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Abstract 
As the most important mystical concept, Truth is the culmination of mankind’s 
contemplation of his relation to existence and its Creator (Haq). Since these 
general concepts cannot be articulated through a theoretical framework, they 
enter the realm of metaphors, which are images resulting from the relationship 
between the components of this whole. Employing Blumenberg’s 
metaphorology, the present article studies the mechanism whereby an idea is 
transformed into a metaphor, and examines its application in illuminating the 

two important motifs of mysticism, i.e., Truth and the Path (ṭaríqat). In Hans 
Blumenberg’s thought, an absolute metaphor starts with a fundamental 
primordial principle. Concepts move from the domain of objectivity to the 
metaphysical domain, and through repetition and making connections between 
the components of the concepts, an absolute metaphor is formed and becomes 
axiomatic. Emphasizing the significance of absolute metaphors in explicating 
mystical concepts, the article further investigates the concept of ‘progress’ (sayr) 
and its components in mystical allegories, studies the mutations of a concept by 
considering the history of metaphors, and discusses concepts such as asceticism 
(ryazat) which, due to repetition, have been fixated in the lexical domain.  
 
Keywords: Absolute Metaphor, Tariqat, Truth, The Way, The King, Tazkirat al-
Awliya, Asrar al-Tawhid, Blumenberg 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Coding is the main mechanism of the metaphors of Truth. By analyzing the 
history of the metaphor of light, Blumenberg identifies a schema whose 
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components form the metaphor of light. In the present study, we have focused 
on the characteristics of ‘sayr’ (progress) and concepts that can be collected 
within the framework of ‘tariqat’ (way) and Truth, and have concluded that the 
metaphors the ‘way’ and the ‘king’ in mysticism, which revolve around the 
concept of Truth, are based on the history and components of such a schema. 
 
2. Theoretical Framework 
When using a metaphor to express a concept, we deal with all aspects of a 
specific phenomenon rather than just its metaphysical aspects. While in 
mysticism, the metaphysical aspect is of importance, Blumenberg stresses that 
the concept of Truth in the metaphor of light is associated with the whole 
nature of light rather than a part of it. Therefore, in metaphors such as ‘light’ 
(Truth), the ‘way’ (mystical journey) and the ‘king’ (Truth), an ontological 
explanation of this concept can be offered only through an objective, natural 
experience.  
 
3. Methodology 
To study the metaphors the ‘way’ and the ‘king’ we drew upon Blumenberg’s 
concept of Truth and the use of metaphors connected with it, such as ‘light’. In 
the present study, these concepts have been compared with mystical 
concepts. 
 
4. Discussion and Analysis 
In discussing the components of the allegory of the ‘cave’, Blumenberg points 
to components that form the metaphor ‘light’, such as the darkness inside the 
cave and the fire outside. Based on the concept of semantic cluster, we discuss 
how a number of concepts can be expressed through a single metaphor, and 
give two important metaphors in mystical texts as examples. Blumenberg 
believes that the concepts in a single semantic cluster are collected through a 
single main metaphor in a single structure, and referring to any single 
component can evoke all associated concepts. Drawing upon this idea, we 
examine the components of the semantic cluster of the metaphors the ‘way’ 
and the ‘king’, each of which refer to a specific topic in mysticism. 
 
5. Conclusion 
The presence of a semantic context or cluster is the main difference between 
absolute metaphors and decorative metaphors. Decorative metaphors are 
aimed at creating a piece of beautiful writing, while absolute metaphors are 
used to express concepts and develop specific terms. Absolute metaphors are 
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important in that they help develop concepts through which ideas are 
expressed. 
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 و اسرارالتوحید  اءیاالول هتذکر در« شاه»و « راه»کلی  هبررسی دو استعار

 های هانس بلومنبرگبر اساس دیدگاه 
 

 2 مصطفی موسوی  *1 فائزه نوریان
 

 یدهچک
)حته   ترین مفهوم عرفانی، برآیندی از درک انسان از نسبت خود با هستیی   ختا ه هستییعنوان مهمحقیقت به

شتود کته تیتویری حااتل از  ذا  ارد قلمر  استیااره متی ،نظری قابل بیان نیست هاست. این مفاهیم کلی به شیو
یک ایده به اسیااره   توجه بته کتارکرد آن در نسبت میان اجزای این کل است. موضوع این بررسی، مکانیزم تبدیل 

ای کلی در نظریتا  هتانب بلتومنبرا بتا ایتده هتبیین د  موتیف مهم عرفان یانی حقیقت   طریقت است. اسیاار
طریه تکرار   ایجاد ارتباط میتان  شوند   ازشود. مفاهیم از عینیت به بُاد میافیزیکی منیقل میخاسیگاهی آغاز می

رسد. توجه به ایتن نکیته در بررستی ستیر ت تونر ایتن د  گیرد   به بداهت میکلی شکل می هاسیااراجزای مفهوم 
میان این د  تا تبدیل شدن به اسیااره   ستاخت « راه»خاسیگاهی تضاد میان عا م امر   عا م خله    همفهوم از اید

 اژگتانی  هت. در مقا ته حاضتر خوشتهای عرفتانی حتا ز اهمیتت استگیری اسیاارهثیر آنها بر شکلأاا الحا    ت
طتور یتک بتهآن، اجزا ی که هرتبعاند   بههای راه   شاه، بافت مانایی که این د  اسیااره در آن شکل گرفیهاسیااره

متد ی از مفهتوم  هاستت. در گتام باتدی ارا تاالی هسیند مورد بررسی قرار گرفیته هجداگانه قابل ارجاع به اسیاار
مهم آن در عرفان یانی حه   سیر ا ی ا حه از طریه بیتان نستبت میتان ایتن د  متورد  هیاساس د  سوحقیقت بر

استت. اهمیتت بتداهت شناسی نور استیفاده شتدهاین ساخیار، از ر ش بلومنبرا در اسیااره هتوجه است که در ارا 
تمثیلتی عرفتانی    آن در حکایتا    اجتزا ِ« ستیر»های کلی در تبیین مفتاهیم عرفتانی،  اکتا ی مفهتوم اسیااره
استیااره   نگتاه مجتدد   تحتری   هها در این میون، بررسی تغییرا  یک مفهوم از طریه توجه بته تاریچ تاسیااره

اند از دیگتر موضتوعا  متورد هایی مانند ریاضت که به موجب تکرار، در ساحت  غوی تثبیت شدهمفاهیم   اسیااره
 بحث در این مقا ه است. 
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 مقدمه -1

ترین مفهوم عرفانی است اما شناخت آن تنها بتا بررستی ماناشناستانه ممکتن حقیقت مرکزی

تحینت آرا   گسیردگی تااریف موجتب شتد پرستش تاریخ ایده است.  هنیست   مسیلزم م ا ا

 ؛ 1)میمایتل شتود« محارکت انسان در حقیقت چه اندازه استت»به پرسش « حقیقت چیست»

بینتد   در خیوااً که در عرفان سچن از حقیقیی است کته انستان ختود را جز تی از آن متی

حقیقتت  2شناسیهای یک اسیاارهپارادایمدر کیاب  1کحف آن مچیار نیست. هانب بلومنبرا

توانتد کب نمتیحقیقت چنان قادر است که هیچ»کند؛ توایف می Mighty Truthرا با عبار  

عتر  بتا اطتالف اتفت هتم.  Blumenberg, 2010: 9) «اش را انکار کنتدنفوذ   درخحندگی

نیز میناظر بتا  Truthعرفانی، کلمه  -در فرهنگ مسیحی   فرهنگ اسالمی  2)به خدا ند« قادر»

به خدا ر یکردی د گانه « mighty»در عرفان اسالمی است. بلومنبرا در اطالف افت « حه»

ختدا » : 1)شتودنتور بیتان متی هداند که با اسیاارخدا را یکی از مفاهیمی می ،ق عاما به  3)دارد

نتور،  جتودی  . Blumenberg, 1957: 42) «سادگیِ همتان نتور نیستت. ا  ر شتنایی استتبه

نمایانتد. کننده است کته ختود راه آشتکار شتدنش را بته انستان متیآشکار  « فاالخویش»

هتای حقیقتت را بته اسیااره هاست م ا ااتش دربارشناسی خود کوشیدهدر ر ش بلومنبرا

نهادی حقیقت که خودآشکاری یا بیان  هست که محچیا محیوا   ر ش تامیم دهد؛ ا  برآن

گتذارد؛ ثیر متیبتر بیتان آن نیتز تتأف حقیقتت ثیرگتذاری بتر کحتأخویحین است، ضمن ت

ر  ازایتنی استت کته ختود مبتینن ختویش استت. دیگر ذا  حقیقت دارای خااتییعبار به

مفتاهیم کلتی   »توانتد در بررستی هتای حقیقتت متیاستیااره هشناسی بلومنبرا درباراسیااره

تنهتا بتا « حقیقتت چیستت »در عرفان مورد اسیفاده قرار گیترد. بنتابراین پاستخ  3«خاسیگاهی

 ؛ 6)گیترددرست در ذهتن جتای متی هبندی ایدحقیقت، تحت عنوان   دسیه  5)تیدیه خودرایی

نحوی هرچته ز رآ رتتر بتر آید بلکه بهنمیفراتر از ذهن که به تملک ذهن در امری کلی   نیر یی

گردد. حقیقت مفهومی منباث از  اقایت   پویاست که برای خود زبتان   ستاخیار ذهن چیره می

بتودن آن شود نه درستت)اسیااره    آن ه موجب تمرکز این مفهوم به شکل ایده می گزیندرمیب

 یژگتی « تراکم» .(Blumenberg, 2010: 11-12)   تسلط آن بر ذهن است «تراکم»بلکه قدر ، 

                                                           
1. Hans Blumenberg. 1920-1992 

2. Paradigms of a Metaphorology 
3. Fundamental Primordial Principles 
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 1«قتتیحق یبترا یانتور بته عنتوان استیااره» همقا ت در محیرک حقیقت،  جود   اسیااره است.

یتک   ی  هتانیک ای  حادثته «یجبتر»عمتل  کیت جتود است: آمدهنور  هاسیاار ه چیتار هدربار

 یهادگاهیتبرخاستیه از د . ایتن نگتاهBlumenberg, 1957): (41 استت پُتری از یناشت 2«اد ر»

شتکل  نیعرفتان بته همتر د که است یرابفا ا یدر نظر ضیفمفهوم با مقایسه   قابل ینوافالطون

هم نتین در میتون   133 :1333 ،)مو توی چتاک کترد ید ز پُترنبُت یمچفگنج : استهشدمناکب 

طبته ایتن  . 3)«خلقتت حااتلِ تجلتی استت»است که عرفانی در مباحث مربوط به خلقت آمده

 احد   امری جبری است که رخ دادنش به علت شد  ظهتور   پُتری استت:  دیدگاه، تجلی،

 استت کته در جتام افیتاد این همه عکب می   نقش نگارین که نمود/ یک فتر   رخ ستاقی

در ازل پرتو حسنت ز تجلنی دم زد/ عحه پیدا شتد   آتتش بته همته عتا م زد/   36:1363 )حافظ،

.  103همتان ) عین آتش شد از این غیر    بتر آدم زد ای کرد رخت دید ملک عحه نداشت/جلوه

.  8)ارد حد  به  حد  تجلتی اشتاره د «ی»  « یک»در هر د  مثال از حافظ با آ ردن  فظ 

انتد ذهتن را هم نین کلما  فر  ، پرتو   آتش که در توایف کیفیت تجلی بته کتار رفیته

ابیدای کتار ستیمر  ای عجتب/ »کنند. نور نزدیک می هبیحیر به مفهوم مورد نظر در اسیاار

شتور شتد هتر ان چین فیتاد از  ی پتری/ الجترم پرشب/ در میگر بگذشت بر چین نیمجلوه

. در این بیت نیز هدهد خلقت را حاال افیادن یک پر از سیمر   265: 1388 ،)ع ار «کحوری

)افیتادن  بته  کتاربرد  جته الزم فاتل هداند که عال ه بر اشاره به  حد  تجلی، به  اس می

ؤیتت ربودن آن اشاره دارد که این مسئله در ابیا  حافظ   موالنا هم قابتلغیرارادی   جبری

دادن تتراکم کلی باید به این نکیه توجه داشیه باشیم که نستبتهای اسیااره است. اما درباب

کند که بیان فلسفی حقیقتت کید میهای حقیقت بر این مسئله تأجبری به اسیااره ه  جنب

 های آن است.میجانب با ذا     یژگی

 ضی)رضا/فنا  با مقو ه فتقتیبا جبر در عرفان در بحث مقاما  طر قتیارتباط مفهوم حق

در بلتومنبرا استت،  قتتیحق یفاتا شیقابل ارجتاع بته مفهتوم خو اریاخی ای   عدم کسب

: ستدینتویاثبتا  ختدا مت یبرا شیهام  در تالش210-320) وسیچنانکه به نقل از الکیانی

بته ذهتن متن  یمیرقت یهادهیتا گتریکه متانع  ر د د-را  دهیا نیگرفیم ا میآنگاه که تیم»

                                                           
1. Light as a metaphor for Truth 

2. Emission 
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  مقتا تم، ختود را هرچته  هتایدیتهمته ناام رغمیعلکه  افیمیرها کنم، در یکلبه -شودیم

  .Blumenberg, 2010: 10) «کندیم لیتر به من تحممیرانه

حقیقت دارنتد   در  ها چه نسبیی باهای عرفانی باید بدانیم اسیاارهبرای شناخت اسیااره

یند   ها برخاستیه از کتنش ذاتتی حقیقتت هستاند. اگرچه اسیاارهبیان آنها چه اندازه موفه

تواننتد حقیقتت یتا حیتی اند جایگزین ارجاع مسیقیم به موضوع االی شوند اما نمیتوانسیه

بچحی از آن را با ارجاع به خود موضوع بیتان کننتد. د یتل ایتن امتر از دیتدگاه بلتومنبرا 

االتی ؤپاسچی است که انسان جز ی از آن استت؛ ستهای بیها با پرسشاین اسیااره همواجه

 «.  ا » ههایی درباری هر مکیبی مانند عرفان م رح است؛ پرسشکه در ابیدا

درک مفهوم  یبرا ینه ابزار داند؛یها مرا موجد اسیااره قتیر  پرسش در باب حق نیاز ا

 دیتآنهتا، موجتب پد  یتامتد یکه پُتر  یحاساخیاریپ اتیطب کیاز  ییها: پرسشقتیحق

متورد توجته  قتتیانستان در مفهتوم حقکه در راس آنها محتارکت  شودیها مآمدن اسیااره

  .Ibid: 7است. )

آن، تتوفیقی  هشناسی منسجم دربتاریک ر ش هها در انیقال حقیقت   ارا اگرچه اسیااره

قدر  بیان   توانتایی نامحسوسحتان در تغییتر، توانستیند بته حقیقتت  ه اس نیافیند اما به

جتای ه در قا ب یک رمزگتذاری بتهتاریخ میافیزک از آغاز از این د  محچی»ساخیار بدهند. 

