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Abstract  
Metaphor is an integral part of the thought process in humans, and anger is 
also one of the most powerful emotions in humans that has many positive and 
negative consequences. Molavi, a thoughtful poet with good taste and 
expression, explains the various dimensions of anger to the audience in the 
spiritual Masnavi. This article answers these questions to investigate anger in 
Rumi's Masnavi based on Lakoff's conceptual metaphor theory: What images 
are formed around the axis of anger? What are the conceptual metaphors of 
anger in Rumi's Masnavi? How are the reasons for anger and its solutions 
explained in Rumi's Masnavi? What are the consequences of anger and its 
symptoms? The research method is content analysis through which the whole 
of Rumi's Masnavi has been examined with the subject of anger. The main 
discussion has four axes in which conceptual metaphors are analyzed in 
relation to the physiology of anger, the image of anger, the causes of anger, 
its treatment methods, and the results of anger in Rumi's Masnavi. 

Keywords: Review and Analysis, Rumi's Masnavi, Conceptual 
Metaphor, Anger. 
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 لیکاف فهومیم استعارة نظریۀ بر تکیه با مولوي مثنوي در خشم تحلیل

 ایران اراك، اراك، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار،   امیدعلی الهحجت

  چکیده
ــتعاره ــان در تفکر فرآیند از ناپذیريجدایی بخش اس ــت انس ــم. اس   وجود در قدرتمند هايهیجان از یکی نیز خش

  علماي از يبسیار  نظر که است  موضوعی  خشم  تبیین. دارد همراه به زیادي منفی و مثبت پیامدهاي که است  آدمی
.  دارند زمینه این در هاییدیدگاه هرکدام و اســت داشــته معطوف خود به را شــناســانروان و اندیشــمندان اخالق،
می انبی خود مخاطبان براي را خشم  از گوناگونی ابعاد خود اشعار  در بیان و ذوق خوش و اندیشمند  شاعر  مولوي

  این گويخپاســ لیکاف مفهومی اســتعارة نظریۀ بر تکیه با مولوي مثنوي در خشــم بررســی هدف با مقاله این. دارد
ستعاره  است؟  گرفته شکل  خشم  محور حول تصاویري  چه: است  سؤاالت    مولوي مثنوي در خشم  مفهومی هايا
  آن بروز هاينشانه و خشم نتایج است؟ شده تبیین چگونه مولوي مثنوي در آن راهکارهاي و خشم  دالیل کدامند؟
ــت محتوایی تحلیل تحقیق، روش کدامند؟ ــوع با مولوي مثنوي تمام که اس ــم موض ــی مورد خش   گرفته قرار بررس

ست  صلی  بحث. ا ستعاره  آن در که دارد محور چهار ا شم،  فیزیولوژي با ارتباط در مفهومی هايا صویر  خ شم،  ت   خ
 .است گرفته قرار تحلیل مورد مولوي مثنوي در خشم نتایج و آن درمان هايراه و خشم دالیل

  .خشم مفهومی، استعارة مولوي، مثنوي تحلیل، و بررسیها: کلیدواژه
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 مقدمه 
ــتم، نظری ــدن کتابی به نام   ۀاواخر قرن بیس ــته ش ــتعاره با نوش ــر اس ــتعاره«معاص هایی که  اس

ــاس آن ــیک   ظریه، دیدگاه   این نال طرح یافت.   مج » 1کنیمها زندگی می  براسـ هاي کالسـ
ــتعاره تنها در کالم ادبی و براي     ــد که جایگاه اس ــید و مدعی ش ــتعاره را به چالش کش اس

ها جاي دارد و در خدمت بلکه در زبان روزمره و نظام مفهومی انسان  ،زیبایی سخن نیست  
ه  ارد کساختاري استعاري د   ،دستگاه فکري انسان   ،گیرد. به عبارت دیگرشناخت قرار می 

بدون اســتفاده از اســتعاره قادر به شــناســاندن منظور خود به دیگران و حتی زندگی کردن 
ست. به این ترتیب پس از طرح این دیدگاه  ستعاره باز می    ،نی ضایی براي ا و حالتی   ودش ف

از محدوده متون ادبی و بالغی  شود و استعاره  میها پیدا رایج و همگانی در زندگی انسان 
ستعاره با شناخت و فهم  آن شود. از خارج می سروکار دارد به   2جا که در دیدگاه جدید، ا

 دهند. می» استعارة مفهومی«آن، عنوان 
مطرح کردند، این بود که اســتعارة  3منظور از اســتعارة مفهومی که لیکاف و جانســون

ستعاري تجلی می      صورت ا ست که در زبان به  ها نیابد. آمفهومی امري ذهنی و انتزاعی ا
ها وجود دارد که براســاس آن اي در اذهان مردم و زندگی آنتقد بودند که مفاهیم پایهمع

ــورت ــکل میمفاهیم، صـ ــون معتقد بودند ما هاي زبانی متفاوت شـ گیرد. لیکاف و جانسـ
ــتفاده می     جهان را از راه تجربه درك می   ــتعاره اسـ یم و کنکنیم و براي بیان مفاهیم از اسـ

سنتی، پایه  ستعاره   برخالف بالغت  ساس ا ستعاره، ل ها، مفاهیم هستند، نه واژه و ا زوماً ها و ا
ــاس زمینۀ تجربه  ــت، بلکه براس ــابه نیس ــاس تش  هاي محیطی ما، بین دو حوزة مفهومیبراس

شکل می  سون،  متفاوت  صورت که  1389گیرد (لیکاف و جان  ةهمواره یک حوز). بدین 
ــط یک حوز ــطال عینی ملموس می ةذهنی توس ــود و از اص حات یک حوزه براي تبیین  ش

ــتفاده می ةیک حوز ــود. دیگر اس ــتعارهنظریهش وان عینی، عن ةبه حوز پردازان این نوع اس
ــد ةحوز« ذهنی، عنوان ةو به حوز »4حوزه مبدأ« اند و به ارتباطی که میان این داده» 5مقصـ

 گویند. می »6نگاشت«شود دو حوزه به صورت یک گزاره، برقرار می

                                                           
1- Metaphors We Live By 
2- Conceptual Metaphor 
3- Lackoff, G. Johnson, M.  
4- Source Domain 
5- Target Domain 
6 - Mapping 
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ستعار    سی ا شتار  تواند جنبههاي مفهومی میبرر هاي پنهان زبان را فراتر از گفتار و نو
آشــکار کند و متوجه شــد که در زبان، جهت ســاختن عبارات و کلمات، اشــتراکات     

اي در حوزة مبدأ عبارات استعاري  هاي فرهنگی نقش عمدهبنیادین، زیاد است و تفاوت 
 و کنایی دارد.

 . بیان مسأله و سؤاالت پژوهش1
ستعارة مفهومی، مفهوم  ب شدن نظریۀ ا ستعاره  ا مطرح  شخص سازي عواطف در قالب ا   ها، ت

اي پیدا کرد. عواطف و زبان با هم ارتباط دارند. توجه به رابطۀ عواطف و         و جایگاه ویژه  
شمه می     سرچ شه  سات او     «گیرد که زبان از این اندی سا شر همواره از افکار و اح ارتباطات ب

ن گذارد و هم از آناخت و عواطف هم بر تعامالت اجتماعی تأثیر میپذیرد و شــتأثیر می
سأله تأثیر می ست که عواطف را وارد مطالعات زبان گیرد. این کل م سی می   اي ا » ندکشنا

 ).1390(افراشی، 
ا هبه عنوان یکی از عواطف و هیجانات آشــکار و پرکاربرد در زندگی انســان» خشــم«

ــویرپردازي و هم      در مثنوي معنوي مورد توجه خا   ــتمایۀ تصـ ص مولوي بوده که هم دسـ
 هاي تعلیمی و اخالقی قرار گرفته است.ابزاري براي بیان آموزه

ستعاره      ساس ا شم در مثنوي مولوي برا ست که خ هاي مفهومی هدف این پژوهش آن ا
ترین سؤاالت تحقیق به این شرح است: خشم در     نهفته در آن تحلیل و بررسی شود و مهم  

