
 

 های حجمی و قدرتی قرآنطرحواره تحلیل و مقایسه
 القضات همدانیالحقیقه سنایی و تمهیدات عیندر حدیقه

 
 زهرا علی پور 
  دانشجوی دکتری ادبیات عرفانی دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده
ویرد، عرفا نیز دوانش داصّ دود را از از آنجا که در اسالال ه  ر وروه برای ااتات عیا د دود از آرآب بهره می

ّصی به آرآب دارند که برای بیاب آب از زباب  ستند؛ امّا نوع نگاه دا سیر آرآب نی آرآب دارند. حد یه و تمهیدات، تف
 ا را به انساب امکاب کسب تجارب فکری جد د و بیاب آبشناسی شنادتی، آنچه کنند. بر اساس زباباستفاده می

نابرا ر بهرهد د، بهرهمی ند اسالالالالن؛ ب بدنم جارب  فانی ویری از طرحوارهویری از الگوی ت اار عر  ا در آ
 ای آدرتی و حجمی، ارتتاط بیر ا ر ناپذ ر اسالالالن. پشو ش حابالالالر با اسالالالتلرا  و تاری  طرحوارهاجتناب
کند. از آنجا که عرفا  میشه نگاه داص ی آرآب بررسی میعارف را در ارتتاط با میوله  ا و د دواه دوطرحواره

سی به  ا نیز نوآوریو متفاوتی به امور دارند، در زمینه به کارویری طرحواره  ا ی دارند؛ در در دو اار مورد برر
که شالالالال آدرتی و حجمی دسالالالالن  افتی   جد د از انواع فرعی طرحواره  ای  امال  سالالالاله طرحواره 

 اسن. « موانع چند ال ه»و «  ای مانع شوندهظرف»، « ای کوچکتر از مظروفظرف» ایطرحواره
 

 ی حجمیی آدرتی، طرحوارهالایییه، تمهیدات، آرآب، طرحوارهحد یه: هکلیدواژ

  
 مقدمه 

 ر انسالالانی عیا د  »وو د: پیتر ورنفرس، دانشالالمند عر  الهیّات و از پیرواب کریسالالای جد د، در مورد کتاب میدس می
سندود را در کتاب میدّس می صی ا صو صا آنجا  که در پی عیا د  و شه و مل صو سلر ورنفرس «.  ابد، د ا ر 

اسالن که عیا د دود را با آرآب تبتی  د د و درباره آرآب نیز صالاد  اسالن؛ در اسال ه  ر جر اب فکری، دوا اب آب 
به  میر دلی  در طول تار خ  .(29:1388)وردز هر، او مواف  آرآب و سالاللر پیامتر اسالالنطوری وانمود کند که سالاللر 

اسالالن. آرا ن عرفانی از  ای ملترفی از آرآب وجود داشالالتهتفسالالیر ای ملترفی از آرآب شالالک  ورفته و امکاب دوانش
سن. عرفا در دوراب ملترف آرا نوانشآرآب،  کی از ا ر د شته ا ّصی از آرآب دا . تفاوت در 1اند ای متفاوت و دا

شد. ضاه  مدانی متعرّکه عیربا عنا ن به ا ر نوع عرفاب نیز، باعث تفاوت در نوع بهره ویری از  آرآب دوا د    به الی
که اولی عارفی راد کال و نیز با توجه به ا رز د کانوب عرفانی مرکز ا راب اسالالن و سالالنا ی در کانوب شالالر  ا راب می
اش تا حدود بسیار ز ادی به ظا ر رو که در منظومهاسن که جاب بر سر ک ه آتشیر دو ش نهاد و دومی عارفی میانه

د.  تمهیدات و حد یه در ژانر تفسالالیر  ا ی دارتفاوت و تشالالابه آرآب  ا دربارة ای آببند اسالالن، د دواهشالالر عن پای
صی در مورد آرآب  سن در دو کتاب د دوا های دا ستند؛ اما از آنجا که آرآب  کی از منابع مه  معرفتی در عرفاب ا نی

 آرآب مبرح شده اسن. 
که طوری ا برای تایی  در آاار عرفانی در زباب فارسالالالی سالالالابی  چندانی ندارد، بهوارهطرحاسالالالتفاده از نظر  

 ا ی را که به وارهی حجمی، مکابوارهطرح( بر اسالالاس 139۰وردد. طا ری ) ا به آغاز د   نود برمیتر ر آبآد می
ضور نور تتد   به معتد می سب  ح سی کردهوا سال بعد )شوند، برر سنده چند  سن.  میر نو  (، با تمرکز بر 1393ا

 ا را را کار واره( تاری  طرح1393کالی )و پس از او، ماراب رفته البیرمنب  ای حرکتی به سالالرا  وارهروی طرح
( با متنا آرار دادب 139۴سالالال بعد، کاظمی )مناسالالتی  افته برای میا سالاله بلشالالی از غزلیات سالالعدی و حاف .   

                                                           
 اسن.به بررسی چگونگی تفسیر آرآب در تصوف اس می پردادته«  ای تفسیری در میاب مسرمانابورا ش»بلش چهاره کتاب ورذ هر در  1
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سعی کرده عر  روی آوردب وی را به عرفاب وارهطرح سنا ی رفته و  سرا  غزلیات   ای حجمی، آدرتی و حرکتی به 
 توبیح د د. 