بارها متورد استیفاده قترار  رمزگذاریاست. این ارجاع مسیقیم به موضوع االی اسیفاده کرده

 هراب  [...] است تا نحان دهد چیزهای بیحیری در مفاهیم مربوط به هسیی  جود داردگرفیه

)متدل    تبقا حد    کثر ، ق ایت   عدم ق ایت، مبدأ   هبوط همگتی در اینجتا یتک 

  . Blumenberg, 1957: 31) «بندی پیدا کردندبرای دسیه

االتی ؤ ابسیه است   در چنین ست« حقیقت چیست »الِ ؤها به سبنابراین  جود اسیااره

االتی مواجه باشد، ؤیابند. هر مکیبی که بیحیر با چنین سشوند   قوام میاست که م رح می

کته اندیحتمندان ایتن مکاتتب تتر ایتند   جا تبشتوهای بیحیری در آن یافت متیاسیااره

اند   بیش از آنکه به یافین پاسخ محغول باشند به طترح )مییوفه  اغلب از پاسخ طفره رفیه

محو آخر بته یتک می  183: 1333 ی،)مو و اند: آب کم جو تحنگی آ ر به دستال پرداخیهؤس

گهر خرستند شتد/ هتم بتدان آنکه از گنج / نهایت هست نیزطلب چون بیمی مست نیز/ می

 . 385: 1388 ،)ع ار گنج گهر در بند شد
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نامحسوسحتان  ییتوانتا ،یکل یهااسیااره انیقدر  ب توجه به عال ه بر یبررس این هدف

 نیتیدر تب یحتانی  اهم یگرفیتوات لیپیانست ک،یتزیمیاف خینقتش آنهتا در تتار ر،ییدر تغ

 یکلت یهااستت کته استیااره یمیفاه حد    کثر ، توجه به م هچون راب  یموضوعا  کل

 کیتاستت کته در آن  یتکامل مفهوم، شتناخین راهت ری  ضمن توجه به س کنندیم نییتب

 .دهدیمفهوم نحان م کیاز  ی  شچی یرا در درک جهان را یی ، تغهی)پا یاال هاسیاار

 
 پژوهش هپیشین -1-1

فراتتر ر د، عمومتاً حتول هتای بالغتی   زبانحتناخیی مباحث مربوط به اسیااره اگر از بحتث

 هاستیاار»شتوند؛  تذا اات الح مباحث شناخیی   نظریا   یکاف   جانستون پیگیتری متی

باب اسیااره که بیحیر بته است   ر یکرد بلومنبرا در« کلی هاسیاار»تر از مامول« مفهومی

 هاستت.  جتود اات الحاتی ماننتد استیاارپردازد مورد بررسی قترار نگرفیتهتاریخ مفهوم می

 Fundamentalهتایی از استیااره کته کمتابیش ترجمتهبنیادین   کالن هاسیاار  ساخیاری،

Metaphor  توجته استت کته ا بیته در آنهتا شناخیی هسیند در این مقاال  مورددر دیدگاه

بررستی بتا است. در غا ب مقاال  موردکید شدهأبیحیر به  جه تکراری   ابداعی نبودن آنها ت

مبدا    مقید اسیفاده  همفهومی  جود دارد   اا الحا  حوز هسیااردیدگاه شناخیی، قید ا

یتک  هکلتی   ارا ت ه اره تا حتد دی بته ر یکترد استیااراست. در مواردی توجه به طرحشده

هتای ستازی در استیاارهساخیار از مین نزدیک شده بود اما توجته اترف بته فراینتد عینتی

ی باعث شده بتود پتژ هش بته قیتاس میتان مفهوم هاسیاار همفهومی   همگام شدن با نظری

  . 1100،طاهری   باقری خلیلینک. ) های مین محد د شود  مقید در اسیااره أمبد هدامن

 یعرفتان-یچند اثر ادبت ای کیخاص در  یاسیااره مفهوم کیبه  زین یمقاالت انیم نیدر ا

بته حتوزه م ا اتا   یاًیهابرخوردارند، اما ن یحیریها اگرچه از دقت بپژ هش نیاند. اپرداخیه

   یبه مقتاال  ستل ان توانیمقاال  م نیمرتبط هسیند؛ از جمله ا کردی  همان ر  یشناخی

 اشاره داشت.   1333) یری   ز پوری، سبزعل 1338) یرهاشمیم

هتایی استت کته یتا بته بیتان باب اسیااره در میون عرفانی استیاارهدر هابیحیر پژ هش

)ذیل یک مفهتوم یتا اات الح عرفتانی هستیند  یتا شچیتیت    اندمفهومی خاص پرداخیه

گیتری بتا تحلیتل کحتند؛ کته ایتن نییجتههای یک شاعر یا عارف را بته تیتویر متیاندیحه

   قتوام یهاشتمماننتد شتود. مقتاالتی های شناخیی موجود در یک مین حاال متیاسیااره
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،  1338) ی  اقبتتا  یرنظتت،  1333) ی  رحمتتان یر دماجنتت ی، فیتتوح 1336) ی، پنتتاه 1332)

 . 1338) یکاشان دی  س انی، طا ب 1101) منامن   احدزاده یزیعز

های نویستنده استت مفهومی در اندیحه ه ارهدف عموم این مقاال  رسیدن به یک طرح     

است اما تفا   االی بنیادین یا نگاشت مفهومی اسیفاده شده ه  از اا الحاتی مانند اسیاار

 دربتاره توان خالاه کرد: ا ل اینکه در آنهتااالی می هبلومنبرا را در د  نکی آنها با نظریا 

اگرچه بحث بستامد   تکترار را  د م:است. بحثی م رح نحده ،مفهوم   بافت مانایی هتاریچ 

اتومتاتیزه »  « ابتداعی نبتودن»اند اما این نکیه در ارتبتاط بتا ها م رح کردهدر این اسیااره

کنند؛ ضمن اینکه است نه کلیت آنها   نقحی که در تاریخ مفهوم ایفا میاین مفاهیم « شدن

است بلکته بیحتیر کتارکرد آنهتا در ها به تفکیک مورد بررسی قرار نگرفیهاجزای این اسیااره

 مین مورد نظر است. 

 
 مبانی نظری پژوهش -1-2

م ترح شتد بتا رد  1380عنوان یک تلقی از اسیااره که از حد د به 2یا مفهومی 1دیدگاه شناخیی

های پیحین آغاز گحت که در آنها کتاربرد مامتول   طبیاتی زبتان در ستاحت مفر ضا  تئوری

عنوان ابتزاری اترفاً بترای مقااتد ادبتی   عنوان انحراف از این نُرم   بها لفظی   اسیااره بهتحت

 شتکلر رتاً   بتهشد. در عو  این دیدگاه ثابت کرد که کاربرد مامول زبتان ضتبالغی تاریف می

آن ته »باب های شناخیی انسان را درمدا م راه طورها عمیقاً   بهفراگیری اسیااری است   اسیااره

بچحند. جرج  یکتاف   جتان ترنتر در کیتاب ساخیار می« اندیحدگونه که میآن»  « داندکه می

ناخیی فتراهم کردنتد باب این دیدگاه شتفهم درکوتاه   قابل هیک مقدم 3بیش از یک د یل جا ب

عنتوان طترح   نقحته در ها در شار پدید آمده بود. آنها استیااره را بتهکه با توجه  یژه به اسیااره

 اقتع یتک فراینتد ذهنتی گیرند که درنامند در نظر میمی 1«مفهومی هدامن»راسیای آن ه آن را 

جتای اات الحا  به اسیااره هدهندشناخیی است.  یکاف   ترنر برای تحچیص د  عنیر تحکیل

vehicle   tenor مقید استیفاده کردنتد؛ بتا ایتن توضتی  کته در  ه  دامن مبدأ هاز اا الح دامن

                                                           
1. Cognitive 

2. Conceptual 

3. More than a Cool Reason. 1979 

4. Conceptual domain 
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به بچحی از ستاخیار مفهتومی  مبدأ هاسیفاده   درک یک اسیااره، بچحی از ساخیار مفهومی دامن

 . Abrams, 2013: 213-216) شودمی« ا یاف»مقید  هدامن

 هرستد  حتاک کتردن یتک دامنتها، به نظر میاین دیدگاه هدر ارا  با توجه به سیر زمانی

عنتوان نتور بته» هجای یک  فظ، م لبی است که پیش از  یکاف   ترنتر در مقا تمفهومی به

بته آن اشتاره « گتذارینحتانه هزمینت»بلتومنبرا تحتت عنتوان « ای برای حقیقتتاسیااره

استت؛ مفهومی طتی شتده هدرک دامن اقع در آنجا مسیری عکب این ر ند در است. درشده

انتد؛ مفهتومی رستیده همفهتومی بته مارفتی استیاار هیانی  یکاف   ترنر از شتناخت دامنت

ای که فراتر از  فتظ )حقیقت  به درک دامنه کلی نور هاسیاار هکه بلومنبرا از م ا احا یدر

استت. نکیته هرستید« گذارینحانه هزمین»مفهوم است، یانی « تاریچ ه»مسیاار   برساخیه 

 یکاف   جانستون استت؛ اگرچته نظریتا   هتوجه در اینجا تقدم نظر بلومنبرا بر نظریقابل

شدن به ر یکتردی فراگیتر ماننتد ر یکترد بلومنبرا بدان جهت که تمرکز الزم برای تبدیل

 هرحال بتر نظریتهامتا بته توجه قترار نگرفتتباب اسیااره موردشناخیی را نداشت چندان در

 هدارای ستابق« گتذارینحتانه هزمینت»ای مانند دم زمانی دارد   به تبع آن مسئلهشناخیی تق

 است.« مفهومی هدامن»تری نسبت به اا الح طوالنی

 
   1کلی هاستعار -1-2-1

ابیدا الزم است به تبیین مرزهتای آن بتا نظریتا  مار فتی ماننتد  کلی هبرای مارفی اسیاار

 ،  جه تمایز دیدگاه شتناخیی رافرهنگ اا الحا  ادبیآبرامز در  مفهومی بپردازیم. هاسیاار

داند که بته گفیمتانی فراگیتر در فرهنتگ می 2«مفهومی اساسی هاسیاار»شناسایی تادادی 

آنکه بتدانیم از اند   دارای ساخیاری مامول   خودکارند که در اغلب موارد بیغرب بدل شده

ر د؛ زمتان زمتان متی ساستی عبارتنتد از:هتای اکنیم. باضی از این استیاارهآنها اسیفاده می

هتا در ها گیاه هسیند. این اسیاارهدرمانگر است؛ زندگی سفر است؛ زندگی بازی است؛ انسان

کننتد؛ یابند   در گفیتار ر زمتره ختود را آشتکار متیهای مفهومی اسیقرار می ارهذیل طرح

 ه ار اقتع یتک طترحدر« متردم گیتاه هستیند»بترای مثتال  ترین آثار ادبی.که در عا یچنان

 استتشتده «شتدن استتا  در حتال پژمترده»ستاز عبتاراتی چتون مفهومی است که زمینه

                                                           
1. Absolute Metaphor 

2. Basic conceptual Metaphor 
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(Abrams, 2013: 213-216 . توان نییجه گرفت خر زمانی میأبنابراین فار  از بحث تقدم   ت

 جملته فهتمکلیِ بلومنبرا  جتود دارد؛ از ههای مفهومی   اسیاارکه تحابهاتی میان اسیااره

هتای هتای محتیرک در زبتانیک اسیااره در قا ب طرحی مبینی بر اجتزا    جتود استیااره

ساخیار میفا تی  که ر ش بلومنبرا به این دالیل مچیلف. اما توجه به این نکیه ا زامی است

هتای کته ر ش بلتومنبرا در درک   تاریتف استیاارهها دارد: ا ل ایندر مارفی این اسیااره

مبینی بر رسیدن از کل بته جتز  استت. ا  بتا گحتودن ستاخیار یتک  کلی، ر شی قیاسی  

اش، موفته بته درک دهندهتحکیل هکردن آن تا اجزا    توجه به تاریچ کلی   ساده هاسیاار

آنکته دیتدگاه مفهتومی استت؛ حتالهای کلی شتدهاهمیت قلمر  مانایی در ساخت اسیااره

 رسد. مفهومی می هقید به تبیین اسیاار  م أهای مبدچنانکه ذکر آن رفت از درک دامنه

شناخیی، های کلی را فراتر از یک تحلیل عیبد یل د م این است که بلومنبرا اسیااره

هتا شتده در استیاارههای مفتاهیم عرضتهاشیراک فرهنگی یا مسئله بسامد، میکی بر  یژگی

ط با مفهوم حقیقت   های کلی همگی در س حی از ارتبااساس نظریا  ا  اسیاارهداند. برمی

مفهتومی، تالته بته  هآن هسیند    جه محیرک تمام آنها، فراتر از  جود دامنت« خودکاریِ»

هتای آبرامتز در اند. اگر با دقتت بیحتیر بته مثتالمفاهیمی است که از دسیرس تجربه خارج

یتابیم کته همگتی دارای ایتن  یژگتی های شناخیی اساسی بنگتریم در متیتوضی  اسیااره

 تر از انستان کته بته جهتت بزرگتی: عمر، زمان، انسان، زندگی؛ یانی مفاهیمی بزراهسیند

