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استعارة مفهومی در نظام فکری نعیم فراشری
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چکیده
از پیامدهای منفی مدرنیسم و اتکا به معرفتشناسـی مدرنیهـهج دسـدانیاری عتیعـت مـادی اسـت
انسان مدرن در این نزاع سود و بقاج نهتنها به تقابل با همنوع خود پرداخهه که عتیعت را بهعنوان یکی از
موانع انهفـاع خـویت تیریـی مـیکنـد در میـان تـان اندیدـنندان ـوزههـای میهلـ ج بـازخوانی
اندیدههای شاعران و هنرمندان عارفمسلک میتواند راهتردی فرهنیی و معرفهـی بـرای بـازنیری در
چنین بحران معرفهی در قتال محیط زیست باشد این پژوهت بـه شـیوت توصـیفی -تحلیلـی و متهنـی بـر
رهیافــت هرمنــوتیکی بــا رویکــردی بازخواندــیج اســان نمــار فکــری نعــیم فراشــریج شــاعر بــزر
فارسیگوی آلتانیج را در باورداشت شعور کیهانی و داندارانیاری دهان هسهی واکاوی کرده است تا
از این منمر به بازننایی گزارههای بنیادین گفهنانی در دهانبینی و ستک شاعرانة وی بپردازد از نهـای
پژوهت برمیآید که نعیم فراشری با الهار از اصول معرفتشناسانة عرفان و تصوف ایرانـی -اسـامی و
بهرهمندی از نمار فکری و هنری شعرای نامدار ایرانیج مانند عطار و مولوی در دیـوان اشـعار خـودج بـه
کنک اسهعارههای مفهومیج مانند «عتیعتج انسـان و انسـان عتیعـت اسـت»ج بـا رویکـردی پربسـامد بـه
خطاب دیالکهیک داندارانیارانه با هسهی پرداخهه است

کلیدواژه :اسهعارت مفهومیج شعور کیهانیج وزت ادبی بالکانج نعیم فراشری.

 داندیار زبان و ادبیات فارسی داندیاه بینالنللی امار خنینی
تاریخ وصول 1931/64/13 :ـ پذیرن نهایی1938/60/69 :
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 .0مقدّمه
در دنیای کنونی که به ستی اکنیت افکار و امیال مدرنیسـهی و پسـامدرنج نـوعی
الــت پارادوکســیکال ب ـر آن ســیطره یافهــه اســت و در عصــر ملق ـی بــه ارتتاعــات و
گفتوگو که وارونیی قایقج دهان را به سوی ندانهها و انیارههای یکسـونیرانه و
تکسا هی غربی سوق میدهد؛ هیچ چیـز ماننـد ادبیـات ننـیتوانـد نقدـی اثرگـذار و
رهیدا در تنمیم و ترمیم روابط انسانی داشهه باشد در این پهنة گفـتوگـوی بینـاادبیج
ادبیات فارسی با ظرفیتهای بینمیر کنـی و کیفـی خـودج توانسـهه در قیاسـی دهـانیج
سایة خود را بیسهراند و به بلوغ گفتوگوی بینافرهنیی دست یابـد ضـور گسـهردهج
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

پربسامد و بااقهدار اقالیم فکری و ادبی ایرانیانج یعنی خیارج فردوسـیج سـعدیج موالنـا و
افظ در دیالو

ادبی دهانج خود گواه این قیقـت یادشـده اسـت ایـن شـیفهیی و

دذابیت را نهفقط در افمة تارییی و س زیتاییشناخهی ایرانیانج که در افمة ادبـی
اندیدنندان دهانج چون گوته1ج فیهز درالد2ج هرمان هسـه3ج نیکلسـونج هـانری ماسـه4ج
ویلیار چیهیک5ج هیل6ج آنه ماری شینل7ج هِردر 8و دییران بهخوبی مـیتـوان مدـاهده

کرد
یکی از راههای بازخوانی نقت مناستات ادبی در بازنیری چالتهای فکری دنیـای
معاصرج بهرهمندی از رونهای تطتیقی است هدف پژوهتهای تطتیقـی «هنانـا تتیـین
تعــامات و متــادالت ادبــی بــین ملــتهــای میهل ـ

اســت» (انوشــیروانیج )19 :1983

بنابراین توده بـه آنج بـر کیفیـت و کنیـت تعـامات فرهنیـی و فکـری میـان ملـتهـا
میافزاید و زمینههای گفتوگوی بینافرهنیی و بیناادبی را فراهم میآورد
1.Goethe
2. Fitz gerald
3. Herman Hesse
4. Nicholson Henry Mase
5. William Chittick
6. Hegel
7. Anne Marie Shimmel
8. Herder
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مطابق مکهی ادبیات تطتیقی فرانسهج «هدف از بررسی تطتیقـیج کدـ
تأثیر و تأثر است و بررسی هنرهای مهدابه در ادبیات میهل

ـوزههـای

-که بین آنهـا برخـورد

تارییی رخ نداده باشد -فایدت چنـدانی نـدارد» (کفـافیج  )13 :1980بنـابراین هرگونـه
مقایسای به قصد مرتی کردن مدابهتها و اخهافها امری بیارزن و گنـراهکننـده
است محققِ ادبیات تطتیقیج صیادی در کنین ندسهه است که نه به دنتال ارزنگذاری
اثر ادبیج بلکه به دنتال نقت یک دریان فکریج ستکیج گفهنان ادبـیج زبـان و سـاخهار
هنری در ایجاد تحول و دگرگونی در ادبیات و هنر ملل دییر اسـت و تـان مـیکنـد
هرگونه داد و سهد ادبی و فرهنیی را ثتتج تفسیر و تتیین نناید (ر ک :گویـاردج :1394
 )9در این انیارهج «منمور از ادبیات تطتیقیج فقط سنجت میـان ادبیـات دو ملـت یـا دو
نویسنده و دو کهاب نیستج بلکه بررسی تأثیرات و روابط ادبی میان ملتهـا هـدف آن
اسـت» ( دیــدیج )484 :1991؛ زیـرا «تحقیــق و پـژوهت در ادب تطتیقــیج گذشــهه از
فواید دییرج شناخت علل و استاب واقعی تحوالت ادبی و تیییراتـی را کـه در معـانی و
اسالیی میهل