هاي درمان آن در مثنوي چیســت؟ هاي خشــم و راهلوي چه تصــویري دارد؟ علتنگاه مو
ــم بنابر نظرات مولوي در مثنوي چه می  ــود و زیان خش ــتعاره س ــد؟ کدام اس اي هتواند باش

 برانگیز وجود دارد؟هاي مولوي دربارة این هیجان چالشساخت سخنمفهومی در ژرف

 . پیشینۀ پژوهش2
شمند  سیاري از گزاره   مثنوي مولوي اثر ارز ست که ب هاي عرفانی، اخالقی، اجتماعی،  ي ا

اي ههاي بســیاري در ارتباط با این گزارهخورد و پژوهشفرهنگی و... در آن به چشــم می
شطح در مثنوي (علی     ست از جمله:  شده ا صغري،  مختلف انجام  سد   1388ا شک و ح )، ر

مولوي (فالح تفتی،   )، اشــــارات اجتمــاعی در مثنوي 1390در مثنوي مولوي (محبی، 
شناسی    هاي مطرح در روانبررسی و تحلیل محتواي مثنوي مولوي براساس مقوله   )،1381

)، تحلیل شناختی استعارة مفهومی جمال 1391(سلمانی،  هاي تربیتی آناجتماعی و داللت
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شمس (عالمی،   شمس      1395در مثنوي و دیوان  ستعارة مفهومی نور در دیوان  سی ا )، برر
سازي عشق )، مفهوم1396)، استعارة مفهومی باغ در دیوان شمس (اسکویی، 1389(بهنام، 

 ) و... .1397زاده پاشا، در غزلیات شمس (ولی

 . روش پژوهش3
ست    ست و تا جایی که نگارنده ج شم در  روش پژوهش، تحلیل محتوایی ا وجو کرده، خ
 ست. قرار نگرفته امثنوي مولوي از نظر استعارة مفهومی لیکاف مورد بررسی و تحلیل 

 . بحث اصلی4
ــم   هیجان ــم. خش ــادي، عالقه و خش ها انواع مختلفی دارند که عبارتند از: ترس، نفرت، ش

سمی و روانی بروز می     شدن با تهدید عاطفی، ج ست که هنگام مواجه  ند. کهیجان مثبتی ا
سان یکی از عمده شان،   ترین حاالت و رفتارهاي هیجانی ان ضاي نیازهای شم  ها براي ار و  خ

ــت که می  ــگري اس ــد و از جهاتی   پرخاش ــته باش تواند پیامدهاي ناگواري را به همراه داش
مانی      نابســــا یاري از جرائم،  ــ نگ    ریشــــه بسـ فات و ج توان در این امر ها را می ها، انحرا

وجو کرد. موضــوع خشــم اهمیت خاص خود را دارد؛ از یک طرف، آثار مثبت و جســت
سترده  سان ها چه در دنیا و چه در آخرت     اي در پیامدهاي مهم و گ شت ان سرنو زندگی و 

یان      هاي منفی و ز مد یا ــقوط و        دارد و از طرف دیگر، داراي پ مل سـ عا که  باري اســـت 
 شود.ها میگمراهی انسان

دهد تا از خود در مقابل صــدمات و خطرهاي عاطفی و خشــم مناســب به ما امکان می
چه   اینکه ما هنگام خشم دست به  جسمی محافظت کنیم. خشم، یک مشکل نیست، بلکه      

 آفرین باشد. اقدامی بزنیم، ممکن است مشکل
ي هامایهموضــوع خشــم در مثنوي معنوي بســیار مورد توجه مولوي اســت و تحلیل بن

ست و با       ذهنی آن می شم پرداخته ا سیر خ شود. مولوي بارها به تبیین و تف تواند مفید واقع 
ــود و زیان این         آگاهی زیادي که در این زمینه دارد،     ــد دارد مخاطبان خود را با سـ قصـ

 ها آشنا کند. هیجان قدرتمند و فطري انسان
که آگاهی   کندتحلیل خشم در مثنوي براساس نظریۀ استعارة مفهومی این نکته را روشن می    

و مهارت مولوي در این زمینه قابل تأمل است و بسیاري از تصاویر شعري او در ارتباط با خشم و  
هاي تعلیمی در این باره با مفاهیم بنیادین اســـتعاري خشـــم تناســـب دارد. این پژوهش در  آموزه
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  هايعلت«، »خشم  تصویر «، »آن بروز هايراه و خشم  هاينشانه  و فیزیولوژي«چهار محور اصلی  
 کند.مولوي تحلیل می مثنوي در را» خشم نتایج«و » آن درمان و خشم

 هاي بروز آن در مثنوي مولويو راههاي خشم . فیزیولوژي و نشانه4-1
جِ تحلیل ما با نظریۀ عامیانۀ رای«نویســد: هاي مفهومی خشــم میلیکاف در تفســیر اســتعاره

شــود: اثرهاي فیزیولوژي خشــم عبارتند از: افزایش گرماي بدن، اثرهاي خشــم شــروع می
ــطراب و تداخ    ــویش و اض ــار ماهیچه ها) تش ــار خون و فش ــار داخلی (فش ل با افرایش فش

 ). 1395(لیکاف، » ادراك حسی دقیق
ي اها حاکی از آن است که بدرفتاري و اهانت کالمی دیگران غالباً عامل عمدهبررسی

شمگین می      ست. وقتی فرد خ شم ا ند و کشود، معموالً الگویی فزاینده پیدا می در بروز خ
وي شــود ت قتواند موجب تحریکااهمیت میاي خفیف یا کالمی بیدر نتیجه حتی ضــربه

شمگین با کوچک       1376(پورافکاري،  سمپاتیک در فرد خ ستم  سی فعال  ترین تحریکی). 
ــتی مانند برانگیختگی، برافروختگی، تغییر    می ــله تغییرات زیس ــلس ــود و موجب یک س ش

سمت      رنگ، تپش قلب و... در فرد می شده او را به  صبانیت فرد  شود. همین امر موجب ع
 ).1381، کشاند (مراديابراز خشم می

و با تفسیر  پردازدمولوي با آگاهی از این عالئم فیزیولوژي به تفسیر و تحلیل خشم می
شم خود را مدیریت کند.   شانه این عالئم تالش دارد که مخاطب خ اي هوي در مثنوي به ن

شعار خود، آن    شم توجه دارد و در البالي ا صف می بروز خ کند. یکی از ها را به خوبی و
 م در مثنوي رو برگرداندن است:هاي خشنشانه

ـاد          خیال در ـ ـ ـت ـ ـ ـرد    اف ـ ـد    از م ـ  او ج
 

ـن         ـی ـ ـگ ـ ـد  خشم ـد     زود ش ـی ـردان  رو گ
 

 1 )2030/ 2(مولوي، 

 در بیتی دیگر هم به این حالت شخص خشمگین اشاره دارد:

ـش    ـوی ـنه    در خ ـی  مرد زشت آن دید آی
 

ـد          رو  ـی ـردان ـگ ـ ـرد  خشم و آن از ب  ک
 

 )3346/ 1(مولوي، 

                                                           
 قم قبل از ممیز شماره دفتر مثنوي و رقم بعد از ممیز شماره ابیات است.در ارجاع ابیات ر -1
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 کند:هاي خشم را چنین وصف میمولوي یکی دیگر از نشانه

 ایـن گـفـت  سـراقـه   بـا  حـارث  چـونـک  
 کشــید او دســت ز خشــمین خود دســت
 شـد  بــبــریــده        ازو ایــمــانــی        رحــم  

ـاه    ـارگ ـت    خشم ک ـش ـن    و گ ـی  وريک
 

 لعین آن شد خشمـــگـــین عـــتـــابـــش از 
ـون   ـفـت     ز چـ ـ  دل درد اوش گـ ـد رس  ی
ـن   ـی      کـی ـطـان ـرو  شـی ـده      ب ـچـی ـی  ـد ش پ