 توان به آنها احاطه داشت.)فراگیر بودن  نمی

 همفهومی در بیانا   یکاف   جانسون بر این است که آنهتا بتا م ا ات هاسیاار هاساس اید

 1ه اررستیدند کته طترحاند بته ایتن نییجته های مچیلف تکرار شدههایی که در زباناسیااره

هتای عیتبی در مغتز استت   در در این موارد، م ابه با نقحه های مفهومیموجود در دامنه

های مغز به پاسخ هبرخی تحقیقا  این حوزه از تکنو وژی تیویربرداری پزشکی برای محاهد

  . Ibid: 54) است یژه اسیااره اسیفاده شدهجمله رییم   فنون بالغی بههای زبانی ازمحرک

 هتترین  جته تمتایز نظتر بلتومنبرا استت، توجته  ی بته مستئلاما د یل سوم که مهم 

کنتد   در اسیااره است که به رغم نظریا  نوین،  جود آن را به کلتی انکتار نمتی« شباهت»

هرحتال هتوجه نیست. زیرا بنسبت به آن ه در تاریخ   سیر تغییرا  اسیااره گذشیه است بی

« قرینته»میان د  بافتت یتا در جایگتاه یتک « تجانب»جز ی   در قا ب شباهت هرقدر هم 

                                                           
1. Mapping 
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کته نمتودی « نحانه»ناپذیر اسیااره است. توجه بلومنبرا به  جود جدایی باشد، باز هم جز ِ

مفهتومی استت.  هکلتی   استیاار هاست، گویای همتین تفتا   میتان استیاار« شباهت»از 

بترای « مفهتومی هدامنت»تتری از ذاری دقیتهگتنتام« گذارینحانه هزمین»جهت نام همینبه

 های کلی در نظریا  بلومنبرا است.مارفی بافت اسیااره

کلتیِ بلتومنبرا را بتا تاتاریف  هاستیاار هاین دیدگاه اخیر خیوااً احیمال تداخل نظری

 انتدتتام تبیتین شتده هم له یا اسیاار هجمله اسیاارهایی ازدیدگاه شناخیی که ذیل ترجمه

ند. بنابراین توجه به این م لب ا زامی است که بررسی ستاخیار متورد بحتث در کمنیفی می

همزمتان ممکتن طور کلی که د  ر یکرد میفا   هسیند، به همفهومی   اسیاار هقا ب اسیاار

 هکلتی/ زمینت همفهتومی یتا استیاار هنیست؛ بنابراین الزم است یکی از د  اات الح استیاار

اگرچه پتژ هش حاضتر در  االی برگزیده شود. هعنوان نظریمفهومی به هگذاری یا دامننحانه

ای با ر یکرد شناخیی  یکتاف   جانستون نیایج، چندان زا یه هبررسی اسیااره الاقل در حی 

میکی بر مفاهیم محیرک  تواند راهگحا باشد؛ زیرا ا الًمی رد اما در باب میون عرفانی بهیرندا

جتای شتناخیی استت   بتهفراتتر از یتک بررستی عیتبنگاه آن به این مفهوم،  است   ثانیاً

زبانی، برای نقش مفهتوم   تتاریخ آن -عنوان یک محرک مغزیبه نگریسین به اسیااره ارفاً

 ای قا ل است.اهمیت  یژه

شتود کته در هایی گفیه میکلی به اسیااره هدر ر یکرد مورد بررسی این پژ هش، اسیاار

هتا اتراحت الزم را ندارنتد   اره بدانیم. محیوای این اسیاارهتوانیم آنها را اسیانگاه ا ل نمی

دادن بته های کلتی بترای ستاختراهی برای توایف آنها جز خودشان  جود ندارد. استیااره

 پردازنتد؛   حااتل، جتز در همتان بافتت استیااریها، با مقایسه به تواتیف آنهتا میپدیده

 تیتکلبررستی ) نگترها برآیند نگتاه تتاریخرهشناخت نیست. از نگاه بلومنبرا این اسیااقابل

شناستی مبینتی بتر جز یتا ، کتارکردی ها هسیند   در یک ر ش  به پدیدهمفهوم در زمان

 هدهنتدهای کلتی، نحتانبرای چحمی که به نگاه تاریچی عاد  داشیه باشد اسیااره»ندارند: 

هتا   انیظتارا ، گترشهایی هسیند کته در ارتبتاط بتا نهای اساسی، حدسیا    دا رییقین

تنظتیم  د رانهتای یتک تفتا تیهتا   بتیها، عالقهها   ناامیدیها، ع شعملیها   بیعمل

  . Blumenberg, 2010: 14) «اندشده

آنکه در پی کحف حقیقت   ت بیته آن های عرفانی عموماً از این نوع هسیند؛ بیاسیااره

تجربته از جهتانی  اقتع در تمامیتت غیرقابلبا  اقایت، یا ارا ته فورموالستیون باشتند، یتک 
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رغم پی یتدگی، بته فترد کنند که علیی   تیویر میچینگاه تارفاال ازل   ابد )نوعی از حدن

در آثار عرفانی نگاهی راهبتردی بته هتدف  جتود دارد؛  .دهدامکان عمل در آن حی ه را می

ایستیی بته درک کلتی از بمتی« راه»گوید در ایتن کحف که مینگاهی به یک کلیت غیرقابل

 اقتع دهنتد. درستلوک، نگترش نستبیاً منستجمی ارا ته متی هقناعت کرد؛ اگرچه دربار« ا »

دهنتد. ارا ه می« گیریجهت»اند یا به تابیر بهیر یک شر ع ههای کلی تنها یک نق اسیااره

های حااتتل از ایتتن پرستتش   استتیااره «حقیقتتت چیستتت »یی چتتون هاپرستتشبنتتابراین 

هذا تنها ابزاری هستیند کته بترای درک مفتاهیم شناخیی باشند، مع یمبحث هیپا ندنتواینم

نیتافینی شناخیی داریم؛ تیویری هرچند کلی که جایگزین شتناخت ایتن کتلِ دستتهسیی

قتافی باشتد:  هباید بترای ایتن ستیمر ، قلتالزم است   می 1«گیریجهت»باشد؛ اگرچه این 

عزیمتت در  هعنتوان نق تتوان با ابهامی که دارد بهرا نمی« جهان چیست »پرسحی مانند »

در بررستی « چیستیی»به « چگونگی»یک بحث تئوریک عرضه کرد اما نیاز به دانش تبدیل 

دیتدن کتل، آن را  بته ثبتا   ه اس به« گیریجهت»نمایاند   با یک کل فراگیر را به ما می

  . Ibid: 15) «رساندنسبی می

 
 استعاره  هتاریخچ -1-2-2

کلی در ابیدا یک طرح است؛ به عبار  دیگر مد ی از حقیقتت استت کته جتایگزین  هاسیاار

شود. این طرح کلی که در طول زمان   با تغییراتی بته تکامتل ارجاع مسیقیم به موضوع می

یابد که عموماً یک برای بیان می« قا بی»اا الح گیرد   بهای قرار میاست، ذیل ایدهرسیده

اسیااره  هزمینه را که حاال دگردیسی مفهوم است، تاریچ بلومنبرا این پبتیویر است. 

ای است که اجزای یک مفهتوم ذیتل آن ستاخیاری )سابقه  اسیااره، زمینه هنامد. تاریچ می

گری اسیااره نقش مهمتی دارد. توجته بلتومنبرا یابند   در ایجاد پیانسیل توایف احد می

در ایتن  «ستیر»کلی، حاکی از اهمیت مفهتوم  هاعالی اسیاار هعنوان نموننور به هبه تاریچ 

باب است؛ حرکت نور از عا م دیگر   هبوط آن بته عتا م در قا تب ر ح   بازگحتت بته ااتل 

. در  Blumenberg, 1957: 40) است «نور هتاریچ »طرحی از این سیر است. این طرح کلی 

ای مبینتی بتر بازگحت به اال، تاریچ هعرفان نیز هبوط ر ح از عا م علیا به جهان مادی   

گیرنتد   شتکل متی «شتاه» ه  استیاار «راه» های اسیااراست   ذیل چنین تاریچ ه« سیر»

                                                           
1. Taking Bearing 
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شتاه یانتی  ه  اجتزای استیاار   غیترهر ، عقبه راه یانی راه، مقام،  ادی، راه هاجزای اسیاار

 فار ارباته، تمثیتل نتی. است 3)شتوندتاریتف متیغیتره  درگاه، بارگاه، بنده، ااحب، محرف  

مبینتی بتر ستیر  هدریتا  دارای تاریچ ت-خورشید   ق ره-هایی چون ذره)مثنوی    اسیااره

در تتردد استت؛ در ابیتدای  مهسیند. مفهوم سیر در مرز میتان میافیزیتک   طبیاتت مفهتو

م کلی از میافیزیتک مفهتوتوان آن را بها  یه، باد طبیای غا ب است اما نمی هگیری ایدشکل

باب حرکت ر ح از عا م دیگر به ایتن عتا م در دیتدگاه مثال مفهوم سیر دربری دانست؛ برای

تکامتل یتک  هبرابر با سیر فیزیکی نور نیست. از سوی دیگر حیتی در مرحلت بلومنبرا کامالً

بتاب در توان مفهوم را یکسره از طبیات آن منفک دانست؛ چنانکه مثالًکلی نیز نمی هاسیاار

باضاً با مفهوم فیزیکی حرکت « راه»ه از سلوک عرفانی، الاقل در کالم عارفان، این را هاسیاار

الاقتل در -است. بنابراین تالش در تفکیک کامل باد طبیای   میافیزیکی مفهتوم خلط شده

 د.به نییجه نچواهد رسی -ا  یه هاید همرحل

آغتاز  هه، شناسایی نق تاسیاار هقدم ا ل در بررسی سیر تغییرا  یک مفهوم از طریه تاریچ 

عنوان مبتدأ نویت جهان را بهبلومنبرا مفهوم ثا  یه است.  هگیری یک اسیااره یا همان ایدشکل

پارمنیتدس فیلستوف  نتور از آرا ِ هاستیاار هتاریچ ت .کنتدنتور مارفتی می هاستیاار هحرکت اید

 بلتومنبرا امتا ؛استت )حقیقتت   بتودن  تضاد نور   تتاریکی مبینی بر افالطونتا پیحاسقراطی 

در این است کته ا  ، ضد آنتوسط مایقد است اهمیت نظرا  افالطون فراتر از توایف مفهوم نور 

 هراب ت )متثالً مانایی یک بافتی ارتباط میان اجزاایجاد  ه سیلبهنچسیین کسی بود که توانست 

ستاخت استیااره    نییجیتاً «بیان نستبت»تاریف، نامگذاری    هضدیت میان نور   تاریکی  به ارا 

استت. مفهتوم بتوده یتک کلی در نظام بچحتیدن بته هاین آغاز کاربرد اسیاار . Ibid: 32) نا ل آید

در این بچش از تتاریخ زیرا آید؛ نور یک گام در تاریخ مفهوم فلسفی نور جلوتر می هبنابراین اسیاار

 .عینیت است هتا حد دی بازتاب دهند« طبیای بودن»، آن

کته کستی در آن  ایماننتد ر شتنایی؛ ر شتنایی ر ز  ی از آن؛ت، نه جزاین طبیات اس»

تمتایز میتان اینجتا     در آن ر شتنی  کند، جهان، خود را بیان میر شنی جنبد، در آنمی

اند. اشتراف های مادی   مانوی در ایتن ر شتنی یکستانآنجا، این   آن ممکن است... پدیده

شناستانه هستیی   تبیتین هسیی بنتابراینیستت، یک رخداد بیر نی ن  ضد یک امر در نی 

برابرند. در دیدگاه افالطون مفهوم عرفانی برای نور  جود ندارد. نور یک بُاد عجیب   غریتب 

 . Ibid: 33)   خاص از تجربه نیست
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بته « عینیتت»یتا « طبیاتی بتودن»عزیمت یک مفهتوم از  هبنابراین قدم د م، شناسایی نق 

ستلوک در عرفتان نیتز مفهتوم این برداشت از میافیزیک نور یتادآ ر  است.« برداشت میافیزیکی»

 ، مییتوفهراه هدر ابیدای شکل گیری این مفهوم   احیماالً زمانی در فرآیند تکامل استیاار. هست

ای بته نقل از نق ته  اًسلوک را  اقا)پیش از آنکه تمرکز آنها موجب پدید آمدن چنین نامی شود  

نظیتر ماتراج در تفکتر دینتی   آن ته باتدها در عرفتان بتدان ا یتاف ؛ نداپنداشیهدیگر می هنق 

مفتاهیمی درک استت   درک کته ختود قابتل مانند نور است مفهومی انیقال در اینجا، .استشده

ای به این شیوه، مفهوم ستلوک در ابیتدا تجربته کند؛ممکن می)رسیدن به مقید  را  مانند  اال

)ماننتد نتور در مفهتوم  استتبتوده« آنجتا»  « اینجتا»ایز میتان متاز انیقال   مبینی بر ت طبیعی

متورد استیفاده قترار  «شناستانههسیی»عنوان یک رخداد در نی   تبیین اش  که بادها بهطبیای

ای استت گونهاست؛ اما این انیقال به اقع از بُاد طبیای به بُاد میافیزیکی منیقل شده؛ درگیردمی

 رسیم:ر یم باز هم به اسیااره میمی که هرچه در تاریف آن پیش
 راه= راه رفین       سیر= حرکت در مسیر، راه                    )راه      طریقت= طریه           سلوک= طریقت  

رفتین . )توقتف در مقابتل راه استمانایی شکل گرفیهدر ارتباط با این بافت « مقام»اا الح 

)محتل نتز ل  «منتزل»گیترد. ل مفهوم مسافت   راه شکل متیکه حو« قرب»هم نین اا الح 

در تاریتف  لح ،)از ریحته رححِ که تابیر ع ار از مقاما  استت   حیتی مراحتل«  ادی»میان راه ، 

ه هستیند. هم نتین را هگاه   فواال بین راه، ناظر بر استیاارمقاما  همگی در مفهوم فر دآمدن

 هبط با مفهتوم رفتین استت. در چنتین بتافیی کلمتاست، مرت« ر ش» هکلم که ماادل« مذهب»

