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 درآمد-1 

ــ ــان تیشخص ــام یعرف ــد ج ــم 536-440(احم ــان متخاص ــرح گفتم ــت ط  ) از جه
 و نثـر  خیتـار  درابزار، تی و خانقاهی شریعتورزي در تقابل با گفتمان حکومشریعت

، سـماع یکـی از   ورزشـریعت ی نقطـۀ عطفـی اسـت. در گفتمـان     فارس صوفیانۀ شعر
هـاي ایـدئولوژیکی شـیخ و تمایزهـاي او را از دیگـر      هایی است که نگـرش کلیدواژه

تـازه بـه سـماع بـه      هايمدلول دهد. شیخ با انتسابنویسندگان نثر صوفیانه نشان می
 هـاي هژمـونیکی و ساختارشـکنانۀ   ، نگـرش التائبینانسهاي شناور وان یکی از دالعن

هـا از  تحلیل انتقادي گفتمان براي توصیف گفتمان نظرانصاحبخود را آورده است. 
. این مقالـه در راسـتاي تحلیـل    گیرندمی در متن بهره رفته کار بهابزار زبانی و بالغی 

در بررسی دالّ سماع به دالیل زیر از روش و  لتائبیناانس ورزشریعتانتقادي گفتمان 
 بـه  مـتن  یبررسـ  در آنان نخست اینکه :گیردمی شناسان شناختی کمکهاي زبانیافته

داننـد. ددیگـر   یمـ  شهیاند ابزار را هااستعاره و نگرندیم زمانهم ه،مایدرون و ساختار
ـ    سهم چشمگیر هـاي ذهنـی   دایش نظـام تجربیات زیستی، فیزیکـی و اجتمـاعی در پی

 بـا  تـا  ی اسـت مجال ها،آن ةتاز يکردهایرو و یادب هايهینظراست؛ و سوم،  سندهینو
قـرار   انآینـدگ  يفرارو بهتر را آن پنهان يایزوا و میبنگر گذشته اتیادب به نو ینگاه
  .میدیبرگز پژوهش راي اینب را سماع یمفهوم ةاستعار یبررسرو از این .دهیم

  لهبیان مسأ -1-1
  :هاي زیر پاسخ دهدکوشد به پرسشاین مقاله می

  ؟اندکدامهاي مرکزي احمد جام در حوزة سماع اندیشه و یمفهوم يهااستعاره. 1
 گرفته بهره هااستعاره سازيپنهان ،سازيبرجسته يبرا ییدهاشگر چه از . احمد جام2

  است؟
  
  



             
    هاي سماع دراستعاره          

  ..جام نامقیاحمد التائبین انس              7         

  پژوهش ۀنیشیپ -1-2
 ةاسـتعار «.1 :است شده چاپ ریز هايمقاله یفارس اتیادبدر  شناختی یۀنظر در زمینۀ

 بـه  نـو  ینگـاه «.2» 1388 ،یشناخت شناسیزبان دگاهید از فرخزاد فروغ شعر در زمان
 در نـور  یمفهـوم  ةاسـتعار «.3» 1389 پور، نیام صریق شعر در استعاره لیتحل استعاره،

بررسـی تطبیقـی   «.5 »1392 ،شاهنامه در رد یمفهوم ةاستعار«.4 »1389 ،شمس وانید
ـ تحل«.6 »1394ي مفهومی مشترك خیـام و طالسـم ابوماضـی،    هااستعاره  یشـناخت لی
بررسی استعارة مفهومی رفتن در شعر «.7 »1392،ییسنا اتیغزل در عشق يهااستعاره

اي در دیـوان  ي چنـد شـبکه  هااستعارهبررسی معناشناختی «.8 »1392قیصر امین پور،
مطالعـۀ مـوردي    :هویت از رهگذر استعارة مفهومیسازي مفهوم«.9و » 1394شمس، 

 نشـده  چـاپ عنـوان اسـتعارة سـماع     با ايمقاله تاکنوناما  ).1393»(مشغلهداستان ابن
گفتنی است طرح و چارچوب مقاله را اسـتاد ارجمنـدم جنـاب دکتـر زرقـانی       است.

دانیم از می الزم خود بررو پیشنهاد فرمودند و ما طبق الگوي ایشان کار کردیم. از این
  ایشان سپاسگزاري کنیم.

  ينظر نیمبا -2
گرفتنـد و بـا ایـن    مـی  نظـر  در زبـانی  موضـوعی  اسـتعاره را  شناسـی سـنتی،  زبان در

بررسـی   عـادي  و روزمـره  زبـان  حـوزة  استعاري را خـارج از  هايترکیب فرضپیش
نی زبـا  عبـارت  در وقتـی « :گونـه بـود  هـا ایـن  کردند. تعریف استعاره در نگـاه آن می

بـه   خـود  معمـول  و قراردادي معناي از غیر معنایی در کلمه چند یا یک معموالً(شعر)
 :Layoff, 1993 »(کنند، با اسـتعاره روبـروییم.   تعریف را مشابه مفهومی تا بروند کار

 Mark و George Lakoff«دو تن از زبانشناسان شناختی معاصر  1980در سال  )13

Johnson«  هـا زنـدگی   یی که با آنهااستعاره«ستعاره را در کتاب شناختی انظریۀ تازة
هـاي سـنتی غـرب و    کردنـد و نظریـه   بیـان  )Metaphors We Live By(»کنـیم مـی 

 conceptual(ي مفهــومیهــااســتعارهو نقــش  کشــیدند چــالشزبانشناســی را بــه 
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metaphorsا ها برآنند که ما جهان رریزي کردند. آنپی راشناختی آن هاي ) و ارزش
بندي جهان براي بیان مفاهیم انتزاعـی بـه کمـک    شناسیم و شیوة طبقهاز راه تجربه می

مفـاهیم   هـا اسـتعاره زبان و به شیوة استعاره است. خالف بالغت سنتی، اساس و پایۀ 
 اسـاس  برعموماً بر اساس تشابه نیستند؛ بلکه  هااستعارهکه ها. دیگر آنهستند نه واژه

 گیرنـد دو حـوزة مفهـومیِ متفـاوت شـکل مـی      مـابین محیطـی   هايتجربههاي زمینه
)Lakoff. and Johnson, 1980: 244(.  ابـزار  را اسـتعاره  ی،شـناخت  شناسـان زبـان 

ــتجرب و يفکــر نظــام شــناخت اســتعاره را از  آنــان داننــد.یمــ ی آدمیــانطــیمح اتی
ندي پویا در فراتر بردند و آن را فرای» شناسی صرفزیبایی«هاي سنّتی مبتنی بر نگرش

دستگاه شناختی انسان دانستند و تمایز میان زبان خودکار و زبـان ادبـی و مجـازي را    
مردود دانسته، برآن شدند که بسیاري از کاربردهاي عادي زبان، استعاري هسـتند. بـا   

هـا و  یک استعاره است؛ زیرا بیانگر دیـدگاه » سماع«توجه به آنچه یاد شد، در نظر ما 
توانـد چیسـتی و   جام اسـت. امـا بالغـت سـنتی بـه روشـنی نمـی        نظام فکري احمد

چگونگی مفاهیم عرفانی به ویژه سماع را تعریف و تبیـین کنـد؛ چـون سـماع ماننـد      
هاي دشـواریاب عرفـانی، حـاالت عـالی غیرقابـل تجربـه اسـت و ماننـد         دیگر مقوله

ـ مقوالت مادي و محسوس به آسانی فهمیده نمی ی نمـود  شود. هر تجربۀ عرفانی وقت
 کـار بـه  يهااستعاره تا برآنیم مقاله این کند، سازوکار استعاري دارد. درزبانی پیدا می

هاي زیر به فهم بررسی کلیدواژه التائبین بکاویم.رفته در حوزة سماع را در کتاب انس
  :کندنظریه کمک می

  )target domain()، حوزة مقصدsource domainحوزة مبدأ( -2-1
ـ  منـد نظـام  يالگوبردار«: از است عبارت یشناخت شناسیزبان در یممفهو ةاستعار  نیب
ـ یع و ملموس که بشر ۀتجرب از حوزه کی یمفهوم عناصر  ةحـوز  يرو بـر  اسـت،  ین

ـ ی ؛اسـت  تـر یانتزاع معموالً که يگرید  .)Layoff, 1993: 243( »مقصـد  ةحـوز  یعن
 ياسـتعار  زيسـا مفهـوم  يمعنـا  قلمـرو  مقصد ةحوز و حسوساتم قلمرو مبدأ ةحوز
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 ةحـوز  ،یزنـدگ  و مبـدأ  ةحـوز  ،یاضـ یر است، یاضیر یزندگ مگویییم یوقت. است
) Mapping(1»نگاشـت «هاسـت کـه   قلمرو انیم يهمانند ینوع استعاره .است مقصد

ـ م ۀرابطـ  نگاشت،. آوردیم دیپد ـ م تنـاظر  روش بـه  کـه  اسـت  قلمـرو  دو انی  دو انی
ـ نظر از نگاشت اصطالح. شودیم برقرار مجموعه بـراي   اتیاضـ یر هـاي مجموعـه  ۀی

ـ  از یشـباهت  ي،مـوارد  در ه شده اسـت. گرفت میمفاه ارتباطنمایش بهتر   وجـود  شیپ
 هـر  .نـد فرینآیمـ  هـایی يهمانند مقصد و مبدأ هايحوزه انیم هاينگاشت اما ؛ندارد

 يبرقـرار  بـه  ذهـن  ختنِیبـرانگ  ،هااستعاره کار و است تناظرها از ايمجموعه نگاشت
ـ م روابـط  و هـا یژگیو موضوعات، آن دلیل به که تاس يوندیپ  منتقـل  حـوزه  دو انی

ـ م ؛»است خوراك سماع« نگاشت در .)Layoff, 1993: 186(شودمی  و »ییشـنوا « انی
ـ بیجهـان  یانسهم از هااستعاره و است يهمانند »يروز و رزق«  شناسـی یهسـت  و ین

، هـا اسـتعاره ز، اصـل تمرکـ   بنـابر  .شـوند یمـ  سـاخته  مقصـد  و مبـدأ  ةحـوز  دو نمیا
ا بخشـی از حـوزة مقصـد را توصـیف     هایی بخشی و نامتقارن هستند که تنهـ نگاشت

هـاي آن را پنهـان   هاي حوزة مقصد را برجسته و برخی جنبـه کنند؛ برخی از جنبهمی
ي گونـاگون کمـک   هـا اسـتعاره ، براي درك یـک حـوزة ذهنـی از    روازایننمایند. می
شوند. ایـن  ناگونی به عنوان حوزة مبدأ فراخوانده میهاي تجربی گوگیرند و حوزهمی

شود که بـراي یـک حـوزة    ي گوناگونی میهااستعارهویژگی، سبب بروز تفاوت میان 
سـازي و  روند. هیچ انگارة استعاري به تنهـایی بـراي مفهـوم   مقصد یکسان به کار می

  هاي پیچیدة ذهنی بسنده نیست.مواجهه با پدیده

ــتعاره -2-2 ــااس ــو يه ــتعاره ،)new metaphors(ن ــااس ــرارداد يه  يق
)conventional metaphors(  

 و يقـرارداد  يهااستعاره به را هااستعاره کاربرد، ةحوز اساس بر یشناخت شناسانزبان
 و روندیم کار به روزمره و خودکار زبان در يقرارداد يهااستعاره. کنندیم میتقس نو