ـه        ـن ـی ـ ـل  دان ک ـري    و ضالل اص ـاف  ک
 

 )112/ 4(مولوي، 

ــم  ــم به درك جسـ ــی فیزیولوژي خشـ کند. به باور مداريِ مفهومی کمک میبررسـ
سم «لیکاف  ستند که از ظرفیت هاي زبانیمداري مفهومی، مؤلفهج ستیِ ب اي ه دن هاي زی

 »ی و محیط اجتماعی نشـــأت گرفته و در زبان بازتاب دارندهاي جســـمانانســـان، تجربه
 ).1389(لیکاف، 

هاي خشم، حرکات و رفتارهایی است که افراد در حالت یکی دیگر از بارزترین نشانه 
دهند. یکی از این رفتارها گرفتن گریبان دیگران و درگیري عصــبانیت از خود نشــان می 

 فیزیکی است:

ـد  خشم ز او ـش       آم ـان ـب ـری ـرفت  گ  گ
 

 ناشکفت رویش به زد مـــشـــتی چـــنـــد 
 

 )2314/ 3(مولوي، 

ــانه ــانبا توجه به فیزیولوژي و نش ــت،  هایی که در عالم واقع نش ــم افراد اس دهندة خش
ستعاره  شکل می ا ضرب هاي مفهومی هم  نی هار  فال«ها و عباراتی از قبیل المثلگیرد. مثالً 

 »ا بخوره، از عصـــبانیت افســـار پاره کرده و...خواد آدم رگیره، میشـــده، فالنی پاچه می
ست که      شم ا ستعارة مفهومی خ شم حیوان درنده «همگی ناظر بر ا ست خ  این مفهوم». اي ا

اي هاســتعاري از عالم واقعی گرفته شــده اســت. تأمل در رفتار و عادات و گفتار انســان   
زند نه یات سر مخشمگین به این نتیجه استعاري منجر شده است که این حرکات از حیوان

ــان. یادآور می ــود که از انس ــتعارة مفهومی تأکید بر انگیزش  «ش ــول نظریۀ اس یکی از اص
). در تشریح بیشتر شباهت رفتاري افراد خشمگین      1389(لیکاف، » ها است تجربی استعاره 

ست که در مثنوي به آن            با حیوان درنده، حمله شیا ا ستن ا شک شمگین یا  شدن فرد خ ور 
 هاي خشم است:ها از دیگر نشانهاست. پرت کردن اشیا و شکستن آناشاره شده 
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ــوزن زد زمین بر ــم از سـ ــتاد  خشـ  اوسـ
 

ـت     ـف ـم    در گ ـال ـی    ع ـس ـن  را ک  فتاد ای
 

 )3000/ 1(مولوي، 

 ور شدن به دیگري و دست خاییدن:یا حمله

ـان      او ـصـات ـا  داد عـ ـش   ت ـی ـدیـت   پ  آم
 

ــا   آن  ــصــ  زدیت وي بر هم خشم  از عــ
 

 )2141/ 1ولوي، (م

ـت  ـدن      دس ـی ـای ـتندي    خ ـرف  خشم ز گ
 

ــک   ــیـ ــیب لـ  چشم به ندیدندي خود عـ
 

 )3345/ 1(مولوي، 

 هاي خشم در مثنوي تنبیه کردن دیگران است:از دیگر نشانه

ـاهـی       ـادشـ ـ ـر  پ ـمـی    ب ـدی  کـرد  خشم ن
 غـالف  از بـیـرون   شـمـشـیـر     شـه  کـرد 

 

ـت    ـواس ـا  خ ـرآرد  وي از ت  ردگ و دود ب
ـا    ـ ـد    ت ـ ـر    زن ـ ـزاي    وي ب ـ  خالف آن ج

 

 )2934/ 4(مولوي، 

 و در این بیت:

 خشــم ز را زاهد مرد کشــتن خواســت
 

ـرد   ـد  م ـت    زاه ـش ـان     گ ـه ـن  پشم زیر پ
 

 )3501/ 5(مولوي، 

شانه      شده، ن شاره  شم برمی با تأمل در ابیات ا  شمرد حاکی از هایی که مولوي براي خ
صویرپردازي او   ست و از این حاالتی        ارتباط ظریف ت شم ا ستعارة مفهومی خ شم با ا از خ

هره برد. توان بهاي مرکزي این هیجان میکند براي توضیح استعاره  که براي خشم بیان می 
 ) خالصه کرد.1توان در نمودار (فیزیولوژي خشم در مثنوي را می
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 . فیزیولوژي خشم و رفتارهاي ناشی از آن در مثنوي مولوي1نمودار 

 

صلی را        ابر آنچه آمد، نظریۀ عامیانۀ واکنشبن ستعارة ا ساس ا شم، ا هاي فیزیولوژي خ
د. به کندهد که تناظرهايِ مفصلِ میان حوزة مبدأ و حوزة هدف را توصیف میتشکیل می

توانیم ببینیم که چرا روابط متنوعی میان عبارات برقرار است. نگاه  ها میکمک این تحلیل
ستعاراتی که ح  ست که     کلی به ا شکل گرفته، نمایانگر این ا شم  یک » شم خ«ول محور خ

سب تولید می شود، زیرا واکنش عاطفه منفی تلقی می ، به ناتوانی کندهاي فیزیولوژي نامنا
 شود و بدتر از همه براي دیگران خطرناك است. در رفتار منجر می

 . تصویر خشم در مثنوي مولوي4-2
ذهن مخاطبان تصاویر شعري قابل تأملی دربارة    مولوي براي روشن شدن مفهوم خشم در   

شتر برگرفته از تجربه      صاویر بی شم دارد. این ت سمانی متعارف و محیط زندگی خ و  هاي ج
 جامعه است. یکی از این تصاویر آن است که او خشم را به آتش تشبیه کرده است:

ـش     ـم ـش ـش  خ ـی  آت ـد م ـت  در زن  رخ
 

 بال تیر کــــــــنــــــــدمــــــــی رد او حلم 
 

 )2496/ 2(مولوي، 

ــت که به گونه         ــویري اسـ ــم به آتش تصـ ــببیه خشـ هاي مختلف در زبان روزمره و   تشـ
شه،  از عصبانیت مثل اسپند رو آتی«هایی از قبیل المثلخورد. ضربها به چشم میالمثلضرب

 ناظر به این تصویر خشم در ذهن مردم است. » بدجور جوش آورده، آمپرش زده باال و...

تنبیه و مجازات 
دیگران

حرکات نامتعارف 
با دست

روي گردانیدن

پرت کردن اشیاء

دست به گریبان 
شدن با دیگران
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 چند جاي دیگر خشم را به آتش تشبیه کرده است:مولوي در 

 شد حـلـم   هـم  شـمـا   از خـشـم   آتـش  
 

ـمـت      شد علم هـم  شـمـا   از جـهـل   ظـل
 

 )2562/ 2(مولوي، 

 پـسـر اي خــشـم آتــش  و حــلــم     آب
 

 صرب بـگـشـایـی     چـو  بـیـنـی    حـق  ز هـم  
 

 )852/ 1(مولوي، 

ند دیگر آتش    مان ــم  یادي هم      ها براي ز آتش خشـ ما خطرات ز ندگی الزم اســـت، ا
ستعارة مفهومی      می شد. ا شته با ست   «تواند به همراه دا شم حرارت ا ساس گزاره » خ هاي ا

هاي مختلف بیان شده است. بنیان این استعاره از فیزیولوژي    ذکر شده است که به صورت   
 یابد. خشم است که هنگام خشم و عصبانیت گرماي بدن افزایش می

س  ست که    تعارهاز دیگر ا شم وجود دارد این ا شم نیروي  «هاي مفهومی که دربارة خ خ
ست    ست. مولوي        ». شدید ا شعري مختلف در مثنوي بروز یافته ا صاویر  ستعاره در ت این ا

خشم را از جهت فراوانی و قدرت به دریا تشبیه کرده است تا به این روش، تصویري گیرا 
 از خشم ارائه دهد:

 گوش کرد شـه  از چـو  را یـارش  خـبـث  
 

ـان  در  ـاي  زم ـمش    دری ـش  کرد جوش خ
 

 )1011/ 2(مولوي، 

 نوي هاي مختلف براي تفسـیر خشـم در مث  بهنکتۀ قابل توجه در ارتباط با انتخاب مشـبه
این است که مولوي با ذهن وقاد و پویاي خود، متناسب با فضا و زنجیرة کلمات، دست به 

ــاویر نو می ــمن تأثیرگخلق تص ــگردها  زند که ض ــم را به ش ذاري بهتر، ابعاد مختلف خش
ــان   ــیلۀ باد نش ــم را به وس ــیر کند. در جاي دیگر نیز قدرت خش مختلف براي مخاطب تفس

 برد:کار میداده است و اضافه تشبیهی باد خشم را به

ــم باد ــهوت باد و خش ــاد ش ــــــ  آز بــــ
 

ـــرد  ـــه را او بــــ ـــل نبـــود کـــ ــاز اهـــ  نمـ
 

 )3796/ 1(مولوي، 
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ب با کار رود و متناســتواند در عبارات و تصــاویر مختلف بهین، یک اســتعاره میبنابرا
ــم ــته و جسـ انگاري و تأثیرپذیري از فرهنگ و اجتماع کدهاي متفاوتی در یک زبان داشـ

باشـــد.        ماً در حال زایش و تولد  ند یک   هاي متعارف زبان که می     تعداد عبارت  «دائ توان
). 1395(لیکاف، » عیاري براي زایایی اســتعاره اســتاســتعارة معین را رمزگذاري کنند، م

 توانند استعارة مفهومی را تفسیر و تبیین کنند. هاي یک زبان میهمچنین عبارات و واژه
نکته قابل تأمل در بیت باال، آوردن خشم و شهوت در کنار هم است که از نظر تحلیل 

شباهت    ستعارة مفهومی، این دو کلمه  سی مفهوم  هاي زیادي با هم داا رند. لیکاف در برر
ي  هاشــهوت یک مفهوم پیچیده اســت که از طریق نظامی از اســتعاره«نویســد: شــهوت می

شــهوت غذا اســت: تشــنه جنس  «هایی از قبیل (همان). اســتعاره» شــودمفهومی فهمیده می
ــتهاي زیادي به او دارم، آب از لب و لوچه او راه افتاد و   ــت، اش ــهوت  «، ...»مخالف اس ش

ست، چته به         حیو شکارهاي متنوع ا سته در فکر  شی، او پیو ست: به من چنگ نزن وح ان ا
ــه  «،  ...»اي و جوون فالنی افتاده ــت: دلم براي او لک زده، او دو آتیشـ ــهوت گرما اسـ شـ

 و... . » شهوت قمار است«، »شهوت دیوانگی است«، ...»است، فالنی یه تیکه یخه و 
ــت که یک واقعیت فوق      ــتعاره      لیکاف معتقد اسـ اي  ه العاده جالب دربارة مجموعه اسـ

 هاي مبدأهاي مبدأ آن به طرز قابل توجهی با حوزهمربوط به شهوت وجود دارد که حوزه 
شم هم  شخص         خ شباهت زیادي با هم دارند. یک  شهوت  شم و  شانی دارد. بنابراین، خ پو

ــم و   می ــم تحلیل رود یا اینکه خش ــهوت و هم بر اثر خش ــهوت او را  تواند هم بر اثر ش ش
ــم می  ــهوت هم خش ــود. به نظر لیکاف دیوانه کند. هم ش اط  ارتب«تواند از کنترل خارج ش

وجه یک ارتباط تصادفی   سازي ما از شهوت به هیچ  سازي ما از خشم و مفهوم  میان مفهوم
 (همان).» و نامنظم نیست و همین ارتباط پیامدهاي اجتماعی مهمی دارد

 آورد:ا در کنار هم میمولوي در جایی، خشم و شهوت ر

 احـول کند  را مـرد  شـهـوت   و خــشـم   
 

ستقامت  ز  ــد مبدل را روح ا ــنـــ ـــــ  کـــ
 

 )333/ 1(مولوي، 

ــت « ــم حیوانی درنده اسـ ــت که در زبان روزمره و  » خشـ ــتعارة مفهومی اسـ دیگر اسـ
ستفاده قرار می المثلضرب  شم     ها و عبارات کنایی مورد ا شان از وجهۀ منفی خ گیرد که ن
خواد آدم رو گاز بگیره، مثل ســگ از عصــبانیت هار شــده، می«ر مخاطبان اســت و در نظ
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ــادیق روزمرة ...» خواد مثل گرگ آدم رو تیکه پاره کنه و گیره، میپاچه می از جمله مص
ــتعارة مفهومی  ــت. اسـ ــم حیوانی درنده«آن اسـ ــت خشـ ــم » اسـ در مثنوي مولوي به چشـ

 تشبیه کرده است: خورد؛ به طوري که وي خشم را به کژدممی

ــا ــارزار ببینی آنجــایی بر ت ــــــــ  خـــــ
 

 مـــــار ز پـــــر و خشــم هايکژدم ز پر 
 

 )3542/ 4(مولوي، 

 کند که خشم از اوصاف حیوانات است:مولوي به صراحت در بیتی اشاره می

ـر     ـه ـ ـت  و م ـف  رق ـی     وص ـان ـس ـود  ان  ب
 

ــم  ــهوت و خشـ ــف شـ  بود حیوانی وصـ
 

 ) 2436/ 1(مولوي، 

ـر  کـوي  سـگـان   چـون   و مهیب خشم پ
 

 غـــریــــــب دلــــــق در افتادنـــد انـــدر 
 

 )1137/ 2(مولوي، 

 مولوي در جاي دیگر خشم را به شیر تشبیه کرده است:

ـوي    ـ ـر     ب ـی ـ ـدي  خشم ش ـاز  دی ـرد  ب  گ
 

 گـرد  انــبــاز     حــذر   و مــنــاجــات       بــا   
 

 )389/ 3(مولوي، 

شده،        شبیه  شم به آن ت صاویري که خ شم را از این    » پرده« از دیگر ت ست. مولوي خ ا
 شود به پرده تشبیه کرده است: جهت که مانع دید و فهم درست می

 را چشم آن چـــراغ ایـــن افـــزود ظلمت
 

ـت        خدا چون  ـاش ـم ـگ ـرده  ب  را خشم پ
 

 )2755/ 3(مولوي، 

ــتعاره ــتفاده  یکی از اس ــم مورد اس هاي مفهومی که در گفتار روزمره در ارتباط با خش
زدي خونش در نمیاد، خون کارد می«عبارات ». خشم، مانع است «گیرد این است:  ر میقرا

شو گرفته و...    شم ست. مولوي هم به خوبی بر   » جلوي چ ستعارة مفهومی ا برگرفته از این ا
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ــبیه کرده و بیت زیر هم مؤید مانع بودن   ــم واقف بوده و آن را به پرده تشـ مانع بودن خشـ
 خشم است:

ـت   می شیر ـف ـر  زا گ ـزي    س ـی  خشم و ت
 

 بـسـت چشم   بـر  عـدو  گــوشـم    ره کــز   
 

 )1092/ 1(مولوي، 

هایی که مولوي در تصــویرآفرینی با خشــم دارد، این اســت که تشــبیه  یکی از زیبایی
ستفاده می    المعانی میموقوف شبیه دیگر ا شبیه از ت ند. مثالً کآورد؛ یعنی براي درك یک ت

 در بیت زیر:

شمم  گـــــردن حلمم تیغ ســـــت  زده خ  ا
 

 آمده است رحمت چـو  من بـر  حـق  خشم 
 

 )3800/ 1(مولوي، 

شم «ترکیب  سوس می » تیغ حلم«در کنار » گردن خ شود. عالوه بر این،  ملموس و مح
 در بیت». خشم حیوانی درنده است  «همسو است با استعارة مفهومی    » گردن خشم «آوردن 