اصل میشودج آسان میکند و آن محـدودیهی را کـه بـرای محقـق و

نقاد به ستی صر نمر در تحقیق ادب قومی و ملی اصـل مـیشـود و او را از ادراک
بسی دقایق محرور میداردج تا دی رفع میکند و از بین میبرد» (زرینکـوبج :1918
)101
در میان پژوهتهای ادبیات تطتیقیج دستودو در وزت ادبی بالکـان و بـازخوانی
نفوذ و گسهرن فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی در آنج یکی از یطـههـای میفـول بـه
شــنار مــیرود زبــان فارســیج نیرومنــدترین مایــة پیونــد معنــوی ایرانیــان بــا بســیاری از
کدورهاست و در این میانج «شیصیتهای دهانوعنی بزر

و غالتاً چندزبانـة دهـان

ادبیاتج عناً بهعنوان صرافان یا کارگزاران ارزهای خاردی عنـل مـیکننـدج هنوـون
افرادی که مسئول صدور مهون از یک سرزمین به سرزمین دییرنـد» (کـازانوواج :1930
 )01محند نعیم فراشری ( 1911 -1040ه ق)ج شاعر بزر

و چندزبانة آلتانیج یکی از

درخدانترین شیصیتهای دهانوعنی به شنار میآید که در دیوان شـعر فارسـیانج
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بدون اینکه به ایرانج زادگاه زبان فارسیج پای گذارده باشـد (ر ک :نیکوبیـتج :1934
 )01به اقهتان از دهانبینی عرفای بزر

ایرانـیج چـون عطـار و موالنـا بـه گسـهرن و

تتلیغ گفهنان قرآنی شعور کیهانی در بحتو ة انقـاب صـنعهی و ماشینیسـم روی آورده
اســت بنــابراینج دســهار ا ــر تــان مــیکنــد بــا تنرکــز بــه یکــی از محــوریتــرین
اندیدههای نعیم فراشری با تکیه بر دیوان شعر اوج به معرفی بیدهر دهانبینـی ایـن شـاعر
بزر

آلتانیایی بپردازد؛ کسی که در گسهرن زبان فارسی در آلتانیج بیت از هر شاعر

دییر نقت داشهه است دیوان فارسی اوج یعنی تیـیات در سـال  1889ر در اسـهانتول
به چاپ رسید این منمومه در قالی مثنویج در  06بیت و مجنوعا ً 961بیت است کـه
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

شاعرج تاریخ سرودن هر مثنوی را در زیر آن نوشـهه اسـت هـر سـرودهج نـامی دارد کـه
اغلی توصیفات عتیعی و تیزلگونههایی است در وص

مماهر عتیعـت چنـد سـرودت

ادهناعی در رثای اقوار نزدیک شـاعر هـم در ایـن دیـوان دیـده مـیشـود تیـیات او
«تجلی منمومة فکری و لطافت رو ی فراشری از عریق همافزایی با اندیدههای شاعران
ایرانی است» (نیکوبیتج )08 :1934
 .0-0مسئلة پژوهش
سؤال اصلی پژوهت ا ر این است که اسهعارههای مفهومی و شـناخهی غالـی در
اشعار فارسی نعیم فراشری کداراند؟ اسهعارههای شناخهی و محوری اشـعارنج چیونـه
نمار گفهنانی و منمومة فکری او را تتیین میکنند؟
بازخوانی اشعار فارسی نعـیم فراشـریج ـنن تتیـین سـتک شـاعرانة وی و بازیـابی
کلیدواژههای فکری و معنایی اشعار فارسی اوج به کد

دهانبینی و گفهنان اکم بـر

اشعار وی کنک خواهد کرد بازننایی این گفهنانج عنـق نفـوذ فرهنیـی ایـران را در
کدورهای وزت بالکان در اروپا آشکار میسازد و زمینهساز گرایت محققـان بیدـهری
برای بازاندیدی و مطالعات تطتیقـی در ریدـههـاج عوامـل و سـطوث اثرگـذاری زبـان و
ادبیات فارسی در دهانج بهویژه وزت ادبی بالکان میشود
 .0-0پیشینة تحقیق

استعارة مفهومی در نظام فکری نعیم فراشری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 080

تاکنون در وزت مطالعات تطتیقی ایران و بالکانج پژوهتهای قابل تـودهی انجـار
ندده استج دز چند مقاله ازدنله مقالة «صوفیان و عریقتها در منطقة بالکان» ()1983
نوشهة مهدی عاهری و سعید هاشنینسی در مجلة پژوهتهای منطقـهای؛ مقالـة «تـأثیر
زبان فارسی در زبان صرب و کروآتی» ( )1989نوشهة محنود فهـو یج چـاپ شـده در
مجلة نامة فرهنیسهان و مقالة «پیدایت و رواج ادبیات فارسی در آلتانی» ( )1939نوشـهة
عتداهلل ردتی و هنکاران با این الج اغلی پژوهتهایی که به نفوذ و گسهرن زبان و
ادبیات فارسی در قلنرو عثنانی پرداخههاندج گاه و بیگاه به ـوزت دیرافیـایی سـلطنت

عثنانی در کدورهای منطقة بالکان اشاره کردهاند؛ مانند کهاب زبـان و ادب فارسـی در
قلنرو عثنانی ( )1936نوشهة محندامین ریا ی و کهاب عناصر فرهنـگ و ادب ایرانـی
در شعر عثنانی ( )1989تألی

شادی آیدین یا فرهنگ ایران در قلنرو ترکـان عثنـانی

( )1996نوشهة عتدالکریم گلدنی در باب تأثیر زبان و ادبیات فارسی در کدـور آلتـانی
و شعرای فارسیگو و فارسـیدوسـت آن کدـور نیـز پـژوهتهـایی در ایـران صـورت
گرفهه است؛ ازدنله آن تحقیقـاتی اسـت کـه در معرفـی آثـار و اشـعار نعـیم فراشـریج
بزر ترین شاعرج ادیی و سیاسهندار پارسیدان آلتانیج انجار شده است عتداهلل ردتی
یکی از آن پژوهدیران است که در پایاننامة کارشناسـی ارشـد خـود بـا عنـوان «نعـیم
فراشری و ادبیات فارسی» ( )1981به معرفی نعیم فراشـری پرداخهـهج هنونـین از رسـالة
دکهری خود را با عنوان «بررسی و تحلیل تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر زبـان و ادبیـات
آلتانیایی» ( )1931دفاع کرده اسـت در ردت مقـاالت نیـز عتـدالکریم گلدـنی نیسـهین
کسی است که در ایران بـا نیـارن مقالـة «نعـیم فراشـری شـاعر پارسـیگـوی آلتـانی»
( )1990در مجلة خرد و کوشتج به معرفی نعیم فراشری و آثـارن روی آورده اسـت
پس از آن میتوان از مقالة «تـأثیر ناسـة سـینی در فرهنـگ مـردر آلتـانی» ()1981؛
نوشهة زهرا کدخدا مزردی و مقالة «محند نعیم فراشـری شـاعر پارسـیگـوی و مهعهـد
آلتانیایی» ()1989؛ نوشهة علیمحند پدتدار نار بـرد بـا ودـود آنکـه بـه سـتی نقـت
درخدان نعیم فراشری در گسهرن زبـان و ادبیـات فارسـی در آلتـانیج محققـان ایرانـی
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بیدهری امکان دارد به تتیین خصـای

