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 چکیده:
«وحدت وجود» امري انتزاعی است و پرداختن به آن موجب    مسئلۀزمینه و هدف:  

گیري نظامهاي استعاري گوناگون در متن میگردد. در مقالۀ حاضر، براساس دیدگاه شکل
هاي مفهومی در چگونگی ادراك و اندیشیدن زبانشناسان شناختی، کارکردهاي استعاره

سئلۀ وحدت وجود در  دربارة مفهوم «وحدت وجود» مورد بررسی قرار گرفته است. م
اي برخوردار است.  هدف اصلی پژوهش، پاسخ  اهللا ولی از جایگاه ویژهدیوان شاه نعمت

گیري از چه سازوکارهاي زبانی توانسته  اهللا ولی با بهرهبه این سؤال است که شاه نعمت 
 وجود» بپردازد.    است به تبیین مفهوم انتزاعی «وحدت

تحلیلی است و با مراجعه به دیوان  –توصیفی،  این مقالهروش تحقیق در  روش مطالعه:  
هاي مفهومی که در رابطه  غزل اول آن، استعارهاي   1000اهللا ولی، و بررسی  شاه نعمت 

بندي شده  با موضوع وحدت وجود است، استخراج گردیده و در موضوعات مختلف دسته
 است.  است و سپس مورد تحلیل قرار گرفته

شکل  استعاره  ها:یافته زبانی  هر  فرهنگی  و  جسمانی  تجارب  براساس  مفهومی  هاي 
اهللا ولی نیز براساس تجارب فرهنگی و جسمانی به تبیین «وحدت  میگیرند؛ شاه نعمت 

غزل اول دیوان    1000هاي این پژوهش نشان میدهد که  در  است. یافتهوجود» پرداخته  
 » وجود دارد. استعارة مفهومی دربارة «وحدت وجود  851اهللا، شاه نعمت 

استعاره  85گیري:  نتیجه   از  نعمت درصد  شاه  دیوان  مفهومی  به هاي  مربوط  اهللا، 
درصد نیز استعارة جهتی    5درصد استعارة ساختاري و    10شناختی،  هاي هستیاستعاره

گنج) است. شخص  زر،  جام،  (آینه،  پیامبر)، شیءشدگی  کامل،  انسان  (انسان،  انگاري 
آب، (دریا،  هستی  استعاره  عناصر  پربسامدترین  از  آفتاب)  و  هستینور  شناختی  هاي 

اي و دینی اهللا است که ریشه در باورهاي اسطوره وحدت وجود در غزلیات شاه نعمت 
ساختاري نیز عدد یک، معنی، باطن، حقیقت و ذات از مهمترین   هاي دارد. در استعاره

استعارهاستعاره بین  از  بسامد هاي وحدت وجود هستند.  باال  و  درون  نیز  هاي جهتی 
 بیشتري دارند. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The issue of "unity of existence" is an 
abstract matter and addressing it is lead to the formation of various 
metaphorical systems in the text. In the present article, based on the view of 
cognitive linguists, the functions of conceptual metaphors in how to perceive 
and think about the concept of "unity of existence" have been studied. The 
issue of unity of existence has a special place in the court of Shah Nematullah 
Vali. The main purpose of this research is to answer to the question of what 
linguistic mechanisms Shah Nematullah Vali has been able to explain the 
abstract concept of "unity of existence". 
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical. 
The authors have reviewed first ١٠٠٠ lyric poems of Shah Nematullah Vali’s 
Divan. 
FINDINGS: Conceptual metaphors are formed based on the physical and 
cultural experiences of each language; Shah Nematullah Vali has also explained 
the "unity of existence" based on cultural and physical experiences. The 
findings of this study show that in the first ١٠٠٠ sonnets of Shah Nematullah's 
divan, there are ٨٥١ conceptual metaphors about "unity of existence. 
CONCLUSION: 85% of the conceptual metaphors of Shah Nematullah's court are 
related to ontological metaphors, ١٠٪ are structural metaphors and ٥٪ are 
orientation metaphors. Personality (man, perfect man, prophet), 
objectification (mirror, cup, gold, treasure) and the elements of the universe 
(sea, water, light and sun) are among the most frequent ontological metaphors 
of the unity of existence in the lyric poems of Shah Nematullah, which is 
affected from mythological and religious beliefs. In structural metaphors, the 
number one, meaning, interior, truth and essence are the most important 
metaphors of unity of existence. Among orientation metaphors, in and high 
have higher frequencies. 
 

 
 
 

DOI: ١٠٫٢٢٠٣٤/bahareadab.٢٠٢٢٫١٤٫٦٢٢٢ 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 
 

NUMBER OF REFERENCES 
 
 

٢٧ ٥ ٢ 

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: ٠١ January ٢٠٢١ 
Reviewed: ٠٢ February ٢٠٢١ 
Revised: ١٢ February ٢٠٢١ 
Accepted: ٠٣ April ٢٠٢١ 
 
 
KEYWORDS 
Shah Nematullah Vali, 
lyric poems, unity of existence,  
conceptual metaphor 
 
 
*Corresponding Author 
 F.zamani@kub.ac.ir 
 (+٥٨ ٩٨) ٣٢٢٦٢٨٦٣ 

https://www.bahareadab.com/
mailto:F.zamani@kub.ac.ir


 93/  اهللا ولیهاي مفهومی «وحدت وجود» در غزلیات شاه نعمت استعاره کارکرد

 

 قدمه م
ز اللهیّه، ابن محمد کوه بنانی کرمانی مشهور به «ولی» و مؤسس سلسلۀ نعمتبن عبداهللاهللاسیّد نورالدین نعمت

اهللا ولی از لحاظ فواید عملی و هاي برجستۀ عرفان اسالمی در سدة هشتم و نهم هجري است. شاه نعمتچهره
هاي مثبت بعضی از تعالیم صوفیانه و افکار تربیتی و اخالقیش در ردیف بزرگترین مربیّان و پیشوایان تصوف جنبه

ه از حیث نفوذ معنوي و تربیتی و کثرت مریدان و  ایران بشمار میرود و در میان اقطاب صوفیّه کمتر کسی است ک
شدگان، در طی قرون و اعصار گذشته تاکنون به پایۀ او رسیده باشد، زیرا دامنۀ نفوذ و سیطرة معنوي او به تربیت

اي داشتند (تحقیق  در  احوال  و نقد   هندوستان نیز رسیده بود و پادشاهان سلسلۀ بهمنی دکن به او ارادت ویژه
است. «آثار ). آثار عرفانی منثور و منظوم بسیاري به نظم درآورده  660اهللا ولی، فرزام: ص  و  افکار  شاه  نعمت   آثار

عربی شامل اشارات و توضیحات دربارة عقاید  اهللا ولی، بویژه اشعار او، از نوع اشعار عرفانی، متأثر از آراء ابنشاه نعمت
نسان کامل و اسرار حروف و نقطه است» (مضامین عرفانی، دینی و ادبی و افکار متصوفه و مباحث وحدت وجود، ا

الفبا در اشعار شاه نعمت اهللا ولی مشتمل بر  ). دیوان اشعار شاه نعمت318اهللا ولی کرمانی، حیدري: ص  حروف 
غزل   1550بند، قصیده، مثنوي، رباعی و دوبیتی است که در این بین غزلیات او با  قالبهاي شعري غزل، ترجیع

اهللا اندیشۀ وحدت نعمت  بیشترین حجم دیوان وي را تشکیل میدهد. یکی از مفاهیم اصلی و مرکزي غزلیات شاه
است. تحقیق پیش رو در پی پاسخ دادن وجود است که گاهی در سراسر یک غزل به بیان همین اندیشه پرداخته  

اهللا ولی بیشتر از کدام یک غزلیات شاه نعمتبه این پرسش است که نظامهاي استعاري اندیشۀ «وحدت وجود» در  
آموزه  بشري،  تجربیات  قلمروهاي  بهره  از  دینی  استعارهبرده  هاي  پرکاربردترین  تا  میکوشد  هاي  است. همچنین 

اندیشۀ وحدت وجود را استخراج و پیشینۀ ساختاري، هستی  بیان  براي  را مورد    شناختی و جهتی  آنها  فرهنگی 
 تحلیل و ارزیابی قرار دهد.  