شدهدر ارتتاط با باث آرآب در تمهیدا سال ت چند ر پا اب نامه و میاله تالیف  سن. رآیه مهرفرزی در  در  1392ا
شد دود با عنواب  سی ار شنا ضاتکارنامه آرآنی عیر»پا اب نامه کار سی تاایرپذ ری عیر« الی ضات از آرآب به برر الی

آ ات در تمهیدات را   ای به کارویریدر آالب میاله شالالیوه 139۴پردادته اسالالن. پس از او  داتوب میرزا ی در سالالال 
سی کرده سنبرر ّسی نیز  .ا سال عرب و مدر جا گاه آرآب و تاو   آب در تمهیدات »میاله ای تان عنواب 139۰در 

 به ا ر باث پردادته اند. « الیضاتعیر
ضامیر آرآنی در حد یه پردادتهچند ر میاله و پا اب سی نوع نگاه و به کارویری آ ات و م اند: نامه نیز  نیز به برر
سال  سی کرده 1378عابد اب و آرا ی در  صنا ع لفظی و ا داف معنا ی برر ساس  اند. در تاایر آرآب  را در حد یه بر ا

سن. الری زاده و باآری فرد نیز  1388سال  سنا ی پردادته ا سروی در میاله ای به تاایر آرآب و حد ث در حد یه  د
سال  سنا یبررسی تاو   »میاله ای با عنواب  1395در  سبوح ملترف آب در حد یه  اند تا  به بررسی تالیف کرده« و 

 بندی مناسب با توجه به شوا د مستلر  از آب بپردازند.  انواع تاو   در حد یه و تیسی 
الیضات و سنا ی از آرآب تایییات متفاوتی صورت ورفته اسن؛ ویری عیربا وجود ا نکه در مورد چگونگی بهره

 ا با د دواه دو عارف در مورد ویری از آب ا  ا ارتتاط نوع بهرها ر پشو ش  ا به بررسالالالی طرحواره امّا  یچ کداه از
پردازد. از سالالوی د گر  یچ کداه از ا ر میاالت، اند و ا ر پشو ش برای نلسالالتیر بار به ا ر مسالالاله میآرآب نپردادته

 اند. الیضات به آرآب را با    بررسی نکردهنوع نگاه سنا ی و عیر
بود؛ به  میر دلی   ا  کی از آا ده  ای کری عرفاب ا ر اسالالن که  میشالاله با د در جسالالتجوی باطر امور و میوله

عرفا دوا اب فراتر رفتر از ظا ر آرآب و رسیدب به باطر آب  ستند. ا ر اند شه از طرفی ر شه در آ ات و روا ات و 
وو د؛ امّا در آ ات . آرآب  ر چند آشالالکارا درباره ظهر و ببر سالاللر نمیطرف د گر ر شالاله در فیه اشالالعری دارداز 

سیاری  سا:ب ر در آرآب بدوب وجود کند. تفکّ مه را به تفکّر و تدبّر در آرآب توصیه می (۴۴، نا :2۴، مامد: 82)از جمره؛ ن
ن؛ برای نمونه پیامتر  ای پنهاب امکاب پذ ر نیسالالن.  مچنیر در چند ر روا ن به ببر آرآب اشالالاره شالالده اسالالال ه
فیه   (1382:253)ک نتری به نی  از کرینی،1فرما ند: له ظهر و ببر، فظا رهُ حک  و باطنه عر ، ظا ره انی  و باطنه عمی .می

سن باطر آرآب تاکید می سی و لفظی، بر آدا شدب بیر ک ه نف شعری نیز با تفاوت آا    بنابرا ر  (139۰)احمدی، کند. ا
به  میر دلی  توجه به ظا ر آرآب را مانع  ؛راتر رفتر از ظا ر آرآب و رسالالالیدب به باطر آرآب  سالالالتندعرفا دوا اب ف

سن. ؛دانندمی سن برکه انتزاعی ا ساس نظر ه طرحواره امّا ا ر مانع فیز کی نی صو ری عارف  نگامی که بر ا  ای ت
سلر بگو د، از تجارب بدنمندمی شدب دود در ار 2دوا د  از موانع انتزاعی  ستفاده تتاط با مواجه  با موانع فیز کی ا
شدب با مانع انتزاعی ظا ر از  کند؛می شدب با موانع فیز کی تجربه ای دارد که در  نگاه مواجه   عنی عارف از مواجه 

ستفاده می سلر وفتهطرحواره آدرتی ا ستفاده میمیکند. بنابرا ر  ر واه از موانع انتزاعی   شود کهشود  از الگو ی ا
 وو ند حاص  تجارب بدنمند اسن. به ا ر الگو، طرحواره تصو ری از نوع آدرتی می

بینند. برای آنها آرآب ظرف اسالالالن و عیا د آنها مظروف. آنها از تجربه از طرف د گر، عرفا معرفن را در آرآب می
ستفاده می کنند. در ادامه  شتر معرفی بدنمند دود در مواجه با حج   ا برای بیاب امور انتزاعی ا ا ر دو طرحواره را بی

سی دو طرحواره حجمی و آدرتی بتوانی  نگاه  ر دو عارف را به آرآب تاری  می سن که با برر کنی .  فرض ما ا ر ا
 و بررسی کنی .

 
 
 

                                                           
 .ترجمه حد ث: برای آرآب ظا ری و باطنی وجود دارد. ظا رش حک  و باطنش دانش اسن. ظا رش ز تا و باطنش ژرف اسن - 1

2 - embodied  
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 مبانی نظری 

ی مبالعات  ا براتر ر حوزهتر ر و مهیّجبعضی ماییّاب  مچوب ا واب وور ر، زباب شناسی شنادتی را   کی از مدرب
 ا بر اسالالاس نظر ّات عروه شالالنادتی، ما انسالالاب .(1:2۰۰6)ا واب و ور ر،دانند بوط به زباب و اند شالاله میای مررشالالته بیر

سمانی بودب بر تولید معنی و بیاب ما، فه  تجربیات و  سن. ا ر ج سمانی ا ستی  و عی نیّن ما نیز ج جانوراب عاآ   
ستدالل سوب،)لوذارد.  ای ما تاایر میا ستعاره (21:1397یکاف و جان صاو ر ی مفهومی ا ر امکاب را فرا   میا آورد تا ت
سیحوزه ستعاره ای ذ نی به کار برده ای تجربهحرکتی برای حوزه -ی ح تر به ای ا دود در    آرمرو پا هشود. ا

ی را بیاب کنی ، از تجارب بدنمند و اند. بر ا ر اسالالاس اور بلوا ی  معنا ی انتزاع ای تصالالو ری بنا شالالدهناه طرحواره
مند و  ای تصوری  ماب سادتار ای دانش  ستند که  مستییما از تجربه بدبوارهکنی . طرحپیش مفهومی استفاده می