سـتکیج زبـانیج باغـیج فکـری و ایدـان روی

آورند؛ اما تتیین سرچدنههای فکری نعـیم فراشـری و کدـ

نمـار فکـری و محـوری

اندیدههای ایدانج به شـناخت بیدـهر افکـار او و نقـت مانـدگارن در پیونـد معرفهـی و
معنوی ایران و آلتانی کنک میکند بازشناسی نمـار زیتـاییشـناخهی و اندیدـیانی بـه
کنک زبان از عریق کاربست نمریة اسهعاره مفهومیج رویکردی تازه در پـژوهتهـای
باغی در ایران است که در اینباره مقاالتی مهعددج مانند «تتیین شناخهی عـرثوارههـا و
اسهعارههای رکهی در شعر مسافر سهراب سپهری» ( )1931نوشهة زهـره نیـکسـیر یـا
مقالة «بررسـی اسـهعارت مفهـومی در ـربالنثـلهـای فارسـی» ( )1930نوشـهة محنـد
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

ر ایی و نردس مقینیج منهدر شده است
 .0-0چارچوب نظری تحقیق

دسهار ا ر به شیوت توصیفی -تحلیلی بر رهیافت هرمنوتیکی هیـرن 1و اسـهعارت

مفهومی لیکاف و دانسون 2پایهریزی مـیگـردد هیـرن بـا انهقـاد از رویکـرد تـأویلی

گادامر-3که اساساً به هیچ تأویل قطعی و نهایی در مهن باور نداشت -بیـان داشـهه اسـت
که «وظیفة تأویلکننده این است که منطق مؤل ج دانسهههای فکـری او و دهـان وی را
بازشناسد» (به نقل از پور سنج  )646 :1930وی تنهـا فهـم درسـت و معهتـر را تـأویلی
میداند که مهن را بر سی معنای خودن و قصد مؤل

از آفـرینت مـهنج تفسـیر کنـد

(هنان« )940-946 :انهقال معنا بهمثابة فرایندی در آشـکار ننـودن معـانیای اسـت کـه
مؤل

مهنج نیت کرده است» (هنان )946 :بنابراین بـرای کدـ

نیـت مؤلـ ج محقـق

باید تان کند معنای گوهری مهن را از رهیذر تحلیل معنای لفمی مـهن و تناسـی آن
با ندانههای بیرونی مـرتتط بـا مؤلـ ج دریابـد و انهقـال دهـد از ایـن روج رویکـرد ایـن
پژوهت را میتـوان ناشـی از هنـین گـزارههـای اساسـی نمریـة هیـرن در هرمنوتیـک
دانست
1.Erick D. Hirsch
2.Lakoff & Johnson
3.Gadamer
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اما اسهعارت مفهومی 1مورد نمر لیکاف و دانسـونج «درک امـور انهزاعـی بـر اسـان
امــور عینــی و محســون یــا درک امــور ذهنــی بــر اســان تجربــههــای زیســهی اســت»
( )Lakoff, Johnson, 2003: 271-272ب ـه عقیــدت آن دوج «نمــار مفهــومیِ
هرروزت ما که بر اسان آنج فکر و عنل میکنیمج ماهیهی اساساً متهنی بـر اسـهعاره دارد»
( .)Ibid: 3مطابق این دیدگاهج نمار اسهعاری زبانج محصول تجـارب و شـناخت مـا از
زندگیج محیطج ادهناع و است؛ یعنی اسـهعارههـایی کـه شـاعر یـا ادیـی مـیسـازدج
پیوندی تنیاتنگ با تجارب شیصی و ذهنیات خود او دارد التهه این بـدان معنـا نیسـت
که هنرمند هنواره به مفاهیم اسهعاری که میسازدج آگاه استج بلکه گاه این اسهعارههـا
به شکل ناخودآگاه در ذهـن ضـور دارنـد و در زبـان تتلـور مـییابنـدج در ـالی کـه
هنرمند نستت بدان آگاهی ندارد؛ زیرا ملکة ذهنی اوست و خواه ناخواه بر اسان هنـان
نمار الیوسازیج مفهـورسـازی و تصویرسـازی مـیکنـدج اگرچـه ایـن ناخودآگـاه هـم
برساخهة هنان تجارب و ستک اندیدـیدن و افـق انهمـارات هنرمنـد اسـت (.)Ibid: 5
اگر به قول وییوتسکی 2در کهاب اندیده و زبان توده کنیم که «هرکلنهج عـالم صـییر
شعور انسانی است» (وییوتسکیج)061 :1911ج اسهعاره نیز به این اعهتارج محنلـی بـرای
بازننایی آگاهیهای ذهنی و تجارب شـناخهی شـاعر در زیسـتبـور فرهنیـی خـویت
است اسهعاره از ایـن منمـرج «نـوعی فرمـولبنـدی و ابـزار شـناخهی اسـت؛ ابـزاری کـه
بازننایی خاص از دهان را در ذهن پدید میآورد» (وییوتسکی بـه نقـل از قاسـمزادهج
)110 :1913
نمریة اسهعارت مفهومیج خاسهیاه سـنهی فهـم اسـهعاره را -کـه بنـای آن بـر شـتاهت
است -دگرگون میسازد و بیت عندت نمار فکری و ذهنـیج اخاقـی و را اسـهعاری
میداند در این دیدگاهج «اسهعاره را مجنوعهای از تناظرها (نیاشتهای مفهـومی) بـین
دو قلنرو مفهومی دانسـهه انـد کـه یکـی از ایـن دو قلنـرو را متـدگ و دییـری را مقصـد
نامیدهاند قلنرو متدگ به ساخهنندی و فهم قلنرو مقصـد و اسـهدالل دربـارت آن کنـک
1.The conceptual theory of metaphor
2.Vygotsky
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میکند» ( )Lakoff, 1993: 206-207به عتارت دییرج در این نوع اسهعارهج منطق
و ساخهار ذهنی فرهنگ و زبان متدگج متنای فهم ساخهار و فرهنگ زبان مقصد میشود
اگر توده داشهه باشـیم کـه «اسـهعارههـای شـناخهی یـا مفهـومیج برخاسـهه از درک
تجسمیافهة ماج تجربة ضور فیزیکـی مـا در دهـان هسـهند» (بـه نقـل از فـریننج :1936
)086ج درک ما از اسهعارهج مهأثر از موقعیت مکانی است کـه در آن قـرار گرفهـهایـم یـا
زیسههایم؛ مثاً وقهی گفهه میشود« :در شرایط مطلوبی هسهیم»ج تجربة زیسهی خود را بـا