 
 سابقۀ پژوهش 

اي با عنوان )، در مقاله1389اي دربارة استعاره مفهومی نگارش یافته است. مینا بهنام ( توجهتاکنون پژوهشهاي قابل 
ي مرتبط بدان  هاي تصویرکارکردهاي استعارة نور و خوشهاز  با استفاده  «استعارة مفهومی نور در دیوان شمس»،  

کرده است. طاهره کریمی و ذوالفقار عالمی   در غزلهاي مولوي تبیین. را  یعنی خورشید، آفتاب، شمع، چراغ و..
با استفاده  حسی  کنش  مبناي   بر  شمس  دیوان  در  مفهومی  هاي ) در مقاله «استعاره1392(  نظریۀ    از  خوردن»، 

عالمی   ذوالفقار  و  کریمی  طاهره  اند.ر دیوان شمس پرداختهد  هاي خوردناستعاره  تبیین   به  معاصر،  استعارة   شناختی
شمس» انجام   دیوان  و   مثنوي   در  »جمال «  مفهومی  استعارة  شناختی  )، پژوهش دیگري با عنوان «تحلیل1395( 

 صورت   انسان،  جهان،  یعنی  آن  با  مرتبط  تصویري   هاي خوشه  و  »جمال«  مفهومی  استعاره  اند که کارکردهاي داده
) در 1396اند. آرزو ماندعلی و همکارانش ( کرده  تبیین  و  تحلیل   مولوي   غزلهاي   را در  آن  جز  و  آیینه   آفتاب،  ،) رخ( 

 با   و  تحلیلی  توصیفی  روش  ولد»، با  سلطان  و  فارض  ابن  اشعار  در  عشق  مفهومی  استعارة  تطبیقی  مقالۀ «بررسی
 و   کنکاش  مورد  شاعر را دو  شعر  در  متفاوت  و  مشترك  محمل  مفهومی  هاي حوزه  امریکایی،  مکتب  تطبیقی  رویکرد
اي با عنوان «تبیین مفهوم وحدت در ) در مقاله1398زهرا میرنژاد و همکاران ( اند. سیده  تطبیقی قرار داده  بررسی

کالن هفت  استخراج  به  شناختی»  استعارة  با  و مثنوي  ظرف  و  مکان  شی،  طبیعی،  عناصر  انسان،  نور،  استعارة 
)، در  1398است. محمدرضا بختیاري و عیسی ویدانژاد ( ي براي مفهوم وحدت وجود پرداخته  روییدنیها در مثنو

  دیدگاه   از  وجود  شخصی  وحدت  گوناگون  هاي ولی»، به جلوه   اهللانعمت  شاه  اشعار  در  وجود  شخصی  مقالۀ «وحدت
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شخصی وجود بکار برده است مورد  وحدت    اثبات  براي   اهللاکه شاه نعمت  تمثیالتی را  و  انداهللا ولی پرداختهشاه نعمت
قرار داده اندیشۀ «وحدت وجود» در غزلیات شاه بررسی  تبیین  استعاره مفهومی در  تاکنون کارکردهاي  اما  اند. 

 است.  اهللا، مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته نمعت
 

 بحث و بررسی 
 نظریۀ وحدت وجود در عرفان اسالمی

عرفان اسالمی، بویژه عرفان نظري است. وحدت به معناي یگانگی، یکتایی وحدت وجود یکی از مفاهیم اساسی در  
و صفت واحد است. در نزد عارفان، مراد از وحدت حقیقی، وجود حق است (فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، 

  ). وحدت وجود به این معناست که «وجود» خداوند، تنها واحد حقیقی است، و موجودات، تجلّی 782سجادي: ص  
اند (فرهنگ حق بصورت اشیاء است و کثرات مراتب، امور اعتباري هستند و از غایت تجدّد فیض رحمانی، ظاهر شده

 ).1097جامع صطالحات عرفانی ابن عربی، سعیدي: ص 
اینکه عینمفهوم وحدت وجود در گفته    از جمله  بسیاري داشته است،  بازتاب  از  هاي عارفان  القضات همدانی 

 لیس «قصّاب آملی نیز گفته است:    ابوالعبّاس  ؛ همچنین» اللّه  إلّا  الوجود  فى  لیس«نقل کرده است:    معروف کرخی
). با  257-256القضات همدانی: صص  (تمهیدات، عین  »وجوده  إلّا  معدومۀ  کلّها  الموجودات   إنّ  و  ربّى   إلّا  الدّارین  فى

از وحدت وجود در جریانهاي فکري قبل از قرن هفتم هجري، اعم از اسالمی و غیراسالمی دیده   هاییاینکه ریشه
است و او نخستین اي کامل و بصورت مشروح و منظم پیش از ابن عربی نبوده  میشود، اما نظریۀ وحدت وجود بگونه

با ایمان راستین و شور و شوق فراوان، این اصل   و اساس را استوار ساخته است عارفی است که در عالم اسالم 
 ، المعرفه  عربی تنها در کتاب). البته ابن 261الدین ابن عربی چهرة برجستۀ عرفان اسالمی، جهانگیري: ص  (محیی

اعلم أن حقیقۀ الوجود واحدة، ال تعدد فیها و ال تکثر. اصطالح وحدت وجود را بکار برده است چنانکه گفته است: «
اي،  توجه). شیخ اکبر در موارد قابل 128عربی: ص  ، ابنالمعرفه  » (کتابینات و التجلیاتو تعدد و تکثر بحسب التع

: ص 2» (فتوحات مکیه، جالوجود هو اللَّه  أنعباراتی با همین مفهوم بیان کرده است؛ از جمله اینکه گفته است: «
)، حاکی از اندیشۀ 363: ص  1ن، ج)؛ همچنین عبارت: «قد ثبت عند المحققین ما فی الوجود اال اهللا» (هما566

بعد از ابن عربی، شارحان وي، بسیار به بسط و گسترش اندیشۀ وحدت وجود پرداختند.   وحدت وجود او است.
داوود قیصري دربارة ویژگیهاي وجود حقیقی معتقد است که وجود حقیقی، نه جوهر است و نه عرض؛ بلکه مایۀ 

است که اصل و ذات همه چیز است. این وجود از هر چیزي از جهت قوام این دو است و این وجود، وجود حق  
تحقق و انّیت ظاهر و آشکارتر است و از تمام اشیاء از حیث ماهیت و حقیقت، اخفی و پنهانتر است. وجود حقیقی، 

وجود خیر محض است و هر خیري از او و قائم به اوست.  ضد و مثل ندارد، همچنین شدت و ضعف را نمیپذیرد.  
به ذاتش است؛ زیرا او در تحققش به امري خارج از ذات خود نیازمند نیست و او قیومی است که به   حقیقی قائم

براي او نمیتوان آغاز و پایانی درنظر گرفت؛ چنانکه در آیۀ سوم سورة حدید  غیرش است؛    ةکنند ذاتش ثابت و ثابت 
الحکم ابن عربی، » (شرح قیصري بر فصوصعَلِیمٌ  شَیْءٍ  بِکُلِّ  وَهُوَ الْبَاطِنُ    الظَّاهِرُ وَ  الْآخِرُ وَ   هُوَ الْأَوَُّل وَآمده است: «