سادتار مفهومی، طرح واره مفهومی تکو ر میپیش سنگ بنای  شنادتی،  ساب  شنا سا ر معنا  ابند. از نظر  لیکاف و 
  ای تصو ری زمینه سازی می شوند. ای به ناه طرحوارهاند شه بشر نها تا در آرمرو ای پا هتصو ری اسن و تماه 

با  سالالتی فرد واره    الگوی تکرارشالالونده و پو اسالالن که برآ ند تعام   ر طرحدر    تعر ف کری با د وفن: 
 (.15: 2۰۰5)رنر و د گراب،  اسن

ال حرکتی ما را برای ارتیاء شنادن فرا   می ا، که امکاب وسترش تجربهواره کی از انواع طرح آورند  ای حسی 
سوب،  آورد که تجاربی به دسن می فیز کی، ستند. ذ ر ما در مواجهه با موانع  1 ای آدرتیواره، طرح(259: 1396)جان

ذ ر شالالالک   ای آدرتی در وارهای اسالالالن که طرحلاظه برد. ا ررد بهره میمسالالالا   انتزاعی و مجّ  ا در ح ّاز آب
«  مواجهه با مانع مادی»، ذ ر ما از تجرب  «مشالالک ت مالی مانع ادام  تاصالالی  مر شالالد»وو ی  ویرد. مث ً وآتی میمی

 .  (375: 1383 صفوی، ←)اسن نظیر د وار بهره برده و عده امکاب تاصی  را با استفاده از آب تیر ر کرده
شنادتی طرح       سهوارهعرمای  سدّی به نلسن، آباند: نوع تیسی  کرده  ای آدرتی را به  سیر حرکن  که در م

، از «اه که نه راه پیش داره و نه پسورفتار مشالالکری شالالده»وو ی : وجود آ د و مانع ادامه مسالالیر شالالود.  نگامی که می
د. اور در که در مسیر حرکن سدّی وجود داشته باش. دوه، آب(376) ماب:ا   ی آدرتی نوع اول استفاده کردهوارهطرح

که با آدرت از دروب زنی  و  ا ا رکه آب را دور مید ی   ا ا رچنیر وبالالعیتی آرار بگیر    ا مسالالیر دود را ت ییر می
که انساب بتواند سدّ مذکور را از مسیر حرکن بردارد و به حرکن دود ادامه سوه، ا ر (.377) ماب: کنی  مانع عتور می

سر را ن برداری» : وو ید د؛ برای نمونه وآتی می شک  را از  شده با د ا ر م ی آدرتی نوع وارهاز طرح«  ر جور 
 .(377) ماب:ا   بردهسوه بهره

ی بدنی  ی تجربهای که متنای تاری  ما دوا د بود، طرحواره حجمی اسالالالن. ا ر طرحواره نتیجهدومیر طرحواره
با مرزبندی و حد و مرز اسن که از نلستیر روز ای زندوی با آب مواجه  ستی ؛ برای نمونه  مستییما از بردورد ما 

شو  ؛ ظرفی که چیز ای معینی داد  آب می ر ز   )غذا، آب و بدب  ای دود به مثابه ظرف  ای سه بعدی آواه می
   ا دار  می شو  ، به داد  لتاس  ا می رو    وا( و چیز ای معینی را از داد  آب دار  می کنی . به اتا   ا داد
  ا از آب دار  می شو   و انواع بی شماری از فضا ای مادود. 

 دانند.ی حجمی میلیکاف و جانسوب نمونه  ای ز ر را طرح واره
1- we are out of trouble now. 
2- He fall into a depresshin 
3- He is in love 

)ا واب و آرمرو میصالالد  سالالتند و آرمرو متدا آنها ظرف اسالالن.« عشالال »و « افسالالردوی»، «مشالالک »در ا ر موارد 

ی آدرتی  سالالتند. در زباب فارسالالی نیز، حرف نشالالاب کاربرد طرحواره ”in”, “into“ ا . در ا ر نمونه(158:2۰۰6ور ر،
 ی حجمی اسن. نشاب کاربرد طرحواره« داد »و « بیروب»، «در»ی ابافه

  ای ما مورد توجه دوا د بود. د مه  دارد که در تاری پیام 7طرحواره حجمی 

                                                           
1 Force schema 
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 ا تجربه مرزبندی شالالالام  ماافظن از  ا ماافظن در برابر نیرو ای دارجی اسالالالن؛ برای نمونه وآتی عین  -1
 (7۴:1397)جانسوب:داد  جا عینکی  ستند، از تاایر نیرو ای دارجی در اماب  ستند. 

کند. وآتی وجود دارد که مرز  ا د وار ای ظرف آب را مادود و میّید می.  ر جا ظرف وجود دارد، نیرو ا ی -2
شالالالود، د گر تان تاایر آب نیرو ا نلوا د بود. حرکن به دار  مسالالالترزه برجسالالالته  ا جسالالالمی از ظرف دار  می

شد آشکارسازی استعاری اسن. آنچه مادود و مییّد اسن ممکر اسن از نظر ما پنهاب، ناشنادته و دسترس ناپذ ر با
سترس پذ ر بودب آب  شدب و د شنادته  شدب،  شکار  شدب آب موجب آ  ا توجه ما را به دود جرب نکند؛ اما دار  

 ( 92) ماب:کند.  شود و توجه ما را به دود جرب میمی
به دلی  میید بودب نیرو ا جسالالال  داد  مرزبندی از لااح ما  اتات نسالالالتی پیدا می کند؛ ما ی داد  تنگ  -3

 (7۴) ماب،ب در دسن نگه داشته می شود. وذاشته و فنجا
 ) مانجا(وذارد. پذ ری و آابرین مشا ده شدب آب تاایر میاتات نستی ما  در داد  ظرف بر دسترس -۴
باشالالد آب واه  ر چه در « الف»در داد  « ب»دی اسالالن؛ برای نمونه اور پنجمیر پیامد طرحواره حجمی تعّ -5
شد دراد  « ب»داد   سن؛« الف»با ست .       شد مر داد  اتا    ش  و ردتلواب  در اتا  با اور در ردتلواب با
 ) مانجا(
 ای  ا و ظرفی ظرف، دارای سالاله سالالادتار اسالالن: داد ، مرز و دار .  عنی  مانگونه که حج طرحواره -6