 آورد:المعانی میزیر تشبیه موقوف

 گشــت وقت دل در هســت چراغی یک
 

ـت   ـم   وق ـش ـرص  و خ  طشت زیر آید ح
 

 )3960/ 5(مولوي، 

خشم را به طشت تشبیه کرده است که عقل را که مانند چراغ است در زیر خود پنهان      
همســویی دارد. » خشــم مانع اســت«کند. این تصــویر از خشــم نیز با اســتعارة مفهومی می

اویر م در مثنوي این نکته مشخص شد که این تصبنابراین، با واکاوي و تحلیل تصاویر خش
ستعاره  سو و در تعامل است. در بیت زیر   هاي مفهومی که دربارة خشم وجود دارد، هم با ا

 که خشم به زندان ارتباط داده شده، بیانگر مانع بودن خشم است:

ــر  چون ـــ ــامـ ـــ ــد بندي اهبطوا بـ ــدنـ  شـ
 

 شدند  خرسندي  و حرص و خشم  حبس 
 

 )926/ 1(مولوي، 
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ها است و نه محدود به ادبیات و تصاویر شعري، بلکه استعاره استعاره نه محدود به واژه
ــت که براي درك ملموس و عمیقاز ویژگی تر مفاهیم براي هاي نظام مفهومی ذهن ما اس

هاي مفهومی خشــم در ارتباط با تصــویرهاي  بشــر بســیار مفید و تأثیرگذار اســت. اســتعاره
 )  ارائه شده است.2در نمودار ( شعري مولوي از خشم

 هاي مفهومی در تصاویر شعري خشم در مثنوي مولوي. استعاره2نمودار 

 
 
 هاي خشم و درمان آن در مثنوي مولوي. علت4-3

ست؛      عوامل متعددي می شود و توجه به این عوامل مهم ا شم  تواند باعث ایجاد و بروز خ
ــناخت آن ــگیري وچراکه بدون شـ ــم فراهم نمی ها، زمینۀ پیشـ ــود. از نظر درمان خشـ شـ

ــتهزاء، حرص، عیب جویی و... باعث           ــمندان علم اخالق، کبر، عجب، لجاجت، اسـ دانشـ
هاي بسیاري براي  شناسان نیز علت  ). بسیاري از روان 1384شود (ر.ك؛ جعفري،  خشم می 

ــم بیان کرده   ــم را معلول تقلید و یادگیري اي از رواناند. عده  ایجاد خشـ ــان خشـ ــناسـ  شـ
ــونت دانند. آنمی ــاهده رفتار خشـ آمیز دیگران در این تقلید نقش دارد. به ها معتقدند مشـ

ــت.  عقیدة آن ــه اجتماعی دارد و کامالً تابع الگوها و قوانین یادگیري اسـ ــم ریشـ ها، خشـ
بنابراین، مواجه شدن با الگوهاي خشم، نقش زیادي در ایجاد خشم دارد؛ از جمله: محیط، 

سته دانند که باي دیگر، خشم را نیروي غریزي و ذاتی بشر میو... . عدهدوستان، اجتماعی 
تواند این نیرو در افراد شدت و ضعف داشته باشد. به طور کلی، دربارة ریشه به وارثت می

خشم حرارت است

خشم حیوان درنده 
است

خشم مانع است

د  خشم نیروي شدی
است
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ــم از نظر روان ناســـان دو نظریه وجود دارد: الف    خشـ ــ ــم و    -شـ نظریۀ ذاتی بودن خشـ
 و پرخاشگري (همان).نظریۀ اکتسابی بودن خشم  -پرخاشگري و ب

شتر روان  شگرانه تأکید          بی شم و رفتار پرخا شناخت در بروز خ سان بر نقش عمدة  شنا
ــی از باورها و چگونگی تحلیل و  ورزیده ــگري ناشـ ــم و پرخاشـ اند. طبق این نظریه، خشـ

 ).1372، 1تفسیر حادثۀ برانگیزاننده و باورها است (برکوویتز
داند و براي اثبات ســـخن خود دالیلی را هم مولوي یکی از دالیل خشـــم را پیري می

 کند:ذکر می

ـیـبش    پـس   صتش تو عمر اي گفت طـب
 شد نحیف اجـزا  و اوصـاف  هـمـه   چـون 
 کــــنــــد هــــی زو ســــخــــن دو برنتابد

ـري   مـگـر   جـز  ـی  مست حقست از کـه  پ
 

 پیریســت از هم خشــم وین غضــب این 
ـن      ـشـت  ضعیف شد صـبرت  و داريخـوی

 کـنـد  قـی  نــدارد   ـرعــه   جـ  یــک   تــاب  
ــبــه        حـــیــات       او درون در  ســت  طــی

 
 

 )3100/ 2(مولوي، 

ــمگین        پس در پیري به دلیل این   ــت و قدرت کافی ندارد، خشـ ــان ناتوان اسـ که انسـ
ــتعارة مفهومی در  می ــم جبران مافات کند. بنابراین، این اسـ ــاید با نیروي خشـ ــود تا شـ شـ

یرویی شدید است یا خشم فشار است. شخص با توسل         زیرساخت این رفتار است: خشم ن   
یز همین ها است. در بیت زیر نبه این نیروي شدید و فشار به فکر رفع موانع و گشایش گره

خورد،  سـاخت وجود دارد. پادشـاه به خاطر اینکه شـکسـت می    اسـتعارة مفهومی در ژرف 
 شود:خشمگین می

 بـاخـت   شـطـرنـج    همی دلقک بــا   شــاه  
 

ـات   ـردش  م ـه  خشم زود ک ـت     ش ـاخ ـت  ب
 

 )3507/ 5(مولوي، 

  گوید:کند و میو دلقک از ترس فرار می

 زیـر لحاف  جـز  گـفـت   حـق  توان کــی  
 

 ســجــاف     آتــش   آورخشم اي تــو   بـــا    
 

 )3515/ 5(مولوي، 
                                                           
1- Berkowitz, L.  
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شــاه چون در بازي ضــعف دارد براي جبران ضــعف و شــکســت خود به دنبال نیروي  
 تواند به کمک او بیاید.داند که میو خشم را نیرویی شدید میگردد کمکی می

 است:» شهوت«از دیگر دالیل خشم از نظر مولوي 

 شـهـوتـسـت     از کـیـن   و کـبـر   ابـتـداي  
ــت عادت  ز چون  بد  خوي محکم گشـ

 وا که هر گشتی خوارگـل  تـو  چـونـک  
 او چـشـم   آن شـد  هــنــگـام     بــی   مــرغ  

 را مــــــرغ ــــــدآی واجـــــــــب بریدن سر
 

 عـادتـسـت    از شــهــوتـت       راســخــی     
ـر  آیـد  خـشـم    واکـشـد   کـت  کـسـی   ب

ـاشـد    را تو گــل   از واکــشــد      ـ  عـدو  ب
ــر  نتیجۀ از ـــ ــبـ ـــ ـــــم  و او کـ ـــــشـ  او خـ

ــو ــه ک ــر  ب ــی ــت غ ــد   وق ــان ــب ــن  درا ج
 

 )122/ 3(مولوي، 

ــ       مولوي در ادامه می  باعث خشـ ــان  ها  م آنگوید نهی کردن دیگران از عادات بدشـ
این خشــم گرفتن افراد براي افزایش نیرو و برطرف کردن موانع اســت. بنابراین،  شــود.می

ــتعارة مفهومی که  ــت «در این مورد هم این اس ــدید اس ــم نیروي ش ــاس این دلیل » خش اس
خشمگین شدن است. در مورد ناسپاسی دیگران هم که یکی از دالیل خشم از نظر مولوي 

 ی همچنان وجود دارد:است، این استعارة مفهوم

 خـرد  در آیـد  واجـب  مـنـعـم    شــکــر    
ــاســــایــی   پــس ــد  شــــن ــی  رو بــگــردان