اي که در کالم اهللا ولی نیز یکی از شارحان ابن عربی است. تعالیم عمده). شاه نعمت12-11: صص  1قیصري، ج
مسئلۀ وحدت وجود است. اهللا، همه جا بچشم میخورد و خمیرمایۀ اصلی نظم و نثر او را تشکیل میدهد،  شاه نعمت

هاي فکري ابن عربی پیداست و حتی الفاظ و اصطالحات ابن عربی است که اهللا، رگههاي شاه نعمتدر تمام اندیشه
اهللا اقوال و تعالیم ابن عربی را به هر بیانی تفسیر میکرد و آثار او مثل بعضی آثار در بیان وي تکرار میشود. نعمت

کوب: دنبالۀ جستجو در تصوف، زرینگاه اندیشه و عرفان ابن عربی است ( ر مغربی، جلوهعراقی و جامی و غالب اشعا
 ). 198ص 
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 مبانی نظري: استعارة مفهومی 
به معنی به عاریه گرفتن لفظ، از معناي حقیقی و استعمال آن در معناي مجازي به شرط  ) Metaphorاستعاره ( 

). استعاره از دیرباز موضوع تفکرات 141تکیه بر رابطۀ مشابهت است (علوم بالغت و اعجاز در قرآن، نصیریان: ص  
است و آن را  تعاره پرداخته  است. ارسطو اولین کسی است که به مطالعۀ اسفلسفی، زبانشناسی و روانشناسی بوده  

نوعی صنعت بالغی میداند که شامل بکارگیري جنس بجاي گونه، گونه بجاي جنس، گونه بجاي گونه قیاس میشود 
). قدیمیترین تعریف استعاره در تمدن اسالمی 46و    38ساسانی: ص    آفرینی،استعاره مبناي تفکر و ابزار زیبایی( 

میگوید: استعاره نامیدن چیزي است به نامی   البیان و التبیینظ در کتاب  است. جاح  به جاحظ نسبت داده شده
اي براي چیزي که  کردن کلمهمینویسد استعاره جانشین    البدیعبن معتز در کتاب  جز نام اصلیش. پس از او عبداهللا

ن در رویکرد  ). بنابرای108باشد (صور خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی: صپیش از این بدان شناخته نشده  
آورد. اما در نظریات سنتی، استعاره جنبۀ تزیینی دارد و زبان روزمره را زبانی حقیقی و خالی از استعاره بشمار می

هاي زبانی است که در آن،  معاصر تمایزي بین حقیقت و مجاز قائل نیستند؛ لذا استعاره «دستۀ خاصی از فرایند
). در این دیدگاه استعاره 11رده و منتقل میشود» (استعاره، هاوکس: ص  هایی از یک شیء به شیء دیگر فرا بجنبه

استعاره مبناي  سازي یک قلمرو ذهنی برحسب قلمرو ذهنی دیگر مورد بررسی قرار میگیرد ( در چگونگی مفهوم
ایۀ ارتباط ). درواقع بنیان استعاره مفهومی نه براساس شباهت، که بر پ197ساسانی: ص    آفرینی،تفکر و ابزار زیبایی 

حوزه این  شباهتهاي  درك  و  انسان  تجربۀ  در  همزمان  متقاطع  گرفتهقلمروهاي  استعارة    ها شکل  (نظریۀ  است 
تر ). به این معنی که استعارة مفهومی نوعاً مفاهیم انتزاعی123مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون، هاشمی: ص  

اي کاربردي بر منزلۀ «مبدأ» خود بکار میبرند (کتاب مقدمهرا بمثابۀ «هدف» و مفاهیم عینیتر یا فیزیکیتر را ب
). درك استعاره به معنی شناخت نگاشتهاي منظم میان مبدأ و هدف است. لیکاف 21  -20استعاره، کُوچِش: صص  

( 1«نگاشت مفهومی»  نظام  در  متناظر  «قلمروهاي  را   «the contemporary theory of metaphor, 
Lakoff:۱۸اي از تناظرهاي مفهومی بین دو حوزة مبدأ و مقصد است. در  ند. هر نگاشت مجموعهتعریف میک  (٦

اي است، » حوزه مفهومی3اي که ما تالش میکنیم آن را بفهمیم و منظور از «مبدأ» حوزه مفهومی2اینجا «هدف
فهم حوزة   براي  (مقدمهکه  برده میشود  بکار  کُوچِش: صص  دیگري  استعاره،  بر  کاربردي  استعارة 36  -30اي   .(

هاي جهتی شناختی و استعارههاي هستیهاي ساختاري، استعارهمفهومی براساس نقش شناختی آنها به استعاره
 اند.  تقسیم شده

فراهم : در این نوع استعاره، حوزة مبدأ یک ساختار غنی از دانش را براي حوزة هدف  4هاي ساختارياستعاره
).  69ها، گویندگان هدف (الف) را ازطریق ساختار مبدأ (ب) میشناسند (همان: ص  آورد. در این نوع استعارهمی

سازي و پنهان کردن قسمتهایی از مفاهیم  دهی و برجسته لیکاف و جانسون دربارة این استعاره به دو ویژگی سامان
 ). 129اف و جانسون، هاشمی: ص اشاره میکنند (نظریۀ استعارة مفهومی از دیدگاه لیک

هستیاستعاره استعاره5شناختیهاي  نوع  این  در  هستی :  موقعیت  یک  مقولهها،  به  جدید  عام شناختی  هاي 
تجربه میشود.  ساخته  جدیدي  انتزاعی  هستیهاي  و  میشود  داده  هدف  انتزاعی  ازطریق  مفاهیم  نامشخص،  هاي 

- 69اي کاربردي بر استعاره، کُوِچِش: صص  دا میکند (مقدمهشناختی ساختار مشخصتري پیهاي هستیاستعاره
تجربه70 زمینه).  فیزیکی  اجسام  از  ما  استعارههاي  از  متنوع  و  گسترده  میسازد؛ هاي هستیاي  فراهم  شناختی 

ها و ... بمثابۀ هستیها و  ها، احساسات، ایدههستند براي نگریستن به رویدادها، فعالیت هاییهایی که پنجرهاستعاره

 
۱- mapping 
۲- target domain 
۳- source domain 
٤- structural metaphor 
٥- ontological metaphor 
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شناختی هاي هستی). بدیهیترین نوع استعاره50هایی که با آنها زندگی میکنیم، لیکاف و جانسون: صمواد (استعاره
پدیدهشخص درك  موجب  که  است  فیزیکی  اشیاء  چارچوبانگاري  در  غیرانسانی  مشخصه انگیزه   هاي  و ها،  ها 

 ). 61فعالیتهاي انسانی است (همان: ص  
هاي جهتی در ساختار بخشی مفهومی حتی کمتر از استعاره(فضایی/ استعارة انسجام):    1هاي جهتیاستعاره
شناختی به ما کمک میکنند نقش شناختی آنها، درعوض این است که به یک مجموعه هدف هاي هستیاستعاره

ها نظام مفهومی ما انسجام بدهند. نام استعارة جهتی از این واقعیت ناشی میشود که اکثر این استعاره  انتزاعی در
پیرامون و مانند آنها سروکار دارند. شاید بهتر باشد که -پایین، مرکز-گیریهاي قضایی پایۀ انسان، مانند باالبا جهت

استعاره نوع  بیاین  که  بنامیم،  انسجام»  «استعارة  را  نقشها  با  مقدمهشتر  (کتاب  است  سازگار  آنها  اي شناختی 
هاي جهتی نتیجه ویژگیهاي جسمانی و نوع عملکرد کالبد ). درواقع استعاره71کاربردي بر استعاره، کوچش: ص  

). این نوع 30هایی که با آنها زندگی میکنیم، لیکاف و جانسون: ص  و جسم ما در محیط فیزیکی هستند (استعاره
 هاي فردي و فرهنگی ما دارند.  ها ریشه در تجربههاز استعار

استعاره مفهومی   851است،  اهللا پرداخته شده  غزل شاه نعمت1550غزل از    1000در تحقیق حاضر که به بررسی  
این استعاره  85دربارة وحدت وجود استخراج شد.   از  به استعارهدرصد   10شناختی است.  هاي هستیها مربوط 

شناختی هاي هستیدرصد نیز استعارة جهتی است. میزان کاربرد قابل توجه استعاره  5ختاري و  درصد استعارة سا 
اهللا تمام اجزاي هستی را در پیوندي ناگسستنی با اصل حقیقی «وحدت وجود» بر این امر داللت دارد که شاه نعمت

 و ذات احدیت میبیند و به کثرات به عین وحدت مینگرد. 
 