اش   تتوان در مانتای استیااریشتود متیرا که اغلب اسیااری بودن آن فراموش می« گمراهی»

شناستانه کلیِ راه درک کرد؛ اگرچته در تمتام ایتن اات الحا  مفهتوم هستیی همرتبط با اسیاار

شتیخ متا گفتت در میتان ستچن: »نظر است، نه بُاد طبیای راه   مسیر فیزیکتی: ایر ر  مورد

 .   308: 1330 ،)محمدبن منور «سیر ا ا ی اهللِ سحیراً جمیالً   ا سیرُ ا ی اهللِ با هِمم ال با قحدحم

ای از ر ابتط میتان اجتزای انیقال یک مفهوم به ساحت میافیزیکی، منجر به تو ید شبکه

 هکه حاال آن، استیاارپردازد شود   از این طریه به بسط   گسیرش مفهوم مییک کل می

در میتون غنتایی  های کلتی   استیاارهکلی است. این نکیه  جه افیراف دیگر میتان استیااره

های تز ینی دخلی در بستط   تفیتیل بیانتا  ندارنتد. آنهتا هرچنتد کمتک اسیااره»است: 

آن را کننتد کته نیتوان بیان نمیخوشایند ارا ه گردد اما چیزی را  نحوها بهکنند تا گزارهمی

 . 21: 1333ب، ) ت «مفهومی به بیان درآ رد-نظری نحوبه
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 هکلی است. متثالً استیاار هبسط   تفییل مفهوم، حاال ارتباط میان اجزای یک اسیاار

شناسانه برای اقناع مچاطب است   نقحی در بیان نستبت سر  از ماحوف، ارفاً بیانی زیبایی

 هبردارنتد نتی از انستان در هر د؛ امتا استیاارنمتیبا سایر اجزا ندارد   از موضوع خود فراتتر 

یابتد   در پتی آن اجتزای دیگتر استیااره ساخیاری تفییلی است که در آن، مانی بسط می

یابند؛ حیی اگر اراحیاً بته نواز، نوای نی، آتش، باد، دم )در دمساز  مانا میچون نیسیان، نی

 های نتور، بلتومنبرا بتا تواتیفاستیاارهتمثیل غار افالطون   بسط در ای نحود. آنها اشاره

تمثیتل غتار، مهتم بچتش    های نتوراستیااره ه  زمینت« قرا ن»عنوان تاریکی به هایانگاره

 های نتوراستیااره 1«گذارینحانه هزمین» عنوان  از آنها بهدهد کلی نور را سامان می هاسیاار

نته در بالغتت ستنیی، ذهتن را قری کارکردکه مانند   Blumenberg, 1957: 36) کندیاد می

 .کندسوی  فظ مسیاار راهنمایی میبه

کنش میان اجتزای یابند؛ چنانکه کارکرد میکلی در تبیین ایده  هایاسیاارهبدین شکل 

تاریکی یانی اجزای این اسیااره منجر شد.  2)نور= حقیقت/ بودن  هبه تبیین اید غار هاسیاار

 ر زنته    ر د ر شنایی به در ن غار، ترک کردن غار، یان،زندان آتش بیر ن از غار، در ن غار،

بداهت خود را در جهت تبدیل به موتیتف در تتاریخ که اند ی شدههایتبدیل به اسیااره غیره،

 جمله مقام، عقبا ، مقیتد، رهتر   از« راه» کلی هاجزای اسیاارکه هم نان. اندفلسفه یافیه

ستلوک   تجتارب عرفتانی  ههایی دربتارمل دیدگاهحادر طول حیا  اجیماعی عرفان،  غیره،

انتد: که اجزای آن عال ه بر عرفان  ارد مفاهیم دینی نیز شده« شاه»کلی  ه؛ یا اسیاارهسیند

یابند زیرا هریتک نقحتی را ها جز یا  اهمیت می. در این اسیاارهغیره بنده، درگاه، رسول  

تتوان گفتت کلی مسییر است. بنتابراین می هدر تاریخ مفهوم بر عهده دارند که در آن اسیاار

نگتری بر کلی ،3های کلی اگرچه در بیان مفهوم   ایجاد نسبت میان شناسا   موضوعاسیااره

ترین مثال اسیوارند اما در بیان میادیه   ساخت اا الحا  به جز یا  توجه دارند. شاخص

قترار دادن آنهتا در مقابتل  برای این مسئله، اا الح ریاضت است که با بسط اجزای محبنه  

از بستط  هحدیقته ا حقیقتریاضت در  هاست. اسیاار)اسیااره شاه  حاال شده بهاجزا  محبهٌ

 است:اجزای عملِ رایض ایجاد شده

 

                                                           
1. Field of Signification 

2.  Light= Truth/Being 

3.  Object 
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 بتتاز را چتتون ز بیحتته اتتید کننتتد

 د زنتتد ستتبک فتتر  چحتتمش د  هتتر

 عتتتتاده بتتتتاز کنتتتتد اغیتتتتار  ختتتتو ز 

 انتتتتدکی طامتتتته را شتتتتود راضتتتتی

 ده کنتتتتددارش ز ختتتتود پیتتتتابتتتتاز

 را بینتتتتتد تتتتتتا همتتتتته بتتتتتازدار

 باتتتد آن برگحتتتایدش یتتتک چحتتتم

 از ستتتتر رستتتتم   عتتتتاده برخیتتتتزد

 بتتتتزم   دستتتتت ملتتتتوک را شتتتتاید

 چتتون ریاضتتت نیافتتت  ححتتی مانتتد

 بتتی ریاضتتت نیافتتت کتتب مقیتتود

 ر  ریاضتتتت کتتتش ار  بایتتتد بتتتاز

 

 گردن   هتر د  پتاش قیتد کننتد 

 بیاموزنتتتتتتتد  را  کردناتتتتتتتید

 چحتتتم از دیگتتتران فتتتراز کنتتتد

 ماضتتتی هز طامتتتیتتتاد نتتتارد 

 چحتتتم ا  گحتتتاده کنتتتد هگوشتتت

 خلتتتته بتتتتر بتتتتازدار نگزینتتتتد

 در رضتا بنگترد در  نته بته خحتتم

 بتتا دگتتر کتتب بتته طبتتع نتتامیزد

 اتتتتتیدگه را بتتتتتد  بیارایتتتتتد

 هرکه دیدش ز پیش خویش برانتد

 تا نسوزی ترا چه بیتد   چته عتود

 ستتتاز رنتتته راه جحتتتیم را متتتی
  153: 1323ی، ی)سنا               

: توکل، ق ع طمع از غیر؛ اید: مکاشفه   تالش بترای کستب احتوال؛ قیتد چحم فراز کردن 

)زهد رزی عارفان ؛ فقتط  ها، آداب؛ راضی شدن به اندک  قمه: رضاکردن: تحمل دشواری، تمرین

 هبازدار را دیدن: اعیماد بر پیر؛ رها کردن خله: انز ا؛ نیامیچین با دیگران: خلو    مراقبه؛ شایستی

 .  « پادشاه حه=»کلیِ  هاساس اسیاارسیدن به مقیود،  ال )بروک شدن: ردست مل

ر علوم مچیلف نیز هستت. های ساخت اا الحا  داسیفاده از بافت مانایی یکی از شیوه

چحتمگیری در دام  طرزاساس چنین کارکردی، د  بیماری ستل   سترطان را بتهسونیاا بر

انتد کته ر با  فتظ مستیاار قترار گرفیتهنحوی اجزای آن میناظبیند؛ که بهاسیااره گرفیار می

هایی در برابر این بیماری   ناشناخیگی ابیدایی آن باشد؛ اجزا ی ر د  اکنشبیحیر گمان می

 ر د شدن بیمار، ترس از ثباتی، مرموز بودن،  جود منبع ناشناخیه، رازآ ود بودن، ممانند بی

بحتث سترایت مورد هبه افا  جاماتفراتر رفیه   کم از بیماری باب بیماری که کمآگاهی در

هایی که شچییت االی آنها مبیال به ستل با اسیناد به رمان است. برای مثال سونیاا کرده

)به جهت تتب    دارای تنتا ب    ای ر حانی   پرشور، این بیماری را موجد جنبه 10)اندبوده

)حرکتت  جانکتاه ناپتذیر  که سرطان، ستیری متنظم، توقتفداند؛ درحا یسیری نامنظم می

)بتا هتای جهتان اتنایی استت با سویه  ار به تناسب نام سرطان  دارد  ذا میناسبخرچنگ

سازی ا  مایقد است که اسیااره .توجه به شیوع ر زافز ن این بیماری در کحورهای انایی 



 113 111-141ص ، 1041، بهار و تابستان 11پیاپی ،1 هدور،  7سال /نقد و نظریه ادبی  ...در« شاه»و « راه»کلی  هبررسی دو استعار

 

ر د که در آن، بیماری خیوایا  آن بچش از بتدن باب این د  بیماری تا بدانجا پیش میدر

هتا نستبت گیرد کته بته ریتهبیماری سل خیوایاتی را به خود می گیرد؛ مثالًبه خود میرا 

سرطان بته عکتب آن، بته  تر بدن است امااند یانی اندامی که در بچش باالتر   ر حانیداده

نحوی همراه هایی از بدن مانند ر ده، کو ون، مثانه، رحم   پر سیا  بهجهت تهاجم به بچش

 . Sontag, 1977: 5 - 27) تتری داردمتادی هه با شرم در بیمار است   جلتوبا احساس آمیچی

های موجود در بافت مانایی نیز، تمام  یژگی «شاه»   «راه»های کلی اسیااره هکه دربارچنان

کلی راه توانسیه ابتزاری بترای  هاست؛ یا اجزای اسیاارانسان   خدا ند راه یافیه هشاه به راب 

 ییاً ساخت اا الح در اخییار اوفیان بگذارد.ساخت مانی   نها

ری تاردز  مورد نظر ما با آن ته متثالً« بافت مانایی»توجه داشت که  اما باید به این نکیه

   2نامد میفا   است. ری اردز زمانی که اجزای یک اسیااره یانی محتبهمی 1«زمینه»آن را 

نحوی کته ایتن اجتزا بته به شوندمی ها در یک محبه جمعها    یژگی  دیگر نمود 3بهمحبهٌ

؛  Richards, 1936: 132) نامتدمی« Ground of metaphor»تفکیک باشند را دشواری قابل

 )  میااقباًآید به پدید مینظر ماست از تفکیک اجزای محبهکه بافت مانایی که مورددرحا ی

 تفکیک اجزای محبه   قرار دادن آنها در مقابل یکدیگر .

 
 و بررسیبحث  -2

ای خاسیگاهی است که با تثبیتت آن در بُاتد کلی، ایده هآغاز اسیاار هتا اینجا دانسییم نق  

شناستانه بتدل عینی از یک ایده به مفهومی هسیی ه  انیقال به باد میافیزیکی، تجرب طبیای

م گتردد. اکنتون بته مکتانیزیا موتیف متی شود   در طول تاریخ مفهوم، تبدیل به اسیاارهمی

 تبدیل یک مفهوم به اسیااره خواهیم پرداخت.

شود؛   اسیااره ایتن قابلیتت )بافت  منجر به بسط آن می ارتباط میان اجزای یک مفهوم

کند که به تمام اجزایش ترجمته شتود؛ چنانکته هتر جتز  از تیتویر در آن بافتت را پیدا می

شتدن موجب جمتع 1«تراکم»کلی است. در اینجا شکلی از  هآن اسیاار هکنندمانایی، تداعی

حتین  شناستیهای یک اسیاارهپارادایمشود. بلومنبرا در اجزا تحت ساخیاری اسیااری می

                                                           
1. Ground 
2 . tenor 
3 . vehicle 

4. Comportment 
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یابد که این سیر، به ستمت بررسی سیر مفهوم حقیقت از ارس و تا فیلسوفان مدرسی، درمی

ر هتا، داستیااره»شتود: نامیده متی 1«مدل ضمنی»اسیااری گرایش دارد که  هزمینیک پب

 غتوی اات الح ظتاهر شتوند؛ بلکته  هساخیاری که اینجا م رح است، نیازی ندارند در حتوز

 2شوند؛ اگر بیوان تمثتالای از بیانا ، ناگهان ادغام   به یک  احد مانادار تبدیل میمجموعه

 «انتد بته اتور  فرضتی تایتین کترداالی اسیااری را که این جمال  از آن خوانتده شتده

(Blumenberg, 2010: 10 Blumenberg, 2010: 10 .  ،یانی این مفاهیم به جهت تجتانب

شوند   با  بع )کلی  جمع   در ساخیار آن اسیااره تثبیت می االی هتحت  وای یک اسیاار

دیگر، مفاهیم به آن ضتمیمه شتده   بته همتراه استیااره  ههنگام انیقال یک اسیااره به د ر

گردنتد میاالی که اجزا بته آن بتاز هاسیاار افید کهشوند. اما این اتفاف زمانی میمنیقل می

« راه»یتا « آن راه»مثال  قیی در میون عرفانی به تابیر کردن باشد؛ براینحوی قابل فر به

بته متین عرفتانی، ایتن « آشتنا» هدانیم که نزد نویسنده   ایضاً نزد خواننتدخوریم میبر می

بته « فتر  بتودنقابتل»این بافت نیز به جهت  اجزای دیگر تیور است؛ بنابراین، قابل«راه»

 شوند.االی منیقل می ههمراه اسیاار

ضمیمه شدن یا تضمنن در اینجا به این خاطر است که آن ته بته همتراه  هتوجه به مسئل 

فرهنتگ محتاهده استت؛ در شتود، در بررستی تتاریخ یتک مفهتوم قابتلاسیااره منیقل متی
« specified» هبه مانی ضمنی بودن در مقابل  اژ« implied» آبرامز، تابیرِ اا الحا  ادبی

 «Implicit Metaphor»نوعی از اسیااره بته نتام  است که ذیلبه مانی محچص بودن آمده

های براساس مفهوم تضمنن که ذکر آن رفت، اسیااره . Abrams,2013: 133-134) استآمده

)زمینته   هبافتت مانتایی   تاریچ تکلی، نمودار تغییرا  یک مفهوم نیزهسیند.  ذا توجه به 