شالالالو  .  ای انتزاعی  مچوب عشالالال  نیز داد ، مرز و دار  آا   میفیز کی داد ، مرز و دار  دارند، برای میوله
دانی  و نفی    چیز به صورت چیزی دار  از  مچنیر  ر چه را داد  میوله باشد داد  ظرف مناسب می ) مانجا(

 شود. میوله تعتیر و تفسیر می
ستعاری ظرف میشود که اور میولهی ظرف نتیجه میوارهاز ما یّن طرح -7 توانی  آنگاه می ،دانی  ا را به زباب ا

« آانوب حدّ وسالالالر مردود»ر چیزی  ا در داد  ظرف اسالالالن  ا دار  از آب. در منب  به ا ر وفته ادّعا کنی  که  
وو ند  عنی امکاب سالالوّمی بیر داشالالتر    و شوی ) عنی در داد  میوله( و نداشالالتر آب و شوی ) عنی دار  از می

 (97) ماب:میوله( وجود ندارد. 
 ا در اسالالالتدالل انتزاعی موبالالالوع رف اسالالالن. کاربرد آبی بدنی ما با ظا ر الگو ای اسالالالتنتاطی حاصالالال  تجربه

 ای استعاری حف  ی ظرف اسن که در آب سادتار استنتاطی توسر نگاشنواره ای استعاری بر روی طرحنگاشن
 (98) ماب:شود. می
 

 طرحواره قدرتی در تمهیدات و حدیقه . 1
دارد. در د دواه شالالنادتی رسالالیدب به حییین آرآب باز میدر افتی  که در نگاه عرفا توجه به ظا ر آرآب عارف را از  

سلر بگو د تجارب بدنمند او در مواجه با آنچه به عارف امکاب می شتر فکر کند و  شدب و بازدا د د در مورد مانع 
شک  سن. ا ر تجارب بدنمند باعث  شدهای به ناه طرحوارهویری طرحوارهموانع فیز کی ا اند؛ بنابرا ر ما ی آدرتی 

آنچه به ما « تر آب  سالالالتند. ای عمی تر آرآب مانع درک حییین آرآب و ال هظا ری ای ال ه»ای انتزاعی دار  : وزاره
 ای ظا ری آرآب موانع فیز کی ال ه»د د ا ر وزاره اسالالالن: امکاب تفکّر و سالالاللر وفتر  در ا ر مورد را به ما می

ی ما در بردورد با موانع ی انتزاعی تابعی از تجربها ر وزاره ی بردورد، تفکّر و سالاللر وفتر ما ازناوه«   سالالتند.
 فیز کی اسن.
کنی   دفی دار  ؛ برای نمونه برای جروویری از سیوط نوزاد، ی تجارب بدنمند، وآتی مانعی را وبع میدر حوزه

برای وجود  الیضالالاتشالالود سالالنا ی و عیرشالالود.  میر تجربه باعث می ا ی دور تلن دواب کودک کشالالیده مینرده
الیضالالالات عرّن وجود ا ر موانع، جروویری از ورود موانع ظا ری آرآب  دفی در نظر بگیرند. از نظر سالالالنا ی و عیر

د د تا نامارماب از د دب باطر آرآب دور نامارماب به آرمرو حییین آرآب اسالالالن.دداوند حروف را نیاب آرار می
 بمانند. 
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 ( 18831)حد یه:  ای داللمش ، پردهبسته از    بهر نامارماب به پیش جمال -
زنهار ا ر وماب متر که آرآب،  یچ نامارمى را  روز آتول کند، و با وى سالاللر وو د؛ آرآب غمزه جمال دود با  -

 (  176)تمهیدات :دلى زند که ا   باشد. 
سلر می ا ی که پی میآر نه سنا ی با طرحواره آدرتی در مورد حییین آرآب  سته آر نه وو د به دوبر     ای د

سی  می سمی تی سن بدار» و « بیروب آی»، «بر ی» ا ی چوب شود. فع فعری و ا شاب وجود طرحواره آدرتی در « د ن
سن. آر نه ستعارهابیات ا سمی،  ماب ا ستند که ز ربنای طرحواره ای ا ستعاره ا ی   سنا ی از ا  ای ی آدرتی دارند: 

برای « کف»و « پنجره»، « وردو»، « نیش نروس»، « ظرف»، « صالالدف»، « لتاس»، » بند»، « پرده»، « نیاب»، « حجاب»
 اند.شدهی آدرتی سادته ا بر اساس طرحوارهکند؛ تماه ا ر استعارهاشاره به الفاح آرآب استفاده می

رسالالالاند.  ای آدرتی می ای فعری و اسالالالمی ما را به شالالالنادن طرحوارهدر تمهیدات نیز  مچوب حد یه، آر نه
ی د ندهنشالالاب« برآع»و « پرده»، «حجاب» ا ی چوب و اسالالتعاره« د صالالی  ابی»و « به در آی»، «وذاردنمی» ای ع ف

 ی آدرتی در تمهیدات اسن. کاربرد طرحواره
 

  تغییر مسیر طرحواره 1-1
ی ت ییر مسالالیر اسالالن. عارف با مانع اولیر تجرّی تجارب بدنمند در بردورد با مانع ظا ر آرآب، اسالالتفاده از طرحواره

سیر بد د و با ورود به راه عرفاب ظا ر آرآب بردورد می کند و توانا ی عتور از آب را ندارد. به  میر دلی  با د ت ییر م
 ا ی از کاربرد ا ر نوع طرحواره در حد یه و سالالالپس ه به ذکر نمونهو تزکیه وارد آرمرو فه  آرآب شالالالود. در ادام

 پرداز  . تمهیدات می
 (2۰55)حد یه: که حجاب اسن صنعن آاری    آول باری شنو    از باری