 اهللا ولی هاي مفهومی وحدت وجود در غزلیات شاه نعمتاي استعاره . نمودار دایره1

 
1. Circular diagram of conceptual metaphors of the unity of existence in the lyric poems of 

Shah Nematullah Vali 
 
 
 

 شناختی وحدت وجود هاي هستیاستعاره
 

۱- orientational metaphor 

85%

10%5%
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وحدت 
وجود

شی 
وارگی

گنج جام آینه

شخص 
انگاري

او اپیامبر
ن انسان

عناصر 
هستی

دریا آفت
اب

نور آب می

-ءوارگی»، «شخصاهللا را میتوان در سه دسته «شیوجود در غزلیات شاه نعمت  شناختی وحدتهاي هستی استعاره
هاي  است استعارهبندي کرد. در استعارهایی که وحدت وجود به شیء مانند شده  انگاري» و «عناصر هستی» طبقه

«وحدت وجود گنج است»، «وحدت وجود جام است»، «وحدت وجود می است» و «وحدت وجود آینه است» 
هاي «او»، «پیامبران» و «عاشق و معشوق»  انگاري نیز استعارههاي انساناست. در استعارهمد بیشتري داشته  بسا

با عناصر هستی ساخته شدهفراوانی بیشتري داشتند. در استعاره  اند «آب»، «نور»، «آفتاب» و «دریا» هایی که 
 کاربرد بیشتري داشتند.  

 اهللا ولی شناختی وحدت وجود در غزلیات شاه نعمتهاي هستیاي استعاره. نمودار شاخه2
 
 
 
 
 
 
 

 
Branch diagram of ontological metaphors of the unity of existence in the 

lyric poems of Shah Nematullah Vali 
 

تشخیص:  شخص  استعاره انگاري/  بین  هستیدر  استعاره هاي  وجود،  وحدت  شخصشناختی  یا هاي  انگاري 
-اهللا براي عینی ساختن مفهوم «وحدتنعمت  مورد از بسامد بیشتري برخوردار هستند. شاه 276جاندارپنداري با 

میکشد و با استفاده از متعلقات انسانی چون ضمیر «او»،    جود» خداوند (یعنی واحد) را بصورت انسان بتصویرو
«زیبارویی»، «جانان»، «عاشق و معشوق»، «یار»، «دوست»، «منظور»، «ناظر»، «محب و محبوب»، «پادشاه»،  
«گدا»، «طالب و مطلوب»، «احباب»، «مؤمن و کافر»، «ساقی»، «حریف»، «حضرت موسی (ع)»، «حضرت آدم 

خا محمد  «حضرت  «عابد»، (ع)»،  «معبود»،  «عبد»،  «قاصد»،  (ع)»،  عیسی  «حضرت  «فرعون»،  (ص)»،  تم 
نظام  نظر»، «سلطان» و غیره  «محمود»، «ساجد و مسجود»، «نقاش چین»، «انسان کبیر»، «شیخ»، «صاحب 

هاي گوناگون و متفاوت بشري تصویرسازي میکند. در بین آفریند که حضور واحد را در جلوهاستعاري گسترده می
ها کاربرد ضمیر سوم شخص «او»، «عاشق و معشوق»، «اسامی پیامبران» از بسامد بیشتري برخوردار این استعاره

 است. کاربرد فراوان این نوع استعاره متأثر از ساختارهاي فرهنگی و تجارب عرفانی عارفان مسلمان است.  
وم وحدت وجود و یگانگی ذات حق تعالی  استعارة «وحدت او است»: در سنت عرفانی براي عینی ساختن مفه   -الف

از ضمیر سوم شخص مفرد «او» استفاده میشود. «او» معادل «هو» در زبان عربی است و «هو» در متون عرفانی 
عربی در ابنعبارت از حقیقت احدیۀ صرف است. منظور از حقیقت احدیۀ صرف، ذات بدون اعتبار صفات است.  

گوید: «هُوَ، عِبارَةُ عن الحقیقۀ میقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد»،  سورة اخالص فرموده است: «  تفسیر «هو» که خداوند در آیۀ اول 
). هو یا  468: ص  2االحدیّۀ الصرفۀ أي: الذاتُ مِن حیثُ هِی بال اعتبار صفۀ، الیعرفها اال هو» (تفسیر ابن عربی، ج

هرچه در تمامت موجودات مفصّل است در همان ذات مقامی است که تجلی ندارد، اما مظهر همۀ تجلّیات است و «
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اند و هیچ شیء بیرون از این مرتبه این مرتبه مجمل است، کالشّجَرَة فی النّواه و مجموع عوالم، تفصیل این مرتبه
اي  ولی نیز «او» استعارهاهللا  ).  در غزلیات شاه نعمت100نیست» (مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز، الهیجی: ص

که تمام اجزاي طبیعت جزئی از پیکر انسانی «او» محسوب میشوند و با ترکیباتی نظیر روي او    است  هستومند
)، جمال او (همان: 247)، صفات او (همان: ص46)، دست او (همان: ص  46اهللا ولی: ص  (دیوان اشعار شاه نعمت

)،  320او (همان: ص  )، حسن 26)، خیال او (همان: ص24)، نور او (همان: ص 281)، کمال او (همان: ص  33ص  
) وحدت وجود عینی میگردد  و هر آنچه در هستی است جزئی از وجود واحد خداوندي 4صورت او (همان: ص  

 محسوب میگردد: 
 نمیبیند  اوبه غیري روي ننماید کسی را  مثال او    توان دیدن جمال بی او به چشم

)                 216(همان: ص   
براین اساس هرگاه وجودهاي متکثرِ «من، ما و تو» از هویت مجازي خویش خارج میشوند خود را جزئی از وجود  

 «او» میبینند و با یکدیگر یکی و متحد میشوند:
 بی دوئی   ما  و  تـو  اوئـیم  مـا  ایـمبــا هـم  یـگانـه گشتـه  او مـا  و 

 ) 14(همان: ص                                
 

 اثـري  چــون  نـمـانـد  بــا  ما  ما  اوئـیـممـا  نـه  مـائیـم  و  مـا  همـه 
 )16(همان: ص                                  

 
  اوسـتاین  همه  نـزد مـا  هویـت   تــو مـنی مـن تـوام دوئی بـگـذار

 )101(همان: ص                                  
 اي دیگر وحدت بشکل «او» در آینۀ عالم، در جسم انسانی، انعکاس یافته است:در استعاره

 او   نیـز   بـه    آیـنۀ   هـویـدا  وجـــود   دارد    او آیـنــه   از   
 ) 17(همان: ص                              

 
 حسن معنی جمال سیرت ماست  اسـت از آن مثـال اوصـورت مـا 

 ) 44(همان: ص                              
پدیدار میگردد. از این نظر که مخلوقات هستی عاریتی   و در مواردي نیز «او» بعنوان آفریننده در وجود مخلوقاتش

 اند لذا این تکثرات جلوگاه یک وجود حقیقی است:خویش را از وجود خالق خویش بدست آورده
  دیگران به او مـوجـوداو بـخـود  غیر او نیست ور تـو گـوئی هسـت 