نوعی اسهعارت ظرف 1بیان کردهایم یا آنگاه که گفهه شود «او گاندیج کدـور ماسـت»ج
بنا بر اعاعات تارییی و مدابهتهای تجارب زیسهی خـود بـا آن اسـهعارهسـازی شـدج
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پس اسهعارهج بیدی از نمار مهعارف اندیده و زبان را تدکیل میدهـد (لیکـافج :1936
 )198اینکه گفهه شود «رابطة ما به یک کوچة بنبست رسیده است»ج اشـارت ـننی بـه
عدقی است که در قالی سفر مفهورسازی شده و گویای این است که عدـق مـا دییـر
ادامه نیواهد یافت یا دییر قادر به ادامة چنین عدقی نیسهیم (ر ک :هنـان)160-161 :
اسـهعارههـا در نیــاه لیکـافج گــزاره نیسـهند؛ بلکــه نیاشـتانــد؛ «یعنـی مجنوعــهای از
تناظرهــای مفهــومیانــد نیاشــت عدــق بــهمثابــة ســفرج مجنوعــهای از تناظرهــای
هسهیشناخهی است که مدیصههای تناظرهای معرفتشناخهی با نیاشت دانت مربـو
به سفرج بر دانت مربو به عدق تعیین میگردد» (هنـان )169 :سـفرج قلنـرو مفهـومی
متدگ و عدقج قلنرو مفهومی مقصد است «اسهعاره صرفاً مو وعی زبـانی نیسـت؛ بلکـه
مو وعی است مرتتط با اندیده و خرد زبان دنتة ثانوی دارد نیاشتج بنیـادین اسـت؛
از آن دهت که اسهفاده از زبان قلنرو متدگ و الیوهای اسـهنهاج را بـرای مفـاهیم قلنـرو
مقصــد ترغیــی مــیکنــد» (هنــان )161 :اســهعارت مفهــومیج گــاه در غالــی تدــیی
(انسانپنداری) پیکربندی میشود در کل باید توده داشت که ایـن رویکـرد اسـهعاری
تنها ویژت زبان نیست؛ بلکه به وزههای ذهنی و فرهنیی نیـز معطـوف اسـت و بههـر از
رویکردهای دییر در شناخت و ستک و ذهن افرادج کارایی دارد
1.Container metaphor

استعارة مفهومی در نظام فکری نعیم فراشری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 083

 .0بحث اصلی
 .0-0مفهوم جاندارانگاری و مردهانگاری عالم هستی
اعهقاد به شعور کیهانی عالم هسهیج برآمده از ن

صریح قرآن (سـورت اسـرا ج آیـة

 )66است و مدار اندیدیانی عرفان اسامی نیز بر هنـین گـزارت اسـهعاری «عـالم مـادهج
داندار و در ال تستیح خداوند است»ج اسهوار است؛ بهگونهای که هی شـعرایی مثـل
سعدی را مهأثر ساخهه تا با نیرن کامی -عرفانی بدان اشاره کند:
به ذکرن هرچه بینی در خرون است

دلی داند درین معنی که گون است

نه بلتل برگلـــت تســتیح خوانیـســت

که هر خاری به تسـتیحت زبانیــست
(سعدیج )14 :1919

«در نیرن اشراقی شعرا و عرفای ایرانیج نمار عالم و هنة ادزای آنج زنـده و پویـا
هسهند و در دایرت آفرینت تکوینی خویتج در مسیر کنالی که خداونـد تعیـین کـردهج
در رکتاند؛ از این روج به ذکر و تستیح خالق خویت مدیول هسـهند؛ چنـانکـه ایـن
معنا بهخوبی در نمرگاه موالنا بازتاب داده شده اسـت در اشـعار موالنـا بـین عتیعـت و
ماورای آنج نهتنها انفکاک و تقابلی ودود نداردج عتیعتج مرتتـهای از مراتـی هسـهی و
تعین آن است که در پیوندی عولی بـا یکـدییر بـه تکامـل هسـهی نمـر دارنـد» (ر ک:
قتادی و قاسمزادهج )199-196 :1934
دنله ادزا در تحرک در سـکون

نـاعقـان کانـا الیـه رادعــون

ذکر و تســتیحات ادــزای نـهان

غلیلی افکنــد اندر آسنــان
(موالناج )649-646/9 :1913

ما سنیعیم و بصیریم و خوشــیم

با شـــنا نامــحرمان ما خامدیم

چون شنا سوی دنادی میروید

محرر دان دنادان چون شوید

از دــنادی عــالم دانها رویـد

غلیل ادــزای عالــم بدــنوید

فــان تســتیح دنادات آیـدت

وســـوســه تأویـلها نربایدت
(هنان)936/9 :
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عطار پیتتر از موالنا این یـات و شـعور کیهـانی را بـه کنـک صـنعت تدـیی
(انسانانیاری) و آنینیسم (داندارانیاری) بهخوبی ترسیم کرده است:
میزند چرخ آسنان از شوق این

