09 :تاریخ بازنگری 1400/03/15 :تاریخ پذیرش1400/09/22 :

بررسی تطبيقی مفاهيم مرتبط با زندگی و مرگ در صحيفة
سجادیه و مثنوي موالنا از منظر شناختی

مقاله پژوهشی

 --عرفانپژوهي در ادبیات ---------
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مقدمه
 .1استعارهشناختي

1

زبان را به زبان مجازي و زبان حقیقی یا خودکار تقسللیمکردهاند .زبان مجازي ،زبان ادبیات
و شعر ا ست و زبان حقیقی همان زبان روزمره و متعارف ا ست ( صفوي .)1380 ،در گذ شته
اسلللتعاره را تنها مختص زبان ادبی میدانسلللتند و معتقد بودند شلللاعر در اسلللتعاره به عالقه
مشابهت ،واژهاي را به جاي واژه دیگر بهکار میبرد (شمیسا ،)1381 ،اما به دنبال شکلگیري
دانشی نوین به نام معنی شناسی شناختی ،استعاره دیگري تنها عنصري بالغی نبود ،بلکه آن
را جزئی بنیادین در درک انسان از جهان خارج و عنصري مهم در اندیشیدن و فرآیند تفکر
او قلمداد کردند (سجودي.)1391 ،
از نقد نگاه سللنتی به اسللتعاره تا پیدایش آنچه اکنون آن را اسللتعاره مفهومی یا شللناختی
مینامند ،اندیشلللمندان و تئوريپردازان مختلف ،نظریات متفاوتی ارائه دادند ،اما اسلللتعاره
شناختی با این او صاف ،اولین بار تو سط لیکاف و جان سون2در سال  1980با چاپ کتابی با
عنوان «استعارههایی که با آن زندگی میکنیم»3ارائه شد.
مطابق با این دیدگاه ،استعارههاي زبانی تنها نمود و شاهدي بر استعارههاي رهنی هستند.
در واقع ،مطالعة ا ستعارههاي زبانی از راههاي شناخت ا ستعارههاي رهنی به ح ساب میآید
(گلفام و ممسنی.)1387 ،
در نظریة شناختی ،ا ستعاره در کلیت زبان -و نهتنها در زبان ادبی -ح ضور جهتدهنده
دارد .از نظر این دیدگاه ،اسللتعاره تنها مقولهاي زبانی ،یعنی صللرفاً مربوط به واژهها نیسللت،
بلکه فرآیندهاي تفکر انسان تا حد زیادي استعارياند (لیکاف و جانسون.)1988 ،
مطابق با این دیدگاه ،استعارههاي زبانی تنها نمود و شاهدي بر استعارههاي رهنی هستند.
در واقع ،مطالعة ا ستعارههاي رهنی در زبان از راههاي شناخت ا ستعارههاي رهنی به ح ساب
میآید (گلفام و ممسنی.)1387 ،
لیکاف و جان سون ،ا ستعاره را تناظر نظاممند بین عنا صر یک حوزۀ ملموس که حا صل
تجربه ب شر ا ست و حوزۀ دیگري که مفهومی و انتزاعی ا ست ،میدانند؛ به این ترتیب ،یک
1. Conceptual Metaphors
2. Lakoff, G.& Johnson, G.
3. Metaphors we live by
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حوزۀ به وسیلة حوزۀ دیگر درک میشود.
در واقع ،در استعارههاي شناختی با دو حوزۀ مواجه هستیم؛ اول حوزۀ ملموس که حوزۀ
مبدأ1نامیده می شود و دیگري حوزهاي انتزاعی که حوزۀ مقصد2است .در ا ستعاره مفهومی،
اطالعات حوزۀ مبدأ بر حوزۀ مقصد نگاشت3می شوند (لیکاف و جانسون .)1988 ،به عنوان
مثال ،هنگامی که براي ع شق به عنوان حوزۀ مق صد ،حوزۀ ح سی و ملمو سی چون آتش در
نظر گرفته میشلللود ،بین ویژگیهاي حوزۀ مبدأ (آتش) اعم از سلللوزانندگی ،نوربخشلللی،
پختن و ...و ویژگیهاي حوزۀ مقصد و ملزومات آن (عشق) ،اعم از فراق و جدایی ،قابلیت
هدایت و رهبري ،رسیدن به کمال و ...نوعی تناظر (نگاشت) برقرار میشود.
واضلللح اسلللت که در برقراري این نگاشلللت یا تناظر ،برخی ویژگی هاي حوزۀ مبدأ
برجسلللته4میشلللوند و مجبور میشلللویم که از بعضلللی دیگر از خصلللوصلللیات حوزۀ مبدأ
چشمپوشی5کنیم (همان).
حوزۀ مبدأ اغلب مفهومی ملموس اسللت که با تجارب فیزیکی انسللان سللروکار دارد و در
نتیجه ،راحتتر درک میشلللود ،حال آنکه قلمرو مقصلللد معموالً انتزاعی بوده و درک آن
دشوارتر است (لیکاف.)1987 ،