 انجامتدبه بسط مفهتوم متی که هایی  تیویرسازی رهایتادند تفس اسیااره ضر ری است زیرا

   یدر ستاخیار استیاارمفهتوم  کیتاسیمرار فهتم است. مفهوم آن  هچ یتار رشیپذ هجینی

بلتومنبرا . ردیتقترار گ یبهِ )اسیااره  م ا تب مچیلفتمحبنهٌ شودیباعث مبدیهی شدن آن، 

هتر بته  3نحتانه کیت ه است در قر ن  س ا مفهوم غار بته دیگویغار م هع اسیاارتوسن هردربا

در   یشتدن مست)با توجته بته زاده کرد دایبسط پشد، میکنکاش  یقییقکه در آن ح یداالن

                                                           
1. Implicative model 

2. Schema 

3 . indication 
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کلی راه هم باتدها بته تمتام فرآینتدهایی  هچنانکه اسیاار . Blumenberg, 1957: 38) غار 

  .تیراه موفق ،یراه زندگ)مثل  کردبایست در آن مراحلی را طی میکه فرد می اطالف شد

کته بلتومنبرا از آن شتود محتچص متیااتلی  هدر اینجا نقش   اهمیت بداهت اسیاار

نسبت انستان  انیحول بعرفانی،  یهااسیااره .کندیاد می 1«تمثال اسیااری پیحر »عنوان به

هست   نیتز  «ا »هسییم    «ما»؛ اینکه اند ه شکل گرفیهخا  عا م د  موضوع کلی یانی با 

 دنیرست یچگتونگمرتبط با    یی علت غا)هدف  یی مرتبط باهااسیااره به ا  هست: «راهی»

شناخت  «راهِ»نوع د م      استخدا ند) شاه از حه هاسیاار ،. نوع ا لی علت فاعل) به هدف

ها استیااره هبقیت، مفهوم د  نیا جامایتتوجه به  با عرفانی. هتجرب راه از هاسیاار؛ یانی «ا »

؛ یانتی موضتوع انددر ارتباط با آنها شکل گرفیهقسمی به  اید  اسیااره هسیند  نیاز ا یجز 

نوع سومی از اسیااره نیز هست که در «. سیر ا ی ا حه»است یا « حه»های عرفانی، اسیااره

کنتد کته را تیتویر متی «راهتی»چنانکته  گیترد؛ها شکل متیپیوند با هر د ی این اسیااره

)اعرابتی راه  مثنتویاست. مانند داسیان اعرابی   خلیفه در  «درگاه» مقیدش رسیدن به آن

یا داسیان سیمر   ؛ 135-138 /1: 1333 ،یمو و) کند تا به درگاه خلیفه برسد بیابان را طی می

که جایگاه سیمر  است برسند . کنند تا به قاف هایی را طی می)مرغان  ادی ا  یرمن هدر 

مفهومی است که درک آن در گتر  درک مفهتوم راه استت امتا « رسیدن»در هر د  تمثیل، 

کنتد   آن بسنده می همفهوم راه چنان برای نویسنده بدیهی است که به توایف اندکی دربار

 ی در  پردازد. در داسیان خلیفه   اعرابی، زن اعرابی بته جهتت تحتریضبیحیر به مقید می

شتاه     هگوید )اسیاار  ف   فضل خلیفه    اف درگاه ا  می هرفین به درگاه خلیفه، دربار

کیب بیابتانِ بایتد مفازه   یک بار تر هبیابان، یک بار کلم هدر تمام داسیان فقط چند بار کلم

 ه، همان تمثال اسیااری ااتلی اقع راسچن از بغداد یانی مقید است. در است   بیحیرآمده

شوند. در داسیان مرغتان درک میآن قابل هنظر بلومنبرا است که دیگر بیانا  در سایمورد

ها موضوع االی است، هدهد کته رمتز پیتر نیز با  جود اینکه طریقت    ادی ا  یرمن هدر 

کند   سپب از مقید )کوه قاف  که جز تی از است از ابیدا با  اف سیمر  سچن را آغاز می

گوید؛ پب از چند بیت پراکنده در سچیی راه   نهاییاً باد از حکایتا    ت میراه اس هاسیاار

هتا جمله حکایت بلند شیخ اناان   دخیر ترسا، به سترا  مارفتی  ادیهای بسیار ازتمثیل

                                                           
1. Leading metaphorical representation 
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ها تاله دارد   ایتن در سوم کیاب به م ا بی غیر از  ادی. در اقع چیزی در حد د د ر دمی

 .    11)طریقت است هدربار اورتی است که کیاب ااالً

 

 راه هاستعار -2-1

های کلی تمثال االی اسیااری که سایر اجزا بر تر اشاره شده، در اسیاارهطور که پیشهمان

فتار  از ختود  شود کاربرد این ماانی مامتوالًآن اسیوارند، بداهیی  جود دارد که موجب می

شود راه ذکر نمی هخود اسیاار اور  اغلبدر اشاره به دیگر اجزا باشد. دراین کلی   هاسیاار

راه   اجزای  هر ند که حاال از اسیااراما اا الحا  مقام، طریقت، سلوک، منزل به کار می

راه، ذکتر ختود  هکلی ارجاع دارند. در مواردی نیز کاربرد اسیاار هاند   به اسیااربافت مانایی

که سچن محچیاً از طریقت باشد نته  ست )طریه    آن مواردی استا آن هاسیااره یا ترجم

دیگر، تالش نویسنده بر آن نیست که تجتارب عبار در جهت اثبا  مانای اسیااری کالم. به

خواهتد در همتان بافتت ای بستازد؛ بلکته متیعرفانی را به راه تحبیه کند یتا از آن استیااره

 ه است لیت م لتب بتهموجود   به کمک آن به بیان م ا بی دیگر بپردازد زیرا ک هشدتثبیت

آ ردن اسیااره چنان ر شن است که نیازی به ذکر دیگر اجزای بافتت مانتایی بترای ایضتاح 

 توشه یا زاد   مانند آن. همانند  اژ ،اسیااره نیست مگر برای ایجاد تناسب در کالم
خواجه بوطاهر شیخ ما گفت که خواجه بومنیور  رقانی یک ر ز به زیار  به نزدیک شتیخ »

در پتیش متن نته. شتیخ متا  راهیآمد   گفت: یا شیخ! وساید قدس اهلل ر ححهُ ا ازیز درما اب

است. گفت: آن راه کدام است  گفت: گفت: آن راه نگه دار که خدا ند تاا ی بدان راه فرموده

 . 313: 1330، )محمدبن منور «یک  سی 15محن احنابح  سحبیلحبِع آنک گفت ) اتَّ

نحانی از  وازم راه است   از نحانِ راه پرسیدن تلویحاً به مانای راهنمایی خواسین است؛ 

چه آنکه نحان راه بگوید همان رهبر است. بوساید در پاسخ نته از نحتان راه، بلکته از نحتانِ 

 است.گحیهسوی خدا بازپیش بگیر که به را« کسی»گوید: راه راهنما می
متا تتا اینجتا فراتتر  ر شِدیگر ر ز آن  اقاه با اسیادِ امام بازگفیم. گفتت: ای بتوعلی! حتد »

 . 120: همان) «فرا آن ندانیم راهنیست. هرچه از این فراتر بود ما 

انتای )مترتبط بتا مفهتوم راه    م که به مانی سوی   جهتت استت« فرا»با توجه به مفهوم 

گیرد که با توجه بته )در قیاس با فر   این احیمال در ذهن قو  می استدر آن  حاک شده« باال»

تلقی شتده باشتد کته « مارفت»در ارتباط با راه، تابیری از مفهوم « فرا دانسین»مانی این  اژه، 

  حتدن نویسنده برای توایف این ظرفیت   تتوان از عبتار مسیقیم با ظرفیت  جودی دارد. هراب 
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نهایتت از بته ستلوک، درر ش به رفین،   رفتین  هارجاع کلم ه اس است؛   بهر ش اسیفاده کرده

تتوانیم بتر یم. در ایتن است؛ یانی ما فراتر از اینجا نمیراه برای انیقال مفهوم بهره جسیه هاسیاار

ر عقتل استت؛ ای کته از دفیت« توانستین»به مانی « دانسین»جمله به سیاف میون گذشیه، فال 

  .31:1363 )حافظ، دانست «ندانی»ترسم این نکیه به تحقیه  آیت عحه آموزی/

  در کارها فرادید نامدن.   هیچ آفت بنتده را  راهتواضع شکسیگی بود   سر نهادن در این »

 . 233: 1330 ،)محمدبن منور« از تکبر بیر نیست راهدر 

رستند اختیالف برخاستت   همته بته  مقیداخیالفی هست چون به  راهیا  ر نده  اگر در »

ده بتاقی استت هنتوز بته مقیتد  حد  بدل شد، که تا هتیچ چیتز از اتفا  بحتریت ر نت

رستید از  مقیتود   م لتوباست   تحلحوُّنِ حا ت، ر نده را در راه پدید آیتد چتون بته نرسیده

 . 18: همان) «چیز نماند   همه  حد  مجرند گرددهمه در  ی هیچآن

راه  هسیار است اما مقید یکی است. نویسنده از ظرفیتت تیتویری استیاارطرف ا ی اهلل ب

تر نحان دهتد   اینکته ااتل،  حتدتی است تا مفاهیم کثر     حد  را  اض اسیفاده کرده

ستت/ رنتگ رهتی رنگتیبازند: از د  اد رنگی به بیها در مقابل آن رنگ میاست که کثر 

بتدین ترتیتب اختیالف فترف اتوفیه  . 211: 1333 ی،)مو تو سترنگی مهیچون ابرست   بی

 یابد. نحوی تادیل   به مدد نگاه اسیااری به کلیت ماجرا، به یک اخیالف مسیر تقلیل میبه
 پیراست پیری را نحاید که ا  هنوز محیاج نرسیده مقیدبه  ر ندهپب محقه شد که چون »

 ر،)محمدبن منتو «سیه پیری شدرکه به مقید رسید شایکند.   ه دال ت راهاست که ا  را بر 

1330 :18 . 

رستد امتا ا  را سوی حه با رسیدن به مقید به پایان نمیذا  حه الییناهی است   سلوک به

ع ستا کی استت کته راه  اق   پیر   مریدان اینست که پیر درکند  ذا تفاالیه رهبری دیگران می

مین م لب است کته باتدها بته شتکل کند   تنها شرط مراد بودن نیز هبار طی میرا برای دیگر

 است. تری در سفر چهارم از اسفار ارباه یانی سفر مِنح ا چحلهِ ا ی ا ححهِ با حه آمدهمبسوط
تتا  راه استت  شیخ بدانست، بفراست. گفت: یا خواجه! آن پیر را اراد  به پیری پدید آمده»

یتا شتیخ! پیترم   ضتایفم   . پیر شبویی آب در چحم آ رد   گفت: نرسی مقیودبه  بنحرح ِی

فید  که چیزی در کتار گیر. تو، توانگر عا می ا  نارسیدهمن خواهد بود  رفتنمایل، اگر به 

 . 153: همان) «این پیر کنی

دارد، مسئله نباید شتچص را از ستلوک بتاز آغاز سلوک ممکن است در کهنسا ی باشد اما این

ینده به امید همیی از جانب ابوساید استت کته ای جز رفین نیست؛ اما گوزیرا برای رسیدن، چاره
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ای به این  اس ه، راه سلوک را بر ا  کوتاه کند. چنانکه  قمان سرخستی در مناجتا  گفتت: بنتده

 . 101: 1388 ،)ع ار کنند/ پب خ ش بدهند   آزادش کنندکو پیر شد شادش 

خ گفت: نیواند بترای شیخ ما را گفیند: اگر کسی خواهد که بی پیری این راه ر د تواند  شی»

کند   عیتب   هنتر راه بتاز   دال تباشد تا ا  را بران راه  رسیدهآنک کسی باید که بدان راه 

بایتد کترد   اگتر  مقتاماین فالن منزل است، اینجا زیاد   گوید:می منزلگوید.   در هر می

 راهقتو  دل  دهتد تتا ا  بتهباشد بگوید که حذر باید کرد،   ا  را برفته دل می جاییمهلکه

کب که به نهتاد ختویش ر د رسد. چون به مقیود رسید بیاساید.   آن مقیودتا به  ر دمی

 ر،)محمتدبن منتو «است سویفر مانده، نداند که راه از کدام  بیابانیبود در میان  دیویچون 

1330 :236 . 