مــینینـــجــد در هــنه روی زمین

از پی گــردت زمیـن را هر زمان

دست مانده استج از دعا بر آسنان

رعد را تســتیح آورده به دــون

آب بُــرده بَــرقت آورده خــرون

دنلة گــلهای رنــیارنگ پاک

میفــروریزد ز شــوق تو به خـاک

دفهر گل بین که میخواند به ق

ـند توج پـر زر دهـانج از هر ورق
(عطارج )109 :1988
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اما در تفکر انسـان مـدرنج خردمـداری افراعـی و دوری از اصـالت دادن بـه امـور
فطرت و عرد تفکر شهودیج مودی شـد دیـدگاهی کـه نمـار عتیعـت را دـز تـودهای
بیدان و ایسها و مانعی برای رسیدن به تعینات و اصل لـذت انسـانهـا چیـزی بـه شـنار
ننیآوردج دای باورمندی به شعور معنادار هسهی را بییرد این دهـاننیـری ددیـد بـا
افسون اسطورهزداییج عنیقتر میگردد؛ زیرا مهمتـرین رکـن اندیدـههـای اسـطورهای
داندارانیاری هسهی و نفی اسطورهج مصادف با غفلت از کارکرد عرفانی اساعیر است
شنان اثتاتگرا2ج مندأ شکلگیری اسطوره را «داندارانیاری» 3میدانسـت
ِ
تایلورج 1قور
(کاسیررج)069: 1981؛ یعنی انسان ابهدایی معهقد بودج نیرویی در هنـه عتیعـت یـا امـور
دریان دارد که دان و هنزاد آن است هرگونه رکتج از ضور یا غیتت آن دان یـا
هنزاد کایت میکند؛ پس برای آنکه بر مماهر عتیعت چیره شوندج باید دان یا هنزاد
اشیا و پدیده ها را موافق خویت گردانند تابوج نذرج قربانی و هنیی برای ایـن توافـق
بود (ر ک :ینرانج)9 :1986ج چنانکه اعهقاد به «مانا»ج یعنی نیروی یـاتی دینـامیزر –
که در نزد اقوار بدوی عنومیت داشت -ناشی از هنین بـاور بـوده اسـت آنهـا معهقـد
بودند «یک قدرت ساکت و نـامعلور در هـر شـی مودـود اسـت و خاصـه شـتیه یـک
1.Tylor
2.positivist
3.Animistic
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نیروی مافوق عتیعی است که به خودی خود دارای فعالیت و مافوق قوت یاتی مودـود
در اشیاست و بهوسیلة اشیاص معین یا در ودود اشیای زنده و مهحرک ظاهر مـیشـود
و دارای این خاصیت است که میتوان آن را از اشـیای دامـدج بـه افـراد دانـدار منهقـل
ساخت یا از یک شی

به شیصی دییر سرایت داد یا باالخره از اشیاص دانـدار بـه

اشیای دامد بازگرداند» (نانج )16 :1984
از این روج انحراف اسطوره از کارکرد مطلوب و ظاهر شدن در ننودهای ویرانیـرج
ناشی از ناآگاهی یا غفلت از ماهیت و کارکرد اسطوره در دامعة انسـانی مـدرن اسـت
به قول میرچا الیاده« 1اسطوره هنواره در دامعه عنل میکندج خواه دامعـه از آن آگـاه
باشد یا خیر انسان مدرن چون از اهنیت نقدی که اسطوره در زندگیان ایفا مـیکنـد
دییر آگاه نیستج از این روج اسطوره بیدـهر در شـکل منحـرف عنـل مـیکنـد؛ ماننـد
ظهور دنتت فاشیسم در اروپا که شکوه و فیرننایی و برتریدویی را به مـدد شـناری
از ننادها و اسطورهها و آیینهای کهنج پدیدار سـاخت» (بـه نقـل از پور سـنج :1930
 )616اسطورهها بازننودهای بازمانده از تجربیات نیسـهین و تـانهـای ذهنـی انسـان
بدوی است که به شکلهای پیویده و متهم در ناخودآگاه دنعی بدر انتاشهه شدهانـد و
به ستی هنین تعلق به ناخودآگاه است که دائناً ضور دارند و بازآفرینی میشـوند از
خاصیت اساسی اندیدههای اسطورهایج باورداشهن یات یا زنده بـودن دهـان پیرامـون
است روشن است هنین خودفراموشـی از نقـت داندارانیارانـة هسـهی –کـه ناشـی از
افسون اسطورهزدایی در دورت روشنیری و مدرن است -مودی رویکرد میربانة انسان
به عتیعت و مردهانیاری آن شده است بدرج «نهتنها به انییزت مسائل اقهصادیج بلکـه بـه
ستی راز و رمزی که بازماندت مسهقیم رابطة رو انی و معنـوی روزگـار قـدیم در برابـر
عتیعت بوده استج خواهان سلطه بر عتیعت است» (نصرج )16 :1981؛ تاشی کـه گویـا
قصد آن بیدهر معطوف به کسی شأن انسانی بودهج غافل از اینکـه بـه هنـان انـدازه کـه
انسان تصور پیروزی بر عتیعـت داردج شکسـتخـورده اسـت؛ زیـرا بـه هنـان نسـتت از
1.Mircea Eliade
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عتیعت (سرشت) خویت دور شـده اسـت (ر ک :ا نـدیج « )194-199:1981مسـئلة
تیریتی که فناوری برای محیط زیست به بار آورده استج بحران زیستمحیطی و مانند

آنج هنــه از بینــاری 1یــا نســیان ناشــی مــیشــود کــه متهابــه انســان مهجــدد و هنونــین
پسامهجدد است انسان مهجدد قیقهاً فرامون کرده که کیست او که در اشـیة دایـرت
ودود خویت به سر میبردج به شناخت و داندی دربارت دهان دست یافهه اسـت کـه بـه

لحاظ کیفیتج بسیار سطحیج ولی به لحاظ کنیج اعجابانییز است او تصویر ظـاهری
و سطحی خویت را بر عالم فرا افکنده استج سپس با دسهیابی به ایـن شـناخت ظـاهری
از دهانج بر آن شده تا تصویری از خویت را بر متنای هنین شناخت ظاهری بازسـازی
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کند انسان دسهیون مجنوعه هتو هایی شده است و در اثر آنج عی یک سیر نزولـی
در میانة تصویری از خویت و عالم پیرامـونت کـه هرچـه بیدـهر ظـاهری شـدهانـدج در
نوسان بوده و به عـور روزافـزونج هـم از مرکـز اصـلی ودـود خـویت و هـم از محـیط
کیهانی خود فاصله گرفهه است» (نصرج )04 :1989
 .0-0گذری بر زندگی و سرچشمههای اندیشة نعیم فراشری

از یک سوج بیت از نیم قرن پیتج مجنوعههایی از ادبیات فارسی هنوـون بوسـهان
و گلسهان سعدیج گزیدهای از شاهنامه فردوسی و رباعیات خیار در سرزمین بالکـان بـه
شکل خوددون تردنه و چاپ شدهاند و از دییر سوج از سالها پیتج «اسارج قتـل از
تصرف بالکان توسط عثنانیها به این منطقه راه یافهه بود و متلیان فرق میهل