 .2پیشینۀ و ضرورت پژوهش
پژوهش در باب استعارههاي شناختی از دهه  80در ایران آغاز شد و به سرعت جاي خود را
در مطالعات قرآنی و عرفانی بازي کرد .اسلللتعارههاي شلللناختی در ادبیات فارسلللی و متون
عرفانی تاکنون بسیار مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین این استعارهها در قرآن بارها از
جهات مختلف برر سی شدهاند؛ از جمله «ا ستعارههاي جهتی قرآن با رویکرد شناختی» که
توسط کرد زعفرانلود و حاجیان ( )1389انجام شده است .در این مقاله ،نشان داده شده که
اسللتعارههاي جهتی ،مفاهیم را با اعطاي صللورت مکانی در جهات متقابل به یکدیگر مرتبط
میکنند.
هو شنگی و سیفی ( )1388در مقالة «ا ستعارههاي مفهومی در قرآن از منظر زبان شنا سی
1. Domain source
2. Target source
3. Mapping
4. Highlighting
5. Hiding
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شناختی» ن شان دادهاند که در قرآن کریم موارد متعددي از کاربرد حوزۀ مفهومی به عنوان
حوزۀ مبدأ وجود دارد که ضمن ترکیب ا ستعارهها و طرحوارههاي ت صویري دیگر ،نظامی
از ساختار مفهومی قرآن را براي ما روشن میکنند.
در مورد نهجالبالغه نیز کارهاي زیادي انجام گرفته اسلللت؛ از جمله مقالة نورمحمدي و
همکاران با عنوان «تحلیل مفهومی ا ستعارههاي نهجالبالغه (رویکرد زبان شناسی شناختی)».
یافتههاي این مقاله -که حا صل ا ستخراج برخی از ا ستعارههاي نهجالبالغه برا ساس تعریف
نظریة معا صر ا ستعاره و تحلیل آن در چارچوب این نظریه ا ست -ضمن تأیید ا صول نظریة
شناختی ا ستعاره ،فراوانی ب سیار ا ستعارهها و ضرورت شناختی آنها در نهجالبالغه را ن شان
میدهد« .اسللتعارههاي جهتی نهجالبالغه از بعد شللناختی» نیز مقالة اسللت که در زمینة علوم
روایی و اسلللتعارههاي شلللناختی اسلللت .ایمانیان و نادري در این مقاله بر این باورند که در
استعارههاي نهجالبالغه معموالً جهتهاي مرکز ،درون و باال نسبت به جهتهاي حاشیهاي،
بیرون و پایین ،اندیشه یا ارزش برتري را بیان میکنند.
در باب متون عرفانی منظوم و خا صه مثنوي موالنا نیز مطالعات شناختی صورت گرفته
اسللت که از جمله میتوان به «تحلیل شللناختی اسللتعاره مفهومی «جمال» در مثنوي و دیوان
شللمس» اثر کریمی و عالمی اشللاره کرد .نتایج پژوهش آنها نشللان میدهد مولوي ،جمال
حق را در خرده استعارههاي حسن یوسف ،جهان ،انسان کامل ،آفتاب و خوراک به تصویر
میکشد و با کمک همین خرده استعارهها ،دیدنی بودن خداوند را اثبات میکند.
از دیگر پژوهشها در این باب میتوان به مقالة «بررسلللی اسلللتعاره شلللناختی عشلللق در
مثنوي» اشللاره کرده که هدف آن ،مشللخص کردن اسللتعارههاي کانونی و اصلللی عشللق در
مثنوي و سرانجام ،کشف دیدگاه موالنا درباره عشق بوده است.
از بین کارهاي تطبیقی انجام شلللده در این باب بین متون عرفانی و دینی ،میتوان به
بررسللی تطبیقی اسللتعاره «عشللق جنگ اسللت» در مفهومسللازي فنا در دیوان شللمس و قرآن
( )1398اشاره کرد .مباشري و والیزاده پاشا در این پژوهش با تحلیل استعارۀ «عشق ،جنگ
ا ست» ن شان دادهاند که این ا ستعاره مؤید این زیرا ستعاره ا ست« :ع شق ،فنا (و صل) ا ست».
شواهد شعري در این پژوهش از  110غزل از دیوان شمس و سورههاي مدنی ا ست .نتایج
حاکی از آن است که با حذف این استعاره از شعر فارسی (بهویژه در سبک عراقی) ،متون
عرفانی ،بسیار بیمایه خواهد شد.
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از جمله کارهاي تطبیقی دیگر میتوان به «مفهومسلللازي عشلللق در غزلیات شلللمس و
بررسی ارتباط آن با مضامین قرآنی از دیدگاه معنی شناسی» ( )1397اشاره کرده که در آن
آیة  35سللورۀ نور -که یکی از آیات بحثانگیز با ظرفیت تفسللیرپذیري باالسللت -به عنوان
یک کالناسلللتعار مفهومی انتخاب شلللده که خردهاسلللتعارههایی به تفسلللیر بهتر آن کمک
خواهد کرد.
اهمیت پژوهش حاضر در این است که نهتنها در مورد صحیفة سجادیه ،پژوهش کاملی
در باب شناختی انجام ن شده ،بلکه جاي خالی برر سی تطبیقی آن با متون عرفانی نیز در این
باب احساس میشود.
انتخاب اثر گرانقدر صللحیفة سللجادیه و تطبیق مفاهیم آن با مثنوي موالنا ،میتواند براي
بررسی بیشتر تأثیر متون دینی بر عرفان اسالمی و یافتن نقاط اشتراک متون دینی و عرفانی-
ادبی ،راهگشلللا باشلللد .همچنین امید اسلللت این پژوهش راهی نو در بررسلللی ادعیه از نظر
شلللناختی باز کند و گامی مؤثر براي بررسلللی تطبیقی و پیوند بیشلللتر متون عرفانی -دینی با
متون عرفانی -ادبی باشد.

 .3روش و دامنۀ پژوهش
این پژوهش از نوع توصلللیفی -تحلیلی بوده و روش کار ،کتابخانهاي اسلللت .مبناي نظري
تحقیق ،نظریة ا ستعاره مفهومی /شناختی ا ست که اولین بار ،تو سط لیکاف و جان سون ارائه
شد و استعاره را از کاربرد سنتی و بالغی آن خارج کرده و آن را وسیلهاي براي اندیشیدن
و تفکر معرفی کرد .دامنة پژوهش ،صلحیفة سلجادیه امام سلجاد علیهالسلالم و مثنوي موالنا
است.
روش کار به این صللورت بوده اسللت :خواندن تمامی متون رکر شللده ،مشللخص کردن
وا حد هاي ز بانی و مفهومی در باب ز ندگی و مرگ با تو جه به زمی نه و با فت موجود،
مشلللخصکردن حوزه هاي مبدأ و نگاشلللتها اسلللتعاري و تعمیم هاي معنایی در هر واحد
مفهومی.
واضح است که انتزاعی بودن دعا و مفاهیم عرفانی از یک سو و از سوي دیگر ،پیچیده
بودن آن از م شکالت موجود در ت شخیص حوزههاي مبدأ ا ست .به همین دلیل ،تالش شده
که در دسلللتهبندي حوزههاي مبدأ به برقراري بیشلللترین تناظر بین ویژگیهاي حوزۀ مبدأ و
مقصد و ملموس بودن جنبههاي ح سی حوزۀ مبدأ ،توجه بی شتري شود و حوزههاي ملموس
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و عینیاي انتخاب شوند که همراه با ملزوماتشان بیشترین تطابق را با حوزۀ مقصد و ملزومات
آن دارند.
 .4يافتهها
 .1-4مفاهیم مرتبط با زندگي
 .1-1-4صحیفۀ سجاديه
در صحیفه با استعاره شناختی عمدهاي مواجه هستیم و آن استعار «زندگی سفر است» است؛
تیلر1سفر و اجزاي تشکیلدهنده آن (مبدأ ،مقصد ،مسیر و ) ...را طرحواره سفر نام مینهد و
ادامه میدهد که زندگی خود بهعنوان یک سلللفر ،مفهومسلللازي میشلللود .سلللفر و اجزاي
تشکیلدهنده آن که شامل مبدأ ،مسیر ،مقصد ،و موانع و مسیرهاي فرعی و احتمالی است،
طبق گفته تیلر ،نوعی طرحواره است که وي ،آن را طرحواره سفر مینامند (تیلر.)1383 ،
نگاشتهاي این استعاره در صحیفة سجادیه در جدول ( )1آمده است.
جدول  .1نگاشتهاي استعاري «زندگي سفر است» در صحیفۀ سجاديه
حوزۀ