ـ ا از آنجا که. ندارند يهنر جنبۀ ـ پ ناخودآگـاه  وی همگـان  کـاربرد ، هـا اسـتعاره  نی  دای
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ـ  يهـا اسـتعاره  از ترمهم را هاآن شناسانزبان اند،شده فرهنگ از یجزئ و اندکرده   یادب

ي هـا استعاره ايتازه نگرش با که ییهااستعاره. 1: اندگونه دو نو يهااستعاره .دانندیم
  اند.سندهینو ةتاز افتیدر انگریب که ییهااستعاره. 2 .کنندمی بازخوانی را کهنه

  )hiding(سازيپنهان ،)highlighting(،سازيبرجسته -2-3
، سـت ین بسنده ابیرید هايشهیاند فیتوص يبرا ییتنها به اياستعاره چیهاز آنجا که 

 همان و کندیم دیتأک شتریب یموضوع خاص یژگیو بر سازياستعاره در هسندینو گاه
 در. کنـد  »پنهـان « را گـر ید هايیژگیو کندیم تالش و سازدیم »برجسته« را یژگیو

ــدیفرآ دو یشــناخت يهــااســتعاره  ییبســزا ســهم ســازيپنهــان و ســازيبرجســته ن
ـ تحل نگـاه  از را هـا استعارهاگر  .)Lakoff, Johnson, 1980: 10(دارند  و گفتمـان  لی
 و سازيبرجسته يندهایفرآ ارزش ،کنیم بررسی يدئولوژیا و قدرت زبان، انیم ۀرابط

 و عـراق  جنـگ  از هانـد یفرا نیا حیتوض يبرا کافیل. شودیم انینما بهتر سازيپنهان
 مخاطبـان  يبرا که است ییهااستعاره از ؛»است فرد کی ت،ملّ« :آوردیم نمونه کایآمر
ـ  و است ظالم صدام که شدیم القا هاآن به ،اساس نیا بر. شدیم غیتبل ییکایآمر  تملّ

 در آنچـه . اسـت  هیتوج قابل گناه عراقیب مردم ارانببم ؛ پساست فرد کی هم عراق
 مـردم « سـر  بـر  جنگ روز نینخست در که است یبمب هزاران شده، پنهان استعاره نیا

ـ  سر بر نه شد، ختهیر »عراق ـ ی فـرد؛  کی  )73 :1391 ،شـهري (».حسـین  امصـد « یعن
 را یبخشـ  و برجسـته  را یبخشـ  هااستعاره در خود، گفتمان از دفاع يبرا نویسندگان

ـ  مانند لعل به را لب یوقت کنند.یم پنهان  و یشـاداب  ،یسـرخ  هـاي یژگـ یو م،کنـی یم
 از يگـر ید و اسـت  سـنگ  و خـاك  از یکی که را هاآن جنس و ،»برجسته« را ییبایز

 بـه  اشـاره  بـراي  فرد که ییهااستعارهحال،  هر در. میکنیم »پنهان« پوست، و گوشت
 نسـبت بـه آن   او گیـري جهـت  و نگاه ویـژه  دهندةنشان ،بردمی ارک به خاصی مفهوم
 هايپژوهش« .دهداو را نشان می فکري است و روش اندیشیدن و چهارچوب مفهوم
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 مـورد  در چگونـه  افـراد  بدانند تا اندگرفته بهره یمفهوم يهااستعاره یۀنظراز  ياریبس
  .)Cameron, Maslen, 2010: 52( »شنداندییم تجاربشان و یزندگ

  ی و شناختیادب يهااستعاره -4 -2
 ،2سـا یشم :کسـانی چـون   سـنتّی  فیتعـار  بـا  استعاره از یشناخت شناسانزبان فیتعر
 يشــگرد اســتعاره، معاصــر ةاســتعار در .اســت متفــاوت ،4یکــدکنی عیشــف 3يازکــزّ

 يتصـور  نظام زیرا دارد؛ کاربرد مرهروز گفتار وی ادب زباندر  که است شناسیییبایز
 یـۀ پا بر ،انسان یشگانیاند نظام که برآنند هاآن. است ياستعار خود ذات در بشر ذهن

 هـاي انگـاره  و اسـت  شـده  ساخته یستیز و یتجرب ،یکیزیف اتیتجرب از ايمجموعه
ـ تعر گـر ید يتصور هايحوزه با وندیپ بدون ،افراد هايتجربه از شده يالگوبردار  فی

ـ پا یمکـان  يونـدها یپ از یگروهـ  ،یتجرب میمفاه. شوندیم / جلـو  ن،ییپـا / بـاال ( ايهی
ـ تجرب از گروهـی  و) ...و ظـرف  موجـود، (یکـ یزیف یشناسیهست میمفاه ،)عقب  اتی
ـ د دن،یشن دن،یچش خوردن،(یانسان ـ ا در. رنـد گییدربرمـ  را) حرکـت  دن،ی  ،روش نی

ــايانگــاره ــ ه ــداســتعاره یکــیزیف و یتجرب ــورات. ان ــا یانتزاعــ تص  يالگــوبردار ب
ـ  میمفـاه  از کوچـک ی گروهـ میـان   از) metaphoric mapping(ياسـتعار   و یتجرب

بـا توجـه بـه     .)5 :1381 ،راد یوسـف و یگلفام ( شوندمی دهیسازمان ما ذهن یاساس
ـ  يهااستعاره مطالب ذکر شده، تفاوت  در نگـاه سـنتی،   :ایـن اسـت   و شـناختی  یادب

فراینـد  ر نگـاه شـناختی،   اسـت؛ امـا اسـتعاره د    زبان ادبی و هنـري  به مربوط هاستعار
ي هـا اسـتعاره . در نگاه سـنتی  استعاره ازی بخش یادب ةاستعار واست  اندیشیدن انسان

اهیم مفـ و  دارنـد یناپا یمفهـوم  يهـا استعارهاما  ؛نامندمی مرده يهااستعاره پربسامد را
ر نگـاه  ؛ امـا د اسـت  اسـتوار  گریزيهنجار بر در نگاه سنتی، پایۀ استعاره .داریپا هاآن

در  .اسـت ه روزمـر خودکـار و   زبان هنجارگریز نیست؛ بلکه کاربرد استعارهشناختی، 
ـ از راه  واژه کاربرد استعاره،نگاه سنّتی  اختی ن؛ امـا در نگـاه شـ   اسـت  مشـابهت  ۀعالق

  .زنندیم وندیپ را سازاستعاره هاينگاشت هم گرید هايعالقه
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  هااستعاره گزارش -2-5 

 ؛باشـد  خُرداسـتعاره  نیچند ةدربردارند که است آن (mega metaphor)استعارهکالن
عناصـر   ي دارايهـا اسـتعاره  کـه اسـت   اياسـتعاره کالن ،»است خوراك سماع،«مثالً 

 دربـارة  خـوراك حـوزة   میمفاه بردارندةدر که هاییهگزار را دربردارد. يانگارخوراك
ي هـا اسـتعاره  کالن ینترمهماند. خُرداستعاره آن از آمدهدستبه يهااستعارهاند، سماع

. 3. سـماع خـوراك اسـت.    2اسـت.   شـیء . سـماع  1: اند ازعبارت التائبینانسسماع 
. سـماع  6. سماع تخـم اسـت.   5. سماع کاال است. 4سماع تندرستی و بیماري است. 
قابلیت، چند امکانی و چند الیگـی دارنـد؛    هااستعارهانسان است. بدیهی است برخی 

هـا را  تـوان آن و یا سماع آب است؛ چون می اع زهر است؛ سماع شهد استسم مثالً
ها را در گویی، آنآورد. ما به دلیل پرهیز از زیاده هاي خوراك، مزه و دارودر زیرگروه

  ایم.هاي یاد شده گنجاندهیکی از زیرگروه

  ابزار و اءیاش هايحوزه -2-5-1
 ییبسزا نقش عرفانی هايشهیاند کردن یحس در ؛ بنابراینانددسترس در وستهیپ اءیاش

ـ  اشیاء ؛»اشیاءاند تزاعیات،ان« نگاشت يمبنا بر ربازید از. دارند  ،مبـدأ  ةحـوز  عنـوان ه ب
 ؛»اسـت  رفتـه  در فنرش«: ستادعا نیا انگریب ریز هاينگاشتامثال . اندهبود کاربردپر
 »اسـت  نیماشـ  ،نسـان ا« نگاشت صنعت، دلیل به امروزه »است تیموفق دیکل تعامل،«

ـ «: نگرش نیا ةزاد ریز ياستعار عبارات و است مرسوم  یحسـاب « ؛»هنـگ کـرده   اروی
در  یءانگاريشـ  التـائبین، انسدر  ».شد ناکوك سازش مذاکرات کوك« ؛»آوردهجوش
  کار رفته است.سماع بهسازي مفهوم

  سماع قدح است. -2-5-1-1
احمد ( »يدار خبر سماع از و یمستمع راگ ؛فروکش و افگن محبت سماع قدح در و«

 یبـاطن  و است يظاهر را مستمع ،یباطن و است يظاهر را سماع« .)231 :1390 ،جام
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 باطـل  آن ظـاهر  کـه  یسـخن  هـر . اسـت  یباطن و است يظاهر زین را سخن و است،
  .)222 :همان(»است فساد آن و ستین مسلّم سخن آن شنودن د،نماییم

  هاي خوراكحوزه -2-5-2
و سالمت انسان به آن وابسـته   است انسان یستیز يازهاین نتریمهم از خوراك ونچ

 بـه  مربـوط  اتیتجرب گرید و یدرشت ،ینرم ،یگرم ،يسرد مزه، طعم، ربازید از ،است
 میمفـاه  کـردن  محسـوس  در ،داشـته  ییبسـزا  ریتـأث  بشـر  انگاريخوراك در ییچشا
 و »کن مزه مزه را حرفت خوب« ؛»است کتاب ةخور او«: دارد یفراوان کاربرد یانتزاع

افـراد   و اقـوام  ۀهمـ  یژگـ یو ،يشـاد  به شیگرا که آنجا از». است آب میبرا یاضیر«
 در شـود، یمـ  یتلقـ  مثبـت  و ارزشـمند  هـا یدنینوشـ  یهمگـان  فرهنـگ  در و اسـت 

 است. رفته کارهب میمفاه از ايگستره با واژه کی از فراتر شراب، مختلف هايگفتمان
 هایف وقونَذُیال«: است فراوان ياستعار مفهوم در آن لوازم و شرابواژة  میکر قرآن در

رداًب النَّ(»راباًشَ ال و23: ءاب( »العمیه ثیاب سٍسخُضرٌ ند ستبرَقٌ وا ـ  و  مـن  اَسـاوِر  اوحلّ
ـ   انــدنینما يرابــ التـائبین انــس در )20: انسـان (»وراًطَهــ شَــراباً هـم رب ســقُاهمَ و هفضَّ

 آن، مالزمـات  و »دنینوشـ  و خـوردن «ی سـماع،  عرفـان ي و معنو ،يماد هايساحت
هـاي  بـد وجنبـه  ای ونـد یپ یانتزاع مقوالت با دن،خور یحس کنشِرفته تا  کارهبفراوان 

 کـه یی هااستعاره سیاري ازب به همین دلیل. دهد اننش خوشایند و ناخوشایند سماع را
 نیـز  .گنجنـد می انگاريخوراك ةاستعار لیذ در است، ارگرفتهقر هاآن مرکز در سماع
در ذیـل کـالن اسـتعارة     التـائبین انـس انگـاري  انگاري و حـرام ي حاللهااستعارهخرد

  گیرند.انگاري جاي میخوراك
ــ ســماع« ــه باشــد روا را او اســتغفاریب ــذا ک ــن و روح يغ ــماع او جــان و ت  س
 عقـل  و ،ییغذا را اهو و است، ییغذا را روح آن و« .)226 :1390، جاماحمد (»باشد

 عقل نباشد؛ خوش آواز که برخواند قرآن یکس .است ییغذا زین را نفس و ،ییغذا را
 هـر  روح و نفـس  و اهو د؛یگو خوش سرود یکس ای و کند؛ انکار اهو و اود،ی بینص
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ـ اب و ذکـر  چـون  کنـد؛  انکـار  عقـل  و اوندی بینص سه   خـوش  آواز بـه  نقـرآ  و اتی

-232 :همـان (»زنـد یآو شیخو يغذا در یکیهر و شوند موافق همه ردیگ نفراخواند
231(.  