 ) 24(همان: ص                              
 

 جملـه عـالـم آن او، او آن مـاست   مـا بـه او و او بـه مـا پیـدا شـده 
 )43(همان: ص                                   

 
 محیط و موج و زورق اوست دریاب  اوستدل و دلدار و جان  ما همه 

 )29(همان: ص                                       
 غیـر او نـیست ایـن خیـال نـگـر   و خیـال  خیـال  اوهـمه  عـالم  
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 )285(همان: ص                                     
 

، انسان کاملی که در وجود  «وحدت پیامبر (آدم، موسی، عیسی، خاتم و...) است»: در اندیشۀ عرفانی  استعارة  -ب
(تصوف  است  انسان  در  الوهیّت  تجلّی صورت  نمایشگر  میشود،  متمثل  الهی  انبیاء  سایر  و  محمّد (ص)  حضرت 

ذکر عرفانی، با    -ه بر تجربۀ دینیاهللا ولی نیز با تکی). شاه نعمت151اسالمی و رابطۀ انسان و خدا، نیکلسون: ص  
 میسازد:  هایی از انسانهاي کامل (کثرت) که جلوگاه خداوند هستند، مفهوم وحدت و یگانگی را عینینمونه

 داوداي در مرتبه عیسیدر مرتبه اي  اي خاتمدر مرتبه آدم اي در مرتبه
) 218اهللا ولی: ص  (دیوان اشعار شاه نعمت  

«وحدت انسان است»: از دیدگاه عرفا خداوند در وجود تمام انسانها وجود دارد. «تجلّی حق در آینه   استعارة  -پ
وجود انسانی، مقام خالفت کلی و مظهریت تامه الهی حق، در هیکل انسانی تجلّی کرده و او را آینه سرتاپانماي 

ز آنجا که روح الهی در وجود تمام ). ا189  -188:  1نامه، همایی، ججالل و جمال خویش ساخته است» (مولوي 
ولی نیز ذات احدیت را در وجود تمامی انسانها همانند مؤمن و کافر (دیوان است شاه نعمت اهللا  انسانها دمیده شده  

)، عابد و معبود، طالب و مطلوب (همان: ص 238)، ساجد و مسجود (همان: ص  35اهللا ولی: ص  اشعار شاه نعمت
)، محب و 206، 319،  5،  112،105، 111، 104، 103، 83، 90، 91، 13ق (همان: ص)، عاشق و معشو 51و  34

)، ناصر و منصور  218)، حامد و محمود (همان: ص  218)، قاصد و مقصود (همان: ص  251و    32محبوب (همان: ص
ر، )، انسان کبی251) و دستور، شیخ (همان: ص  5،) و گدا (همان: ص  88)، پادشاه (همان: ص  218(همان: ص  

)، نقاش  119)، ساقی، حریف، سلطان، دوست و یار (همان: ص238،  218ذاکر و مذکور، سید و بنده (همان: ص  
 )  حاضر میبیند. 67، 7)، ناظر و منظور (همان: ص 237)، شاهد و مشهود (همان: ص 222(همان: ص
  معبوداي در  مرتبه عابداي  در مرتبه مسجوددر مرتبه اي  ساجداي در مرتبه

 ) 218(همان: ص                                       
 

 است  پـادشـاهبلکـه او  بر جمله  عالم   جـمـلـه  ارواح  جـزویــات  اوسـت 
 )50(همان: ص                                         

 
 مرادر دو جهان هست و نیست جز یک دیگر  هر سه بر ما یکی است عشقو   معشوقو  عاشق

)                           5(همان: ص   
 کارکرد شناختی  نوع استعاره  استعاره 
 او، پیامبر، انسان   انگاريشخص

 
جان اطالق  هاي جاندار و بیاو: ضمیر غایبی که میتواند به تمام پدیده

 شود.
پیامبر: انسان کاملی است که ذات حق در او به تمام و کمال تجلّی  

 یافته است.
 است.انسان: خلیفه اهللا است و روح الهی در او دمیده شده

 
اهللا ولی،  شناختی وحدت وجود در غزلیات شاه نعمتهاي هستی نوع دیگر استعاره  شیءشدگی وحدت وجود:

مربوط به «شیءشدگی مفهوم وحدت وجود» است. در این نوع از استعارات، مفهوم وحدت وجود (حوزة هدف) به 
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سازي میگردد. در دیوان شاه عرفا در ارتباط با اجسام فیزیکی و اشیاء (حوزة مبدأ) دارند عینییاري تجاربی که  
هاي مبدأ چون «آینه»، «جام»، «گنج»، «زر»، «نقش»، «جام اهللا نیز مفهوم «وحدت وجود» به یاري حوزهنعمت
استعاجهان پرکاربردترین  تحلیل  به  ادامه  در  میگردد.  شناسایی  «شمع»  و  شیءرهنما»  وجود  هاي  وحدت  شدة 

 میپردازیم: 
شناختی «وحدت وجود» است هاي هستیآینه یکی از پرکاربردترین استعاره  وحدت آینه است»:استعارة «  -الف

است. اگرچه در آثار عرفانی آینه غالباً نماد کثرات (موجودات) است که ذات حق را  مورد بکار رفته  108و بیش از 
اهللا، آینه نماد وحدت نیز هست. درواقع به گفتۀ ابن عربی «همانطورکه اشعار شاه نعمت  متجلی میسازد، اما در

جوهر هر فرد در ذات حق منعکس است، ذات حق در جوهر فرد باز میتابد» (فرهنگ نمادها، شوالیه و گربران، 
ه ایستاده است ). تصویري که در آینه (موجودات) منعکس میشود خیالی است و آنکه روبروي آین331: ص  1ج

 اند:  (یعنی ذات حق) حقیقی است. لذا مجموعه کثرات در آینۀ حضرت حق انعکاس یافته
 ما  را   و  تـرا  کجا  نماید  عـیـن  او  نـبـاشـد  آیـنـهگـر 

 )243اهللا ولی: ص (دیوان اشعار شاه نعمت             
 

 مـا اسـت  آیینـۀروي او  نیز  هـم   جان ما گر چه کـه آییـنه اوست 
 )46(همان: ص                                 

هاي الهی هستند و این جام با  کائنات و جمیع ذرات هستی، جام شراب جلوه  وحدت جام است»:استعارة «  -ب
می (تجلی حق) است با آن یکی   هاي هستی) چون دربردارندةاست. درواقع جام (پدیدهشراب و ساقی یکی شده

 است و هویت خویش را از آن کسب میکند:   شده 
 هر سه یکی است اینجا این قول عاشقان است و شراب و ساقی، معشوق و عشق و عاشق جام

)                         91(همان: ص   
 دریـاب   خــوارگی  مـا  ذوق  مـی وحـدت   بــه  روي   سـاقی نــوش      جـام

 )32(همان: ص                                         
 

 نوشان  پرسذوق  این  می ز  بـاده وحــدت     بـنـوش    رنــدانــه  جــام  
 )296(همان: ص                                        

ساختن مفهوم وحدت که با مبدأ «گنج» براي عینی   شناختیهاي هستیاستعاره  وحدت گنج است»:استعارة «  -پ
اي نیست که از این گنج  مورد است. جلوة حق در کائنات همانند گنجی با ارزش است و ذره  15است ساخته شده  
 خالی باشد: 

 گشته ِز هَر باب توان دید    گنج نهانآن  گـر بـر تـو در گنج خزائن بـگشـایـند
 )251(همان: ص                                     

 
 گنـجِ اسـما در هـمـه اشیـاء طلب   هر کجا کنجی است گنجـی در وي است

 ) 35(همان: ص                                      
براي عینی مورد شاه نعمت  5در    وحدت زر است»:استعارة «  -ت بهره    ساختناهللا  از مبدأ «زر»  وحدت وجود 