حوزۀ

کلمات متناظر با

نگاشت

نگاشت

مقصد

مبدأ

حوزۀ مبدأ

عمومي

جزئي

زندگي

سفر

دعا

تکرار

سبیل /سُبُل
(راه/راهها) (دعای

دعای اول/

چهل و چهارم)
انال (رسیدن) (عای
بیست و یکم)
یتخطأ (گام
برداشتن) (دعای
اول)

زندگي سفر
است

زندگي
مسیر/راه
است

 ،16دعای
بیست و
یکم،130 /

16

دعای چهل و
چهارم116 /

1. Tylor,E.
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نمودار  .1داللتهاي ضمني و تعمیمهاي معنايي «زندگي سفر است»
آغاز دارد
توشه نیاز است

پایان دارد

زندگي سفر است
همسفر دارد

احتمال گم شدن و
بیراهه رفتن وجود دارد

راه بازگشت دارد

نشانه و راهنما دارد

امام به پایان رسیدن این سفر را در دعاي اول بیان میکنند .سفري که انسان با گذراندن
ال
روزهاي عمر خود (باَیام عُمُره) به سوي آن گام (یتخَطأُ الَیْه) بر میدارد« :لهُ فى الْحَیوة اَجَ ً
مَوْقوُ تاً ،وَ نَصَََ َبَ ل َهُ اَم َداً مَح ْدُوداً یتخَ طأُ الَی ْه باَ یام عُمُره،وَ یَرْهَق ُهُ باَعْوام دَهْره ،حَتى اذا
بَلَغَ َقْصى اَثَره» (دعاي اول.)16 /
از نظر امام ،خداوند پایانی متعالی براي این سللفر در نظر گرفته که جز با طاعت انسللان و
َضََل رَحْمَتکَ»
فضلللل خداوند ،نمیتوان بدان رسلللید؛ «وَ الاَنالُ ما عنْدَكَ اال بطاعَتکَ وَ بف ْ
(دعاي بیست و یکم.)130 /
امام در این دعا از فعل «انال» به معناي رسیدن و دست یافتن استفاده میکنند که متناسب
با حوزۀ مبدأ؛ یعنی سفر است و سپس با آوردن طاعت و فضل که از ملزومات حوزۀ مقصد
است ،شائبه مادي بودن این سفر را از رهن مخاطب میزدایند.
از دیگر کلمات متناسللب با حوزۀ مبدأ ،سللبیل اسللت .امام در دعاهاي بیسللتم و چهل و
ج
چهارم از خداوند میخواهند که راه رسلیدن به محبت خود را بر ایشلان هموار سلازد« :انْهَ ْ
لى الى محبتکَ سَبیالً َسهْلَةً ،اَکْملْ لى بها خَیْرَ الدنْیا وَالْاخرَة» (دعاي بیستم )116 /و همچنین
«سَبلَنا فى سُبُل احْسانه ،لنَسْلُكَها بمَنه الى رضْوانه» (دعاي چهل و چهارم.)246 /
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پایان این سلللفر ،لقاي پروردگار اسلللت« :فَاَده عَنى منْ جَزیل عَطیتکَ وَ کَثیر ماعنْدَكَ،
فَانکَ واسعٌ کَریمٌ ،حَتى الیَبْقى عَلَى َشىْءٌ منْهُ تُریدُ اَنْ تُقآصنى به منْ حَ سَناتى اَوْتُضاعفَ به
منْ سَیئاتى یَوْمَ اَلْقاكَ» (دعاي بیست و یکم.)146 /
از نظر امام سجاد علیهالسالم ،سفر زندگی همواره با موانع و خطراتی همراه است که در
ادامه در قالب استعارههاي شناختی آن را بررسی میکنیم.

 .1-1-1-4موانع سفر زندگي
الف -شکها و شبهات که در جدول ( ،)2نگا شتهاي ا ستعاري آن در صحیفة سجادیه
ارائه شده است.
استعاره :شکها و شبهات ،دام هستند (صحیفة سجادیه :دعاي  44و .)25
جدول  .2نگاشتهاي استعاري «شکها دام هستند» در صحیفۀ سجاديه
حوزۀ

حوزۀ

کلمات متناظر

نگاشت

مقصد

مبدأ

با حوزۀ مبدأ

عمومي

جنب (دوری)

شكها
و

دام

شبهات

1

شك و شبهه
مانع است

نصب
(گذاشتن/
نهادن)

نگاشت جزئي

تعمیم معنایي

شكها و شبهات انسان را به
شك دام است

دام مياندازند و مانع راه
عبودیت هستند.

2

ب -گناهان که در جدول ( ،)3نگاشللتهاي اسللتعاري آن در صللحیفة سللجادیه ارائه شللده
است.
استعاره :گناهان دام هستند.

ک
ک فى دین َ
ن الْالْحاد وَالشَّکّ فى اَمْره( . .دعاي اول )16 /و همچنین جَنّبْنَا الْالْحادَ فى َتوْحیدكَ  . . . . .و الشَّ َّ
 .1جَنَّبَنا م َ
(دعاي )250 /44
 .2يََنْصبُ [الشیطان] لَنا بالشُّبُهات (دعاي بیست و پنجم)148 /
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جدول  .3نگاشتهاي استعاري «معاصي دام هستند» در صحیفۀ سجاديه
حوزۀ

حوزۀ

مقصد

مبدأ

گناهان

مانع

کلمات
متناظر با
حوزۀ مبدأ

مفاهیم
مرتبط به

نگاشت

نگاشت

حوزۀ

عمومي

جزئي

مقصد

اودیه
(بیابانها)

تعمیم معنایي

محرمات دام

گم شدن

است

دعای 47
شعاب
(درهها)

نابودی

دعای 47
وقع (افتادن)

نابودی،
آلودگي

خوض
(فرورفتن)

نابودی

محرمات و معاصي،

محرمات و
معاصي مانع
است.