صوفیهج

مانند مولویهج نقدتندیه و بکهاشیهج زمینة اسارگرایی را فراهم کرده بودند و در ادامه بـا
تصرف بالکان توسط عثنانیها گـرایت بـه اسـارج شـدت بیدـهری یافـت» (عـاهری و
هاشنینسیج  )69-66 :1983آسیای صییر از دیرباز مأمن صوفیان بود؛ زیرا صـوفیانی
که از چنگ میوالن میگرییهندج آنجا را امنترین نا یه برای ادامـه زنـدگی و تـروی
عقاید خود میدیدند (ریا یج )08 :1936؛ چنانکه امثال خاندان موالنا پـیتتـر بـه آن
مناعق مهادرت کرده بودند
1.Amnesis
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سرزمین آلتانی و کوزوو تا دهة نیست قرن بیسـهم مـیادیج بیدـی از امپراعـوری
عثنانی بوده است و ساکنان آن از عریق ترکان (عواملج کارگزاران و سـربازها) اسـار
و اشعار فارسی و زبان و ادب ایرانی میآموخهند و این امرج کنکی شایان به ادامة رواج
زبان فارسی در آن دیار میکرد و از عریق این زبـان بـود کـه آمـوزههـا و آرمـانهـای
فرهنگ شرقی و اسامیج تأثیری غیرقابل انکار بر آلتانیاییها از خود بر دای گذاشـت
فهو ات عثنـانیهـا در شـته دزیـرت بالکـان و اروپـاج زبـان و فرهنـگ ایرانـی را در آن
سرزمین منهدر کرد در دورت عثنانیج زبان علمج الهیات و شـریعتج عربـی بـود و زبـان
اداریج زبان ترکی و زبان فارسیج زبـان ا سـان و اندیدـه و مدـوق اهـل ذوقج هنـر و
فرهنگ دراین باره آمده است« :با ورود ترکان عثنـانی بـه بالکـان در قـرن چهـاردهم
میادیج زبان و ادبیات فارســی هم وارد این منطقه شــد زبان فارســـیج زبان فرهنـگ
و ادب دربار امپراتوری ترکان عثنـانی بـود و در دســــهیاه کومـت عثنـانیج کـم
رســانة فرهنیی قدرتنندی را داشــت این زبان توانســت در پرتو محهوای فرهنیـی و
هنری ان نفوذ فرهنگ شرقی را در تصرفات عثنانی گسهرن دهد و برای نمار سیاسی
عثنانیج پدهوانة کارآمدی گردد و در میان روشنفکران و اندیدنندان قلنرو زیر سـلطة
ترکانج شیفهیان بسیار یابد از این روج آموزن زبـان فارسـی در بالکـان رواج یافـت و
فرهییهیان و روشـنفکران بالکـانیج آشـنایی بـا آن را نـوعی فضـل شـنردند (فهـو یج
« )88 :1989امپراعــوری عثنــانی در دورت اوج گســهرن خــود در ســدههــای دهــم و
یازدهمج سالیان درازی بیتهایی از شتهدزیرت بالکـان و نـوا ی دنـوب شـرقی اروپـا
(کدــورهای آلتــانیج یوگســاویج یونــانج بلیارســهانج رومــانی و مجارســهان) را تــا
دروازههای وین در تصرف داشت در این سرزمینها زبان فارسیج میان ترکانی کـه بـه
آن نوا ی مهادرت کرده بودند یا بومیانی که اسار را پذیرفهه و در سازمانهای دولهی
قتــول خــدمت کــرده بودنــدج رواج داشــت عثنــانیهــا بــه محــر تســییر هــر نا یــة
مسیحیندینج کودکانی را از آنجا به اسهانتول میبردند و مودتات تعلیم و تربیت آنهـا
و آشناکردندان را با زبان ترکیج زبانهای فارسی و عربی-که اسان زبان ترکـی بـود-
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فــراهم مــیســاخهند» (ریــا یج  )091 :1936در کنــار ایــن مــواردج تأســیس مــدارن و
مکهیخانههاج خانقاهها و کهابیانـههـا از سـوی وزرا و والیـان تحصـیلکـرده در قلنـرو
عثنانیج خود عاملی برای گسهرن و نفوذ لیات فارسی و فرهنـگ و ادب فارسـی بـود
(هنان )091 :با نفوذ روزافزون اندیدههـای صـوفیانه در نـوا ی میهلـ

بالکـانج زبـان

فارسی گسهرن بیدهری هم یافت؛ زیرا در مدارن و خانقاههای عثنـانیج زبـان فارسـی
آموخهه میشد و فارسـیج زبـان بـینالنللـی فرقـههـای میهلـ

صـوفیه بـود برخـی از

زیتاترین و عالیترین تجلیات «و دت مهعالی ادیان» در اشعار مهصوفه ایرانی از عطار و
موالنا تا هات

اصفهانیج یافت میشـود (نصـرج  ) 94:1983بیـان چنـین آمـوزههـایی و

سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

بروز ا ساسات و عواع

صوفیانه به زبان فارسی برای فرقههای میهل

صوفیهج اصلی

پذیرفهه و مقتول میننود
یکی از آن فرقههای تصوفج فرقة بکهاشیه بود «عریقت بکهاشـی در قـرن هجـدهم
توسط پادشاهان آلتانی به آن کدـور راه یافـت در سـال 1804ر سـلطان محنـد سـورج
قدون ینی چری را در عثنانی منحل کرد و بیدهر آنها که از پیروان بکهاشـی بـه شـنار
می رفهندج به آلتانی مهـادرت کردنـد و از ایـن راهج بکهاشـیه در آلتـانی توسـعة زیـادی
یافــت کــه بعــدها هنــین پیــروان بــرای آزادی و اســهقال کدـــــور آلتــانی دنییدنــد»
(گلدـــنیج )99 :1990این شعرگویی پیروان مکهـی بکهاشـیه کـه از قـرن پـانزدهم در
آلتانی آغاز شده بود و در قرن نوزدهم به اوج خود رسیدج تا سال  1366مـیادی بـه راه
خود ادامه داد (کدخدا مزردیج )160 :1981
مرکز اصلی گسهرن زبان و ادبیات فارسی در آلتـانیج روسـهای فراشـر و تکیـه بابـا
نصیی فراشری بود (ر ک :پدتدارج  )196 :1989در دهکدت کوچک فراشر یا فراشار
در شهر یانیة آلتانیج خانوادت دانتدوست و عالمپرورِ سامیها یا فراشریهـا داییـاهی
کمنمیر دارند شنسالدین سامی-کـه از نوابـغ بردسـهه و از نامـدارترین داندـنندان و
ادیتان عثنانی در کدور آلتانی و متدع الفتای آلتانی و مؤل