است. هویت زر یکی است حتی میبرد. تجلّی حق در ارکان هستی همانند زري است که به اشکال مختلف درآمده  
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 اگر به صورتهاي گوناگون درآید: 
 معنـی باشـد به صـورت صد هـزار  یکی صورت بسی زر در حقیقت

 )266(همان: ص                               
 

 یک حقیقت صورتش بی حد و مر   شـمـار یـکی و تنـکـه زر بـی زر
 )284(همان: ص                        

 
براي عینیمورد شاه نعمت  4در    نماست»:استعارة «وحدت جام جهان  -ح از مبدأ اهللا  ساختن وحدت وجود 

است که احوال عالم و راز هفت کشور بر آن نقش نما «جامی بوده  است. جام جهاننما» استفاده کرده  جهان«جام
اتفاق میشده   افتاد بر روي آن بود و خاصیتی اسرارآمیز داشت بطوري که هرچه در نقاط دوردست کرة زمین 

اهللا با درنظر داشتن این  ).  شاه نعمت156  - 157منعکس میشد» (فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی، یاحقی: ص  
 نما میداند که احوال کثرات در آن منعکس میگردد.نما ذات احدیّت را همچون جام جهانجهانیت جامخاص
 همـان است  نـماجـام جـهاناین  عشقیم  نمايجام جهانما 

)                               86(دیوان اشعار شاه نعمت اهللا ولی: ص    
 حساب است یک عین و صفات بی اول نمـاي جام جـهانآن 

)                          56(همان: ص   
هدف «وحدت وجود» به   مورد حوزة 12شده بیش از  : در غزلیات بررسیوحدت رشتۀ یکتا است»استعارة « -خ

است. رشته یکتا یعنی نخی که تماماً از یک جنس باشد. جهان یاري حوزة مبدأ «رشتۀ یکتا» تصویرسازي شده  
 اي یکتاست که جنسش از وجود حضرت حق است:نیز با تمام کثرات خویش همانند رشته

 گر به چشم کسی دو تو نبـود  یکتو است در نظر مـا را  رشته
)                              382(همان: ص   

 یک تو بود  اي رشتهدر حقیقت  مینمایـد رشتـۀ عالـم دو تو 
)                        226(همان: ص   

 کارکردشناختی  نوع استعاره  استعاره 
 دهنده است.آینه: بازتاب نما، رشته، گنج، زر.آینه، می، جام، جام جهان شیءوارگی 

 دربرگیرنده است.جام: 
 گاه تمام هستی است.جهان نما: جلوهجام

 گنج: باارزش.
 زر: ماهیتی یکسان با تعدد ظاهري.

 
هاي مبدأ در عینی و قابل درك کردن مفهوم «وحدت وجود» در : یکی دیگر از حوزهوحدت در عناصر هستی

 ، آتش است. اهللا ولی، عناصر هستی همانند آفتاب، نور، دریا، آبغزلیات شاه نعمت
 28شناختی در غزلیات مورد بررسی  مورد استعارة هستی   729از مجموع    وحدت آفتاب/ خورشید است:    -الف

 خورشید نزد اهل ذوق انوار حاصل از تجلیّات الهی و خورشید حقیقت، «مورد آن مربوط به آفتاب و خورشید است.  
(فرهنگ   »نانچه مه و مهر اشارت به کثرت استنور خدا و ذات احدیّت است، نیز اشاره به وحدت هم هست چ
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). شاید بتوان پیشینۀ فرهنگی استعاره «وحدت خورشید است» 274: ص  سجادي اصطالحات و تعبیرات عرفانی،  
اي یافت که «در تمامی آئینها و اساطیر مردم جهان، خورشید جایگزین ذات آفریدگار میشود  را در این باور اسطوره
)؛  8، غراب: ص  نماد خورشید در فرهنگ و ادبیاتا به نمایندگی از سوي او برعهده میگیرد» ( و استمرار آفرینش ر

گسترة و دامنۀ فراگیر نور خورشید است   بنابراین مهمترین نگاشت بین حوزة مبدا (آفتاب) و حوزة مقصد (خداوند) 
 که بر همۀ چیز و همه جا بدون کوچکترین دریغی میتابد:

 حضرت او مظهر لطف خدا است بانسایهاست او و عالم  آفتاب
)                          50اهللا ولی: ص(دیوان اشعار شاه نعمت        

 اي روشن، که خورشیدي است مه سیما نگر هر ذره او، همه عالم منور شد  آفتاببه نور 
)                      24(همان: ص  

مورد    68شناختی در غزلیات مورد بررسی  مورد استعارة هستی   729از مجموع    وحدت نور است»:استعارة «  -ب
ظلمت و   .نـور آن باشـد کـه چیزهاي دیگر را بدان بتوان دیدالقضات «آن مربوط به نور است. بنا به تعریف عین

بر خدا حقیقی حقیقی پس اطالق نور   شودتاریکی بواسطۀ نور ظاهر مـیشـود و چـون نور از این معنی دریافت می 
همۀ موجودات عالم معدوم بودند و به نور و قدرت او هسـتی یافتنــد و . از روي مجاز است  نورها  است و بر دیگـر

بنابراین ).  255  –  256ص   القضات:  » (تمهیدات، عینچــون وجــود آســمان و زمــین از قــدرت و ارادة اوســت 
 را آشکار میکند: وحدت نوري است که بر اشیاء میتابد و آنها

 با عقل از آن گفتیم: اشیاء نظري فرما تو در آن دیدیم نوردر هرچه نظر کردیم 
)                               10اهللا ولی: ص  (دیوان اشعار شاه نعمت  

 مـه  بـنـگـر   و  آفـتـاب  دریـاب اوســت  روشــن   نــورآیـیـنــه  بــه  
 )29(همان: ص                          

 133شناختی در غزلیات مورد بررسی  مورد استعارة هستی  729از مجموع    استعارة «وحدت دریا است»:   -پ
وحدت و امواج در مقام کثرت انگاشته میشود.   اهللا بحر در مرتبۀمورد آن مربوط به دریا است. در غزلیات شاه نعمت

در استعاره «وحدت دریاست» نگاشتهایی چون وسعت، عظمت، پیوستن رودها به آن، برآمدن و فرو رفتن امواج از  
 آن قابل ذکر هستند:

 که دو عالم در اوسـت مستغـرق   ام   زورق فـکنـده  محیــطیدر   
 )315(همان: ص                                     

 
 بحري داند ایـن کـه او  از مـاست  دریـاست مــوج بـحریم و عین ما 

 )48(همان: ص                        
 

 هم حجاب ما در این دریا ز ما است  عیـن مـاست   دریا ما ز دریائیم و 
 )52(همان: ص                           

                                            
مورد    41در غزلیات مورد بررسی    شناختیمورد استعارة هستی  729از مجموع    استعارة «وحدت آب است»:  -ج

آن مربوط به آب است. آب اسامی مختلفی همچون باران، یخ، بخار، برف، تگرگ، چشمه، موج، رود و دریا دارد، اما 
 با وجود ظواهر مختلف ماهیتی یکسان دارد. بنابراین وحدت همانند آب است که داراي ظواهر مختلف است:  
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 ن جـوهـر مـا بـه مـا نـمایـد کا دریـاب آبدر مـوج  و حبـاب 
 ) 244(همان: ص                     

  
 جام عین شراب این عجب است   است آبما حبـابیم و عیـن ما 

 )59(همان: ص                    
 

 تـا بـیابی ایـن  هـمه  آثـار مـا  جـو آباز حباب و موج و دریا 
 )14(همان: ص                        

 
 18اند،  هایی که با مبدأ «می» دربارة وحدت وجود ساخته شدهتعداد استعاره  وحدت می است»:استعارة «  -خ