انسان را به دام
محرمات و

مياندازند و مانع راه

معاصي

عبودیت هستند.

باتالق است.

(دعای )42
غمس
(فرورفتن)

نابودی

(دعای )42

امام در دعاي چهل و هفتم ،محرمات و معاصی را باعث افتادن انسان در وادي هالکت
و دره نابودي میدانند1و در دعاي چهل و دوم ،تعابیري همچون « وَقَع ْتُ فیه منَ الزالت»،
«الْخَوْض فىالْباطل» و «انْغَمَس ََْتُ فیه منَ السَََیئات» اسلللتفاده کردهاند .کلمات «وقع»،
«الخوص» و «الغمس» به معناي افتادن و فرو رفتن در چیزي است و از ملزومات حوزۀ مبدأ
است .به کار بردن این کلمات دربارۀ لغزش و گناه ،نشان دهنده برقرار تناظر و نگاشت بین
حوزۀ مبدأ (باتالق) و حوزۀ مقصد (گناه) است .برقراري این نگاشتها نشان میدهد که

سطَواتکَ ،وَ بحُلُولها عُقُوباتکَ وَ وَسیلَتى الَ ْیکَ التَّوْحیدُ،
 .1تَقَحَّمْتُ اَوْدیَةَ الْهَالك ،وَحَلَلْتُ شعابَ تَ َلفٍ ،تعَرَّضْتُ فیها ل َ
وَذَریعَتى اَنّى لَمْ اُشْركْ بکَ شَیْئاً ،وَ لَمْ اَتَّخ ْذ مَعَکَ الهاً (دعاي چهل و هفتم.)247 /
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امام براي اینکه نشللان دهند باطل و لغزش و گناه ،باتالقی هسللتند که انسللان در آنها فرو
میرود از این عبارات استفاده کردهاند.

1

ج -سختیها و شدائد 2که در جدول ( ،)4نگاشتهاي استعاري آن در صحیفة سجادیه ارائه
شده است.
از نظر امام سجاد علیهالسالم ،سختیها و شدائد ،دامهایی هستند که راه رهایی و نجات
از آنها ،یاري خداوند و توسل به اوست.
جدول .4نگاشتهاي استعاري «سختيها دام هستند» در صحیفۀ سجاديه
حوزۀ

حوزۀ

کلمات متناظر

نگاشت

مقصد

مبدأ

با حوزۀ مبدأ

عمومي

مخرج

سختيها مانع

سختي دام

است.

است.

سختيها
و شدائد

دام
(دعای
)7

فرج

تعمیم معنایي

نگاشت جزئي

سختيها و شدائد ،موانع
مسیر زندگي هستند و
انسان را گرفتار ميکنند.

د -ررایل اخالقی
نافرمانی ،سلللسلللتی در انجام فرمان خداوند(3دعاي پانزدهم) ،کبر ،عجب و فخر (دعاي

 .1وَ اجْعَل الْقُرْانَ لَنا فى ظُلَم اللَّیالى مُون ساً ،وَ منْ نَزَغات ال َّشیْطان وَ خَطَرات الْوَ ساوس حار ساً ،وَ أَقْدامنا عَنْ نَقْلها الَى
ل
الْمَعا صى حاب ساً ،وَ ألَلْ سنَتنا عَن الْخَوْض فىالْباطل منْ غَیْر ماافَةٍ مُخْر ساً ،وَلجَوارحنا عَن اقْتراف الْاثام زاجراً ،واجْ َع ْ
ن َدامَتى عَلى ما وَقَع ْتُ فیه منَ الزَّالَّت ،وَ عَزْمى عَلى تَرْك مایَعْرضُ لى منَالسََََّیّئات تَوْب َةً تُوجبُ لى مَحَبَّت َکَ ،یا مُحبَّ
التَّوَّابینَ؛ وَق ْتُالْعل َّة الَّتى مَحَّصَََْتَنى بها ،وَالنّعَم الَّتى اَتْحَفْتَنى بها ،تَخْفیفاً لما ثَقُلَ به عَلَىَّ ظَهْرى منَ الْخَطیئآت تَطْهیراً لمَا
انْغَمَسْتُ فیه منَ السَّیّئات ،وَتَنْبیهاً لتَناوُل التَّوْبَة ،وَتَذْکیراً لمحْوالْحَوْبَة (دعاي چهل و دوم.)234/
 .2مَنْ تُحَلُّ به عُقَدُالْمَكاره ،وَ یا مَنْ یُفْثَأُ به حَدُّ الشَّدآئد ،وَ یا مَنْ یُلْتَمَسُ منْهُالْمَخْرَجُ الى رَوْح الْفَرَج (دعاي هفتم.)52 /
ى
 .3اَللَّهُمَّ انَّهُ یَحْجُبُنى عَنْ مَسَََْئَلَتکَ خاللٌ ثَالثٌ ،وَ تَحْدُونى عَلَیْها خَلَّةٌ واحدَةٌ :یَحْجُبُنى اَمْرٌ اَمَرْتَ به فَاَبْطَاْتُ عَنْهُ ،وَ نَهْ ٌ
ل
نَهَیْتَنى عَنْهُ فَاَ سْ رَعْتُ الَیْه ،وَ نعْمَةٌ اَنْعَمْتَ بها عَلَىَّ فَقَ صَّ رْتُ فى شُ كْرها .وَ یَحْدُونى عَلى مَ سْ ئَلَتکَ تَفَ ضُّ لُکَ عَلى مَنْ اَقْ َب َ
بوَجْهه الَیْکَ ،وَ وَفَدَ بحُسْن ظَنّه الَیْکَ ،اذْ جَمیعُ احْسانکَ تَفَضُّلٌ وَ اذْکُلُّ نعَمکَ ابْتدآءٌ( . . .دعاي پانزدهم.)75 /
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سلللیزدهم) 1،حسلللد(2دعاي بیسلللت و یکم) ،ریا و سلللمعه(3دعاي بیسلللت وهفتم)  ،بدبینی و
ضلللعف یقین(4دعاي سلللی و دوم)  ،کفر و نفاق(5دعاي چهل و یکم) از جمله این ررایل
ه ستند .افعال «اَعْ صمْنى»« ،خَل صْ نى» ،و «اَ سْ تَعْ صمُکَ» متنا سب با حوزۀ مبدأ؛ یعنی دام و مانع
هستند که با مفاهیم حوزۀ مقصد (گرفتاري و ماندن از ادامه مسیر) نگاشت شدهاند (جدول
(.))5
جدول  .5نگاشتهاي استعاري «رذايل ،دام هستند» در صحیفۀ سجاديه
حوزۀ

حوزۀ مبدأ

مقصد

نگاشت عمومي

نگاشت جزئي

دام دعای

رذایل
اخالقي

،27 ،21

تعمیم معنایي
رذایل اخالقي انسان را گرفتار

رذایل مانع است.