شانگر طرح« حجاب»ی کاربرد کرمه سن؛ امّا وارهدر بین باال، ن صنعن آار اب حجاب ا سن.  ی آدرتی در بین ا
 شنود. د د و با جاب دل  ا کشف و شهود  آرآب را از دود ددا میمی عارف ت ییر مسیر

 روی پوشیدواب عال  غیب   چوب بتینند مر تو را بی عیب  
 پرده از پیش روی بردارند    را در سرای غیب آرند مر تو 

 (19۴1)حد یه:                                                                       
تواند مانع را از میاب بردارد؛ بنابرا ر مسالالیر دود را ت ییر شالالود و نمیر ا نجا، عارف با مانع حروف رو به رو مید
 دارد.  ا را از پیش روی برمید د و از راه تزکیه، حجابمی

 مرد دانا به جاب سماع کند      حرف و ظرفش  مه وداع کند  
 (2۰83-2۰82)حد یه:                                                                                    

ستند که که عارف با د  مه ستعاره از حروف آرآب و موانعی    ا را ر ا کند و آبی حرف و ظرف در ا ر بین ا
 ی آدرتی ت ییر مسیر مواجه  ستی .  وارهو از راه جاب، معانی آب را بفهمد. بنابرا ر در ا ر بین    با طرح

 آ د از پنجره حروف بروب   پاک شو تا معانی مکنوب
 کی بروب آ د از حروف آرآب    نا د از حدث انساب      تا بروب 

 (1961)حد یه:                                                                  
د د و از راه پاک کند. امّا مسالالالیر دود را ت ییر میدر ا نجا نیز عارف در درک معنی آرآب به مانع لف  بردورد می

 فهمد.شدب معانی آرآب را می
کنند و نمی توانند مانع را از راه افراد به مانع حروف بردورد میبینی : در تمهیدات نیز کاربرد ا ر طرحواره را می

 فهمند.  دو ش بردارند اما ت ییر مسیر می د ند و وارد دنیای سیر و سروک می شوند و با ماو انانیّن، معنا را می

                                                           
 ی بین اسن. ی شمارهدر تماه ا ر میاله عدد سمن راسن نشاب د نده - 1



 1399دی  -دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی/      882

بینی ! چوب در وجود باشالالى، جز سالالواد و بیاض نتوانى سالالپیدى کاغذ نمىدر  ا ما از آرآب جز حروف سالالیاه و  -
د دب؛ چوب از وجود بدر آمدى، ک ه الرّه ترا در وجود دود ماو کند: آنگاه ترا از ماو بااتات رسالالالاند؛ چوب بااتات 

 (172)تمهیدات:رسى، د گر سواد نتینى  مه بیاض بینى.
 

 طرحواره عبور از موانع چند الیه   1-2
اسن، امّا با بررسی طرحواره آدرتی در تمهیدات ی آدرتی از نوع موانع چند ال ه نکردهای به طرحوارهانسوب اشارهج

 . ا  ، در ا ر دو اار وجود داردنهاده« ی موانع چندال هطرحواره»و حد یه پی برد   که  طرحواره ای که ناه آب را 
د د که برای آرآب نیز ال ه  ای ملترف ی بدنمند عتور از میاب  موانع چندال ه به عارف ا ر امکاب را میتجربه

دانند  ای ملترف می ای ملترف بداند. بسالالیاری از عرفا آرآب را دارای ببرمعنا ی در نظر بگیرد و آب را دارای ببر
 یدب به فه  آرآب با د ا ر موانع را از راه دود بردارد. که  ر ببر برای ببر بعدی حجاب اسن. عارف برای رس

تجاربی که عارف    ای بودب مفا ی  آرآب معتید  ستند. سنا ی با استفاده ازسنا ی و عیر الیضات نیز به چندال ه
و اسالالن اسالالن. پنجمیر منزل در ا ر ابیات، روغر ورد ای ملترف آرآب پردادتهدر ارتتاط با وردو دارد، به بیاب ببر
 که استعاره از حییین آرآب اسن.  

 دوّمیر، چوب ز ماه، سرخ بود   اولیر پوسن، زفن و ترخ بود
 چارمیر، م ز آبدار دن    سومیر، از حر ر زرد تن 

 تو سنّن انتیا ستانه   پنجمیر منزل اسن دانه تو
 پس به اوّل چرا فرو آ ی   چوب ز پنج  رواب بیارا ی

 (1895-1883)حد یه:                                                                                               
إبّ لریرآب ظهرا و ببنا »داندآرآب را به پیروی حد ثی از پیامتر دارای  فن ببر میالیضالالات، عیر در تمهیدات نیز

اسالالن و عارف بسالالته به وو د آرآب در  زاراب حجاب آرار ورفتهد گر می و در جا ی«  و لتبنه ببنا الى سالالتع  طببر
دارد و در  ر میاه    ببر از  زاراب ببر بر او آشالالکار  ای ملترفی را از پیش روی بر میمیاه عرفانی دود حجاب

 شود. می
ه عرش آمدى  ا بر جوانمردا آرآب را در چند ر  زار حجاب بلر  فرسالالالتادند؛ اور ج لن نیبه باى بسالالال  الرّ -

شدندى.  سمانها و زمینها، در حال، پسن و ودادته  ْشیَ ِ  لَوْ طَنْزَلْنا  ذَا الْیُرْآبَ عَرى»آ َصدِّعاً مِرْ دَ ِشعاً مُتَ جَتَ ٍ لَرَطَ ْتَهُ دا
مر  ک ّ حرف فى الروح المافوح طعظ »کس را که بیاب ا ر  مه کرد و وفن:  میر معنى باشالالالد. نوش باد آب« الرَّهِ

تر از کوه آافسالالن. ا ر لوح دود دانى که چه باشالالدح لوح وفن؛  ر حرفى از آرآب در لوح مافوح عظی « جت  آاف
 (173تمهیدات:)باشد.«   وَ الْیُرْآبِ الْمَجِیدِ»مافوح دل بود. ا ر آاف دانى که چیسنح 