را گویند که ساري باشد نسبت به جمیع موجودات» (رشف االلحاظ   مورد است. در اندیشۀ عرفانی «می وجود مطلق
اهللا ). همانگونه که می بر تمامی اجزاء وجود آدمی تأثیر میگذارد، شاه نعمت61فی کشف االلفاظ، الفتی تبریزي: ص  

نها را به هاي هستی در جریان است و آاي میداند که در جام پدیده ولی نیز ذات یگانه پروردگار را همچون باده
 کمال میرساند:

 یک را بـشمار تـا شـود لک   و صـد هـزار  جـام است بــادهیـک 
 ) 319اهللا ولی: ص (دیوان اشعار شاه نعمت               

 
 ذوق  داري  بــه  بـزم   مـا  بــخـرام  وحـدت بــه  ذوق مینـوشـم  مـی 

 ) 324(همان: ص                             
 

 یـک وجــود  و کــمــال او بــسیـار  است و جام رنگارنگ شرابیک 
 )264(همان: ص                            

 
 کارکردشناختی  نوع استعاره  استعاره 

 آفتاب: تابنده است. آفتاب، نور، دریا، آب، می  عناصر هستی و ماده
 آشکارکننده استنور: 

 دریا: گسترده و فراگیر 
 آب: ماهیتی یکسان با ظواهر متفاوت

 می: ساري و جاري است. 
 

 هاي ساختاري استعاره
آورد. هاي ساختاري با استفاده از منبع غنی دانش در حوزة مبدأ امکان درك مفاهیم انتزاعی را فراهم میاستعاره

هاي  استعارة ساختاري وجود دارد. مهمترین حوزه   92در این پژوهش، شاه نعمت اهللا    شدهاز مجموع غزلهاي بررسی
استعاره باطن، حقیقت، ذات، روح، ساختمان، مبدأ  از: عدد یک، معنی،  هاي ساختاري «وحدت وجود» عبارتند 

 مغناطیس، مرتبه.
تعاره «وحدت یک است» استفاده مورد از اس  41اهللا ولی  در غزلیات شاه نعمتاستعارة «وحدت یک است»:    -الف
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 است. همانطورکه اصل تمام اعداد، عدد یک است پس تمام کثرات در یک وحدت ریشه دارد:شده 
 عین یکی در هزار مینگر و میشمر      شمار  عدد و بیو صفات بی یکیذات 

 ) 273(همان: ص                           
                                                                                                               

ضربش یک یعنی همان اهللا خداوند واحدي است که در هریک از اجزاء هستی ضرب گردد حاصلبه تعبیر شاه نعمت
 وحدت میشود: 

 نـگـر کی در عیـن اعیان میآن  یـ یـکیچون یـکی انـدر یـکی بـاشد 
 )284(همان: ص                        

                                                                                                                
میسازد که در تمام جهان یک موجود   اي دیگر به یاري عدد یک مفهوم وحدت را اینگونه مجسم او در استعاره

 حقیقی وجود دارد که هر لحظه به شکلی ظاهر میگردد:
 هـر لـحظه بـه  صـورتـی  مـجـدد  است موجود یکیدر هر دو جهان 

) 199(همان: ص              
است. اهللا ولی استفاده شدهبار در غزلیات شاه نعمت  8این استعاره نیز بیش از  ب: استعارة «وحدت معنی است»:  

شاعر میکوشد مفهوم انتزاعی «وحدت» را با مفهوم انتزاعی «معنی» که براي ذهن   در واقع، در این نوع استعارات
آشناتر است، قابل فهم سازد. در این نوع استعارات دربرابر حوزة مبدأ یعنی «معنی» مفهوم متضاد آن «صورت» 

د داشته باشند؛ است و صورتهاي مختلف داللت بر معنایی واحد میتوانن  نیز یاد شده و چون صورت قابل مشاهده
  صورت کثرات نیز در عالم میتواند داللت بر معناي واحد «وحدت وجود» داشته باشد: 

 معنی همه عالم در صورت ما آراست  معـنی تـا  صـورت  خـود بینـد در آینـۀ 
 )51(همان: ص                          

 
 معنی آن نظر کن بنگر کمال صورت  در آن توان دید  معنیهر صورتی که بینی 

 ) 40(همان: ص                             
 

بکار رفته است. وحدت باطن است و   مورد  4ساختاري بیش از    استعارة   این  استعارة «وحدت باطن است»:  -پ
یز میتواند به  باشد، وجود واحد خداوندي نکثرت ظاهر. همانطورکه یک ماده (باطن) میتواند ظواهر متفاوت داشته  

  هاي هستی ظاهر شود:  اشکال مختلف در اجسام و پدیده
 این چنین پیـدا چنان پنـهان بـود   است و از همه ظاهرتـر است باطن

 )228(همان: ص                        
 

 چهار اسم و مسمّا یکی بدان هر چار   باطنیکی است اول و آخر چو ظاهر و 
 ) 262(همان: ص                           

 
بکار رفته    8این استعاره    استعارة «وحدت حقیقت است»:  -ج از   است.مرتبه در غزلیات مورد بررسی  یکی 

ویژگیهاي ذات خداوند، وجود حقیقی اوست که یک مصداق بیشتر ندارد و درواقع حقیقتی است که سبب پیدایش  
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صفات الهی است، اعتباري و کثرات گشته است. جهان هستی و بطور ویژه انسان کامل که جامع اسماء و    وجودهاي 
اي است که این حقیقت را در خود منعکس میکند؛ بنابراین وحدتی نهفته در میان همه کثرات وجود  همانند آینه

 دارد که این وحدت مربوط به وجود حقیقی خداوند است: 
 دارگر چـه بـاشد حقیقت آینه یـار  ـقیقـتحمنـم  آییـنـۀ  

)                                   262(همان: ص   
 این حقیقت در حقایق مینگـر  هست ما را در نظر  حقیقتیک 

)                                    262(همان: ص   
حضرت حق داراي دو جنبه است؛   است.  چهار مرتبه بکار رفته  این استعارهاستعارة «وحدت ذات است»:    -د

الغیوب است که همان ذات خداوند است و جنبۀ دیگر، جنبۀ ظاهر و نیافتنی و غیبیک جنبۀ حق، پنهان، دست
تجلّی اسماء و صفات اوست. تجلی اسماء و صفات خداوند سبب پیدایش کثرات شده است. ذات خداوند یکی و 

هاي بسیار قرار گرفته ذات خداوند همانند شخصی است که در مقابل آینه  صفات وي بیشمار است؛ در حالت تشبیه،
و تصاویر زیادي از وي منعکس شده است، ولی همۀ این تصاویر (کثرات) به ذات خداوند برمیگردد. در ذات خداوند  

 کثرت راه ندارد؛ بلکه وحدت است و این کثرتها متعلق به تجلی اسماء و صفات خداوند است:
 و صفاتم صدهزار است  ذاتیکـی  دارم و آینـه بسیـار  یـکی رو

 ) 67(همان: ص                             
 

اهللا است. شاه نعمت   بار در غزلیات مورد بررسی بکار رفته  37: این استعاره  استعارة «وحدت مرتبه است»  -ذ
 «وحدت در عین کثرت» را تصویرسازي میکند:   ولی با استفاده از این استعاره مفهومِ

 میـان  صبـح  و شفـق   مراتبشد   نـور خـورشیـد در سپـهر یـکی است
 ) 315(همان: ص                           

 
 اي مردود اي مقبول در مرتبهدر مرتبه اي باطنظاهر در مرتبهاي مرتبه در

  )  218(همان: ص                          
 

 کارکردشناختی  نوع استعاره  استعاره 
عدد، مرتبه، مفاهیم انتزاعی (باطن،   استعارة ساختاري

 حقیقت، ذات، معنی)
 عدد یک: اصل تمام اعداد است.
 مرتبه: واحد داري مراتب است.
 باطن: باطن ثابت و ظاهر متکثر