دسهور آن زبـان بـود -بـه

زبانهای ترکیج فارسـیج عربـیج یونـانی و فرانسـوی تسـلط داشـت و هنـراه دو بـرادر
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خویتج عتداهلل سنو (عتدل بیگ) و نعیم در پایهریزی اسهقال آلتانی تان مـیکـرد
(ریحانیج )099-090 :1936؛ اما در این میانج نعیم فراشـریج از معـروفتـرین شـعرای
آلتانی در دورت تجدید یات ادبی و فکـری (قـرن نـوزدهم) در آلتـانی اسـت بـهعـور
کلیج  00کهاب اصلی(چهار کهاب به زبان ترکیج یکی بـه زبـان فارسـیج دو کهـاب بـه
زبــان یونــانی و  19کهــاب بــه زبــان آلتانیــایی) از وی بــه دــای مانــده اســت او را از

پایهگذاران غزل زبان آلتانی هم دانسههاند کـه مجنوعـة اشـعار دامـداری و کدـاورزی
( )1884را به این ستک سرود
در باب سرچدنههای اشعار نعیم فراشریج «دو نکهه گفهنی اسـت :نیسـت اینکـه او
از بکهاشیهای آلتانی بوده و در اواخر قـرن نـوزدهم کـه اندیدـة ناسیونالیسـم در اروپـا
اوج گرفهه بود و اقوار ساکن مهصرفات عثنانی در بالکان در دـون و خـرون کسـی
اسهقال ملـی خـود بودنـدج دوانـان و روشـنفکران بکهاشـی در آلتـانی واقعـة کـربا را
الهــاربیــت متــارزات ملــی خــود مــیدانســهند و بــا بیــان ســهنیریهــای بنــیامیــه بــه
بیدادگریهای بییانیان ترک عثنانی نمر داشهند دور اینکهج شعر نعـیم در عـین ـال
که تحت تأثیر شعر عرفانی فارسیج میصوصاً مثنوی مولوی استج تییات شـاعرانة او
از یک عرف از فرهنگ آلتانی ندانههایی دارد و از عـرف دییـر از ادبیـات زبـانهـای
اروپایی تأثیر پذیرفهه است در سـین او اگـر زبـانج نـاهنواریهـایی داردج امـا معـانیج
لطی

و نوآیین است و تکرار مضامین سنهی شعر فارسی نیست» (ریا یج )096 :1936

باید افزود تأسـ ی و تتعیـت نعـیم در اشـعار فارسـی و آثـار ناسـی خـودج از ادبیـات و
فرهنگ اروپایی بسیار اندک و ناچیز است و بهسیهی میتـوان ایـن اثرپـذیری را ندـان
داد نمار اندیدیانی نعیم در دیوان تیـیاتت منطتـق بـر آمـوزههـای اسـامی -ایرانـی
است محوریترین اندیدة نعیم فراشری در اشعارنج مفـاهیم عرفـانی و اخاقـی اسـت
که مهأثر از آموزههای صوفیانة بکهاشیه در سراسر دیوانت درج شده اسـت درآمییـهن
نمریة عرفانی و دت ودود با مضامین رمانهیسم اروپاییج بـه اشـعار او بُعـدی انسـانی و
فلسفی داده است (فرمندج  )161 :1918پرداخت همزمان فراشری به عرفـان و سیاسـت
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در زندگیج گواه انهیـاب آگاهانـة اوسـتج هنـان نکهـهای کـه بایـد در عرفـان واقعـی
دستودو کرد و آن پیوند ناگسسهنی عرفان اسامی با سیاست و مسئولیت مدنی است
که عارف در کنار خودسازی بـدان مهودـه اسـتج بـه عتـارت دییـرج تربیـت و تعـالی
اخاقی و معنوی دامعه بهویژه اینکه نعیم فراشری به اذعـان خـود هـدفی دـز بیـداری
ملی و تقویت هویت ملی نداشهه اسـتج مـدار هویـت ملـی را بـا معرفـت شـیعی کامـل
میدانست؛ از هنین روج در کنار پرداخت ناسی به تاریخ قیار اسـکندربیکج قهرمـان
اسهقال آلتانی از سیطرت کنونیسمج ناسـة کـربا را بـه آلتـانی مـیسـراید کـه تقریتـاً
معادل شاهنامه فردوسی در ادبیات فارسی اسـت ناسـة شـورانییز کـربا خطـاب بـه
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

فرشههای است که از دانی خداوند به زمـین مـیآیـد و داسـهان فادعـة کـربا را بـرای
شاعر توصی

مـیکنـد (گلدـنیج )96 :1990تأکیـد و تنرکـز نعـیم فراشـری بـر بیـان

ناسی قهرمانیهای اسکندربیک در راه اسهقال و عزت آلتانیج از نعیمج شاعری ملـی
ساخهه است وی با نوشهن تاریخ اسکندربیک و سرودن ناسة کـربا پایـهگـذار شـعر
ناسی آلتانی شد؛ چنانکه آثار نمـم و نثـر او در مهـون ابهـدایی بـهعنـوان شـاعر ملـی
تدریس میشود (کدخدا مزردیج  )164 :1981با این الج گرایت فراشـری بـه شـعر
فارسیج قیقهی دییر را آشکار میکنـد و آن اینکـه «اشـعار فارسـی نعـیم فراشـری در
غرب و محند اقتال الهوری در شرقج گویای این واقعیت است که زبان و شعر فارسـی
تا اوایل قرن بیسهم در منطقة وسیعی از دهانج از شته دزیرت بالکان تا شته قـارت هنـدج در
سطح مقدماتی و عالی رواج داشـهه اسـت و وسـیلهای مـؤثر بـرای پیونـد افکـار و بیـان
اندیدههای سینوران و ادیتان این وزت پهناور گیهی بوده است» (گلدنیج )96 : 1996
 .0-0باور داشتن به شعور کیهانی ،استعارة مفهومی دیوان نعیم فراشری
اگر با دقت در اشعار فارسی دیوان فراشری نیریسهه شودج یک نکهـة اساسـی بـیت
از هرچیز دییرج توده میاعی را دلی میکند و آنج بسامد فراوان و گسـهردت عتیعـت
و مماهر آن است بازتاب پربسامد عناصر عتیعیج مثل ماهج آفهابج زمینج آسنانج بهارج
شکوفهج گلج سـنتلج سـتزهج درخـتج دویتـارج عتیعـتج ابـرج آب یـاتج شـی و روزج