رذایل دام است.

) .... ،32

ميکنند و از ادامه مسیر عبودیت
باز ميدارند.

نمودار  .2موانع مسیر بندگي از ديدگاه امام سجاد علیهالسالم در صحیفۀ سجاديه
شكها و شبهات

سختيها و شدائد

موانع

رذایل اخالقي

محرمات و معاصي

 .1التَفْتنّى بال َّنظَر ،وَاَعزَّنى وَالتَبْتَلیَنّى بالْكبْر ،وَعَبّدْنى ،وَال ُتفْسدْ عبادَتى بالْعُجْب ،وَ َاجْر للنّاس عَلى یَدىَ الْخَیْرَ ،وَالتَمْحَ ْق ُه
بالْمَنّ ،وَ هَبْ لى مَعالىَ الْاَخْالق ،وَاعْصمْنى منَ الْفَخْر (دعاي سیزدهم.)82 /
حسَد (دعاي بیست و یکم.)130 /
[ .2اللهم] خَلّصْنى منَ الْ َ
 .3اَعْزلْ عَنْهُ الرّیآءَ ،وَ خَ ّلصْهُ منَ السُّمْعَة (دعاي بیست و هفتم.)158/
ن
 .4قَدْ مَلَکَ الشَّیْطانُ عنانى فى سُوء الظَّنّ وَ ضَعْف الْیَقین .فَاَنَا اَشْكُو سُوءَ مُجاوَرَته لى ،وَ طاعَةَ نَفْسى لَهُ ،وَ َاسْتَعْصمُکَ م ْ
مَلَكَته ،وَ اَتَضَرَّعُ الَیْکَ فى صَرْف کَیْده عَنّى (دعاي سی و دوم.)186 /
 .5وَ اعْصمْنا به منْ هُوَّة الْكُفْر وَ دَواعى النّفاق ،حَتّى یَكُونَ لَنا فى الْقیمَة الى رضْوانکَ وَ جنانکَ قآئداً (دعاي چهل ویکم/
.)202
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 .2-1-4مثنوي
از نظر موالنا ،زندگی دنیا مأموریت و جدا شللدن از موطن اصلللی بوده و آغاز مثنوي با ناله
سللر دادن و شللکایت از این فراق و جدایی از زبان نی آغاز میشللود .این جریان فکري در
سرتا سر مثنوي موالنا به چ شم میخورد .موالنا در دا ستان طوطی و بازرگان (دفتر اول) بار
دیگر داستان این فراق را به تصویر میکشد.
افعال «رفتن /شللدن /رسللیدن» و واژۀ «راه» و کلماتی چون منهج ( ،)1240/5سللفر ،راه
(3144؛  )1599/4 ،3557 ،3551 ،3951/3 ،347/3و ...از مهم ترین کلیللدواژههللاي این
استعاره هستند.
شلللکوۀ مدام موالنا از این سلللفر و عباراتی که براي دنیا بهکار میبرد :دام (2714/1؛ ،159/4
706؛ 1516 ،629،1410 ،601/5؛  ،) .381/6ز ندان (777/1؛ 2117 ،2038/4 ،711 ،682/2؛
 ،)3642/6چاه (620/5؛  ،)3358 ،1385، /6گلخن ( )1044 ،252 /4و ...نشللان میدهد که در
نظر وي ،این سفر ،سفري اجباري و به بیانی دیگر ،مأموریتی بوده که انسان ناگزیر به انجام آن
بوده است .موالنا براي این سفر ،ویژگیهایی را بیان میکند که در ادامه به آنها میپردازیم.

 .1-2-1-4آغاز و انجام سفر زندگي
از نظر موالنا این سفر از خدا آغاز شده و به فناي او نیز ختم میشود.
پللس عللدم گللردم عللدم چللون ارغللنللون

گللویللدم کللانللا الللیلله راجللعللون
(مثنوي)1240/3 ،

 .2-2-1-4مسیر زندگي
شرط پیدا کردن مسیر بازگشت به موطن اصلی ،نفی ماسوي اهلل (ال اله اال اهلل) است:
تا نخوانللللللللی لللللللللا و الللللللللللللا اهلل را

درنلللیلللابلللی ملللنلللهلللج ایلللن راه را
(مثنوي)1240/5 ،

 .3-2-1-4راهنما
بدون راهنما در مسیر زندگی گم میشویم و راه را بیراهه میرویم:
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پ یر را ب گز ین کلله بی پ یر ا ین سلللل فر

هسللللت بس پر آ فت و خوف و خطر

آن رهللی کلله بللارهللا تللو رفللتللهاي

بللی قللالوز انللدر آن آشلللللفللتللهاي

پس ر هی را کلله نللدیللدسللل تی تو ه یچ

ه ین مرو ت نهللا ز ر ه بر سللللر م پ یچ
(مثنوي)1235 /1 ،

 .4-2-1-4موانع
سلللفر زندگی مانند هر سلللفر دیگري با موانع و مخاطراتی همراه اسلللت که جدول ()6
نگاشتهاي این استعاره را نشان میدهد.
جدول  .6موانع سفر زندگي از ديدگاه موالنا در مثنوي
ردیف

مانع /سد

1

دنیا و مظاهر آن

بیت

تکرار

،3557 ،3551 ،3951/3 ،347/3 ،3144/2 ،529 ،19/1
2035 ،1765 ،1599/4؛ ،378/6 ،1770 ،1410 ،601 ،175/5