  .است شهد سماع -2-5-2-1 
 آن دهنـد،  فراتو که قاتل زهر و ببر فتصرّ دست یراست شیخو راه و سماع در اگر«

  .)231 :همان(»ریبرگ شهد به را
  .سماع چاشت و شام است -2-5-2-2
  .)227 :همان»(همه سماع استگاه ایشان چاشت و شام و گاه و بی«
  سماع طعام و شراب است. -2-5-2-3
 :همـان (»طعـام و شـراب گوشـت رویانـد     کـه چنانسرود گفتن نفاق رویاند در دل، «

223(.  
  .است مزهبو و  سماع -2-5-2-4 
 را درستتن جرم؟ چه را درستتن نداند، باز هم از نیریش و تلخ ماریب که بدان اما« 

 مثـل  ستین نیا را هرکهاما « .)230 :همان»(داشت نتوانیم باز دنخور طعام از دست
 هـم  از گند يبو و خوش يبو: باشد 5 برسام را او که بود یکس مثل چون سماع با او
  .)230 :همان(»نداند باز

  مرگ و سالمت هايحوزه -2-5-3
 ةحـوز  نتـری محسـوس  مرگ و یتندرست ،يماریب ۀتجربها، انسانهمۀ  ناخودآگاه در

؛ جمالت زیر زادة این نگـرش  است خودکار زبان در استعاره نشیآفر نی برايبد مبدأ
 ،هسـرزند  ۀجامعـ « ؛»اسـت  ماریب اقتصاد رانیا درد« ؛»سالم هرش سالم، ورايش«: است
ـ ژنـده  هـا خانقـاه  یضـ یمر«؛ »است حکومت یاصل هدف  »اسـت  آزرده را ینـامق  لپی

 هـا و کـاربرد آن  نـد ادوم ةرد در بسامد نظر از التائبینانسي حوزة سالمت هااستعاره
  :ي استانگارخوراك بخشی وآرامشدرمان، 



             
    هاي سماع دراستعاره          

  ..جام نامقیاحمد التائبین انس              15         

  است. سماع آب آتش -2-5-3-1 
ـ درآ یحـال  ای یوقت و دیآ دایپ يوجد را مستمع که باشد چنان سماع« ـ  و دی  آن ۀغرق

 مرد آنگه ارد؛ین يپا ثیحد بازان و است فیضع ما نفس که ندارد آن طاقت و بباشد
 است؛ آتش آن آب سماع پس. سوخته گردد مرد ینزن آتش بر یآب اگر. بسوزد نآ در

 غالـب  آب ای باشد، غالب آتش چون که تا بماند خود يجا بر یزن آتش بر آب چون
  .)227: همان(»نشاند فرو آتش باشد

  .است قاتل زهر سماع -2-5-3-2
 آن دهنـد،  فراتو که قاتل زهر و ببر تصرف دست یراست شیخو راه و سماع در اگر«

  .)231 :همان(»یربرگ شهد به را
  .است دارو سماع -2-5-3-3
ـ  را شانیا عشق آتش تا ،يکردند سماع شانیا گاه آن« ـ ر و يبـود  یآب  را شـان یا شی

 آن بهـر  از سـماع  خیمشـا « .)227 :همـان (»ينگشـتند  وانـه ید شانیا تا ،يبود یمرهم
  .)227 :همان(»نگردد سوخته دیمر تا اندنهاده

  مستمع بیمار است. -2-5-3-4
 همـه  نـد یب چـه  هـر  و شنود راست و باشد راست آنگاه دارد، حکمت گوش که هر«

 ندانـد؛  بـاز  هم از شور و تلخ که يماریب مثل ای و ستین نیا را که هر اما. ندیب راست
 همـه  ،نباشد ماریب دل را مرد چون .شنود کژ شنود چه هر باشد نچنیهم ماردلیب مرد

 راست یچیه و نشنود راست یچیه و دیاین خوش یچیه را ماردلیب اما باشد؛ راست
  .)230 :همان(»ندینب
  .است دار برسام مستمع، -2-5-3-5
 راسـت  همـه  نـد یب چه هر و شنود راست و باشد راست دارد، حکمت گوش که هر«
 برسـام  را او کـه  بـود  یکسـ  مثـل  چـون  سماع با او مثل ستین نیا را هرکهاما  .ندیب

  .)230 :همان(»باشد



  مطالعات عرفانی    
  دومشمـاره بیست و 

 16      94پاییز و زمستان  
  بازار هايحوزه -2-5-4 
 دهدیـ یمـ  خـود  ةروزمر يازهاین برآوردن گرو در را خود یجاودانگ ،انسان ربازید از

 و کسب ةحوز واژگان و است آورده يرو خرید و فروش تجارت، هب روازاین. است
-نمونـه  در. انـد داشته ییبسزا سهم ياستعار میمفاه نشیآفر در آن لوازم و بازار کار،

ـ دن بـه  نید«: دارند ياستعار کارکرد ،مبدأ ةحوز عنوان به ياقتصاد واژگان ریز هاي  ای
ـ  ۀسـک  را خـودش « ؛»خرنـد  چه تا بفروشند وسفی ؛خرند فروشان  ؛»کـرد  پـول  کی

 .»هـزار  ده ايصـفحه  ترجمه« ؛»ارزدینم يزیپشهب ایدن« ؛»پرداخت را رفتارش تاوون«
 خسـر،  اجـر،  جـزاء،  احصاء، مثقال، زان،یم ،وزن(تجارت ةحوز واژگان میکر قرآندر 

 مقصـد  ةحوز هايدهیپد فهم يبرا) رهن قرض، ربح، ثمن، اشترا، شراء، نقص، بخس،
 اسمعنَمالَ انَّأَ و )102: وننُؤمم(ونَالمفلح هم فَأُولئک نُهیمواز ثَقُلَت نفَم: اندبه کار رفته

دنّا يالهآم نِ بِهفَم نیؤم هفَال بِرَب یخساً خافهقاً ال و بالتـائبین انس نیز در )13 :نّجِ(ر 
  :انددهش عینی بازار مبدأ ةحوز واژگان با هدیچیپ وعرفانی  تأمالت

  .است هیسرما سماع -2-5-4-1
  .)227 :1390 ،امجاحمد !»(است سماع خود اکنون شانیدرو یۀسرما و«

  اهانیگ هايحوزه -2-5-5
 در يریچشـمگ  سـهم  یاهانو گ دارد سروکار اهانیگ با گوناگونهاي روش به انسان 

 ةحـوز ی، مفهـوم ي هـا استعاره نشیآفر درو  دارند سالمت و هیتغذ رشد، ،يکشاورز
 نشان خودکار زبان و هامثَل ها،رمان ها،داستان ،یمذهب متون یبررس. پرکاربردند مبدأ

 ما کار«: دربردارند را ياستعار میمفاه از ياگسترهها آن مالزمات و اهانیگ که دهدیم
 آن مـا / ايدهیچشـ  یصـبوح  داغ دوش تـو  گـل  يا« ؛»سرخ گل راز ییشناسا ستین

  .»ستیزندگ ۀغنچ ،فرزند« ؛»دارد یفرهنگ ۀشیر فقر« ؛»مایزاده داغ با که میقیشقا
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  .است تخم سماع -2-5-5-1
 :همـان (»انـد آورده ازل از شـان یا کـه  یمسـتمعان  دل در است ازل تیعناسماع تخم «

 مثـل  و اسـت  نیزمـ  چون دل« .)223: همان(»دل در اندیرو نفاق گفتن سرود« .)222
 چـون . اسـت  آب چون ،آواز مثل و يجو چون ،مثل گوش و است تخم چون سماع

ـ  و باشـد  روشـن  آب ای باشند، افگنده ازل تیعنا تخم نیزم در ـ ت ای  چیهـ  تخـم  ره،ی
 چـون . باشـد  نچنـی هـم  مستمع و سماع و سمع ؛دیبرو دباش نیزم در آنچه و بنگردد

 کـه  آب هـر  باشد، یاصل نه تخم و باشد راست نه دل اگر باشد؛ یاصل نیزم در تخم
 درن تخم آ جز به ،ياریب زمزم آب ای: شود شیخو اصل با تخم بند، یخواه نیزم در
  .)222 :همان(»دینرو نیزم
  سماع گیاه و خار است. -2-5-5-2
نشـنود و  » الست برَبکُم؟«: نشنود، و در میثاق نداي» کُن فَیکونُ« يندا ازلدر هر که «

لذّت آن در میان جان او نیست؛ زمین دل او پر گیاه و خـار اسـت و در زمـین تخـم     
  .)223 :همان(»که خواهی آنجا دربند به جز خار نخواهد رست هر آباصلی نیست؛ 

  یانسان هايویژگی و بدنهاي حوزه -2-5-6
  .است فرد یهست سماع -2-5-6-1 

هـا در ارتبـاط بـا انسـان     ، پدیـده شـده  سـبب یري صـغ  عـالم هاي اومانیسمی، نگرش
 و رفتارهاي او اندام ،انسان با میمستق ارتباط دلیل به هاستعار درگذاري شوند و ارزش

 يرفتارهـا  و انسان و در زبان خودکار، دارند یاساس نقش یانتزاع میمفاه شناخت در
ــلَ مــا« ؛ســتین بــدهکار گوشــش: نــدکــاربردپــر او ــلٍ اهللاُ جع ــ مــن لرج یفــ نِیقلب 

هـاي  یی را که به منظور شناخت پدیدههااستعارهما در این جستار . )4 :احزاب(»جوفه
ي هـا اسـتعاره انتزاعی با انسـان، انـدام و رفتارهـاي انسـانی ارتبـاط مسـتقیم دارنـد،        

 و جـوهره  سرشـت،  انگاري،ي انسانهااستعاره تائبینالانسنامیم. در شناسانه میهستی
 مطلـق  يگـذار ارزش و يظـاهرنگر  از را خواننده تا دهندمستمع را نشان می فردیت
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 رگـروه یز نمایانند، درمی را سماع ییپهلو دو هايجنبه که ییهااستعارهخرد .کند دور 

 ،سماع ةدربار خیش يهاهدغدغ نتریمهم. ندگنجمی ؛»است یهست سماع« ةاستعارکالن
ـ  ات چرخدمی انسان سرشت و یهست کانون پیرامون آمیـز چنـدپهلویی و ابهـام   تماهی 