افران مستاستت    است کته در بیابتان سترگردان ها، دیو موجودی اهریمنیبنا بر افسانه

آشتنایی کته کحتد  آشنا/: بانگ غوالن هست بانگ فریبدیان میبا تقلید ادای آشنارا احرا 

: 1333 ی،)مو تو دارد که هان ای کار ان/ سوی من آییتد نتک راه   نحتانبانگ می سوی فنا/

اند، کته راهنمتای   چون در اینجا سچن از دال ت کردن است این تمثیل را به کار برده  288

انجامتد. در فرهنتگ شدن در بیابان   هالک میمثابه بانگ غول است که به گمراهبه نادرست

عمومی آن د ران، دیو در بافت مانایی بیابان تثبیتت شتده استت   جز تی از آن استت کته 

 راه نیز هست. هدر اینجا جز ی از اسیاار میااقباً
که هترکب را  -د است  این هفیاد سوگن-شیخ ما گفت ر زی بر سر جمع که خدای داند »

 . 286: 1333 ،)ع ار «بیفکنده بود طریه حهکب را از مکنه فرا پیش ا  نهاد، آنراه که خدا 

استت  یمانتو ریاستت   راه حته کته مست یکیزیف ریراه مکه که مس انیمثال م نیدر ا

استیفاده  هیتطر هختاطر در متورد د م از کلمت نیتبه ا سندهیاست   نواور  گرفیه یاسیق

 .را قو  بچحد زیتما نیا ،قتیاا الح طر یکه با تداع ستاکرده
اند که  ازیز، که علما  امنت بر آن میفهاست، قدس اهلل ر ححهُ اشیخ بلحسن خرقانی را رفیه»

خدا ند را جل جال ه، به عقل باید شناخت، بلحسن چون بته عقتل نگرستت ا  را دریتن راه 

دست گترفییم نبیند   نداند. بسیار کب را ما  نمایدراه ننابینا دید. تا خدایش بینایی ندهد   

 . 213: همان) «به راه آ ردیم  از غر ر عقل 

به مانای آگاه کردن نیز حاال « به راه آ ردن»  « راه نمودن»کنایی عبارا   هگویا ریح

 یهتاهست کته طبته آموزه زیکردن ن  یاز تیح هیبه راه آ ردن کناکلی است.  هاین اسیاار
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اراد   همستئل لیذ میاشاره به مفاه نی  مراد است   با ا ریحقوف سا ک نسبت به پ عرفان از

 .استشده یتوجه زین
 . 131: همان) «رسیدیبرخیز   به حه  راهپرسیدند که راه به حه چگونه است  گفت: تو از »

 . 135: همان) «  پیوسیی به ا ه راهگفیند راه به خدای چگونه است  گفت: غایب شو از »

 نیتبته ا ستندهیشدن، در مفهوم خحوع است   نو بیقبل، برخاسین از راه   غا هدر د  نمون

 .استراه اسیفاده کرده هاسیاار بیاز ترک وهیش

 «ر م  زادبته چته  راهگفت: یا شیخ! این / » 23: 3133، )ع ار «  درازی راهزادی بیآه از »

 ،)ع تار «داری پتیشرا کته در  رهایتن بسیار بساز  توشه  گفت » . 313: 1330 ،)محمدبن منور

1333 :600  
 تیتراه هسیند که ذهن بالفااله ارتباط آن را با کل هبافت مانایی اسیاارتوشه   زاد از  وازم 

 زیتن ثیتدر قترآن   احاد ریتتاب نی. اکندی)محبه  درک م با مسیاار ه هیمفهوم   از آن طر

 .سابقه است یدارا

شود اما اا الحا  مقام، طریقت، سلوک، منزل حاال یگاهی خود  فظ اسیااره ذکر نم

 کلی ارجاع دارند. هآیندکه هریک به اسیاارمی راه   اجزای بافت مانایی هاز اسیاار
که ای بایزیتد! همته شتب  -رحمهمااهلل-ذ ا ننون میری مریدی  به خدمت بایزید فرسیاد »

یتد بیامتد   پیغتام برستانید. . مر گذشتتقافلته درباشی   خسبی   به راحت محغول میمی

بایزید جواب داد که ذ ا نون را بگوی که مردِ تمام آن باشد که همه شب خفیه بود   بامداد 

 . 163: همان) «باشد فر  آمده منزل به نز ل قافلهپیش از 

)محمتدبن  « رستد منزلدر یحی گفت: یا شیخ! کسی خفیه مانده است که در خواب به »

  303: همان)« ا ظواهر   االحوالُ حرکا ُ ا سرایر. حرکا ُ ا مقاما ُ» . 312: 1330 ،منور

اند امتا شتده تیتتثب ی  اات الح ید  عبار ، کلما  منزل   مقام اگرچه در ساحت  غو نیدر ا

 تیتآنهتا را در موقا راه، مجتدداً یکلت هاستیاار ییدادن مجدد آنها در بافتت مانتابا قرار سندهینو

مدن، نز ل   حرکتت آمانند قافله، فر د  کیهر یمنظور اجزا نیا ی  برا دهدیقرار م یرسازیتیو

 .بچحتدیمت ییایتمترده هستیند پو ییهاکته استیااره یبه اات الحات بیترت نیاست. بدآ رده ار

 .  راه در کنار آن  سیادنی  ا هیباد    فظ باد هدر جمل قتیاست کاربرد طر نیهم ن

 .  163: 1333 ،)ع ار «باطن سلوکِ  خواهد   بدین، طریقت میبادیهبدین »
حه تاا ی ا  را  بایسید سلوک پیش گیرد پب از راهکه راهی بحناسد   رفین آن فرمود هر»

 . 626: همان) «کب از عا میان را چنان عذاب نکندعذابی کند که هیچ
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فیلی محبع در  -چون اشارا    غیر آن–  باد از آن هر کیاب که در علم حکمت ساخت »

ا  کراما  ا  یا   شرف حاال  مییوفه ایراد کرد، در این مانی،   در بیان مراتب ایحتان اثب

 «طریقت   حقیقتت تیتانیف مفترد ستاخت، چنانتک محتهور استت جاده  کیفیت سلوک 
 . 135: 1330 ،)محمدبن منور

بتا  ستندهیاند امتا نوشتده تیتثب ی غو ههسیند که در حوز یاا الحات قتیسلوک   طر

عنتوان استیااره نگتاه اات الحا  د بتاره بته نیتراه در کنار آنها، به ا هاسیاار یزاآ ردن اج

در ذهتن « راه استت کیتحته  یسوبه سلوک» یانیاسیااره  یاال هدیا هی  از طر کندیم

 .شودیم رهد  گرید همرتب کیخواننده 

بلکته تنهتا است؛ راه   نه اا الحا  برخاسیه از آن بافت آمده هدیگر نه اسیاار هدر شیو

قتدم، از اجتزای  انتد. متثالًاجزای بافت مانایی که قابل ارجاع به اسیااره هسیند ذکتر شتده

یکی از اجزای آن که راهر  یا سا ک است. قدم جز ی از سا ک  هراه است اما با  اس  هاسیاار

   سا ک جز ی از راه است. 
ها کترد   گفتت: نِاتمح را کیابداد، شیخ ر ی فها را در خاک فرا می  در آن حال که کیاب»

 . 13: همان) «مُحالٌ ا وُاُولِاحنتح   االِشیغالُ با دَّ ِیل بحادح  ا د ِیلُ

بودی تو متا را   پتب  بریراه   د یلیآنگه کیب را برداشت   به دریا انداخت   گفت: نیکو »

کته مریتد در  محغول بودن به د یل محال باشد. که د یل تا آنگاه بایتد مقیوداز رسیدن به 

  353: 1333 ،)ع ار «  راه را چه قیمت  درگاهپدید آمد  پیحگاهراه بود. چون 

ستت؛ در ا راه   ملز متا  آن هقبل، د یل به مانای راهنما   محتیه از کلمت هدر د  جمل

های پیحگاه   درگتاه ، مالزمت است. میان اسیااره«راه» ه  اسیاار «د یل»میان  هاینجا راب 

اند، همین راب ه  جود دارد   ایتن د  کلمته در بافتت ا  یته شاه منحاب شده هارکه از اسیا

 مفهوم قُرب   بُاد است.  هدهندترتیب نحانبه دارای نسبیی هسیند که بهیانی محبهٌ
)محمتدبن  «حتر ُگفت: یتا هتادیح ا  حریتهِ رفت میابوبکر ادیه رضی اهلل عنه از دنیا می»

 . 312: 1330 ،منور

استت. چگتونگی راه شتکل گرفیته هدر عرفان در ارتباط با استیاار« حیر »هم مبحث م

راه استت؛ ماننتد  هبه است جز ی از بافت مانتایی استیاارپیمودن راه که یکی از  وازم محبهٌ

در « گرمتر »انتد   اتفت اساس آن شکل گرفیتهاحو، بسط، قبض که بر اا الحا  سُکر،

 جمال  پب از این. 
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  جمع جمله به  داع شیخ بوساید بیر ن آمدند   به  قتت  داع  فرزندان  شیخ بلحسن با »

شیخ بوساید را گفت: راه تو بر بسط   گحایش   راه ما بر قبض   حزن. اکنون تو شاد بتاش 

 . 111: همان)« کنیمخوریم که هر د  کار ا  مییزی تا ما اند ه تو م  خرم می

 . 160: همان) «عاشهِ اادف مر گر  خادم این جمع عمران نام مردی بود »

هم از شیخ عمر شوکانی شنیدم که گفت: در اژجتاه در یحتی بتود حمتزه نتام، کتاردگری »

کردی   مرید شیخ ما ابوساید قدس اهلل ر ححهُ ا ازیز بود   مردی عزیز   عاشه   ستوزان   

 . 136 )همان:« بود گرمر گریان   
 . 183)همان: «د ی بودیبود اما چون ب گرمر   مردی سچت عزیز   »

 . 181: 1333 ،)ع ار «ابوتراب مردی عظیم گرمر  بود   ااحب  جد بود»

ستت در شیخ ما گفت ر زی در میتان ستچن کته ایتن تیتوف عزنتیستت در ذُلن توانگریی»

ستت در برهنگتی ستت در گرستنگی پوشیدگییست در بنتدگی سیرییدر یحی خدا ندیی

ر مرا شیرینیی ست در طلچی. هر کته در ایتن راه آیتد   ست دآزادیی در بندگی زندگانی

 . 283: همان) «تر بودهر ر زی سرگرداناین راه برین افت نر د 

راه ستامان  هاستت کته حتول استیاار یعرفتان میرفین مترتبط بتا مفتاه یراه را بر افی

 جیتتدربته انتد  کرده هیراه تحب مودنیپ یهاوهیخود را به ش ما ینوع تال است. عارفانافیهی

بتا  اریبست یعرفتان یهتاعلتت در میننیهمتاست بتهمحو شده میمفاه نیاز ا هیساخیار تحب

 .میخوریبر م «مودنیپ  غیره سکر   ثار،ی)ا توکل برراه را »چون  یعبارت
 . 633: همان) «نیست قدمی  اکثر محایخ در کار ا  ابا کردند   گفیند: ا  را در تیوف »

توکتل  در بادیه ابراهیم خواص را گفت: در چه کاری گفت: در مقتامنقل است که یک ر ز »

 . 611: همان) «کنمدرست می قدم
د م در  هاز آن است؛ خیواا در جملت یابزار راه رفین   جز  همنز به «قدم»جمال   نیدر ا

 .است« توان افز دن» یمان
 نجتادر نگتذرد   آ قدمرا اندیحه از  مسافرچگونه باید  گفت آن است که  سفرگفیند آداب »

 . 512: همان) «بود منز شکه د ش آرام گیرد 

. یتک قتدم از دنیتا رسیدنیاست    قدمبه خدا چگونه است  گفت: د   طریهپرسیدند که »

 . 513: همان) «برگیر   یک قدم از عقبی   اینک رسیدی به مو ی

اند   نقتش بهره جسیه در توسع مانا یزبان فارس یبیترک تیاز ظرف یمیون عرفان سندگانینو

 ییکنتا ییکه مانا« قدم» هفوف با هسی یاسیااره است. عبارا  فال ق ااً یکارکرد نیمهم در چن
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انتد؛ راه شتکل گرفیه هاز استیاار یجز ت افینیت بیتهسیند که از ترک ییهابرداشت یدارند، همگ

مستافت در  یگذشین از، قتدم داشتین   قتدم در مانتاچون: قدم درست کردن، قدم در یعبارات

 .راه هسیند هجز  از اسیاار نیا تیبا مرکز یعبارا  اسیاار یآخرهمگ هجمل

 

 شاه هاستعار -2-2

پهلتوی  هریحت« اهلل»جتای ترین کاربرد این اسیااره در زبان فارسی کاربرد  فظ خدا بتهکهن

اهنامه )منتابع شت استخواتای است. این  اژه در زبان پهلوی   مین پازند به مانای شاه آمده

شدن به چیتزی مانتای اند . این  فظ در اور  اضافهنامک به همین مانی بودهبه نام خدای

استت. کدخدا . پب اطالف آن به خدا ند کتاربردی استیااری بتوده )دهچدا، دهدااحب می

تتوان آنهتا را ستچیی میهای مانند آن، حول این مفهوم پدیتد آمدنتد کته بتهبادها اسیااره

نفر شند شما جهد کنیتد تتا بنتده شتوید    پادشاهان، بندهشیخ ما گفت: »ت. اسیااره دانس

، کار شما از قیتاس    نه  شنوانیدبیست /56 یا عِبادِیچون ا  به بندگی بپذیرفت   خ اب )

 . 302: 1330 ،)محمدبن منور «تیرف درگذشت

ساخت که در ژرفاست با همان « بنده»کلیِ شاه، تابیرِ  هترین اجزای اسیااریکی از مهم

رستد استیااره باشتد امتا میون دینی نیز دارای سابقه است. این  فظ در نگاه ا ل به نظر نمی

ساخت این مانی توجه کترده   از اجتزای ایتن منظور ساخت مضمون، به ژرفشاعران گاه به

بنده های ای از  یژگیدر این بیت برای بیان ایده سادیاند. بافت، مضمونی نو برداشت کرده

هرچته متا را  قتب  بنده را نامِ خویحتین نبتود/» کند:به  اسیفاده می)اجزای محبهٌ   سل ان

نامد کته بته مانتی می rummage . بلومنبرا این م لب را 315: 1385 ،یساد) «هند آنیمد

توانند بارهتا   بارهتا متورد های کلی می  کا یدن است؛ ا  مایقد است اسیااره زیر ر  کردن

  . Blumenberg, 2010: 16)  اکا ی   ساخیاربندی مجدد قرار گیرند تفسیر،
یکی گفت: یا شیخ! بنده به گناه از بندگی بیفید  شیخ ما گفت: چون بنده بود نه. پتدر متا »

 :1330 ،)محمتدبن منتور «افیتاد ا سالم چون بنده بود به گناه از بندگی خدا ند بنتهآدم علیه

302 . 