ند که در آب عال  - به نامى دوان ند: در پرده در  ا در  ر عال  از عالمهاى ددا آرآب را  اى، آرآب را د گر نلوان
که« مجید» ند  یدٌ» دوان َ ْ  ُوَ آُرْآبٌ مَجِ که « متیر»؛ در پرده د گر، «ب ند  تاب متیر»دوان «  عظی »؛ در پرده د گر، «و ک

تْعاً مِرَ الْمَثانِی وَ الْیُرْآبَ الْعَظِی َ»دوانند  ؛ در «وَ إِنَّهُ لَکِتابٌ عَزِ زٌ» کهدوانند « عز ز»؛ در پرده د گر، «وَ لَیَدْ آتَیْناکَ سالالالَ
«. آ اتُ الْکِتابِ الْاَکِی ِ» دوانند که« حکی »؛ در جهانى د گر، آرآب را «إِنَّهُ لَیُرْآبٌ کَرِ  ٌ» دوانند که« کر  »عالمى د گر، 

ا ر نامها پوشیده  «ح  عس » آرآب را چند ر  زار ناه اسن، بسمع ظا ر نتوانى شنید؛ اور سمع درونى دارى، در عال 
 (17۴:تمهیدات)با تو در صارا نهند.

 

 طرحواره حجمی در حدیقه و تمهیدات . 2
سیر در حد یه درک آرآب با طرحواره ی ظرف مربوط به مراح  ابتدا ی سروک  ا  نگامی اسن که عارف پا به وادی 

 اسن. « ی عاهحارس عییده»اسن؛ ز را از نظر سنا ی ظا ر آرآب و سروک نگذاشته
 عاه وز بروب حارس عییده   از دروب شمع منهج اس ه -

 (1879)حد یه:                                                                                                        
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 در حد یه ظا ر آرآب ظرف اسن و حییین آب مظروف. عارف با د به مظروف توجه کند نه ظرف. 
 (1915)حد یه:دور به ظرف در منگرآب می   حرف آرآب تو ظرف آب شمر

ع وه بر ا ر که طر حواره آدرتی «نروس و بوی آب »، «وردو و ال ه  ای ملترف آب»، «در»، «صدف» ای استعاره
ستند و در و م ز وردو نیز  حییین آرآب  صدف، وردو و ظرف، ظا ر آرآب   ستند.  ستند طرحواره حجمی نیز    

ستعاره  ا کارکرد حفاظن از مظروف دارند  عنی ظ ستند. ا ر ا کند، بنابرا ر ا ر آرآب از حییین آرآب ماافظن می 
 ظا ر آرآب و باطر آرآب در حد یه تناآض اساسی ندارند. 

یدات طرحواره کاربرد دارد. از نظر عیردر تمه فاب  ح  عر باالتر ر مرا تا  آدرتی و حجمی  الیضالالالات آرآب ی 
شدب به عالمی  سن . عتور از  ر حجاب باعث وارد  شود که با طرحوارهدرچند ر  زار حجاب ا ی حجمی بیاب می 

 کند. ی عرفانی ماافظن میشود  ر میاه از    عییدهمی
شن پا به عال  و میامی می سروک از میاب بردا وذارد و در ا ر ظرف، معرفتی پس از آنکه عارف مانعی را در راه 

آ ات آرآب  ر کداه ظرفی  سالالتند که میامات عرفانی را نشالالاب می د ند. بر اسالالاس تاری  کند . جد د کسالالب می
شنادتی ظرف بودب آ ات آرآب و مظروف بودب میامات عرفاتی در تمهیدات کارکرد حفاظتی دارد آرآب از میامات و 

شالالده که او به دنتال معرفن عرفانی حما ن می کند. سالالرو کار داشالالتر آابالالی با ک ه در درواب آتری زندوی باعث 
شد. از آنجا که ذکر تماه نمونه شتیتانی و حما ن از عیا د دود با ی حجمی آرآب در ا ر  ای طرحوارهچیزی برای پ

 کنی . جا امکاب پذ ر نیسن به ذکر چند نمونه از ا ر طرحواره بسنده می
تْاابَ» پس آنگاه سالالروک با د کردب تا جمال ا ر آ ن روى نما د که - یْ فَسالالُ ءٍ وَ إِلَیْهِ الَّذِی بِیَدِهِ مَرَکُوتُ کُ ِّ شالالَ

 (61)تمهیدات:او را روى نما د. « عرف ربّه»در ا ر آ ن جمال دال  مرکوت را بیند، . «تُرْجَعُوبَ
 طنا مد ن »د ند؛ و آومى را در کعته شربن آهر و کفر مى «فَأَلْهَمَها فُجُورَ ا» آومى را  ر لاظه در درابات دانه -

 (12۰)تمهیدات:ا ر حالن باشد. «وَ تَیْوا ا» د ند،مى« طبین عند ربّى»شربن « العر  و عریّ بابها
آرند، و جمره اسرار الهى در دا ره باء بس  الرّه و  ا در می   «الرَّحْمرُ عَرَّ َ الْیُرْآبَ» چوب وآن باشد تو را در عال  -

 (2۰9)تمهیدات:معر  تو شو. «یَرَ ِ عَرَّ َ الْإِنْسابَ ما لَ ْ  َعْرَ ْعَرَّ َ بِالْ» بس  الرّه به تو نما ند، پس

که وفتى وجود مر  و مرکوت را ماو د دىح  روز در تکتیر، ااتات بعد الماو د دىح « الرّه اکتر» روز در  -
منزّ ى او د دىح  روز در « ستااب الرّه»شکر کردى بر نعمن ااتات بعد الماوح  روز در « الامد الرّه کثیرا» روز در 

 (8۴)تمهیدات:داب د دىح نها ن مر« طصی »بدا ن آدمیاب د دىح  روز در « بکرة»
 

 های کوچکتر از مظروف طرحواره ظرف 2-1
اسالالن؛ وا ی ی ظرف و مظروف پیوند دوردهتر ر دوراب زندوی با تجربه ا از  ماب ابتدا یوفتی  که زندوی انسالالاب

ب بدنمند دوا د میدار ز ادی از آب را در ظرفی کوچ  بر زد، امّا آب ظرف ونجا ش ندارد. ا نگونه تجارکودک می
سنا ی و عیر ضات ا ر امکاب را دادهبه  سن که از راببهالی سوب به ا سلر بگو ند. جان ی ظا ر آرآب با حییین آرآب 