 بـــــد جان را نبی جان سبب  زیــــــــــن
 

 ابـد  خــشــم     در بــگــشــایــد          نــه   ور 
ـرد   خشم ـه   آن کـ ـ ـکـري       ز م ـاشـ ـ  او ن

نا    ــ ــاي پشـــت و گشـــت ناشـ  زد پـــــ
 

 )3834/ 4(مولوي، 

ــم،      یان دالیل خشـ درمان آن را هم مطرح کرده اســـت. او یکی از   مولوي در کنار ب
 داند. از نظر او محبت باعث نشاندن خشم است:هاي درمان خشم را محبت کردن میراه

ـز    ـ ـه  عنایت ج ـد     ک ـای ـش ـم    گ ـش  را چ
 

ـز    ـه   محبت جـ ـد       کـ ـان ـشـ ـ  را خـشـم   ن
 

 )838/ 3(مولوي، 
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محبت و عطوفت اســت. مولوي به این نکته واقف اســت که نقطۀ مقابل خشــم، مهر و 
ــیاري از موارد می ــت که در بسـ ــم و در تعالیم دینی و مواعظ وحیانی آمده اسـ توان خشـ

غضـــب را با مهربانی و عطوفت از بین برد. اظهار محبت در فرو بردن خشـــم بســـیار مؤثر 
ــطۀ ابراز مودت رفع می    ــم به واس ــوم خش ــت و عواقب ش ــود. امام باقر (ع) در بیانی اس ش

هر فردي که بر نزدیکان خویش خشمگین شد به سمت او برود و    «ی فرماید: آمیز ممحبت
 ).1362(صدوق، » او را نوازش کند؛ زیرا تماس بدنی با نزدیکان سبب آرامش است

شایند،  رفتار شم  داروي خو صبانیت  و خ ست  ع شخص      جاي به. ا شت از  ترس و وح
ــبانی با ــرایط مهربانی، و برخورديخوش عص ــبانیت ش  واقع، در داد. وان تغییرتمی را عص

ــان با خوش برخوردي و اظهار محبت باید       ــم این خوراك انسـ  برایش و بگیرید  را خشـ
کیل  زیرساخت این بیت را تش  » خشم آتش است  «استعارة مفهومی  . باشید  داشته  جایگزین

 حلی برايدر ارتباط با خشـــم به دنبال ارائۀ راه» نشـــاندن«دهد. مولوي با آوردن کلمه می
ضا را آبی می    خامو ست. محبت و بردباري و ر شاندن این آتش ا  داند که اینش کردن و ن

 کند. مولوي در بیتی صراحتاً حلم را به آب تشبیه کرده است:آتش را خاموش می

 پـسـر اي خــشـم آتــش  و حــلــم     آب
 

 صرب بـگـشـایـی     چـو  بـیـنـی    حـق  ز هـم  
 

 )852/ 1(مولوي، 

 برد:کند رضا، خشم را از بین میشاره میمولوي در ابیات زیر ا

ـــد ـــد ار تـــرسـ ــا آیـ ـــش رض  رود خشمـ
 بــــردمــــی را رضـــــا آردمـــــی خشـم 

 

ـــــــــــــــــود    فایت آن ذوق و انتقام   ش
 بردرا می ســـخــا      آردمـــی    بـــخـــل      

 

 )3334/ 6(مولوي، 

ــت. او بارها حل ــم، حلم اسـ م را در برابر از راهکارهاي دیگر مولوي براي درمان خشـ
ــم قرار می هد خشـ نه    د نه          که نمو مام علی (ع) در این زمی ئه شــــد. ا باال ارا هاي آن در 

ضب بالحلم  «فرمایند: می شد     ). 1384(تمیمی، » ضادوا الغ صفت حلم مزین با سان به  اگر ان
 تواند اختیار او را به دست بگیرد. خشم به راحتی نمی

 آن درمان هايراه و  خشم  هايعلت با ارتباط در مفهومی هاي)، استعاره 3در نمودار (
 مولوي ارائه شده است. مثنوي در
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 مولوي مثنوي در آن درمان هايراه و خشم هايعلت با ارتباط در مفهومی هاي. استعاره3نمودار 

 

نکته قابل تأمل در ارتباط با خشـــم این اســـت که باورها و چگونگی تحلیل و تفســـیر 
ــت در برابر  واقعه در بروز و عد ــزایی دارد. به همین علت ممکن اس ــم تأثیر بس م بروز خش

هاي متفاوتی داشــته باشــند. نظریۀ شــناخت درمانی بر یک محرك، افراد متفاوت واکنش
که دیدگاه شوند، بل ها به وسیله اشیاء، مضطرب و پریشان نمی    کند که انسان این تأکید می

صور آن  ست که مو   و ت شیاء و حوادث ا شود. در واقع نگرش  ها میجب نگرانی آنها از ا
 ).1379تر از خود رویداد است (شورکی، تر و مهمکنندهافراد به رویدادها تعیین

ــت و  بنابراین، می ــول تفکر اوسـ ــات یک فرد محصـ ــاسـ توان گفت هیجانات و احسـ
 یابد:هرگونه بیندیشد احساساتی متناسب با آن بروز می

ــدیشــــه  بود  گر  نی   گــل اتان  گلشــــ
 

یمــه    تو  خــاري بود  گر   نی      ايه خ ل  گ
 

 )287/ 2(مولوي، 

پس اگر امري ترسناك و خشم برانگیز باشد به تنهایی براي ایجاد خشم کافی نیست،       
ضافه کرد. غزالی در این زمینه مثالی می     شناخت و آگاهی را به آن ا صر  ند: زبلکه باید عن

ید که خوف  « م    کودکی را فرض کن یا  نده  ما  کند، ا ار را درك نمیانگیز بودن حیوان در
بدنش لرزان اســت و براي گریز از مار و افتد که اســتخوان هنگامی که نگاهش به پدر می

خشم آتش است

خشم نیروي شدید
است

سایر موارد
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دارد که گردد، مشاهده این اوضاع طفل خردسال را بر آن می  حیوان درنده دنبال چاره می
از جاي خود برخیزد. ترس و خشــم پدر ناشــی از بصــیرت و آگاهی او نســبت به مار و     

 ).1387(عثمانی، » شودوان درنده است که کودك از طریق پدر آگاه میحی
ــما بگیرد و زمین    ــت ش ــی بیاید کوزة آب را از دس مثال دیگر آنکه به فرض اگر کس
ستن کوزه لزوماً               شک شید، اما  شوید و در پی انتقام با شمگین  سیار خ ست ب بزند ممکن ا

 الی شخصی شود: تواند باعث خشم شود. حتی ممکن است باعث خوشحنمی

ــا اگــر ــن ب ــودش م ــب ــچ ن ــی ــی  ه ــل ــی  م
 

ــکســــت  مـرا  ظـرف  چـرا    لـیـلـی    بشــ
 

ــم  ــیاري از خش ــأ بس ــیر ما از وقایع برمیپس منش حض گردد و به مها به چگونگی تفس
 کند. تغییر برداشت و دید، همه چیز تغییر می

 . نتایج خشم در مثنوي مولوي4-4
صیا        سزا در حفظ موقعیت، عزّت نفس و  شی ب شم نق هنگام تهدید دارد.  شخص نت از خ

ها هدایت خشم، قدرت و انرژي فرد را به سمت غلبه کردن بر موانع ناموجه یا اصالح آن   
ــکلی روانی و رفتاري         ،کند می اما اگر تحت مدیریت عقالنی و اخالقی قرار نگیرد به مشـ

ــودمیتبدیل    ــامان فکري، عاطفی و رفتاري وي را ویران می      شـ ــازد. که سـ ن در متوسـ
ۀ عمران، آیاند. خداوند در سورة مبارك آل اسالمی، خشم را به غضب و غیط تعبیر کرده   

سّرَّاء  فی ینْفقُونَ الَّذینَ«فرمایند: می 134 ضَّرَّاء  ال  النَّاسِ نِع والْعافینَ الْغَیظَ والْکَاظمینَ وال
اللَّهو ّبحینَ ینســحــوي  ها بترین راهاز محبوب«فرمایند: یز میپیامبر اکرم (ص) ن .»الْم ه س