 معنی:  معنی ثابت و صورت گوناگون است
 متکثر استذات: ذات یکسان و صفات 

 
به موقعیت مکانی جسم آدمی در این نوع استعاره مفاهیم انتزاعی به مدد سنجش آن نسبتهاي جهتی:  استعاره 

استعاره   شناخته تعداد  مجموع  میشود.  از  وجود  وحدت  جهتی  بسیار   30استعاره،    851هاي  که  است  استعاره 
اهللا ولی بیشتر مربوط به جهت باال و درون ت شاه نعمتبسامد است. حوزة مبدأ در این نوع استعارات در غزلیاکم

 است. میشود و جهتهاي دیگري مانند دور، نزدیک، روبرو، در کنار و در میان نیز مورد استفاده قرار گرفته 
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: در نظام فکري بشر «باال» ارزشمند و «پایین» فاقد ارزش است و وجود واحد «وحدت باال است»استعارة    -الف
که در باال قرار دارد کثرات فرومایه را بسوي خود میکشد تا با پیوستن به او ارزشمند گردند. کثرات نیز  خداوندي  

میکوشند به اصل یگانۀ خود که در ازل با او یکی بودند بازگردند. همچنین این استعارة ریشه در فرهنگ اسالمی 
 اسْتَوَى».  الْعَرْشِ عَلَى است: «الرَّحْمَنُ سورة طه، جایگاه خداوند عرش معرفی شده 5دارد؛ چنانکه در آیۀ 

 لـطف او مـا  را  بـه بـاال میکشـد  بـود  بـاالمـیـل  مـا  دایـم  سـوي  
 )192(همان: ص                                  

 
 رسد ما را به باال میکشد جذبۀ او می بودیـم و گوئی تا ابـد باالنشیـندر ازل 

 )193(همان: ص                                  
 

 الجرم جان عزیزان قصد باال میکند                               کار دل از عشق باالئی چنین باال گرفت
)                                 211(همان: ص   

 
ترین جهت به بدن  فاصله: در مقایسه با جهات دیگر، درون نزدیکترین و بیوحدت درون است»استعارة «  -ب

انسان است؛ بنابراین وحدت وجود همانند قلب، خون، رگ و غیره در درون جسم آدمی است. ریشۀ فرهنگی این 
 أَقْرَبُ  نَحْنُسورة ق میفرماید: «وَ 16هاي دینی جستجو کرد. چنانکه خداوند در آیۀ استعاره را نیز بایست در آموزه

 قَلْبُ  یَسَعُنی  لکِنْ وَ سَمائی ال  وَ أَرْضی الیَسَعُنی«الْوَرِیدِ». همچنین در حدیث قدسی آمده است که:   حَبْلِ مِنْ إِلَیْهِ
 ).24 ص ی:همدان القضاتنی عتمهیدات، ( 1 »الْمُؤمِن عَبْدي 

 است دالرامی که دایم در کنار  است در میانبتی دارم که با من 
)                                     67(همان: ص   

 با خـدا  مـن بـا خدایمالجـرم  بود خـدا بـا مندر همـه حـالی 
)                                     86(همان: ص   

مفهوم وحدت وجود بکار میرود   سازي : استعارة جهتی دیگر که براي عینیاستعارة «وحدت رو به روست»  -پ
«رو به رو/ مقابل» است. در این حالت وحدت همان چیزي است که روبروي ماست لذا آدمی به هر سو که رو کند 

 آنجا وحدت را میبیند: 
 ست اي دوست روبرو جان و جانانه  آینۀ پاك دار و خوش بنگر

)                                 119(همان: ص   
 کارکرد شناختی  نوع استعاره  استعاره 
 باال جهتی 

 درون
 رو به رو 

 باال: باارزش است. 
 فاصله است.درون: نزدیک و بی 

 رو به رو: به هر طرف رو کنی هست. 
 

 گیري نتیجه

 
 . دارد مرا شیگنجا  مؤمنم  ةبند قلبی ول   ندارد، مرا شیگنجا آسمان و نیزم  - 1
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وحدت وجود بعد از ابن عربی، بعنوان یکی از مسائل اساسی در عرفان نظري مطرح شد. شارحان و پیروان   نظریۀ
ابن عربی، در آثار خویش براي تبیین اندیشۀ وحدت وجود، از استعاره، تمثیل، تشبیه و نماد استفاده کردند. یکی 

اهللا ولی است. بطوریکه یکی از مهمترین ه نعمت اي داشته است، شااز عارفانی که به مبانی وحدت وجود، نگاه ویژه
 851حاکی از آن است که از  هاي دیوان وي را میتوان نظریه وحدت وجود دانست. نتیجۀ پژوهش حاضر،  درونمایه

هاي  درصد از آن مربوط به استعاره  85اهللا ولی،  غزل از غزلیات شاه نعمت  1000استعارة مفهومی «وحدت وجود» در  
درصد نیز استعارة جهتی است. میزان تفاوت قابل توجه   5درصد استعارة ساختاري و    10شناختی است.  هستی

اهللا تمامی اجزاي هستی را در  شناختی «وحدت وجود» بر این امر داللت دارد که شاه نعمتهاي هستیاستعاره
-هاي هستیاستعاره   اصل حقیقی و ذات احدیت میبیند و به کثرت به عین وحدت مینگرد.پیوندي ناگسستنی با  

انگاري» و «عناصر وارگی»، «شخصاهللا را میتوان در سه دستۀ «شیءشناختی وحدت وجود در غزلیات شاه نعمت
که میتواند به تمام انگاري، استعاره «او» ضمیر غایبی  هاي شخصبراساس استعاره .  بندي کردهستی و ماده» طبقه

ها باشد. در استعارة هاي جاندار و بیجان اطالق شود و میتواند بازتابی از حضور حضرت حق در اشیاء و پدیدهپدیده
است و استعارة «وحدت پیامبر است»، وحدت انسان کاملی است که ذات حق در او به تمام و کمال تجلّی یافته  

ان باور دینی  از  انسان است»،  الهی در جسم آدمی اهللا است نشئت گرفته  سان خلیفه«وحدت  است؛ چراکه روح 
اي، ذراتی از ذات حق تعالی هستند. است لذا آدمیان از قوم و نژادي که باشند و با هر نوع باور و عقیده  دمیده شده
 برگیرنده و مانند جامدهنده؛ مانند جام دروارگی وحدت ذات یگانه خداوند همانند آینه بازتابهاي شیءدر استعاره

گاه تمام هستی است. همانند گنج باارزش است و مانند زر ماهیتی یکسان با تعدد ظاهري است. نما، جلوهجهان
شناختی وحدت وجود پیرامون عناصر هستی و ماده شکل میگیرد همانند عناصري هاي هستینوع دیگر استعاره

هاي مبدأ چون عدد یک، مرتبه، هاي ساختاري نیز وحدت با حوزهرهچون نور، آفتاب، دریا، آب و شراب. در استعا
هاي ساختاري عبارتند از: اصلی بودن باطن، حقیقت، معنی و ذات شناخته میشود. نگاشتهاي حاصل از استعاره

امد اهللا ولی بسهاي جهتی وحدت وجود در غزلیات شاه نعمتعدد یک، ثابت بودن باطن، الیتغیر بودن ذات. استعاره
آمده از این نوع بسیار کمی دارد و بیشتر شامل جهاتی چون باال، درون و روبرو میشود. نگاشتهاي استعاري بدست

برو، به هر طرف نگاه کنی خدا فاصله است و رواستعارات شامل: باال با ارزش و جایگاه خداست؛ درون نزدیک و بی
 اند. هاي جهتی داشتهنقش بسزایی در ایجاد استعارههست. باورها و روایات دینی دربارة جایگاه خداوند 

 
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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