ـ  هستی مردم و حاالت گوناگون آنـان سـماع مفهـوم دارد،    و اینکه به شمار سماع ر ب
 بـود  و تسـت  یهسـت  سـماع  اصـل «: دشـو  نگاشت انسان ياضداد جمع هايویژگی
 همه يشنو چه هر دارد، آن تو یهمگ یباش را آن وت که يزیچ هر و را زیچ آنتست

 چـه  هـر  ،داشـت  وسـف ی مهـر  او دل همه چون عقوبی ؛ییگو آن همه و يشنو آن
ـ پ رب{=تکمه}ايبندمه کهییجا تا د؛یشن و گفت او از همه د،شنییم و گفتیم  راهنی
  .)222 :1390 ،جاماحمد (»!نه برآنجا را وسفی: گفت را يدرز. نهاد ستیبایم يو
  .است وقت سماع -2-5-6-2

 ؛دارنـد  »اسـت  یهسـت  سماع« ةاستعار با فراوانی یوستگیپ ،رگروهیز این يهااستعاره
 کـدام  نکـه یا به بسته. باشد کرده غلبه انسان بر که است و حالتی تیهو »وقت« یعنی
ـ  کـدام  بـر  روح و باشـند  رهیـ چ انسـان  بـر  عقل و اهو طینسال از کی  دو آن از کی

 ةاسـتعار  ،مـتن  بافـت  روینازا .کندیم دایپ خاص یتیهو و یمعن سماع ند،ک یپاسوان
 شانیا وقت سر از یهرکس وی قوم هر سماع که دانیم اما«: بخشدیم یمعن را سماع
 شیخـو  وقت سر از نندیب هرچه و شنوند شیخو وقت سر از شنوند چه هر و باشد،

 یی،بگو شانیا شیپ کین و بد از و اشعار و حکمت و اخبار و قرآن از چه هر و نند،یب
  .)227 و 222 :همان(»باشند اندر آن که شنوند آن
  .است سرّ سماع -2-5-6-3
دان که سماع سرّ حق است با دوستان او و دوستان او را بازو رازها باشد که یقین می«

نشاید هرکسی برآن مطّلع باشد. بعضی از آن رازها به خودي خـود بـا سـرّ دوسـتان     
دهد و برخـی در خبرهـاي   راند تا گوش خبر با سرّ میها میبازگوید و برخی بر زبان
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 :همـان (»گوینـد نگرند و سرّ آن بـا حـق بـازمی   می در آننیکو و زشت بنهد تا ایشان 
229(.  

  .است ندا سماع -2-5-6-4
هر که را نداي ازل و نداي میثاق در گوش اسـت و لـذّت آن در دل وي اسـت هـر     «

  .)223 :همان(»نشنود جز حقدر گوش وي آید به  آوازي که
  سماع فساد است. -2-5-6-5
شب و روز و علم و عبادت و نماز و تسبیح و ریاضت و قهر نفس و اجتهاد، همه با «

آمیز اوفتاده است! این نه سماع است؛ که این فساد اسـت کـه   و فسق فسادرنگسماع 
شد که قومی بنشینند و مزامیـر زننـد و   سماع مفسدان آن با) «227 :همان»(کنیم!ما می

 :همـان (»سرود گویند لهو و لعب را این نشاید. این سماع مفسدان است و حرام است
223(.  

  سماع عبادت و بدعت است. -2-5-6-6
و هرچـه   کنند يوزند، بیارند و روي فرا  ترتر خواند و خوشخوش جایی قوالی که«

آن را به  دهند ود و هواي خویش را تربیت میشنونکنند و میگویند و میخواهند می
). 224: همـان »(به عبـادت دادي، بـدعتی عظـیم اسـت     گناه ینکهاشمرند و عبادت می

 سـماع  بـا  همـه  اجتهـاد،  و نفـس  قهـر  و اضـت یر و حیتسب و نماز و عبادت و علم«
  )227 :همان»!(است اوفتاده زآمیفسق و فسادرنگ

  هااستعاره لیتحل -2-6
داشتنی سماع دوست و روشن که چهرة ییهااستعاره: اندگروه سه یادشده يهااستعاره

 :برجسـته کننـد  را  آن تا سیماي خوشـایند و مثبـت   دهندنشان می ارزش را به عنوان
هاي یژگیو کهیی هااستعارهشیرینی، نداي ازلی، سرّ حق؛  و آب ،دارو ،شهد ،خوراك

 ،سـرمایه  ،فسـاد  شـراب،  ،يمـار یب ،زهر: دکننمی رجستهب را ی سماعمنف ناخوشایند و
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 یی چون هستی، وقـت، بـدعت و عبـادت کـه چهـرة     هااستعاره گند و ،شوري ،تلخی 

  .دهنددوپهلوي سماع را نشان می

  با بار معنایی خوشایند يهااستعاره لیتحل -2-5-1
. »اسـت  آب سماع« ».است شهد سماع«: از اندعبارت گروه ینا يهااستعاره ترینمهم

 سـرّ  سـماع، «. و »اسـت  یازل يندا سماع«. »است ینیریش سماع«. »است دارو سماع«
سماع  خوشایند هايویژگی »سازيبرجسته« گروه نیا يهااستعارهبرآیند  .»است حق

هاي سلوك، رسیدن بـه خلسـگی و رهـایی،    تا سماع را به عنوان یکی از روش است
 ش اینکـه ریپـذ  .نی قـرار دهنـد  پایۀ کشف و شـهود عرفـا  و هم نشان دهندخوشایند 

 هـا مقدسات و ارزش با بدین معناست که سماع ،»است سرّ حق و نداي ازلی ،سماع«
ازلـی و یـادآور    در ایـن نگـرش سـماع   . خورد تا بر ضرورت آن تأکید شودمی وندیپ
رابطۀ عاشـق و معشـوقی انسـان و     ه،استعار است. این »ألست بِرَبکم قَالوا بلی« یمانپ

 دینی پشتوانۀ و توان سماع، با نداي ازل و سر حق يبرابر. کندمی برجسته را وندخدا
با یاد شده  استعارة. دهدسرایت می سماع به را نیرومند نداي ازلی و امانت الهی عشق

سنگ مقدساتی چـون نمـاز و روزه قلمـداد    سماع را برابر و همپشتوانۀ تجربۀ قرآنی، 
نگاشت عهد السـت و راز الهـی بـر سـماع،      که است نیا آن، پنهان چهرة اما. کندمی

  .است کنندگان، قابل تأویلو به تعداد سماع است ايسلیقه ی وذوق بسیار
 را سـماع  یاخالق و یفقهکالمی،  ،شناختی هايجنبه ،فردي ذوق نداد قرار اساس

 نـه آزادای خـود،  شخصـ  هايدریافت اساس بر بتوانند همگان کند تایم و روان الیس
 گـردد و یمـ  هرج و مرج بسب ،مقدس متون با برخوردي نیچن .دسماع را تفسیر کنن

 انجامـد؛ ی ویرانگـر مـی  مرجـ  و هرجبه  »عهد الست سماع«با وجود آنکه تفسیر آزاد 
رفـت از  رود؛ زیرا چون نپذیرفتن سماع به مثابۀ بـرون از بین می آن مخالفت با امکان

یـاد شـده، نابهنجـاري و هـرج و      استعارة در رونازایدین، کفر و پیمان الست است. 
تنگناهـاي   از رهـایی  و یوارسـتگ آزادي،  احساس هايیژگیو وماند می »پنهان« مرج
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خـورد،  دینداري متولیان سنتّی به چشم می در گفتمان تک صدایی و کهگریزناپذیري 
بـه   کـه  »سـماع «و » عهـد السـت و سـرّ حـق    « از برداشـتی تـازه   ؛شودمی »برجسته«

در این نوع نگـرش هـر چنـد اسـتعارة     . ها و تکثّرگرایی توجه داردگوناگونی نگرش
 در ریختگـی هـم بـه  و مرج و هرج اما شود؛یم سازيبرجسته »نوي و آزادگی«سماع 

 و دیگر آیات و روایـات دینـی، سـبب نـابودي    » سرّ حق«و » عهد الست«برداشت از 
پیمان « مییبگو اگر. استنهاده شده  آن بر مذهب هايپایه که شودمدونی می يمرزها

هاي باورهـاي دینـی   چهارچوب ،»ندارد جایگاهی سماع بازار دربندوباري ازلی و بی
  .انجامدشود و به هرج و مرج میدرنوردیده می ،»عهد الست«مبتنی بر 

 سـماع « اسـتعارة  ؛ گفته شـد، دربـارة  »سماع نداي ازلی است«آنچه دربارة استعارة 
 .پوشـاند ، چهرة نابودکنندگی سـماع را مـی  استعاره نیا. کندصدق می ؛ نیز»ستا دارو

مـرهم   ،سـماع  که این است گنجند،زیرگروه آن می در که ییهااستعارهخردپیام نهایی 
احمـد جـام    کـه  اسـت  چهره و الیۀ پنهـانی  هاي یاد شده،. ویژگیاست بخشو آرام

 تبیـین روشـنی   سماع داروسـت،  پنهان ةچهر. دکن »برجسته«ها را آن است خواستهمی
ه هـر  ب ،زیرا سماع ؛دهد نشان مخاطبان به و جاودانگی، را آرامش رسیدن به کهندارد 

ـ  الطرق«با توجه به ماهیت و سرشت آنان و پشتوانۀ  یک از افراد  انفـس  بعـدد  اهللا یال
جنبـۀ   نیروشـ  و فراگیـري  کنـد و پیشنهاد مـی  ا و گاه متناقضجد هايراه ،»قیالخال

ویژگـی   ،»روش رسـیدن بـه جـاودانگی    فقـدان « رواینشود. ازدارویی آن مخفی می
  .شودیم »پنهان« هاستعاراین  در که است مهمی
خوشایند و  ةچهر: نمایان است متضاد چهرة دو »آب و شهد« يهااستعاره در

گی، بد هرز فات :آن را دارد »سازيبرجسته«قصد  یادشده استعارة کهدلپسندي 
سخن از آب و شیرینی  یوقت. دپرستی داردخوریشه در  بازي کهعیاشی و هوس

نو شدن،  شود ونابود می د،باش ناخوشایندي و مرگ در زمرة که يزیچ هر ،است
 برجسته یاد شده استعارة در هاي صوفیانه، شادزیستی، نگاه دورانی و فراموشیلذّت
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نابودي  که بسیار ناخوشایند است،» هدآب و ش« يهااستعارهچهرة پنهان . شودیم 

بخش و خوشایند سماع زندگی یوقت. پرستی استهاي انسانی و ترویج شهوتارزش
هاي ممنوعه، حالل دانستن محرمات و رسیدن به شادي ورود به حریم ،شمرده شود

  .شودبه هر روشی مطرح می

  با بار معنایی ناخوشایند يهااستعاره لیتحل -2-6-2
هژمـونی و ساختارشـکنی    ي بـا بـار منفـی سـماع،    هااستعارهالتائبین هدف از در انس

شادباشـی خیـامی    و 6» حلمانیـه «هاي رقیبی چـون  گفتمان حکومتی و برخی گفتمان
افراد و صوفیانی که به بهانـۀ سـماع بـا سـاز، آواز      کشیدن چالشاست. شیخ براي به 