ــیدن اســـت؛ جرعه خشـــمی که با بردباري آن را رد کنی و جرعه  خداوند دو جرعه نوشـ
 ).1365(کلینی، » مصیبتی که با صبر آن را بگردانی

ــه زیان  البته این ــم همیش ــت که خش ــته به این گونه نیس ــد، بلکه بس ه چگونه  کآور باش
شود. خشم اقسامی دارد: خشم افراطی، تفریط     ان آن سنجیده می مدیریت شود، سود و زی  

 ، اگر به تفریط»تهور«در خشــم و خشــم معتدل. قوة خشــم و غضــب اگر به افراط گراید  
نام دارد (شـــفیعی مازندرانی، » شـــجاعت«و اگر در حد اعتدال باشـــد » جبن«روي آورد 

ــت که توازن و اعتدال خود 1372 ــم معتدل و بجا آن اس ــتمداد ). خش را از دین و عقل اس
سفه         ست. در واقع یکی از فل شخاص ا سدار حریم ا صورت حافظ و پا اي  هکند و در این 
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سان از اصل و نسب و ناموس خود حفاظت کند اگر به خاطر        وجود خشم این است که ان
ــادق (ع) می  ــت. امام ص ــم خود را بروز دهد این امر نکوهیده اس فرمایند: ترس نتواند خش

 ).1366(مجلسی، » یغضب فی الجفوه لم یشکُر النعمهمن لم «
ــده به منظور به ــم معتدل و مدیریت ش کار گرفتن تمام نیروها در برابر تهدیدات و خش

ــم از روي عقل و با برنامه  ــت که این خش ــم  تجاوزات اس ــت. هدف از ابراز خش ریزي اس
شم و آزار دیگران.        ست نه فقط ابراز خ شکل ا سالم، حل م ع بنابراین، پس از رف معتدل و 

آهن که  زنی است در تقاطع راه خشم همچون چراغ چشمک  رود. مشکل خشم از بین می  
شن می  شن می   گاهی رو شم       شود، اما وقتی رو ست. خ شود حتماً قطاري در حال آمدن ا

سان باید دنبال راه       ست و ان شکلی در کار ا ست که م شد و  حلی بوقتی آمد به این معنی ا ا
ــت، اما در همه   براي بهبود و ــداردهنده خوبی اس ــم هش ــعیت کاري انجام دهد. خش جا ض

هاي دیگري مثل تفاهم، گذشت، مدارا، متانت حل مناسبی نخواهد بود و انسان باید راهراه
 ).1378و... را براي حل مشکل انتخاب کند (پاترافرون، 

ــیاري از مردم نمی  در مثنوي با توجه به این    ــم خود را که بسـ ند،  کنترل کن توانند خشـ
ــریح می      ی کند؛ یکی از نتایج منف  مولوي به نتایج منفی آن توجه زیادي دارد و آن را تشـ

 کند:خشم این است که مرد را کور و کر می

ست    یکی چون شک شم  ز شد  دو هر ب  چ
 

 خـــشم و میالن از گـــردد احـــول مـــرد 
 

 )332/ 1(مولوي، 

ة شــناخت آدمی اســت. امام علی یکی از بارزترین آفات خشــم زائل کردن عقل و قو
 خشم و غضب آلودگی باعث  » بالغضب یفسد االلباب و یبعد عن الصوا   «فرمایند: (ع) می

). 1384(تمیمی،  سازد فساد و تباهی عقل است و آدمی را از راه صالح و صواب دور می     
مکرر توصیه شده است که هنگام عصبانیت تصمیم نگیرید و خشم خود را کنترل کنید؛          

 یرا خشم مایۀ تباهی عقل و دوري از حقیقت است. ز
 کند:مولوي در جاي دیگر نیز به این آفت خشم اشاره می

ـــرد شـهـــوت و خــشـــم ــد را م  احـــول کن
 

ـنـــــــد مبــــــدل را روح اســــــتقامت ز   کـ
 

 )333/ 1(مولوي، 
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خشم «طبق ابیات اشاره شده، این استعارة مفهومی دربارة نتایج خشم برجسته است که      
شـــود عقل به درســـتی کار نکرد و شـــخص دچار خطا در خشـــم باعث می». انع اســـتم

 گیري شود.تصمیم
شم  «مولوي در بیت زیر با آوردن ترکیب  شم خ شیا   » چ شم را که کژ فهمیدن ا آفت خ

 کند:است، برجسته می

 را رتی مـشـکـن    تـو  بـشـکـن    خـود  خشم
 

ـت  چشم  ـون  خشم ـارد    خ ـم ـر    ش ـی  را ش
 

 )1307/ 2(مولوي، 

 کند:اي دیگر در این ابیات اشاره میهمین مضمون را به گونه

 بـه چشم  را یـوسـف   دیـدنـد  مـی  گـرگ 
 خشم رفت کـردي صـلـح چـون  پـدر  بـا 

 

ـک     ـون  خشم و بود حسودي را اخوان چ
 فتیـار ت  بـابـا   گـشـت   شـد  ســگــی     آن

 

 )3258/ 4(مولوي، 

 دار باشد:ام خشم خویشتنبنابراین، مرد واقعی کسی است که هنگ

ــهوت وقـــت و خشم وقـــت  کو مرد شـ
 

 کــو   بــه   کــو   چنینم مــردي   طــالــب     
 

 )2893/ 5(مولوي، 

شتن  شود. امام علی می      داري باعث میخوی شکار ن سان آ ش «فرمایند: شود عیب ان م، خ
رة مفهومی  ). استعا 1384(تمیمی، » سازد گرداند و عیوب او را نمایان میانسان را پست می  

متناسب با این ویژگی خشم است که هم مولوي و هم اندیشمندان     » گر است خشم ویران «
و کظم   داريکنند که با خویشــتناخالق و اجتماع و هم بزرگان دینی پیوســته توصــیه می

 غیظ جلوي ویرانگري و آفات خشم گرفته شود.
براي مردم اســت. از  هاي دنیوي و اخروي آندیگر از نتایج و تبعات خشــم آفتیکی

 شود:نظر مولوي خشم باعث خشکسالی می

ـد  ـزاران  ص ـر    ه ـه ـم    را ش ـش  شهان خ
 ســحاب  گرداند خشــک  مردان خشــم 

ـگـون      رهانگم بد اي است کـرده  سـرن
ـشـم    ـم   کـرد  هـا دل خـ  خـراب  هـا عـال
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ـان        ـن ـچ ـ ـان    و پیالن آن ـاه ـوم    ش ـل  ظ
 

 رجوم در هـــمـــیـــشه دل خـــشـــم زیـــر
 

 )2824/ 4ي، (مولو

شک      ست. خ ساخت ابیات باال ا شم زیر سبزه و  ویرانگر بودن خ  سالی نوعی ویرانگري 
 کند.آبادي است. مولوي در مصرع دوم به ویژگی مخرب بودن خشم اشاره می

ستعارة مفهومی   ا هاي خشم ر و مولوي یکی از آفت» خشم آتش است  «در ابیات زیر ا
 کند:میداند که آتش جهنم را فروزنده این می

ــون ــم ز چـ ــش خش ــو آتـ ـادل در تـ  زدي هـ
ــو خشــم ـ ــم ـت خـ ــر ـت ـیـ ــت  سـع  دوزخـسـ

ــر ــد گـ ـاه نباشـ ــ ــرعـــــون جــ  ســـــري و ف
گـهـــش کــن فــربهش  اي قصــاب کـــش آـن

ــر ــودي گـ ــم نب ــن و خص ــهان در دشـمـ  جـ
ـایدش خـصـمــــی خشمســـت آن دوزخ ــ  بـ

 

ــه  ـار مایــــ ــ ــــــ ـــــــــدي جهــــــنم ـن  آمـ
 فخســت کــین را دوزخــت ایــن بکــش هــین