72

3899 ،3152 ،1384
2

خشم و شهوت

334/1؛ 515 ،45/5 ،1705/4

14

3

حسد

256/6 ،764 ،46 /5 ،442/1

11

4

حرص و آرزو

789/6 ،764 ،30/5 ،1705/4

6

5

خیال

2816 ،1080 ،730 ،365/5 ،3383/2 ،72/1

10

6

تن /حواس

،3571 ،3971 ،3901/3 ،3542/3 ،569 ،403 ،391/1
1932 ،470/5

41

7

کثرت /صورت

1380 ،3150/6 ،1669 ،177/5 ،710 ،699 ،688 ،504/1

27

8

عقل

1236/6 ،3212/5 ،3872/3

5

9

نفس /شیطان

2866/5 ،161/54 ،2485/4 ،2916 ،2763 ،2451/2

26

10

کفر

2514/4

1

نکتهاي که موالنا در قالب این استعاره به آن میپردازد ،حرکت ساري و جاري در عالم
هستی است .موالنا اصل را مادر و فرع را فرزند میداند و معتقد است که هر فرعی به سوي
اصل خود بازمیگردد:
ملللادر فلللرزنلللد جلللویلللان ویسلللللت
چشلللم هر قومی به سلللویی مانده اسلللت

اصللللل ها مر فرع ها را در پیسللللت...
کان طرف یک روز روقی رانده اسللت
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روق جنس از جنس خود بللاشللللد یقین

روق جزو از کللل خود بللاشللللد ببین
(مثنوي)894-883 /1 ،

 .3-1-4تحلیل شناختي و بررسي تطبیقي زندگي از منظر شناختي در صحیفۀ
سجاديه و مثنوي
از منظر امام سجاد علیهالسالم و موالنا ،زندگی سفر است .سفري که انسان آن را آغاز کرده
و به سوي هدفی که براي آن خلق شده گام برمیدارد .امام سجاد علیهالسالم پایان این سفر
را لقاي پرودگار میدانند (صللحیفة سللجادیه ،دعاي بیسللت و یکم .)146 /از منظر موالنا نیز
آغاز و انجام این سفر ،خداوند است (مثنوي.)1240/3 ،
آنچه در این باب حائز اهمیت است ،سنخیت نداشتن انسان با موانعی است که انسان را
از هدف بازمیدارد .از سللویی روح انسللان با این دنیا سللنخیت و همخوانی ندارد و از سللوي
دیگر ،حرکت ساري و جاري در نظام ه ستی ،سرانجام ان سان را به سوي ا صل خود سوق
میدهد.
حوزههاي مبدأ این موانع در صحیفة سجادیه ،تعابیري چون دره ،باتالق ،دام ... ،از جمله
حوزههاي ملموس و عینی هسللتند که امام براي نشللان دادن عدم سللنخیت روح با تزاحم و
تکاثر عالم هسللتی بهکار میبرند و موالنا نیز عالوه بر آنکه براي دنیا از عباراتی چون قفس،
زندان ،گلخن و706 ،159/4( ...؛ 1516 ،629،1410 ،601/5؛ 777/1 ،381/6؛ ،711 ،682/2
2117 ،2038/4؛  3642/6و ) ...اسللتفاده میکند و عدم سللنخیت روح را با عالم ماده به این
شکل به تصویر میک شد؛ او سیر حرکت در نظام ه ستی را سفري براي تعالی روح میداند
که در نهایت آن را به مقصد نهایی و هدف غایی میرساند.
در واقع حوزههاي مبدأیی که در صحیفة سجادیه و مثنوي براي زندگی دنیا آمده است،
حوزههاي معنایی -مفهومی چون ضلللیق بودن ،گرفتاري ،تنهایی و ناپایداري را به تصلللویر
میکشند.
بزرگترین مانع انسللان در مسللیر زندگی از دیدگاه امام سللجاد علیهالسللالم ،گناهان و
معا صی (15بار) و از دید موالنا ،دنیا و مظاهر آن ( 72بار) ه ستند .علت ا صلی گناه و غفلت
ان سان ،دنیا و مظاهر آن ه ستند .در ادامه تعمیمهاي معنایی م شترک در باب ا ستعاره زندگی
در صحیفة سجادیه و مثنوي در قالب نمودار ( )2ارائه شده است.
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نمودار .3تعمیمهاي معنايي مشترک استعاره زندگي در صحیفۀ سجاديه و مثنوي موالنا
تنهایي
عدم

نقش

سنخیت با

ابزاری

روح
زندگي دنیا

ناپایداری

ضیق بودن
گرفتاری

 .2-4مفاهیم مرتبط با مرگ
نام زندگی همواره با مرگ همراه اسلللت .مفهومی ناشلللناخته که با وجود اینکه همه آن را
تجربه میکنند ،اما از آنجا که رفتنی بیبازگشت است ،شناخت انسان نسبت به آن را مشکل
کرده است.
در متون عرفانی و دینی از مرگ تعابیر متفاوت و گاه متضللادي دیده میشللود که نشللان
میدهد تجربه افراد از آن ،مشابه نخواهد بود.
در ادامه به بررسی شناختی مرگ از دیدگاه امام سجاد علیهالسالم در صحیفة و دیدگاه
موالنا در مثنوي میپردازیم.

 .1-2-4صحیفۀ سجاديه
 .4-2-1-1استعاره :مرگ خانه است
در صللحیفة سللجادیه ،مرگ منزلی تصللور شللده که میتواند محل انس و الفت یا دار البلی
باشللد« .مانس» و «مالف» اسللم مکان عربی و به معناي محل انس و الفت هسللتند .تعبیر امام
علیهالسلللالم از مرگ به محل انس و الفت ،نشلللان میدهد که براي بندگان مومن خداوند،
مرگ منزل آرامش و قرار است« :وَ اجْعَلْ لَنا منْ صالح الَأَعْمال عَمَالً نَ ْستَبْطئُ مَعَهُ الْمَصیرَ وَ
َسَنَا الذى نَاْنَسُ به ،وَ مَاْلَفَنَا الذى
نَحْرصُ لَهُ عَلى و َْشَک اللحاق بکَ ،حَتى یَكُونَ الْمَوْتُ مَاْن َ
نَشْتاقُ الَیْه» (دعاي چهلم.)226 /
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در دعایی دیگر ،امام علیهالسلللالم از تعبیر «دار البلی» براي مرگ اسلللتفاده میکنند و از
خدوند میخواهند که مرگ بهترین منزل ایشان باشد« :باركْ لَنا فى حُلُول دار الْبلى ،وَ طُول
الْمُقام َة بَیْنَ اَطْباق الثرى ،وَاجْع َل الْقُبُورَ بَع ْدَ فراق الدنْیا خَیْرَ مَنازلنا» (دعاي چهل و دوم/
.)239
در جدول ( )7نگا شتهاي ا ستعاري «مرگ ،خانه ا ست» در صحیفة سجادیه ارائه شده
است.
جدول  .7نگاشتهاي استعاري «مرگ خانه است» در صحیفۀ سجاديه
حوزۀ مقصد