هاي شمنیستی چون وجدآفرینی زنان و امردان، رقص، مسکرات و مواد مخدر، بدعت
 ناخوشایند هايیژگیو بودند؛ کرده شرعیرا جایگزین واجبات  هارويکجو خلسه و 

 آثـارش  ودارد » االسـالم شـیخ «کـه لقـب    جام احمد از .است کرده برجسته را سماع
 مخاطبـان اسـت و یـک عمـر     از اصطالحات عرفانی و ترویج شریعت المعارفیدایرة
مـان  ه از پسـند نا ايچهره که ستین یرفتنیپذ ه است،فراخواند اريبه پرهیزگ را خود

  .دهد نشان مخاطبان بهرا  موضوعات
 خـود  رارداديقـ  يمعنـا  فراتـر از  واژگان منفـی یـاد شـده، رمـوزي هسـتند کـه      

بـا   را سـماع  ،آغـاز  درشـیخ   ؛»اسـت  بـدعت  سـماع « اسـتعارة  در مـثالً . اندکاررفتهبه
 را ی آنمنف يهاجنبه و برده کار به مثبت يمعنا درق هاي شهد، دارو و سرّ حنگاشت

گـزاران سـماع   فات منفی بـدعت  :در این روش، آنچه برجسته شده .کرده است پنهان
طلب، نگاه ابزاري بـه سـماع و   وفیان فرصت :هاست و رویۀ آشکار آن حمله به خانقا

نگري و ستیز با هاي تعصبی، سطحیبندوباري است و رویۀ پنهان آن نگرشتوجیه بی
دگراندیشان است. خوشایند شمردن هرزگی در سماع و سـرمایه شـمردن آن، زمینـۀ    

کند و رویۀ عبـادي آن را کمرنـگ. سـیطرة    بازي را فراهم میفردي و اجتماعی هوس
بـرد و  سازي آن در جامعه، جنبۀ دینی آن را از بین مـی حیوان صفتی در سماع و بهانه
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هـایی اسـت کـه    ها، مبارزه با بـدعت . هدف از این نگاشتدهدمیدینی را گسترشبی

  کردند.نمایان و درباریان براي توجیه رفتارهاي ناپسند خود ترویج میگروهی از شیخ
 يبـرا  است حاضر مستمع که است بر این اصل مبتنی ؛»است فساد سماع« استعارة

. نـد ت بزسـماع، بـه هـر فسـادي دسـ      قالـب  درهاي نفسانی خود سیدن به خواستهر
 استعاره نیا در چهآن. فساد است هر نگرش خودخواهانۀ فسادآفرین از سنخ نیبنابرا

 سـبب  یجیتدر فساد نکهیا ن آن،پنهاو رویۀ  استفسادآفرینی  حس شود،یم برجسته
ـ تبـدیل   هرزه يفرد به را او کمکم و گرددیم مستمع ينابود  ،توجیـه فسـاد  . کنـد یم

سـیطرة   زدایـد و هاي خیـر و خـوبی آن را مـی   و جنبهگسترش سماع را فراهم  نۀیزم
  انجامد.به نابودي رویۀ نیک سماع در جامعه می ،گیزي بر ذهن و ایدة جامعهانفساد

دگراندیشـی و   :سـماع معنـی دیگـري دارد    ؛»اسـت  سماع زهر قاتـل « استعارة در
واص در برابر ایمان عوام. در ایـن نگـرش، سـماع معنـی بنـدگی      گیري ایمان خجبهه

در  روازایـن . گیرنـد مـی  خـود ها و خودکشـی بـه   نفس، غلبۀ حیوانیت، کشتن ارزش
هاي فطري استعارة یادشده حس نابودي و بندگی مستمع مبتدي برجسته شده و جنبه

ۀ ایـن نگـرش   پنهـان مانـده اسـت. نتیجـ     بخشی سماعهاي معنوي و آرامشو زیبایی
، ناامیدي و تعصب و قشري نگري است که سـالمت جسـم و روان فـرد و    پرستیغم

  کند.اجتماع را نابود می
 ؛»هـاي تلـخ و شـور و شـیرین اسـت     و سماع مزه است ماریب مستمع« استعارة در

نیازمنـدي و   شـدت  ؛ بـدین معنـی کـه   گیـرد می خوده ب ايتازه یمعن بیماري در آغاز
 داشتنیدوستاي چهره سماع به ظاهر،. شودیم برجسته سماع به معمست بیمارگونگی

 کـرده  بیمار ستمع رام هاي خوب و بد آن،ناتوانی از شناخت جنبه شدت از اما ؛است
 نابهنجـاري  و کـار ی و جمود فکري مسـتمع تـازه  روان يِماریب استعاره، نیادر . است

مع پنهان. نیـز ناآگـاهی در   شود و سبکی و تخلیۀ روانی مستمی و برجستها تیشخص
تجربۀ سماع و هرج و مرج و غالمبارگی و عیاشی ناشـی از وابسـتگی بـه سـماع، از     
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مسـتمع  «شود. این وضعیت دربارة نگاشت مواردي است که در این استعاره پنهان می 

 در رسـد به نظر مـی  ي یاد شده،هااستعارهکند. با توجه به ؛ صدق می»برسام دار است
 کـاربرد  ،دارنـد  یمنفـ  ییمعنـا  بـار  کـه  را وزيرمي با بار منفی، احمد جام اهاستعاره

 هـاي جنبـه  روازایـن . تضـادند  دري متعارفشـان  معنـا  بـا  اي بخشـیده اسـت کـه   زهتا
  .آشکار شده است هاي ناخوشایندشان،نبهج و پنهان خوشایندشان،

  دوپهلو يهااستعاره -2-6-3
جنبـۀ ایـدئولوژیکی و    کـه  نـد اشناسیش هستیي دوپهلو، بیانگر نوعی نگرهااستعاره

پـردازد؛  گـذاري نمـی  بـه ارزش  هااستعارهمتشرعانۀ صرف ندارند. احمد جام در این 
دهـد کـه در ظـاهر    به مخاطـب نشـان مـی    بلکه با تکیه بر معانی ثانوي و بافت کالم

 جسـم و روان  با ارتباط در خوراك ؛»است خوراك ،سماع« نگاشت واژگان نماند. در
رشد و بالندگی  ،جسم يبراخوراك  .داردگاه متناقض و گه متضاد هايیژگیو ،انسان

به دنبال دارد؛ اما براي روح و روان بازدارنده و نابودکننده اسـت. خـوردن در معنـی    
هـاي معنـوي کـه    صفتی به دنبال دارد و با خـوراك پرستی براي جسم، حیوانشهوت

 یـن ا یـانگر بدوپهلو  ةاستعار نیادر تضاد است. ساز خصایل عالی انسانی است، زمینه
 سـازي، اسـتعاره در ایـن شـگرد    چهرة ناهمخوان خوب و بد دارد. دو سماع که است

 پنهـان  بالنـدگی آن  و یخشـ بآرامش ۀ نابودکنندگی و نفاق سماع، برجسته و جنبۀجنب
 شـود؛ یمتبادر م ذهن در مفهوم دو زمانهم ؛»است شراب سماع« استعارة در. ماندیم

گیـري  بندوباري و خردگریزي، در سوي دیگر رهایی، آزادگی و جبهـه بی سو کدر ی
بسته به اینکه بـه   هااستعاره نیادر شیخ . اي دینداري سنتّیدر برابر قراردادهاي کلیشه

 پنهـان  را روي دیگـر آن  و برجسـته  روي آن را کدام جنبۀ سماع پرداخته باشد، یـک 
است؛ به عنوان یک دگراندیش، هویت معرفتی » ماع هستیس«در استعارة  .کرده است

همزمـان حـالل    :اي پارادوکسـیکال دارد سماع را تفسیرکرده تا نشان ده، سماع چهره
؛ هم این است و همـان؛ نـه   سازنده و است رانگریواست و حرام؛ خوب است و بد؛ 
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اسـت کـه    گیرد؛ صفت انسـانی این است و نه آن؛ سماع از مستمع هویت و معنی می
کامل نیست؛ بلکه کامالً انسان است و جامع اضداد؛ نه فرشته است و نـه حیـوان، در   

است. مختصـر   ؛ نیز چنین»است وقت سماع« ةاستعارعین حال فرشته است و حیوان. 
شود که بـه شـمار مسـتمعان و گونـاگونی     ي اقناعی، تأکید میهااستعارهاینکه در این 

وقـت محصـول    سماع ثمرة وقـت اسـت، نـه   دارد و  ها، سماع معنیوقت و حال آن
  سماع.

  انگاريي خوراكهااستعارهتحلیل  -2-7
تفسیر و تبیین متن به عنـوان تحلیـل   هاي پنهان یابی به الیهزمینۀ واکاوي و دستپیش

ـ رق هـاي گفتمـان  شناسیشهیر و »التائبینانس« ورزشریعتگفتمان   بـه  يمـواز  و بی
ـ انگ ها وبافت عنوان نیازمنـد توصـیف و    ،ایـن کتـاب   رامـون یپ) Impulse(يهـا زشی

 جام احمد سازياستعاره سبک به که یشناخت عواملیی شناسا وست هااستعارهتحلیل 
 ةحـوز  محسوسـات بررسـی   .است هاي استعارياند، درگرو بررسی نگاشتانجامیده

 هـر هـاي  نگاشـت  اسـت و  مقصـد  ةحـوز  دشوار میمفاه شناخت ها، راهنگاشت مبدأ
 ،انگـاري خـوراك  در هیصوف اشتراكوجه . اندسندهینو ةروزمر اتیتجرب، استعارهکالن

ـ پره و قناعت روزه، ،یگرسنگ خوراك، کاهش به انهیصوف نگرش امـا  . اسـت  آز از زی
 ةاسـتعار  کنـد. یمـ  زیمتمـا  هم از را هاآن خوردن، ةواژ از آنان گوناگون هايبرداشت

 یاجتمـاع  و يفـرد  تیشخص هايجنبه از یبرخ یبایارز يبرا مناسبی ابزار »خوردن«
-ضـابطه  و استعاره شیدایپ سبب یاجتماع و یفرهنگ ياقتضاها بعالوه ؛است صوفیه

 ییفضـا  نشیآفـر  ،اسـتعاره  کـاربرد  از هـدف  و است انیصوف زبان در استعاره مندي
 يقـو  اریبس یجانیه و یشناخت هايجنبه از که ییفضا است؛ خواننده ذهن در خاص

 نظـر  اشـتراك  نـده، یگو ذهنِ به شنونده ذهن کردنِ کینزد با بتواند و باشد ورداربرخ
  .)Lakoff and Johnson, 1980: 21-19(آورد دیپد
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 بـه  هـا آن هـاي مـزه  و هـا یدنیچش از سماعهاي گوناگون نمایش جنبه شیخ براي 

 هـاي زهحـو  بـه  را هـا اسـتعاره  از یمـ ین از شیب و بردهبهره  فراوان مبدأ ةحوز عنوان
 یمنفـ  و مثبـت  هاينگرش تا است داده اختصاص آن هايمزه و هایخوراک سالمت،

 ،»انگـاري خوراك«ة استعار از يمندبهره. کند میتفه »انگاريخوراك« شگرد با را خود
 شـام،  چاشـت، (داشتنیي دوستهاخوراك زیرا دارد؛ انسان یستیز يازهاین در شهیر

 نـزد  و اعصـار  ۀهم در هاآن ندیخوشا هايمزه و) دارو شکر، حلوا، عسل، زمزم، آب
 سـماع  خـود  اکنون شانیدرو یۀسرما و«7؛است بوده ارزشمند ،هیصوف ژهیو به همگان

 :1390 ،جـام احمـد  (»اسـت  سـماع  همـه  شـان یا گاهیب و گاه و شام و چاشت! است
 فتـه کمـک گر  سـماع  يهـا اسـتعاره  يبرا مبدأ قلمرو ۀمثاب به هایاز خوراک نیز .)227
 :همان(»اندیرو گوشت شراب و طعام کهچنان دل، در اندیرو نفاق گفتن سرود« :است
223(.  