شاره نکردها ر نوع از طرحواره سن؛ اما نمونهی حجمی ا برای نمونه  آب در حد یه و تمهیدات وجود دارد؛ ا ی از ا
ستعاره ستفاده می« جاب»و « لتاس»یسنا ی از ا شاره به ظا ر و حییین آرآب ا کند.  مانبور که جاب در ظرف برای ا

 . ونجد و فراتر از آب اسنونجد، معنای آرآب نیز در ظرف ظا ر آب نمیلتاس نمی
 (1921)حد یه: مچنانسن کز لتاس تو جاب    لف  آرآب ز معنی آرآب -

 امّا در حییین از آب بزروتر اسن.  ؛ا ر بین لتاس لف  آرآب اسن که در ظا ر جاب را مظروف دود آرار دادهدر 
 (192۴)حد یه:سن کوه از او  مچو عهر منفوش  سنحرف او ورچه دوب و منیوش -

 پاشد.   میدوا د ظرفی برای پذ رش حروف آرآب باشد، اما چوب ونجا ش آب را ندارد از  در ا ر بین کوه می
ی باء بس  اهلل اسن، و  ا در در  ا بر راه سال  میامی باشد که چوب بداب میاه رسد بداند که  مه آرآب در نیبه -
 (172)تمهیدات:ی می  بس  اهلل اسن؛ و  مه موجودات در نیبه باء بس  اهلل بیند. نیبه
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 ویرد. بزرگ در ظرفی کوچ  سرچشمه میداشتر  مه موجودات در    نیبه از تجربه واآع شدب مظروفی آرار
 

 طرحواره حجم های مانع شونده  2-2
اسن، ا ر نوع طرحواره ترکیتی از طرحواره حجمی و آدرتی اسن.  عنی وا ی    ظرف    مظروف را در برورفته

سن  افن.  ماب طور که وفتی   شن تا به مظروف آب د سروک با د آب ظرف را از میاب بردا شروی در راه  امّا برای پی
کند؛ امّا در مراح  باالتر  میر ظرف ماافظن میداند که از عیا د او سالالالنا ی آرآب را برای عارف متتدی ظرف می

 مانع اسن. ا ر طرحواره تجرّی  میر عییده سنا ی اسن. 
 نشود ما   صدف دل حر    صدف آمد حروف و آرآب در  -

 (1923)حد یه:                                                               
 ه ورد صدف  می وردیکه ب  م ز و در زآب به دسن ناوردی  -

 درّ صافی ز آعر بار درآر    ای  رزه دسن بدارز ر صدف
 (1951)حد یه:                                                                

 گیرینتیجه
مانع ظا ر آرآب در  ر دو اار از بزروتر ر موانع سیر و  شود کهاز تاری  و بررسی طرحواره  ای آدرتی مشلص می

سن شرع و عیا د عاه سروک ا . با ا ر تفاوت که در حد یه، ظا ر آرآب در ابتدا برای عارف نمود حجمی دارد که از 
سن؛  عنی  ر چیزی که کند. کارکرد بعدی ا ر طرحواره در ا ر مرحره، نفی میولهماافظن می  ای دار  از ظرف ا

سروک عارف به ظا ر اسن. پس از پیشروی در راه سیر و ار  از ظرف آرآب باشد دروب ظرفی نامناسب آرار ورفتهد
سنا ی  نگامی که  ابد. ی آدرتی کاربرد مینگرد؛ بنابرا ر طرحوارهآرآب  مچوب مانعی برای درک حییین می از نظر 
شالالوند. ا ر دورشالالدب با در ظرف حروف آب دور میرود از درک معانی آرآب عارف در راه سالالیر و سالالروک پیش می

. در تمهیدات از  ماب رسالالدشالالود و با درک حییین آرآب به پا اب میتوجّهی و ننگر سالالتر به حروف شالالروع میبی
ابتدای سالالروک عارف ظا ر آرآب را کنار بگذارد و با ت ییر مسالالیر  ا  عتور از موانع چندوانه معانی را در بافتی کام  

کند. در تمهیدات، آ ات آرآب ظرفی  ستند که کارکرد حفاظن از عیا د برداسته از ذو  شلصی درک میعرفانی و 
 الیضات را دارند. عرفانی عیر

سن؛ ز را عیردر ارتتاط با میوله شتر ا ستن به حد یه بی ضات ی آرآب، کاربرد طرحواره حجمی در تمهیدات ن الی
وو د که با ظا ر شر عن در تضاد اسن. او آرآب را ظرفی برای توجیه و حفاظن از عارفی تندروسن و سلنانی می

سامد طرحواره آدرتی حروف آرآب عیا د دود می سن و بیند؛ در میاب  ب سنا ی    عارف ا سن.  شتر ا در حد یه بی
باعش می ساد و    منتید اجتماعی. او در اانای بیاب مبالب عرفانی نیتی    به جامعه و او زند؛ مردمی که ورفتار ف

شده صنعن آاری و بانگ آرآب ماندهتعصب د نی  شدهاند و در بند  سنا ی با برشمردب اند و از حییین آب غاف   اند. 
 ویری از حییین آب اسن. ه  آرآب دوا اب توجه به حییین آرآب و بهرهموانع ف

سنا ی و عیر صری که  ضات میدر ع ستند  ر فرآه ای برای ااتات عییدهالی سیری میز  سد و  ر ی دود تف نو 
ی از کردند آرآب را از چشالال  دود بتینند و آب را به پندار دود تفسالالیر و وزارش کنند، ناودسالالته از عرما ت ش می

در ا ر شالالرا ر   (25۴:1369)صالالفا،جهن آواعد ناو، ادتاری از جهن آصالالص و ادتار و صالالوفی از لااح تصالالوف. 
کنند عارف برای فه  آرآب مسیر دود را ت ییر د د و وارد راه عرفاب شود. سنا ی الیضات و سنا ی نیز توصیه میعیر