حوزۀ مبدأ

نگاشت عمومي

نگاشت جزئي

مرگ

مکان

مرگ ،مکان است

مرگ خانه است

تعمیم معنایي
ميتواند محل انس و راحتي
انسان (مأنس) یا مکان سختي و
بال باشد (دار البلي)

 .2-1-2-4استعاره :مرگ ،خوراک است
امام علیهالسلللالم در دعاي چهل و یکم ،جان را ظرفی میدانند که آماج تیرهاي مرگ قرار
میگیرد و جامی که زهر مرگ در آن ریخته میشلللود .در معجمالمعانی ،رعاف سلللمی
کشللنده معنا شللده که به صللورت آنی و لحظهاي ،خورنده را میکشللد؛ «تَجَلى مَلَکُ الْمَوْت
ف
ْشََة الْفراق وَدا َ
لقَبْضََها (النفوس) منْ حُجُب الْغُیُوب وَ رَماها عَنْقَوْس الْمَنایا با َْسََهُم وَح َ
لَها منْ ذُعاف الْمَوْت کَاْساً مَسْمُومَةَ الْمَذاق» (دعاي چهل و دوم.)234 /
امام سلللجاد علیهالسلللالم در دعاي دیگري نیز تمامی انسلللانها را چشلللنده مرگ عنوان
ق
میکنند « :سُ بْحَانَکَ قَ ضَ یْتَ عَلَی جَمیع خَلْقکَ الْمَوْتَ مَنْ وَحدَكَ وَ مَنْ کَفَرَ بکَ ،وَ کُل ذَائ ُ
الْمَوْتَ» (دعاي پنجاه و دوم)« .رائق» اسم فاعلی عربی از روق به معناي چشیدن است که در
مورد خوردنیها بهکار میرود و از ملزومات حوزۀ مبدأ؛ یعنی خوراک است.
در جدول ( )8نگا شتهاي ا ستعاري «مرگ ،خوارک ا ست» در صحیفة سجادیه ارائه
شده است.
جدول  .8نگاشتهاي استعاري «مرگ خوراک است» در صحیفۀ سجاديه
حوزۀ مقصد

حوزۀ مبدأ

نگاشت عمومي

نگاشت جزئي

تعمیم معنایي

مرگ

خوراك

مرگ خوردني است

مرگ زهر است

نابودی
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 .3-2-1-4مرگ کمان است
امام علیهالسللالم در دعاي چهل و یکم ،نوعی اسللتعارۀ تصللویري را به تصللویر میکشللند.
ملکالموت ،تیرهاي فراق و جدایی را از کمان مرگ به جان انسلللان روانه میکند« :تَجَلى
ْشََة
مَلَکُ الْمَوْت لقَبْضََها (النفوس) منْ حُجُب الْغُیُوب وَ رَماها عَنْقَوْس الْمَنایا با َْسََهُم وَح َ
الْفراق» (دعاي چهل و دوم)؛ «رمی» به معناي انداختن و اسللهم (جمع سللهم به معناي تیر) از
ملزومات حوزۀ مبدأ ه ستند که با نابودي و جدایی از مفاهیم حوزۀ مق صد (مرگ) نگا شت
شدهاند (جدول (.))9
جدول  .9نگاشتهاي استعاري «مرگ کمان است» در صحیفۀ سجاديه
حوزۀ

حوزۀ

مقصد

مبدأ

مرگ

کمان

کلمات مرتبط باحوزۀ مبدأ
رمي (انداختن)
اسهم (جمع سهم به معنای تیر)

نگاشت عمومي

نگاشت جزئي

مرگ وسیله است

مرگ کمان است

تعمیم
معنایي
نابودی

 .2-2-4مثنوي
 .4-2-2-1مرگ خانه است
موالنا مرگ را خانهاي میداند که نقطة مقابل دنیاسللت و از زبان بالل به توصللیف این خانه
میپردازد:
گ فت ج فت امشللللب غریبی میروي
گ فت نه نه بل که امشللللب جان من

از تبللار و خویش غللایللب میشلللوي
می رسللللد خود از غریبی در وطن

گفت ویران گشلللت تا کند معمورتر
من گللدا بودم در این خللانلله چو چللاه
قصللرها خودمر شللهان را مأنس اسللت

قو مم ا نبلله بود و خللانلله م ختصللللر
شللللاه گشلللتم قصلللر با ید بهر شللللاه
مرده را خا نه خودگوري بس اسللللت

انللبللیللا را تللنللگ آمللد ایللن جللهللان

چللون نللهللان رفللتللنللد در ال مللکللان

مردگللان را ا ین جهللان ب ن مود فر

ظللاهرش زفللت و بلله معنی تنللگ بر
(مثنوي)3527-3539/3 ،
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 .2-2-2-4مرگ آينه است
موالنا مرگ را آینهاي میداند که زشتیها و زیباییهاي هرکس را بدو مینمایاند:
مرگ هر یکاي پسر ! همرنگ اوست

پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست

پیش ترک ،آینه را خوش رنگی ا ست
آنکلله میترسلللی ز مرگ انللدر فرار

پیش زنگی آینلله هم زنگی اسللللت
آن زخود ترسلللانیاي جان! هوش دار

روي زشللت توسللت نه رخسللار مرگ

جان تو همچون درخت و مرگ ،برگ»
(مثنوي)3439-3442/3 ،

 .3-2-2-4مرگ خوراک است
موالنا از حوزۀ حسلللی شلللیرینی اسلللتفاده میکند که یکی از ملزومات خوارک اسلللت و
بدینگونه دلپذیري مرگ را به عنوان حوزهاي انتزاعی به تصویر میکشد:
مرگ شللیرین گشللت و نقلم زین سللرا