 آید:می« شاه»ین بنده در مانای غیراسیااری آن   در مقابل مفهوم   در عباراتی مانند ا
ام عتاجز   ضتایف   ای  گفت: عجب نیست از آن که من تتو را د ستت دارم   متن بنتده»

ای   ضایفی را د ستت محیاج. عجب آن است که چون تو خدا   پادشاهی، چون من بی اره

 . 202 :1333 ،)ع ار «دارد
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 «بودم به عاقبت جز دهحت   حیر  نییب ما نیامد مجا ر درگاهن های بسیار بریسال»
  . 186 :همان)

اماکن میبرک یتا  )ماموالً  غت به مانی همسایه   در اا الح مقیم یا مایکف مجا ر در

استت امتا در اینجتا سرای بزرگان  است که بنا به رستوم قتدیم موجتب امتان شتچص بتوده

 است.  حیر    هیبت دانسیهدرگاه را موجب  ایننویسنده مجا ر  
 . 162: همان) «جا توان د انیدپادشاه دنیا نیست که به یکبار بر آن دهلیزِاین »

 یهمان بافت استیااره، ستا ایبه محبهٌ یبرشمردن اجزا هیاز طر سندهیعبار  نو نیدر ا

 بته یستلب هیتاز طر سندهی اقع نواجزا دارد. در انی  ر شن کردن نسبت م یمان دیدر تحد

 ایتپادشتاه دن زیتکته درگتاه ا  ماننتد دهل وهیشت نیبه ا پردازدیمورد نظر خود م یمان انیب

ساخیار  نیدر کالم  جود دارد. ا لیتفض هیاز تحب ینظر گرفت که نوع در توانیا مذ  ست؛ین

 .شودیم دهید زین یباد هدر جمل
 . 118: انهم)« را آ وده نیوان کرد حضر  گفت: حضر  ا  حضر  دنیا نیست، آن»

 . 8: همان) «کسانِ پادشاهیمما هیچ-اگر ما را پرسند شما کیانید »

خمول است   به جهت اضتافه شتدن بته پادشتاه جتز   یمانا دیمف یریتاب «کبچیه»

را بته ذهتن  یبافت کالم، مفهتوم نیر ان شاه  است   در ا)کسان   دنبا ه شاه ییبافت مانا

 لیخ انی: ما گدامینیبیم اریآن را بس هاست   نموندهیرسکه بادها به بداهت  کندیمیبادر م

 ییظتاهراً در بافتت مانتا بیتترتهربته.  315:1385 )ستادی، میانانج یشهربند هوا /میسل ان

آن ذکتر  یبترا یقتیاست؛ اگرچه ماادل دقبوده یر نیب یمابازا یشاه، دارا همربوط به اسیاار

 است.نحده
 ،)ع تار «خدای عزن جتل ایستیاده بتودم حضر که به    جنید گفت: شبی در خواب دیدم»

1333 :115 . 

. بته گفتتِ درگاه حهپب گفت: یا سید! با قرنایان احبت مکن که ایحان غمنازان باشند بر »

 «باز این قتوم زحمیتی باشتند بتر خلته ایحان خله را بگیرد امنا به گفتِ ایحان رها نکند.  
 . 166: 1330 ،)محمدبن منور

ی من کرد   گفت: اگر آنجا شوی نگر تا حتدیث ایحتان نکنتی! تتو ختاککی پب ر ی سو»

  . 166 :همان) «درگاه باشی بر آنمی
 . 181: 1333 ،)ع ار «بدین عظیمی   چنین خا ی  درگاهیگفیم خدا ندا »
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 هخالف استیاارکلی شاه این استت کته بتر ها اسیاارهای مرتبط بنکیه مهم در باب اسیااره

شود که گویا به جهتت مراعتا  ادب شترعی ردی این اسیااره خودش ذکر میراه، در کمیر مو

است که اوفیان را از اطالف مسیقیم افت شاهی که مربوط به انسان است بته ذا  حته بوده

 اند. حضر  یا پیحگاه را به کار برده هقبل، بیحیر کلم هاست   مانند سه جملداشیهباز می
بود عجب. گفیند مگر زندگانی د ست داری  گفت: نه  چون  قت مرگش در آمد در حا یی»

 . 135: همان) «ااب است   سچت پادشاهِ جهانیان رفین حضر   یکن به 

راه   شاه شکل گرفیه است؛ حضر    پادشاه از اجزای بافت  هاین عبار  از تلفیه د  اسیاار

 راه است. هشاه   رفین از اجزای اسیاار همانایی اسیاار

  بداهت یافین آن، با  بع دیگر اجزای این اسیااره کته « درگاه» هسیع اسیااربا کاربرد  

زیر کته  هگیرند؛ مانند جملشاه هسیند نیز مورد ماناپردازی قرار می هخود منحاب از اسیاار

عام مرتبط بتا رطو،   به«درگاه» ر د یافین به  هخاص به مانی اجازطوربه« بار یافین»در آن 

 است: کلی شاه هاسیاار
ای که تو داری   پوستیینی تتو را بتار نیستت. پوستیین   کتوزه را خ اب آمدم که با کوزه»

 . 182: همان) «خواهیبیانداز اگر بار می

)کحتکول  از محچیتا   ماننتد کتوزه ی  حمتل کتردن ظرفت دنیپوشت نیپوسی اید ه 

بتا  یر میون مچیلفاست   د ارد شده زین هیرسوم اوف هریاست که بادها به دابوده حانیدر 

شتاه  ه. بار یتافین از اجتزای استیااراستاشاره شده یژگی  نیآن به ا ری  غ یبرداشت عرفان

 است: در یش را نباشد بترا سترای ستل ان/است   چنین مفهومی را حافظ نیز به کار برده

«  یتشدر»به اعیبار این تقابتل،   105: 1363 )حافظ، د قی کآتش در آن توان زدکهنه ما یم  

 آید.نیز جز ی از بافت مانایی شاه به حساب می
باش تا همته درهتا بتر تتو  درنقل است یکی از ا   اییی خواست گفت: یا اخی! الزمِ یک »

 . 103: 1333 ،)ع ار «باش تا همه سادا  تو را گردن نهند سیندبگحایند   الزم یک 

حضور در دل بود   غفلتت بتر  تر است از یقین به حه. از آنکه  گفت: حضور به حه فاضل»

باشتند    پیحتگاهآن ر ا نباشد   یقین خاطری باشد که گاه بیاید   گتاه بتر د. حاضتران در 

 . 531 )همان: «درگاهموقنان بر 
شاه   نسبت آن د  جتز  بتا  هدر این جمله اا الح قرب   بُاد در قیاس با اجزای اسیاار

 تر از درگاه است.ی نزدیکااست. پیحگاه مرتبهیکدیگر نحان داده شده
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کرامت را در این درگتاه بتب منز یتی نیستت زیترا کته ا  فرماید که: ااحب  شیخ بوساید می»

تتو  [...]چه منز ت توانتد بتود درگاه پادشاهاست   پدید بود که جاسوس را بر  جاسوسیمنز ت به

: 1330 ،محمتدبن منتور)«   هرچه باشد ترا باشدباشی تا همه تو باشی   الیتااحبجهد کن که 

385 . 

شتاه تواتیف  هفتت مانتایی استیااردر این عبار  نیز اا الح قرب توسط د  جز  از با

)دیتوان اشتراف    اتاحب  الییتی  جمله جاسوستیاست. این اجزا ، محاغل درباری ازشده

است. از ایتن طریته مفهتوم گرفیهمقبول بودن افراد به آنان تاله می ههسیند که بنا بر درج

در مارفتت نیتز  ، از اات الح منتزل   مقتام یریتاب) «باالتر منز ت»جهد برای رسیدن به 

 توجه باشد.تواند موردمی
ایم  قمان تبسمی بکرد   گفت: یا جوانمرد! ما خراج بتداده .یکی از جمع گفت: ال ا ه ا نا اهلل»

بایتد داد. یتاد می  باقی بر توحید داریم. آن در یش گفت: آخر خویحتین بتا    برا  بسیده

   .225همان: )« ا   درگاهفرمایی بر  قمان گفت: مرا عربده می

تناستب  یدارادر بافتت ختود است   بوده میاز اا الحا  حساب قد یخراج، برا    باق

قترار  ییر متورد مانتاپردازمشاه است که ک هاسیاار ییبافت مانا یاست. خراج دادن از اجزا

اسیااره  یمرکز هبا هسی« خراج»چون  یبارا  اگرچه ارتباط اجزا ع گونهنیاست. در اگرفیه

آن  لیتذ انتا یرا دارد کته ب یمثل درگاه در کالم حکم تمثتال ااتل یر شن است اما عبارات

   .ابندیی  ساخیار م شوندیمجیمع م
 هکرد که گوش دارید که این مترد ماحتوق  شیخ بلحسن جماعت را یک بیک نییحت می»

 . 133: همان) «ها اطالع دارد تا فضیحت نگردیدبر همه سینه است   مملکت

  16) ِمحنِ ا مُلکُ ا یوم  ِلته ا واحِتدِ ا قهنتار: غتافر/ مملکت یا مُلک که تابیری قرآنی است

شتاه از حته   چنانکته  هتاا ی است که حاال استیاارباری قدر  هیا حی  از  جود اسیااره

از اجزای آن است.   خزا ن از دیگر اجزای ایتن بافتت جز ی از مفهوم شاهی است « قلمر »

 مانایی است که برگرفیه از عبار  قرآنی است.
ما آ از دادند که ای بایزید! خزاین ما از طاعت مقبول   خدمت پستندیده  ه  گفت: به سین»

 . 180: 1333 ،)ع ار «پر است، اگر ما را خواهی چیزی آ ر که ما را نباشد

استت کته وم مربوط به بار یافین   حاضر شدن در دربار پادشاهان بودهتحفه آ ردن از رس

امتا »است: شاه است که مورد نمادپردازی قرار گرفیه هدر اینجا جز ی از بافت مانایی اسیاار

کترد کته  اردانِ   به سرن این بنده ندا می [...] دادهاتف سااد  به ادهزار د  ت بحار  می
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ای نباشتد   تتو فراخور حال ایحان، نه درخورِ همنت ملوک چاره ایتحفهرا از  ملوک حضر 

 سرمایه   آن حضر  حضرتی بلندپایه. شاها بر تو تحفه به اد جان بتردن/بب مفلسی   بی

از اجتزای  «ختزاین»هم نتین   13: 1366 ،ا تدین رازی)نجم «کمیر بود از زیره به کرمان بردن

 شاه است. هاسیاار

ای داشت در آن خانقتاه کته آن را ه در خانقاه سر ا ی بود، اوماهپب شیخ احمد نیر، ک»

شیخ گویند. سر از اوماه بیر ن کرد   جمع مییوفه در افنه نحسیه بودند که  هاکنون خان

طریقت را دریابتد اینتک  بازشاهباید که در این اوماه در آن افنه است گفت: هرکب را می

 . 11: 1330 ،)محمدبن منور «را آنجا دریابدباید شد تا ا  میگذرد. به بیسمه می

ایتن  هاست؛ ایتدشاه  هباز اسیااره از ابوساید است   باز جز ی از بافت مانایی اسیاارشاه

گرفین باز بر دست پادشاهان است که را ی، رمز تقرنب ابوساید به حته   اسیااره، رسم قرار

استت   کلی شاه اشتاره کترده هبه اسیاارباز، هم جایگاه ا  را خواسیه است.  ذا با آ ردن شاه

تمثیتل فتی ا تذی هتو )آنکه به بیتان آنهتا بپتردازد است؛ بیبه سود بردههم از اجزای محبهٌ

 ،)مو توی مثنوی/ باز   کمپیرزن در   153: 1323 ،یی)سنا ها حقیقهحدیقی امنی   یسقین در 

د  تی حااتل از ترکیتب هترأباز به طریقتت، هیتهم نین با ع ف عبار  شاه  1/265: 1333

 است.اسیااره پدید آ رده
 . 181: 1333 ،)ع ار «تا آخر به قدمِ ذُلن نرفیم به منز گاه عزن  نرسیدم»

راه هستیند   ع تف ایتن د  بته  همربوط بته استیاار« منز گاه»  « قدم»در این عبار  

لته ارتبتاط دیگتر در ایتن جم هکلی راه   شتاه استت. نکیت هموجب پیوند د  اسیاار« عز »

ارتبتاط  عِلنتی « عتز »  « ذل»قدم   منز گاه است که نویسنده از طریه آن میتان  هد سوی

باتد،  هرساند. در جملرساند، ذل هم به عز  میاست؛ چنانکه قدم به منز گاه میبرقرار کرده

 ای به اسیااره راه دارد: به مانی رفین اشاره« شدن»
  186: همان) «رِ  ی نبودبه درگاه عزن  شدم هیچ زحمت بر د»

ساخت این اتفت در فرهنتگ عترب ارتباطی اسیااری با ذا  خدا ند دارد. ژرف« عز »

منظتور کته ایناستت؛ بتهنیافینی بودن است. جایگاه عزیز در  سط قبیلته بتودهمانای دست

احیما ی، دشمن نیواند به ا  دست پیتدا کنتد؛ ایتن  یژگتی را هم نتین در  هاور  حملدر

د توان دید؛ ارا که محل سکونت شاه است در مرکز شهر قرار دارر شهرهای قدیم میساخیا

ای عرب را با توان جایگاه عزیز در فرهنگ قبیلهر  می. ازاینغیره   سپب شارسیان   ربض  

کلی شاه ارجاع دارد   در ایتن جملته  هجایگاه شاه در تمدن ایرانی مقایسه کرد که به اسیاار
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 هجسین به حضر  با مرکزیت اسیاارهم نین راه حضر  به آن اشاره دارند. کلما  درگاه  

 شود.کلی راه دیده می
/ تا هرکه درآید بنهد ا  پیالن/ اینجا دم اژدهاست   زخم میدانچندین چه زنی نظاره گرد »

 . 160: 1330 ،)محمدبن منور «سل ان سرایچه کند گرد  رعیتدل   جان/ 

شتاه یانتی رعیتت   سترای  ههاست   اجتزای استیاارگر میرعمیرع آخر تمثیلی از دی

 هاست. هم نین میتدان   پتیالن از اجتزای استیاارسل ان در تکمیل مفهوم کلی شار آمده

شاه هسیند. چنانکه در زیر پای فیل افکندن   فیل به میتدان جنتگ بتردن ختاص شتاهان 

گتردن »استت. بدان اشاره شتده تاریخ بیهقی   کلیله   دمنهاست   برای مثال در قدیم بوده

 در عبار  باد نیز از اجزای همین بافت است.« دادن
د اال » شیخ ما گفت: در کلیله   دمنه گوید با سل ان قوی کب تاب ندارد   کتب بتا ا  نحبحستح

 . 215 )همان: « ی را گردن دادنبه 

است  است ما را بیرشیخ ما گفت: این خالیه را آسان است که با ا رحمن ا رحیم کار افیاده»

را بیش بود حیرانی/ کایحتان داننتد  نزدیکاناست. پب گفت: که با جباری قهاری کار افیاده

 . 238 )همان: «سل انی سیاست

شتاه  هخواص   اسیااره از ا  یا  ا هی استت، ختود از اجتزای استیاار هنزدیکان که ترجم