ـا از ـــــ ــج ــد  کـ ــــ ـاب ــ ـنم ی ــروري جهــ ــ  ـپ
ـــی آنکــه ز ـــرگـب ـــدـب  کــالب دوزخ در اـن

ــس ــ ــردي ـپ ــم بمـ ــدر خشـ ــ ـان اـن  مردمــ
ـا ــ ــد ـت ـ ــی ور زـی ـ ــدش رحیمــی ـن کـشـ  ـب

 

 )1074/ 4(مولوي، 

ــم ذکر میدر کنار آفت ــم را  کند، مواردي از جنبههایی که مولوي از خش هاي مثبت خش
 آفلین: ها ودیریت شود، خوب است. مثل خشم حضرت ابراهیم بر بتدارد و اگر منیز بیان می

صه  صالن بی چـــــنـــــیـــــن تقلید خا  حا
 

ــا  ابراهیم خشــم  ـــــ ــر  بـــ ـــــ  آفالن بـــ
 

 )568/ 2(مولوي، 

کند در مباحث کالمی است و آن را دلیل  هایی که مولوي از خشم می یکی از استفاده 
 دارند:اختیار می

 تـیــــاراخـ بـیــــان شـــــد تـــــو در خشـــم
ــر ـــز ام ــیح را عــاجـ ــت قب ـــم و اس  ذمـی

 

 اعــتــــذار جبریانـــه نــگــویـــــی تـــــا 
 رحــیـــــم رب از خــاصـــــه بتـــر خشـــم

 

 )3080/ 5(مولوي، 

 در ابیات باال قابل استنباط است.  »خشم نیروي شدید است«استعارة مفهومی 
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این اســت که خشــم هایی که مولوي در ارتباط با خشــم دارد، یکی دیگر از اســتدالل
 شود:نوعی امتحان محسوب می

ــایــیمــردم پــی از  هســــت دو هــر رب
 

 الـسـت   عـهـد   از خشم و حــلـم    شــاخ   
 

 )2124/ 5(مولوي، 

ود شربا بودن خشم، این استعارة مفهومی به ذهن متبادر میدر این بیت با توجه به مردم
 که خشم ویرانگري و تخریب است.

ــتعاره4نمودار ( ــم در مثنوي مولوي ارائه  ه)، اس ــم در ارتباط با نتایج خش اي مفهومی خش
 شده است.

 هاي مفهومی خشم در ارتباط با نتایج خشم در مثنوي مولوي. استعاره4نمودار 

 

 گیريبحث و نتیجه
خشم   هايخشم در مثنوي مولوي در چند محور قابل بحث است؛ یکی فیزیولوژي و نشانه  

ست از قبیل: رو برگرداند  ستن آن    ا شک شیا یا  ست  ن، درگیري فیزیکی، پرت کردن ا ها، د

خشم آتش است

خشم ویرانگر است

خشم نیروي شدید
است

خشم مانع است
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شانه  سان    خاییدن و... . این ن ستی ان شترك زی ست، القاگر مف ها که جزء تجربیات م اهیم ها ا
 استعاري مشترك و بنیادینی هستند.

صویرپردازي و ملموس  ست. او براي     ت شم نکته قابل توجه در مثنوي مولوي ا سازي خ
ر مردم از خشم، تصاویري خلق کرده است که آن را مخاطبان    تدرك درست و محسوس  

ست که        صاویر ا شم به آتش، دریا، زندان، باد و... از جملۀ این ت شبیه خ بهتر درك کنند. ت
ستعاره  ست،       متناظر ا شم حرارت ا ست؛ از قبیل: خ شم در حوزه مبدأ آن ا هاي مفهومی خ

 ید است و... .خشم مانع است، خشم حیوان درنده است، خشم نیروي شد
هاي درمان آن دیگر مطلبی است که مورد توجه مولوي است. او هاي خشم و راهعلت

ها، ناســپاســی، نهی دیگران از عادات بدشــان و... را  پیري، ناتوانی در رســیدن به خواســته
ــم مردم می  ند و درمان آن را در محبت کردن، حلیم بودن، تغییر نگرش و    دالیل خشـ دا

تار    به رف یه می تفکر  ــ ــتعاره    دیگران و... توصـ  هاي مفهومی کند. این محور هم حاوي اسـ
 مرتبط با خود است از قبیل: خشم آتش است، خشم نیروي شدید است و... .

شم دو روي مثبت و       ست که مولوي به آن توجه دارد. خ شم، دیگر محوري ا نتایج خ
ــته به اینکه آن را مدیریت کرد یا نه، نتایج و پی           وي با  امدهایی دارد. در مثن  منفی دارد، بسـ

سیاري از مردم نمی  شم خود را کنترل کنند، مولوي به نتایج منفی توجه به اینکه ب   توانند خ
شریح می  ست که مرد   آن توجه زیادي دارد و آن را ت شم این ا کند. یکی از نتایج منفی خ

ه آن ب کند. آفات دنیوي و اخروي از دیگر نتایج خشــم اســت که مولويرا کور و کر می
توان چنین ذکر کرد: خشــم  هاي مفهومی مرتبط با آن را میاشــاره کرده اســت و اســتعاره

 ویرانگر است، خشم مانع است، خشم نیروي شدید است، خشم آتش است و... .
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 دوم و سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ن: . گردآوري و تنظیم: محمدرضا جوادي. تهرا روانشناسی اسالمی   ). 1384جعفري، محمدتقی. (
 پیام آزادي.

هاي مطرح در بررســی و تحلیل محتواي مثنوي مولوي براســاس مقوله ).1391ســلمانی، ســتاره. (
 نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.. پایانهاي تربیتی آنروانشناسی اجتماعی و داللت

 المی.. تهران: سازمان تبلیغات اسپرتوي از اخالق اسالمی). 1372مازندرانی، محمد. (شفیعی
 . تهران: ارجمند.رهایی از افسردگی). 1379شورکی، مصطفی، (

. ترجمۀ محمدتقی آقا نجفی اصـــفهانی. تهران: عیون اخبار الرضـــا). 1362صـــدوق، ابن بابویه. (
 علمیه اسالمی.

. ترجمۀ ســید شــناســی از دیدگاه غزالی و دانشــمندان اســالمیروان). 1387عثمانی، عبدالکریم. (
 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. محمدباقر حجتی.

دو . شــناختی اســتعارة مفهومی جمال در مثنوي و دیوان شــمس ). تحلیل1395عالّمی، ذوالفقار. (
 .  137-159)، 24( 25، فصلنامه زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه خوارزمی)

ــغري، احمد. (علی ــطح در مثنوي مولوي ).1388اص ــد، دان ش ــی ارش ــناس ــگاه . پایان نامه کارش ش
 سیستان و بلوچستان.

 نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.. پایاناشارات اجتماعی در مثنوي). 1381تفتی، مهدیه. (فالح
 . بیروت: دارالتعارف.صول کافی). ا1365کلینی، محمد. ( 

 . ترجمۀ جهانشاه میرزابیگی. تهران: آگاه.قلمرو تازه علوم شناختی ).1395لیکاف، جورج. (
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سون. ( لیکاف،  ستعاره ). 1389جورج و مارك جان . ترجمۀ هاجر کنیمهایی که با آن زندگی میا
 آقاابراهیمی. تهران: علم.

 . قم: اسالمیه.70. ج بحار االنوار). 1366مجلسی، محمدباقر. (
سد در مثنوي مولوي   ). 1390محبی، اعظم. ( شک و ح شگاه        ر شد، دان سی ار شنا . پایان نامه کار

 سمنان.
 . تهران: دیدآور.هاي زندگیبررسی سودمندي آموزش مهارت). 1381از. (مرادي، مهن

 . تهران: ققنوس.مثنوي معنوي). 1389الدین محمد. (مولوي، جالل
سازي عشق در غزلیات شمس و بررسی ارتباط آن با مضامین       مفهوم). 1397زاده پاشا، لیال. ( ولی

 . 37-1)، 12( 2، نی (گوهر گویا)هاي ادب عرفاوهشی. پژشناسدیدگاه معنیقرآنی از 
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