ـ  را سماع دربارة شیخ انگاريخوراك هايههاي پیشین، انگاربا توجه به یافته  نیچن
 کـالن  .»هسـتند  خـوراك  هـا افـت یدر«: عرفـان  بافت در استعارهکالن: کنیمیم یمترس

 و »هسـتند  لپـذیر د هـاي خـوراك  ،یعرفـان  هـاي تجربـه « :جـام  احمـد  ذهـن  ةاستعار
 سماع يبرا آن يهااستعارهخرد و »اندکشنده و بد هايخوراك ندیناخوشا هايتجربه«

ــت«یی چشــا حــس و ندیخوشــا ــه »روح يغــذا و مثب ــوان ب ــدأ قلمــرو عن ــا مب  نی
 و »هسـتند  زمـزم  آب و دارو شـهد،  نـاب،  يشـهود  هـاي افـت یدر«: هاسـت نگاشت

 .)231-233 :همـان (»هسـتند  زايمـار یب و يشور ،یتلخ زهر، ندیناخوشا يهاتجربه«
: کـه  اسـت  بـوده  قناع مخاطبـان ا یدر پ یخوراک يقلمروها از يرگیبهره با شیخ جام

ـ  به ،ی سماععرفان خوب هايتجربه  شـیرین بـراي روح   یی چـون شـهد  غـذاها  ۀمثاب
 حـس  بـا  شتریب سازي،استعاره در روازاین. بد سماع به مثابۀ زهر هايتجربهو  هستند

 تـا  سـاخته  نگاشـت  ند،یخوشـا  سـماعِ  يرفتار قلمرو بر مبدأ قلمرو عنوان به ییچشا
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 خیمشـا . باشد غالب آتش چون ؛است آتش آب سماع،«کند  يادآوری را آن ضرورت

  .)227 :همان(»نگردد سوخته دیمر تا اندنهاده بهر آن از سماع
 و خیش بالغت انگریب ،آن مثبت گذاريارزش و آب یاتیح قلمرو ازي رگیبهرهنیز 

 هـاي خوراك و ازهاین از آب ؛ زیرااستافراد  یروح و یجسم ياقتضاها به او توجه
 شهیر ی،نیریش و شهد محسوسات از يرگیبهره زین. است جانداران ۀهم رناپذیییجدا
 عصـر او  در یصوف مخاطبان ژهیو به همگان نزد ینیریشانواع  رونق و يندیخوشا در

. 9انـد گرفتهیکمک م اتیروا از آن به شیگرا و ینیریش ارزش يبرا که آنجا تا ؛8دارد
ـ یغ و یروحـان  هايیخوش و يشهود هايافتیدر نییتب يبرا نیز  کمـک  شـهد  از یب

 اگـر « :شـود  ادآوری را آن دیفوا و سماع ندیخوشا و خوب يکارکردها تا است گرفته
 آن دهند فراتو که قاتل زهر و ببر تصرف دست یتراس شیخو راه در و سماع راه در
  .)231 :همان(»فروکش و افکن محبت سماع ،قدح در و ریبرگ شهد به را

  التائبینانس ياستعار سبک -2-8
بدین معنـی   ستند؛ین تعیین شدهاز پیش و همیشگی يمتناظرها ها،نگاشت استعاره، در
 در نیـز  .دارد یمتناقضـ  گـاه  و ناگونگو میمفاه گوناگون، يهادر گفتمان واژهیک  که

ـ ادب در« هرچندمثالً  .ستین یشگیهم و ثابت معنا ی،شناخت نگاه  مفهـوم  یعرفـان  اتی
 از تجلـی  مفهـوم  بیـان  يبـرا  عارفـان  ؛ امـا اسـت  ریفراگ و يادیبن ايشهیاند ،»یتجل«

 در ؛اسـت  مزرعـه  ی،هسـت  ولد بهاء معارف در .اندکمک گرفته هاي گوناگوننگاشت
ـ غزل و يمثنـو  در و است کتاب ی،هست القضات نیع آثار ـ در ی،هسـت  يمولـو  اتی  ای

 ؛انـد متفـاوت  هم با نظر گستره از ياستعار هاينگاشت .)329 :1385 ،فتوحی(»است
  .خاص یفرهنگ به محدود یبرخ و ندایجهان یبرخ

 سماع، مفهومِ شناساندنِ يبرا جام احمد دهد کهي یادشده نشان میهااستعاره
. است بهره گرفته »يماریب و سالمت« و »انسان« ،»خوراك« يهاحوزه از ترشیب

است. از آنجا  فرادا مرگ و سالمت در غذاها نقش بیانگر ها،حوزهاین  مندي ازبهره
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ی خود نذه هايبیشتر دغدغه هستند، شیخ هاانسانیی همواره همراه غذا هايازین که 
 نگاه با او. است ردهآو خوردن یحس کنش يقلمروها در چهارچوب را

 و ندیخوشا ابعاد تا است بهره گرفته هاانسان مشترك یستیز ۀتجرب از انگاريخوراك
 مسائل عرفان نتریيادیبن از که را آن یجسمان و یروحان لذّات و »سماع« یندناخوشا
 و »خوردن« یحس کنش يمبنا بر سماعالتائبین در انس .بفهماند مخاطب به است،
 گوناگون هاينگاشت در که است ياستعار يندیفرا ،»يماریب و سالمت« يهاحوزه

  .است داکردهیپ نمود) برسام ،يماریب ن،یریش تلخ، زهر، شهد، خوراك،(با
ی سـبب سـاخت مـدل اقنـاعی     تیگهاي دهیپد تقابل گیري از ویژگیهمچنین بهره

هـاي ذهنـی   زمینـه شیخ با توجه به پـیش  است؛ بدین معنی که التائبینانساستعاره در 
ـ  هاي محسـوس تقابل بر اساس راش ایعرفان هايمخاطبان، دغدغه  و هسـت  ۀدوگان

 و جسـم  باطن، و ظاهر شهادت، و بیغ محنت، و محبت قت،یحق و عتیشر ست،ین
 قهر نور، و نار رجا، و خوف بقا، و فنا ملکوت، و ملک شر، و ریخ نمود، و بود جان،

هـاي  جنبـه  شناسـاندن  يبـرا  او. است کرده یینتب تعریف و ،یمنته و يمبتد لطف، و
 و است کردهسازي نهیقري تقابلی نمودها با را سماع ةاستعار ،کامالن و انمبتدی سماعِ

ـ پد هـا از قـراین  گـذاري آن و ارزش هاي پیچیدة معنـوي ي تفهیم ساحتبرا  هـاي دهی
 معنـوي آن را  هايتو لذّ ملکوتعالم  ۀنیقر هايتا جفت کمک گرفته ،هستی جهان

 ارزشـمند  بیغ جهان ،احمد جام گرايآخرت ۀشیاند در بعالوه تعریف و تبیین کند.
ـ ا زودگـذر  هـاي یخوشـ  در برابـر  او؛ بنابراین است لیاص و هـاي  نـه یقر ،یجهـان  نی

 خـود ی عرفان هايآموزه کانون را انگاريخوراك ،آوردهی جهان آن داریپا هايیخوش
 نیدلنشـ هاي لذت مادي، يبوهاها و یقیموس ها،یدنینوش ،غذاهاتا با  ستا داده قرار
  .)225 و 215 و 197 :1390 ،جاماحمد (شناسانده ما بب را یبیغ و یبهشت
ـ پد و یهست که است افالطون یمثُل یۀنظر از او تأثّر انگریب نگرش نیا  آن هـاي دهی

ـ بییمـ  عالم نیدر چه هر« :دانندیم بیغ جهان نمود را ـ غ[معـال  آن در ین  چنـان ] بی
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 عالم آن از همه ،است عالم نای در هرچه و اندعالم آن انموذجِ همه هانیا بلکه ؛است
 :1385 ،مولـوي (»»معلُـومٍ  بِقَـدرٍ  الّا لُهنُنَزِّ ما و خَزائنُه عندنَا الّا ءیشَ من ان« :که آوردند

 از و انـد آورده ازل از شـان یا کـه  یمستمعان دل در است ازل تیعنا تخم سماع« )62
 نـور  یۀسـا  و بازتـاب  را نشیآفـر  ۀهم ۀسرچشم نیز .)222 :1390 ،احمد جام(»ثاقیم

 هر ؛است »ص« یمصطف محمد نور ۀجینت همه ،هست که ينور هر«: داندیم يمحمد
 در جهـان  خلق و جهان ۀجمل. دارد گذر او بر نور آن بود، خواهد و بود و هست چه
 بـه  را زهـا یچ و آمد رونیب بیغ ةپرد پس از يمحمد نور که گاه آن تا بودند، یکیتار
ـ  و گـوهر  و میسـ  و زر و معـادن  و امـاکن  چیه و...داد نور او نور ـ عق و اقوتی  و قی

 يجا بهشیخ  .)97 و 49 :همان(»نبود زیچ چیه انواع نیا از و روزهیف و بلور و زبرجد
کمـک گرفتـه    »یآسـمان  هـاي خـوراك  و هاسفره« از ،»ینیزم يهاخوراك و هاسفره«

 خـوش  آواز بـه  عزّوجـلّ  يخـدا  نـام  و یبرخـوان  خـوش  آواز به قرآن چون«: است
ي هـا اسـتعاره  .)232: همـان (»اسـت  جمـع  جا آن همه يغذا که کندشیب اثر یی،بگو

ـ هـاي  تقابـل  اسـاس  بـر  نالتـائبی انـس  در خیشـ  دهدیادشده نشان می  جهـان « ۀدوگان
و  »یروحان خوراك#یبدن خوراك« ،»یروحان ازین #یبدن ازین« ،»لکوتم جهان#ملک

  .استي کرده زیریپ را خود ياستعار سبک »یآسمان خوان #ینیزم خوان«
 از ياریبسـ  :گفت دیبا شیخ التائبیننسا سبک وسماع  یشناخت لیتحل درهمچنین 

 هـاي افـت یدر در شهیر...و آمدن رفتن، دن،یآشام خوردن، مانند یشیآزما هايافتیدر
ـ ب کـه  اسـت  ییهـا اسـتعاره  از سرشـار  خودکـار  زبـان  ؛ زیـرا دارد يادمـ  مکان  انگری

 حـواس  هـاي حـوزه  ي،اسـتعار  ریتعـاب  انیم نیز در. است یمکان و يماد هايافتیدر
 ةحـوز  يهـا اسـتعاره  ،محیطییستز تجارب فهم شیافزا وسازي نهیزم يبرا گانهپنج

ـ پا تـا  آغاز از یهتغذ ۀتجرب ؛ زیرادارند يشتریب بسامد ،»انگاريخوراك و ییچشا«  انی
 شـور،  هـاي مـزه  با را عرفانی ابیدشوار هايهانگار بنابراین شیخ، ؛است انسان همراه