های جبتار کلی    اژه هاسیاار است   سیاست در مانی عقوبت   هیبت نمودن، در ارتباط با

شتاه ارجتاع  هتواند به اسیاارشود. بنابراین هر جز ی از ر ابط شاه   رعیت می  قهار مانا می

اسرار ا هی که در ذکر منیتور حتالج بته کتار رفیته  هسری در مقو داده شود: افت ااحب

د، هتاتفی آ از داد کردم. چون ر ز شتبزرگی گفت: آن شب تا ر ز زیر آن دار نماز می»است: 

 ملتوککستی کته سترن  که: ا  را اطالع دادیم بر سرنی از اسرار خود   ا  فاش کرد. پب جزا ِ

 . 613: 1333 ،)ع ار «فاش کند، این است

از  تیغیفراف نهاده است    سیاستاز  تچییعاشقان است در آن دارا ملک  دارا ملکشوف »

 . 132: همان) «هول هجران کحیده

  اجزای آن یانتی تچتت، سیاستت   تیتز نیتز بتا  شاه است هز ی از اسیاارارا ملک جد

شاه تاله دارند. سیاست فراف   هول هجران در مانای تباید   نفتی بلتد  ه اس ه به اسیاار

در « خلاتت»شاه هسیند. هم نان که  هنیز جز ی از بافت مانایی   مفاهیم مربوط به اسیاار

 ی است:زیر بچحی از این بافت مانای هجمل
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 محتغولیافیند   بدان  خلات ی نگاه داشیند،  فرمان  گفت: حه تاا ی امر   نهی فرمود. »

 . 136: همان) «شدند   من نچواسیم از ا  جز ا  را

محغول به مانای ااحب شغل   منیتب در ایتن میتون دارای ستابقه استت. هم نتین 

 شاه هسیند. هفرمان   امر   نهی   خلات از اجزای اسیاار

 

 گیرینتیجه -1

ناپتذیر هتای پاستخهایش  ابسیه است    جود اسیااره بته پرستش جود حقیقت به اسیااره

قاهر یا جبار حقیقت ختود را بته  هآن جنب حقیقت. حقیقت، خود دارای کنش است   هدربار

کیتد بتر خودکتاری أشناسی مبینی بر مفهوم حقیقت، همتواره تنمایاند. در اسیاارهانسان می

کلتی طرحتی استت کته در آن اجتزای  هثیرش در بیان این مفهوم است. اسیاارأ  تحقیقت 

اند   هتر جز تی از آن بافتت قابتل بتازخوانی بته به میناظر با اجزای محبنه ترسیم شدهمحبهٌ

کلی بچحی از تاریخ یک مفهوم است   همین تاریچ ته، کلیتد  هاالی است. اسیاار هاسیاار

هتای کلتی، یتک بافتت مانتایی کنش میان اجزای استیااره هاست. ازدرک   توسع اسیااره

کلتی   هیابنتد   بته همتان استیاارشود کته اجتزای آن کتارکردی استیااری متیتحکیل می

انتد از بستط اجتزای های راه   شاه بیان شدهشوند. مفاهیمی که توسط اسیاارهبازترجمه می

اند   به همین شتکل اات الحا  این د  اسیااره   توجه به نسبت میان این اجزا پدید آمده

 جتادی  گسیرش دادن اسیااره به اجتزا   ا دهیا لیبسط   تفیاند. با این حوزه را ایجاد کرده

بته  یآن قابتل بتازخوان یاز اجزا کیکه هر شودیم لکیتح «ییبافت مانا»آنها  انیارتباط م

 هدهنده استیاارلیتحک یاجزا انیم ،وسیهیاتفاف حاال ارتباط پ نیاست. ابوده یکل هاسیاار

کته مچتیص میتون  ینیتیز یها  استیااره یکل یهااسیااره انیاست که  جه افیراف م یکل

  .هست زیاست ن ییغنا

استت کته  یمیتمتام مفتاه هبه انتداز یکل ههمان اسیاار ای یاال هاسیاار تینقش   اهم

 نیانتد   هم نتکترده  دایتمجال بتر ز پ یکل هاسیاار ه اس است   بهحول آن شکل گرفیه

استت  یریبهیر مستعبار اند   بهجُسیه یکل هدر ارتباط با اسیاار سندگانیکه نو ییهاوهیش

هتا راه نیتاستت. هرچته استاخیه ایتکرده  یشاه  ط-)راه یاال هسیاارا یسوبه سندهیکه نو

 است. حیریکالم ب یهنر تیفیباشد، با  بع ک تریخف هانهی  قر ترابیری  د ترفیظر
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   ینتیتقدم بُاتد ع ،یعرفان یهااسیااره ییای  پو یکل یهااسیااره لیمکان بسط   تفیا

   یاتیطب یمیمفتاه شاه   راه ای ،یکیمانند نور   تار یاست: امور یکیزیبر بُاد میاف یایطب

 نیتدر ا توانتدیمیداف دارند؛  ذا شچص م تینهایانسان ب یبر تجربه هسیند که برا یمبین

ابتزار  نیت اقتع ا. درکنتد اسیااره مانا کی هوعمرمجیخود را در ز یشچی یهاتامور برداش

 است.همگان بوده اریمفهوم است که در اخی انیب یبرا یاساده

   یکلت یهااستیااره انیت جته افیتراف م ،یگذارنحتانه هنی  زم ییبافت مانا کی جود 

در ختدمت  ینیتیز یهتاهستیند. استیااره ییاست که مچیص میون غنا ینییز یهااسیااره

 یاجتزا در پت لیبسط   تفی هیاز طر یکل یهاکه اسیاارهیحا کالم هسیند در ییبایز جادیا

مرسوم ساخت اات الح در  یهاوهیاز ش یکی نیهسیند. ا ا   ساخت اا الح میمفاه انیب

 .هست زیعلوم مچیلف ن

ایتده بته استیااره،  ها   سیر تبتدیلاسیااره ه جه تمایز نظرا  بلومنبرا در بررسی اید

کلتی  هها موجب شد بیتوانیم یتک استیااراسیااره هاست. توجه به تاریچ « تاریچ ه»بحث 

کارگرفین د  مکانیزم ذهنی این دیگر بهعبار کنیم. به« باز»آن  هعرفانی را تا رمزگحایی اید

غام. عمتل های کلی بهیر درک شوند: عمل بسط   ادامکان را ایجاد کرد که ساز کار اسیااره

 هتا را در قا تب استیااره   ذیتل یتک تمثتال ااتلی استیااریادغام فرایندی است که ایتده

کند   فراینتد بستط مفهتوم کته ر نتدی ختالف ادغتام استت، موجتب  اره  جمع می)طرح

هتای مانتایی حتول آن شدن ساخیار بافت مانایی   درک اجتزای استیااره   خوشتهرآشکا

 .شودمی

 

 نوشتپی

 یشناساسیااره کی یهامیپارادا در فیل ا ل کیاب قت،یز محارکت انسان در حقپرسش ا -1

(Blumenberg, 2010: 7  رییتغ نیااست   م رح شده قتیسؤاال  مقدر در باب حق یدر پ 

 .اندمیمایل شدهشدن  ویسوبژکی یسوبه قتیما را بر آن داشت که سؤاال  در باب حق دگاهید

مانا همانبه یاسالم ینیمانند میون د زین تیحی  به خدا ند در مسAlmightyاطالف افت قادر) -2

 است: جیرا

"God: the perfect and all-powerful spirit or being that is worshipped 
especially by Christians, Jews and Muslems as the one who created and 
rules the universe" (https://www.merriam-webster.com/dictionary/god). 
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 یریگنحوه شکل انیپب از ب یشناساسیااره کی یهامیبلومنبرا در فیل ا ل از کیاب پارادا -3

ارا ه کند اما  یابژه ا ه کی تواندیساخیار نم نیاگرچه ا: »دیگویدر ارتباط با تراکم م قتیمفهوم حق

: خدا، دیگویم لیونیرا مفر   دارد چنانکه م یا ه یلیشما تواندینوع م نیاز ا یادیبن دهیعق کی

افت را  نینه کاماًل قاطاانه ا یبه شکل نیبنابرا . Blumenberg, 2010: 6) «است قتیخودش حق

 .کندیبه خدا ند اطالف م

نور  کیزی  میاف یشناساز اسیااره تیحیمس یهاافتیدر انیمقا ه نور ضمن ب آغازبلومنبرا در  -1

عنوان بچش   بهلیدر انج شیدای)مضبوط در سِفر پ ورِ ر ز ا ل   چهارم خلقتن انیبه تفا   م

اراده  یبرا رد ، به ثبو  اسیااره نو نیا انیکه افیراف م کندیاسیااره نور اشاره م خیدر تار یمهم

]تضاد آن با  یر ز، مچلوف است   بنا نینوِر ا  : »انجامدی  مEmanation) ی  بحث تجل یا ه

 . Blumenberg, 1957: 41) «است یآن بر اراده ا ه[ یکیتار

دال ت  قتی  قدر  فااِل حق  یرگیکه بر مفهوم چ قتیاست از بلومنبرا در باب حق یریتاب -5

 عر  باشد.هم یدر فرهنگ اسالم «دیریفانالٌ  ما » ریبا تاب تواندیدارد. م

 دهیا کیتحت  میاز مفاه یامجوعه قت،یحق دهیا لیتحک نیبلومنبرا در مرحله آغاز دگاهیاز د -6

 .شوندیم قتیبه مفهوم حق لی  تبد افیهیدرست ، تجمع  دهی  غا ب )ا یکل

ذا  است:  یازجمله تجل یبه انواع یتجل یبندمیگزاره، حاال چند مقدمه است ازجمله تقس نیا -3

ه است   آن چون ]است[، چه ذا   جودِ م ل یذات یظهور ذا  به همه اسما    افاال   آثار تجل»

را نسبت  یجهت تجل نیشود ذا  بود که در مراتب  جود ظهور کرده باشد. از ا دین مق یدیبه همه ق

مرتبط با بحث  جود است   من باب  یتجل نیبنابرا.  11-10 :1361 ،یپورجواد)« به ذا  کنند 

 حد  را  همه سلب افا  بود   آن تی جود در مرتبه احد»منبع:  نیاز هم زین ی حد  تجل

باد  گرید ا ی  تجل نا یاسم اعظم خوانند   تا ی جه  به یمحمد قتیا ل   حق نینا ل   تا یتجل

 . 265 :1388، ع ار   نیز 12-11همان: )«  حد  باشد نیااز 

در  نیما بد»اال اشاره داشیه باشد:  نیبه هم زیغزل حافظ ن نی فظ حادثه در ا رسدیبه نظر م -8

  ز سرحد عدم/  می/ رهر  منزل عحقمیابه پناه آمده نجای/ از بد حادثه امیاه آمدهححمت   جا ینه پ

 . 132:1363)حافظ،  «میاراه آمده همهنی جود ا میتا به اقل

براساس  رای  مقید است؛ ز ریاز ارتباط د  مفهوم مس یندیبا اسیااره شاه، برآ ریارتباط مفهوم س -3

از راه    یاست   با  بع مقید جز « شاه»به درگاه آن  دنیرس «راه» نیمقیِد ا یعرفان میتاا 

 است. «ریس»مفهوم 

  اثر The Vital Balance) یاتی  اثر اسیاندل، توازن حArmanceازجمله: آرمانب ) ییهارمان -10

 Uncleکلبه عمو تام ) ،ینیاثر جاکومو پوچ یبوهم یاثر ا کساندر د ما، اپرا ایمادام کامل نگر،یکارل من

Tom’s Cabinپسر ) یاسیو، دامب  ریب تی  اثرهر  Domby and Sonاز زمان    کنز،ی  اثر چار ز د
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  اثر Cries and Whispers  نجواها ) ادهایفر لمی  اثر تامب   ف، فOf Time and The Riverر د )

 .یها رمان   اثر ادباز ده شیبرگمان   ب نگماریا

 یانیاست؛  یهفت  اد انیاز آن در ب تیحکا 16 ر،یا  در من ه تیحکا 111از مجموع  -11

 .سومکیحد د 

 

 منابع

م ا اتا   «.ریتدر من ته ا   یطرحتواره حرکیت». 1100عارفته.  ،ی  طاهر اکبریعل ،یلیخل یباقر
 .31-63 : 31)1 ،یعرفان

. «یرددر عقل سرخ ستهر  یتجربه عرفان یادراک یا گو ؛یاسیااره مفهوم». 1336. اهلل، نامتیپناه

 .23-3 : 35) ،یفارس ا یکا ش نامه زبان   ادب

 تهران: موسسه م ا اا    تحقیقا  فرهنگی. زندگی   آثار شیخ ابوا حسن بُسیی،. 1361پورجوادی، نیراهلل. 

 تهران: ز ار. .به تیحی  محمد قز ینی   قاسم غنی ،دیوان. 1363. ا دین محمدمبحافظ شیرازی، ش

« عرفان خرابا  است» یاسیااره مفهوم یبررس». 1333. هیال, سیری ز   جهاند ستپور,  یسبزعل

 .32-13 : 1)12 ،یادب عرفان ی. پژ هش ها«حافظ وانیدر د

 .تهران: سچن .یوسفی حسینالمیحی  غت ،های سادیغزل. 1385 .ا دینیل م سادی،

درختت  ییهست جهتان»یاستیااره مفهتوم یبررست». 1338اهره.  ط ،یرهاشمیم   اطمهف ی،سل ان

 .31-8 : 20)11 ،یعرفان ا یمجله ادب. «یمیون عرفان در «است

تهتران:  .مدرس رضوی حمدتقیتیحی  م ،ا حقیقه   شریاه ا  ریقهحدیقه . 1323. جد دم ،ییسنا

 ر.چاپچانه سپه

در  رهیدا یمفهوم یاسیااره ها یقیت ب یبررس». 1338. ، نرجبیدکاشانیسیحیی    ،انیطا ب

 .163-113 : 20)11، یقیت ب ا یادب. «والنا   اشاار جان دانشمب   م وانید

 یعحه از منظر عرفان یاسیااره شناخی لیتحل». 1101. ، سایداحدزاده ، مهرانگیز  منامن یزیعز
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