شنهاد می ستند عیردو دال د د که  ربرای فه  باطر آرآب تزکیه و فنا را پی ضات نیز، آ ات آرآب را  ای عرفاب   الی
سیر می کند؛ بنابرا ر  شرع تف سیر عرفاب دار  از بافن دود در  در  ر دو اار، معنای آرآب تا  نگامی که دار  از م

ب کند، د گر آرآد د و آرآب را در بافن عرفانی درک میباشالالد، حجاب اسالالن؛ امّا  نگامی که عارف ت ییر مسالالیر می
حجاب نلوا د بود؛ برکه کارکرد معرفن بلشالالی دوا د داشالالن. نگا ی به تمهیدات درسالالتی ا ر مبرب را آشالالکار 

سر تمهیدات عیر الیضات آ ات آرآنی را در بافن عرفانی مبرح می سر تا  کند و  آ ات را وارد دوا د کرد؛ ز را در 
صروفتماب عرفانی می صورت میکند. تاو   آ ات آرآب در تمهیدات با عنا شرع  ویرد تا آنجا که ی دار  از وفتماب 



 885   /   القضات همدانیالحقیقه سنایی و تمهیدات عیندر حدیقه های حجمی و قدرتی قرآنطرحواره تحلیل و مقایسه 

ا ر نگاه در  1تاو   بردی آ ات در ا ر کتاب با ظا ر شالالالرع منافات دارد و تنها با منب  عرفاب سالالالازوار اسالالالن.
شیخ برکه، نه تفسیر دوانده بود و »الیضات تا حدی تان تاایر شیخ برکه اسن؛ ز را عیر الیضات معتید اسن عیر

انسن؛ امّا بهتر از مفسراب عربی داب به اسرار و معانی آرآب واآف بود. او معتید اسن برکه بر اار سیر و نه عربی می د
سن. شده ا شنا  سن آورده و با حییین و باطر آرآب آ «  سروک و تزکیه نفس و تهذ ب اد  ، ا رین آرآب را به د

 (11۰:137۴)پورجوادی، 

سه کنی  به دو وزارهاور طرحواره حجمی را در حد یه و تمهیدات  سن میمیا  سن ا نکه در ی مه  د  ابی : نل
ی دوه ا ر اسالالالن که در تمهیدات حییین آرآب حد یه ظا ر آرآب ظرف اسالالالن و حییین آرآب مظروف آب. وزاره

سن که میامات عرفانی را دربر ورفته سن. از سوی د گر وفتی  که طرحوارهظرفی ا ی حجمی پیامد ا ی دارد که به ا
 شود:ی حجمی نتا ج ز ر حاص  میشاره کرد  . از جمع ا ر دو وزاره با پیامد ای طرحوارهآب ا

تواب پی برد که در ویرد؛ بنابرا ر میکند و آب را در بر میدر حد یه ظا ر آرآب از حییین آب ماافظن می      
ی تاو ری الیضات با شیوها عیرژرف سادن ذ ر سنا ی بیر ظا ر آرآب و حییین آب تناآض اساسی وجود ندارد؛ امّ

کند که با ظا ر آب در تضاد اسن. او با منفص  کردب آ ات متص  بر جدا ی داص دود وا ی معنا ی از آرآب بیاب می
 د د. کند و معنا ی د ف ظا ر آ ات به دسن میلف  از حییین آرآب تاکید و ارتتاط دال و مدلول را آبع می

پندارب  « ُاِتُّهُ ْ وَ  ُاِتُّونَهُه وفت ، حروف متّص  جمره منفص  وردد که آنجا در  دوانند اى عز ز در ا ر عال  ک -
که متّصالال  اسالالن؛ چوب دود را از پرده بدر آرد، و جمال دود در حروف منفصالال  بر د ده او عرض کنند،  مچنیر 

 (175)تمهیدات: .داى برسد حروف  مه نیبه وردباشد: ى، ح، ب، ه، ه؛ اور متتدى باشد، چوب پاره
یامات عرفانی ماافظن می  ین آرآب از م نابرا ر از نظر عیردر تمهیدات حیی ند.ب به آرآب ، ک الیضالالالات عم  

 پیشروی در راه سیر و سروک و کسب معرفن در آب اسن. 
سن. از توجه به دو وزاره سترس کردب مظروف ا  ا ر ی باالدومیر نتیجه مربوط به مادود و میّید کردب  ا آاب  د

الیضالالات از آنجا که آ د که سالالنا ی آصالالد مادود و مییّد کردب معنا و حییین آرآب را دارد. عیرنتیجه به دسالالن می
شته سترس پذ ر و آاب  تمهیدات را دباب به ا   دل  نو صد دارد آنها را د سن با مادود کردب میامات عرفانی آ ا

 فه  کند. 
فرعی آب )ت ییر مسالالیر و وذر از موانع چندال ه( برای بیاب مانع بودب  ی نوع دوه و انواع ر دو عارف از طرحواره

کنند. اسالتفاده نکردب از طرحواره نوع اول به ا ر معناسالن که از نظر آناب مانع لف  آرآب، غیر ظا ر آرآب اسالتفاده می
سن و نمی شنادآاب  عتور نی سیر را ی به  شود؛ برکه عارف با ت ییر م  ابد. آناب ن آب میتواند باعث توآف عارف 

دانند و  به مناستن مانع ظا ر آرآب را از نوع موانعی که با د کام  از راه سیر و سروک کنار برود )نوع سوه(    نمی
ستفاده می سیری عرفانی و التته د ف ظا ر از کنند؛  مچناب که عیراز ظا ر آرآب ا ضات با الهاه از ظا ر آرآب تف الی

 کند. آرآب می
جد د از طرحواره به وجود دو نوع  مانع ظرف»و « ظرف کوچکتر از مظروف»ی حجمی در ا ر پشو ش   ای 

ی عتور از موانع طرحواره»ی آدرتی را  افتی  که ناه آب را پی برد  .  مچنیر نوع داصالالالی از طرحواره« شالالالونده
   اسن.نهاد   که بیانگر نگاه نو و تازه ا ر دو عارف به پد ده« چندوانه
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