چون ق فس هشلللل تن پریللدن مرغ را
(مثنوي)3950/3 ،

و در جاي دیگر میگوید:
ت لخ ن بود پ یش ایشللللان مرگ تن
وارهللیللدنللد از جللهللان پللیللچ پللیللچ
برج ز ندان را شلللکسللللت ار کانی اي

چون رونللد از چللاه زنللدان در چمن
کس ن گریللد بر فوات ه یچ ه یچ
هللیللچ از او رنللجللد دل زنللدانللی اي

کاي دریغ این سنگ مرمر را شک ست

تللا روان و جللان مللا از حبس اسللللت
(مثنوي)1713/1716/5 ،

 .4-2-2-4مرگ ،انسان است
الف -مرگ ،قاضي است
موالنا مرگ را قاضلللی میداند .بهکار بردن کلمة قاضلللی براي مرگ به منظور نشلللان دادن
ا ستیالي مرگ ا ست و اینکه ان سان نمیتواند از چنگال آن رهایی یابد .بهکار بردن کلمات
متناظر با حوزۀ مبدأ؛ یعنی گواه ،حکمگاه و خشم براي بهتر نشان دادن این استیال آمدهاند:
گوشللله گوشللله میجهد سلللوي دوا

مرگ چون قاضلللی اسلللت و رنجوري

 | 78دو فصلنامۀ علمی عرفانپژوهی در ادبیات | سال  | 1شماره  | 1پاییز و زمستان 1400

چون پیللاده قللاضلللی آمللد این گواه

گوا که همی خوا ند تو را تا حکم گاه

جسللللتللن مللهلللللت دوا و چللارههللا

کلله زنللی بللر خللرقلله تللن پللارههللا

عللاقبللت آیللد صلللبللاحی خشلللم آور

چنلد بلاشللللد مهللت؟آخر شلللرم دار
(مثنوي)1713/1716/5 ،

ب -مرگ ،طبلک زن است
طبلک زن بودن مرگ ،هشدار دادن و نزدیک بودنش را یادآوري میکند.
سللللالهللا این مرگ طبلللک میزنللد

گلوش تلو بلیللگللاه جلنللبللش ملیکللنللد

گویللد انللدر نزع از جللان آه ،مرگ
ا ین گ لوي مرگ از ن عره گرفللت

این زمللان کردت ز خود آگللاه مرگ
طبل او بشلللکافت از ضلللرب شلللگفت

در دقللایللق ،خللویللش را دریللافللتللی

رمللز مللردن ایللن زمللان دریللافللتللی
(مثنوي)773-776/3 ،

ج -مرگ ،واعظ است
مرگ همسللللایلله مرا وا عظ شللللده

کسللللب و دکللان مللرا بللر هللرم زده
(مثنوي)442/6 ،

جدول ( )10نگاشتهاي استعاري مربوط به مرگ را در مثنوي موالنا نشان میدهد.
جدول  .10نگاشتهاي استعاري مربوط به مرگ در مثنوي
حوزۀ
مقصد

حوزۀ
مبدأ

کلمات متناظر با
حوزۀ مبدأ
قصر ،تنگ،
وطن ،مانس

آینه

رخسار ،رنگ

روبهرو شدن انسان با
خویشتن خویش

خوراك

شیریني
تلخي

حس کردن مرگ با
تمام موجودیت فرد

انسان

دستگیر کردن،
خشم داشتن،
طبل زدن،
موعظه کردن

سلطه ،نزدیکي،
پندآموزی

خانه

مرگ

مفاهیم مرتبط به حوزۀ
مقصد

نگاشت
عمومي
مرگ مکان
است
مرگ ابزار
است
مرگ
خوردني
است
مرگ انسان
است

آرامش

نگاشت جزئي

بیت

مرگ خانه است

3527/3

مرگ ابزار است

3439/5

مرگ شیریني است

3950/3
1713/5

مرگ قاضي است
مرگ طبل زن است
مرگ واعظ است

442 /6
773/6
3984/3
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 .3-2-4تحلیل شناختي و بررسي تطبیقي مرگ از منظر شناختي در صحیفۀ سجاديه
و مثنوي
مرگ به عنوان مفهومی انتزاعی و تجربهاي همگانی و غیرقابل بازگشلللت ،بخش مهمی از
آموزههاي دینی و عرفانی را به خود اختصاص داده است .آنچه بدیهی است تجربه متفاوت
افراد از مرگ ا ست که تعابیر مت ضاد در مورد آن ،بهرو شنی این امر را به ت صویر میک شد.
نمودار ( ،)4تعمیمهاي معنایی مشلللترک در باب مرگ در صلللحیفة سلللجادیه و مثنوي را به
تصویر میکشند.
نمودار  .4تعمیمهاي معنايي مشترک استعارههاي مربوط به مرگ در صحیفۀ سجاديه و مثنوي
استیال

نابودی

ابزار

نزدیکي و هشدار

مرگ کمان است

مرگ زهر است

مرگ قاضي است

مرگ طبلزن است

مرگ واعظ است

مرگ آیینه است

مرگ خانه است

جمعبندي و نتیجهگیري
یافتههاي این پژوهش ن شان میدهد که زندگی و مرگ به عنوان دو مفهوم انتزاعی ،جایگاه
ویژهاي در متون عرفانی و دعایی دارند .بررسی این دو مفهوم از دیدگاه شناختی در صحیفة
سجادیه امام چهارم-امام سجاد علیهال سالم -به عنوان سومین کتاب ارز شمند شیعه پس از
قرآن و نهجالبالغه و مثنوي موالنا به عنوان مهمترین اثر عرفانی منظوم ادبیات فارسی ،نشان
میدهد که در هر دو اثر ،زندگی و مرگ به عنوان دو مفهوم درهمتنیده ،چیزي جداي از
انسلللان و موجودیت او نیسلللتند .حرکت و صلللیرورت دو مفهوم شلللناختی مهم در رابطه با
زندگی در صحیفة و مثنوي میباشند .از سوي دیگر ،نوع انتخاب انسان در مواجهه با موانع
راه عبودیت و عاشلللقی ،او را همسلللنخ دو مقصلللد متفاوت خواهد کرد و در نهایت هنگام
مرگ ان سان با موجودي که خود ساخته مواجه خواهد شد .که این رویارویی خو شایند یا
ناخوشایند میباشد.
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