منـدي  بهـره  بـه  ۀ انسـان عالق کرده است. نیز از آنجا که تبیین ترش تند، تلخ، ن،یریش
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 رابـزا  نتـری مهـم  »انگـاري خـوراك « التـائبین انسشود، در یم فراهم خوردن بیشتر با 

ـ  نقـش  از یآگـاه  بـا  روازایـن  ؛است عرفانی میمفاه گذاريارزش یی وشناسا  ۀتجرب
  .است کمک گرفته سماع هايآموزه مِیتفه يبرا آن از ي،ریادگی در ییچشا

  شناسیییبایز یبررس -2-9
 اصـول  یـا  کـدام اصـل   از دیـد احمـد جـام    شناسی و هدف شاعر بایداز نظر زیبایی

 هـم  بـاز  معنایی سماع، بار منفی بودن به اعتماد با خواننده کهبهره برده  شناسییباییز
 دار،برسـام  مـار، یب فساد، زهر، هایی کهنظایر نگاشت داند؟می یداشتندوست را سماع

ـ  چیه که دهدیم نشان شود،می دیده هاآني در شور و یتلخ ـ ا از کی  در هـا واژه نی
 از او منظور ؛»است قاتل زهر سماع«نگاشت  در. اندنرفته کار به خود يقرارداد يمعنا
 او کـه  یهدف با شناسیییبایز نظر از برساخت نیا و ستین آن يقرارداد يمعنا ،زهر
 و »انتقـال « هـاي پایه بر هانگاشت این در شیخ بیانی هنر. است متفاوت ،دارد ذهن در
نثـر   زبـان  حـوزة  بـه  قاموسـی  زبـان  حـوزة  از رموز انتقال :است یافتهسازمان »تغییر«

هایی در ایـن کـاربرد   صرف نظر از اینکه چه انگاره. واژگان معنایی بار تغییر صوفیانه؛
 بـار  ي مثبـت، هـا اسـتعاره  در است. شناسانهزیبایی زبان، با شیخ پنهان است، برخورد

 کـرده  »منتقـل « ادبـی  زبـان  حوزة به را هاآن تنها ،نکرده »دگرگون« را واژگان ارزشی
 شناســانۀییبـا یز يشــگردها در »نالتـائبی انـس «ۀ انیصــوف نثـر  یبرجســتگاسـت؛ امـا   

ـ تغ و انتقال« يشگردها ؛ بدین معنی کهاست ی آنمنف بار با يهااستعاره  اينـه یزم »ریی
ـ  بهـره  یعرفان مرسوم رموز از اش،یذهن هاينظام يبرا شیخ تا کردهفراهم  بـه  و ردگی
 خانـه، یم :ماننـد  گـر ید ییمعنا يهاحوزه ينمادها از يشمار و کند کمک زبان اقتصاد
شـیخ   .کار برد به نو يکارکرد با یعرفان گفتمان در را مرگ و سالمت خوراك، بازار،

 مفـاهیم  بیان براي را ايتازه معنایی هايزیباشناسی، حوزه شگردهاي کمک با جام او
ان مایـه) نثـر انتقـادي او از دیگـر    ؛ یعنی کیفیت( قالب و درونآفریده عرفانی-فلسفی

رمـوز و   از هـم  کـه  داده به وي اجـازه  »تغییر و انتقال« کامالً متمایز است. شگردهاي
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 کمـک  هاي پیچیدة ذهنی خـود انگاره بیان براي فلسفه و طنز حوزة نمادهاي برجستۀ
 حـوزة گفتمـان صـوفیانه    بـه  دیگر معنایی هايحوزه از را رمزها از شماري هم گیرد؛

ــد ــوي معــانی هــاآن از و بیفزای ــد و ن ــا و گســترش ســبب بیافرین ــان غن  و شــود زب
 عـادي  دهد. تفـاوت مـردم   افزایش را عرفانی -طنز تعلیمی بیانی هاي الزمزیرساخت

 در گیرند بـا شـاعران،  کمک می جریان اندیشیدن در هااستعاره از که در زبان خودکار
 اسـت  بـدیهی . است شناسیزیبایی و بیانی همین شگردهاي از بهرگیمندي و بیبهره

 در هـا استعارهاست.  ترکم ادبی بسیار زبان خودکار نسبت به زبان در استعاره کارکرد
 جنبـۀ  روزمـره فقـط   زبـان  در دارنـد، امـا   شناسـی و فلسـفی  زیبـایی  جنبۀ ادبی زبان

  شناسی.معرفت
 کـه  بهره گرفته از واژگانی سماع يهااستعاره در احمد جام در پاسخ به اینکه چرا

 دیگـر،  معنایی هايحوزه از توانستمی احمد جام :دارند، باید گفت فیمن ارزشی بار
طنـز   بیـانی  و امکانـات  زبـان  تـا غنـاي   دارند مثبت ارزشی بار برگزیند که را رموزي
شـهد و   :اگر او فقط واژگـان نمـادین مثبتـی، ماننـد    . دهد افزایش را عرفانی -تعلیمی

نداشتند؛  منفی ارزشی بار واژگان کرد،شیرینی و دارو را جایگزین زهر و امثال آن می
 بـار  کـه  کمـک گرفتـه  یی هـا اسـتعاره  از نهادهاي دینی توصیف در اما با اصرار بسیار

 ،روحیات آزادانـه  در ریشه التائبینانس ي منفیهااستعارهمنفی دارند. سازوکار  معنایی
 لیـان آن را مقدسـات و متو  برتـر،  دینـی  اگـر گفتمـان  شـیخ دارد.   انتقادي قلندرانه و
 دینـی  هاي گفتمانقلندري، چهارچوب با نگرش امثال احمد جام شمارد،می ارزشمند

بـدین معنـی کـه بـا      .کنندمی معرفی ارزش ها راگیرند و ضد ارزشبرتر را نادیده می
هاي تازه به سماع به عنوان یک دال شناور، چهـرة ریاکارانـه و ناپسـند    انتساب مدلول

  کنند.ان غالب را به مخاطبان گوشزد میصاحبانِ سماعِ گفتم
 نیست این هاي رسمی و مشروع،هرگز منظور شیخ از ستیز با نهاد شودیادآور می

و  شیخ و زاهد و نماز، خانقـاه، علـم و عـالم ناخوشـایندند     :هاي دینی چونکه انگاره
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مــدعی و  انیــخانقاه نگــاه در اگــر ارزشـمند.  تـوهین و تمســخر مرزهــاي متعــارف  
ـ دربار و خالصابی ـ  بـه  یبـارگ غـالم  و يشـاهدباز  ان،ی  شـمرده  ارزش سـماع  ۀبهان
 را میمفـاه  همان ،يابزار يندارید هايچهارچوب شکستن يبرا جام احمد شوند؛یم

ـ بن و اصل است نخواسته گرید یانیب به. شماردیم رنابهنجا و ارزش ضد  را سـماع  انی
 بر یفرهنگ و یاسیس کردیرو وانعن به بلکه ؛ردیبگ سخره به و کند یمعرف ارزش ضد
ـ ناپا و سسـت  را گفتمان غالب يابزار سماع شدةیفتعری مبان تا است آن  نشـان  داری

 یسنتّ يندارید یارزش نظام یکاست و يناکارآمد است خواسته کردیرو نیا با او. دهد
 بـا  منفی مبارزه ايگونه ي منفی احمد جام،هااستعاره. بکشد چالش به را آن انیحام و

ـ  آثـار و  المحجوبکشف ه،یریقش ۀرسال در ي است کهابزار سماع ی بـا کـارکرد   غزّال
 سـنّت  به از حوزة فقاهت صرف فراتر برده و را آن جام احمد اما ؛است فراوانفقهی 

 »عرفـانی  -طنز تعلیمـی «و در نهایت به ظهور سبکی مبتنی بر  کرده است لیتبد یادب
، بایـد بـه   هااستعاره شناختی تحلیل بنابراین در .است انجامیده یفارس ۀانیصوف نثر در

شناسـانه و  زیبـایی  آشـکار  ارزش بـه عنـوان   احمد جـام شگرد طنزپردازي کارناوالی 
زدایـی سـاختاري، بـدیعی و    کنیم تا وجوه کهنگی، نوي، آشـنایی  توجه شناسانهجمال

  آشکار شود. بیانی متن ادبی
ـ ماه« گریانب ند،یناخوشا بار با يهااستعارهنیز  نظـر  در سـماع گونـاگون   »هـاي تی 

 و امـدها یپ صـفات، « ةدربردارنـد  دوپهلـو  و ندیخوشا يهااستعاره و است جام احمد
اسـت   »یعرفان سلوك هايروش از یکی« ۀمثاب به سماع سو کی زا .سماع »يهانشانه

ـ یزم عشق و سماع تجربۀ در که» یروان و یعاطف حالت« مثابۀ به گرید يسو از و  ی،ن
ـ ا تفاوت به انهیصوف نثر در سماع یشناخت لیتحل در اگر. ردگییمفرا را ستمعم  دو نی

ـ ماه و هـا يگـذار ارزش هاييدشوار از ياریبس م،یباش داشته توجه نگرش هـاي تی 
ـ  بـه  سـماع  گـزارش  در. افتی میدرخواه را یعرفان نثر و شعر در سماع  روش« ۀمثاب

 در و شـده  ماننـد ... و خـوراك  آب، د،شـه  حـق،  سـرّ  ،یازل يندا به ،سماع ،»سلوك
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 ،یتلخـ  ،يمـار یب شـراب،  بـه  ،سـماع  »یروان و یعاطف حالت« ۀمثاب به سماع گزارش

 سـماع  بـا  ادشـده ی مـوارد  از که هایینگاشت. است شده مانند ي، وقت و هستیشور
 شـراب  سماع« :چون هاییگزاره یعنی ؛ندارد کاربرد خودکار زبان در شود،یم ساخته
ـ تغ و انتقـال « يشـگردها  .رودینمـ  کار به خود یقیحق یمعن در »است اي زمینـه  »ریی
 حـاالت  از ینینمـاد  و تـازه  هـاي جنبـه  ،شده ادی ياسنادها ،میریبپذ کهکند می فراهم
گسـترده   دامنـۀ تفسـیر آن بسـیار    دهـد و یم دست مستمع به که است يبد و خوب
  .است

 ادشـده ی هـاي ساخت نامیدن عارهاست :هایی؛ چونهایی و پرسشدر پاسخ به شائبه
 هـایی نگاشـت  یفارسـ  زبان در و است همخواننا یسنتّ بالغت در استعاره فیتعر با

 ییهـا سـاخت  با گاهیا اینکه  و است ياسناد بلیغ هیتشب ؛»است خوراك سماع،« :چون
 و کـل  و جـزء  هايعالقه نوع از هاآن »عالقۀ« و ندارند یهیتشب ساخت که مییروبرو

 ییمعنـا  حـوزة  دو بـا  گـاه  هـر  ،یشـناخت  نگـاه  در گفـت  تـوان مـی  .است مجاورت
 يبـرا  میبتوان و میبساز اي استعاريگزاره ،)محسوسات(مبدأ و) یانتزاع میمفاه(مقصد

. مروبـروی  یشناخت ةاستعار با ،قائل شویم حوزه دو انیم یمشترک یژگیو ،منظور انیب
 سـخن  در دوم و اول طـرف  و دباش هیتشب نوع از فقط مشترك یژگیو که ستین الزم

 ؛»اسـت  خـوراك  سـماع، « یشناخت شناسانزبان نظر دررو، ازاین .حضور داشته باشند
  .هیتشب ی،سنتّ تبالغ منتقدان نگاه در اما ؛است استعاره

  جهینت
فردي ایدئولوژیسـت و در   عنوان به احمد جام دستاوردهاي این جستار این است که

ي سماع به هااستعارهچهارچوب  درخود را  ورزشریعتگفتمان دگراندیشانۀ  حاشیه،
به آن نسبت داده تا سیماهاي  مفاهیم حوزة مبدأ را از ايرهگست کشیده است و تصویر

ـ  از سماع اوهاي پنجم را به مخاطبان نشان دهد. گوناگون سماعِ گفتمان غالب سده  اب
ون سـاخته تـا   هـاي گونـاگ  اشـت هسـتی، وقـت و... نگ   ،هاي خـوراك، انسـان  حوزه
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هاي گوناگون سلوك عرفـانی و حالـت عـاطفی و روانـی آن را بـا توجـه بـه        ماهیت 

سرشت و وقت هر انسانی به ما بشناساند و نشان دهد به شـمار افـراد، سـماع معنـی     
دارد. از دیدگاه وي زمان، مکان، اخوان، فرد و سرشت او، سـماع را معنـی و مفهـوم    

ماننـد  هاي شور و شیرین و بـوي خـوش و نـاخوش    مزهرو آن را به اینبخشد؛ ازمی
سماع، براي کامالن حالتی از سلوك عرفـانی و خوشـایند اسـت و     نشان دهدتا  کرده

نمایـان  براي مبتدیان بیماري روانی و ناخوشایند. او با انتساب فساد به سـماع صـوفی  
الش کشیده است. نوردیدند، به چبهانۀ سماع مرزهاي انسانی را درمی بیماري را که به

تا حالت عاطفی و روانی بیمارگونۀ جامعۀ عصر  مانند کردهدار گاه مستمع را به برسام
هـاي  دسـتگاه  بـا  مبـارزه  ،ي با بـار منفـی  هااستعارهاز  هدفش خود را نشان دهد. نیز

است که پاسخگوي نیازهاي روز  ناکارآمديی ارزش هاينظامصدا و تک یکیدئولوژیا
هـاي  گیري از ظرفیـت با بهره عرفانی-براي آفرینش طنز تعلیمی اند. اومخاطبان نبوده

 کمک کرده اسـت و بـراي تبیـین    زبان زبانی و معانی ثانوي کالم، به اقتصاد و کارایی
سـازي  سـازي و پنهـان  ؛ با برجسـته »عرفان خوراك است« ةاستعاری کالنعرفان یۀنظر

 منجـر بـه   کـه  یافتـه دست سازيهاستعارهاي گوناگون سماع به سبکی خاص در جنبه
هـاي  در بحث سماع شده است. سـبک او انتقـال واژگـان از دیگـر حـوزه      فردیت او

-زمانه ابزارِگفتمان دین در که دادن به واژگانی استمعنایی به دایرة عرفان و بار منفی

 ۀنظری کند. در ها را هژمونی و ساختارشکنیاند تا دستگاه فکري آنبوده دارزشمن اش
کاربرد  ، سالمت و بیماري،خوراكهاي بازار، کاال، اشیاء، گیاهان، شیخ، حوزه یعرفان

هـاي سـالمت و مـرگ در    حسی خـوردن و حـوزه   مندي بیشتر از کنشبهره دارند و
 بـه  هـا آن توجـه  و هیصـوف روش  ها در زندگی بشر وبیانگر نقش مهم آن التائبینانس
عرفـان خـوراك   «اسـتعارة   ناخودآگاه ه گزینشو ریاضت است که ب روزهخوري، کم

  .؛ منجرشده است»است



             
    هاي سماع دراستعاره          

جام احمد التائبین انس              35         
بـه  بودن احمد جام حنفی و کرامـی   هاي این جستار در حاشیهیکی از محدودیت

قطعـی کرامیـان در سـال    ق و حذف و انـزواي   456دلیل کشتن عمیدالملک در سال 
خواجـه  ان سـدة پـنجم بـه رهبـري     ق. در قیاس با گفتمان غالب شافعی خراسـ  488
شـود دیگـر   پیشـنهاد مـی   روازایـن الحرمین، قشیري و غزالـی اسـت.   الملک، امامنظام

هاي پنجم و ششـم  ي شناختی آثار احمد جام یا دیگر آثار نثر صوفیانۀ سدههااستعاره
تـر و  تـا بـا بـازخوانی تـازه     از منظر تطبیقی، شناختی و گفتمانی با هم بررسـی شـود  

  هاي احمد جام برسیم.هاي پنهان آثار و اندیشهي، الیهتري به تعیین سبک فرددقیق
  

  
  :هانوشت یپ
یـک میـان اعضـاي دو مجموعـه گفتـه      ) در ریاضیات به نوعی تناظر یک به mapping(. نگاشت1

فتــوحی، (دارد. B يفقــط یــک نظیــر در مجموعــه Aي شــود کــه هــر عضــوي در مجموعــهمــی
هاي استعاري را با کنند که نباید نگاشتمی اطرنشانخالبته لیکاف و جانسون ) «326 :1390محمود،

هاي ریاضی داراي تناظرهاي ثـابتی هسـتند و بـر همـین     هاي ریاضی مقایسه کنیم؛ نگاشتشتنگا
کنند. پژوهشگران نویسیِ کامپیوتر استفاده میها به عنوان فرایندهاي الگوریتمی در برنامهاساس از آن
ها را بـه  حو در پردازش اطالعات و علومِ شناختی، معموالً نگاشتشناسی نیز به همین نحوزة روان

هاي استعاره مفهـومی  گاشتبرند. در حالی که نصورت روندهاي الگوریتمی زمان واقعی به کار می
اي خالق موجب ایجاد هسـتومندهاي قلمـرو مقصـد در قلمـرو مبـدأ و نیـز اضـافه کـردن         به گونه

  .)136 :1389 ی،هاشم(»دندگرهستومندهاي جدید به آن می
 یرتصـو  یبررسـ  و اسـت  رگونهیتصـو  یزبان کالً ،یادب زبان رایز است؛ اتیادب زبان دستور انیب. «2

 مجاز آن به و است اتیادب در مجاز نوع نتریمهم مشابهت، ۀعالق به مجاز ان،یب علم موضوع ،یذهن
  .)16-17 : 1378شمیسا، (ندیگویم استعاره ای و باالستعاره

 را شیخـو  سخن تا کوشدیم آن ياری به سخنور «که داندیم شاعرانه يترفند را استعاره يازکزّ. 3
 کـه  گـاه  آن هیتشـب « .)94 :1368ي، ازکـزّ  (»گردانـد  ریـ گيجـا  دوسـت سخن ذهن در شتریب هرچه
 اما. ستا شده نهاده مانسته بر هیتشب در یمانندگ ادیبن. گرددیم گرگونید استعاره به شود، ترنهیپندار

. دهـد  يجا مانسته یۀسا در را ماننده خواهدینم ست؛ین خرسند یمانندگ نیا به سخنور استعاره در
  .)97 :همان(»کندیم یکی و زدآمییدرم هم با را مانسته و ماننده يروازاین



  مطالعات عرفانی    
  دومشمـاره بیست و 

 36      94پاییز و زمستان  
 وممفه ةدربار همواره هاآن که دهدیم نشان ان،ینیشیپ هايکتاب در واژه نیا مختلف هايفیتعر. «4 

 باشـد،  شـده  فذح آن ادات که را یهیتشب هرگونه یبرخ. اندبوده متزلزل کلمه نیا ییمعنا ةحوز و
 یوقتـ  کـه  اسـت  ارسطو نظر بر یمبتن فیتعار نیا .)107 :1366 ی،کدکن یعیشف(انددانسته استعاره

ـ ا«: دیـ بگو اگـر  و اسـت  هیتشـب  »آورد حمله ریش مانند به«: دگوییم »لیآش« مورد در شاعر  ریشـ  نی
  .)108 :همان(است استعاره »شد ورحمله

ها و کتب طبی بر بیمـاري  نامهمطابق با تعریف فرهنگ» برسم«. برسام بر وزن سرسام و مخفف آن5
سازد.( بر= سینه. سام= ورم، شود و عضالت را متورم میشود که در ناحیۀ سینه ظاهر میاطالق می

  .)514 :1390 ،جاماحمد (نیز مشهور است» اب حاجزحج ورم« و » شوصه« مرض) این بیماري به 
هاي گفتمان حلولیه است. فرض نظریۀ گفتمان حلمانیه به پیشوایی ابوحلمان دمشقی از زیرشاخه .6

شود. نظریۀ حلول با اصول فرقۀ حلمانیه درپیوند حلول بر این است که ذات عارف با حق یکی نمی
 پرستش یستۀشاها را بدین دلیل ارو حلول کرده است و آناست که معتقدند روح الهی در افراد زیب

هاي گفتمان حلمانیه بر ارکان چهارگانۀ حلول، شاهدبازي و نظربازي و سـماع بنـا   دانند. شالودهمی
هاي حلمانیه برگرفته از این است که آنان مانند حلولیه خداوند را در کالبـد بشـر   شده است. نگرش
از  کهچناندر لغت به معنی درآمدن چیزي بر چیزي دیگر است،  ول ازنمایند. حلتجسد و تجسم می

یابد. اختصاص می دوم یءشنخستین به  یءشاشاره به یکی، اشاره به دیگري الزم آید. به نحوي که 
دوم را محلّ گویند. فالسفه ارتباط بین ماده و صورت و  یءشنخست را حالّ و  یءشدر این هنگام 

براي حلول الهـوت   حلول یرتعبگویند و متصوفه از وح و جسم را حلول میهمچنین ارتباط بین ر
سبائیه، بیانیه، جناحیه، نجدیه، نصریه، باطنیه، و  :اندگیرند. فرق زیر قائل به حلولدر ناسوت بهره می

  .)863 :1362 ،( گروه مؤلفانلمانیهح
 :یبیغ مطبخة دربار .7

  قند و نوش پر مطبخ آن حبذا
  

  ندیو سانلیکاسه نیسالط نیک  
)387 -5/ :1363 ،يوولم(    

 يچنـد  کی چون. کردمیم يحلواگر و داشتم یدوکان شهر نیا يسو چهار سر بر و بودم جوان« .8
ـ یم منور محمدبن (»افتاد من دل در یبازرگان هوس آوردم، دست به ايهیسرما و کردم کار نیا  ،یهن

1389: 64(.  
9. 

  ییحلــوا اریــ نســتیشکّر
  

 دهـانم  نیـ در واحل مشت  
  ییحلــوا دکــان او گشــاد تــا  کــــــــــــــــــــــرد

  
ـ  و بـرد  امخانه    دکـانم  یب

)10269 -70/ 2 :1363 ،يوولم(  کــــــــــــــــــــــرد  
اي و روي آوردن به زندگی غیر رسـمی و  کارناوال یعنی گریز انسان از زندگی رسمی و کلیشه .10

 آلودن تمامی مقدسات، هاي پرمعنا، توهین،در فضاهاي کارناوالی، زندگی سرشار از خنده«قلندري. 
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اسـتوار   هـا فاصـله بدگویی و بدرفتاري، گذرانی که بر مدار زندگی با هر کس و هر چیز و شکستن 

  .)153 :1377 ،تودوروف(»است
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