استعارة مفهومی در نظام فکری نعیم فراشری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 313

صتحج دریا و خود گواه این ادعاست هی اگر نیـاه پیرامهنـی بـهعنـوان مثنـویهـای
دفهــر تیــیات او بیفکنــیمج عتیعــت محــوری افکــار او آشــکارتر خواهــد شــد اســامی
مثنویهای او -که به نوعی بـر هنـین عناصـر عتیعـی اشـاره مـیکننـد -عتـارتانـد از:
آسنانج نوبهارج شکوفهج بلتلج ماهج زمسهانج آفهابج بر لی دوج زمـین و مـردرج بـه کنـار
دریا شیفهیی فراشری به عتیعت تا دی است که وی هی در سرودن مرثیههای خـود
–کــه در رثــای خــواهرج دخهــر و بــرادرن اســت -نیــز بیدــهرین تصــویرهای عــاعفی و
غنناکانة خویت را از عناصـر عتیعـت وار مـیگیـرد (نـک فرمنـدج 118 :1918ج 106ج
108ج 104و  )103گویا شاعر رسالت خود را عتیعتمحـوری و ابـاغ پیـار خداونـد از
زبان عتیعت میداند شاید از هنین روست که تیل

«بلتل» را برای خـویت برگزیـده

است تا همنوا با عناصر عتیعتج فریاد بلند هسهی و پیارآور عتیعت بیرونی باشد
درست است که مثنویهای فراشری برگرفهه از دنیای عینی و تجربیات زیسـهی وی
در عتیعت پرندا و خرر کدور خویت است؛ اما فراشری تنها بـه انعکـان عینـی ایـن
عناصر ننیپردازدج بلکه تان میکند ذهنیاتج باورها و ا ساسـات خـویت را بـر ایـن
تصاویر عتیعت تطتیق دهد اینجاست که تصاویر او رنگ و بوی امپرسیونیسهی به خـود
میگیرد آنوه به این تنرکزج یعنی تودـه و تکـرار عناصـر عتیعـت در دیـوان فراشـری
اهنیت می بیددج پرتو آموزه های عرفـانی و اخاقـی اسـت کـه بـر آن عناصـر عتیعـی
میافکند و به آنها یات انسانی میبیدد میاعی قرار دادن عناصر عتیعت و تدتیه و
اسهعارههای انسانمدارج بهویژه تدی

و تدیی

به آن عناصرج ماهیت نیـاه فراشـری

را به عتیعت برما میسازد ابیات زیر میتواند دلیلی بر این مدعا باشد:
نوبهارا! دلکــت و دــانپروری

دخــــهر نــازکتن و ســینینبری

روی خندان عتیعت روی توست

بوی باغ و بوی گلدن بوی توست

بوی یار آیــد مــرا از بــوی تـو

خـوی او باشد پدید از خــوی تو
(فرمندج )116 :1918

دــویــتــارا! دلنـــواز آواز تـــو

زار و راز و نـــاز و بــاز و تاز تو
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این دلم را گرچه محزون میکند

لیک باز آن زن مننون میکند
(هنان)106 :

از عناصر یا مؤلفههای اساسی اشعار فراشری که بازننودی از دهـاننیـری عرفـانی
اوســت و مــا را بــه یکــی از اســهعارههــای مفهــومی اساســی دیــوان تیــیاتت رهننــون
میسازدج عدق یا ی به عتیعت است فراشری با تنار ودود بـه عناصـر عتیعـت عدـق
میورزد؛ چنـانکـه ردگیـری ایـن دلتسـهیی در اغلـی مثنـویهـایت مثـلِ «آسـنان» و
«نوبهار»کاماً آشکار است؛ اما عدق او بـه عتیعـتج اسهحسـانی و اپیکوریسـهی نیسـتج
بلکه پرستهای هسهیشناخهی او با محوریت عتیعت و مماهر خرد وکان آنج هنیـی
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

در پی بازننود اسـهعارت اساسـی نمـار فکـریانج یعنـی تقـدن بیدـیدن بـه عتیعـت و
نیریسهن به نقت عتیعت در کارگاه هسهی است از نمر او عتیعـت در نقـت مودـودی
ذیشعورج مطیع امر تکوینی خداست در چنین نیرشیج عتیعتج ممهر «تجلی افعالی» و
هریک خود ننودی از «تجلی صفاتی» خداوند است از این رو «عتیعت»ج بـزر تـرین
اسهعارت فراشری در بازننایی قدرت خداوند است و ندانه و ننادی که میتواند انسان را
به خدا و عمنت او رهننون سازد:
گر قیقت خواهی ای مرد خدای

این عتیــعت را هنــیدــه آزمـای

عارفانه یک نـمـر کــن در ســنا

تــا بــیــــابــی بــارگـاه کــتریـا

لیک ای کرر زمین خامون شـو

تــا به راز آســنان هــرگــز مرو

در دهان بر قطــرت آبـــــی نیــر

تــا در او بـیـنـی هـــزاران دانور

کنت یزدان به هردا ظاهر است

قـدرتت بر هرچه بینم باهر است
(هنان)163 :

هنانگونه که لیکاف و دانسون اشـاره کـردهانـدج شـاعر بـا اسـهعارههـای خـویتج
سطوث اندیدة خود را -که ناشی از تجربة زیسهی و شناخهی اوست -بازگو میکنـد بـر
هنین اسانج مد عای ما ایـن اسـت کـه فراشـری نیـز بـا ایـن کـاناسـهعارت شـناخهی و
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مفهومی خود زیسههج بنا بر هنان نمار اندیدیانی عرفانی خودج عتیعت را زنده و مـأمور
خدا و راهننای بازشناسی موقعیت انسان در هسهی میخواند:
میکند هــر در عتیــعت در دهان

راز خـود را شرث و اعان و بیان

گــه بیوید با زبــان قـیـل و قــال

گه به گفـهار مجســم گه به ال

رازهــا گــوید به گــل بــاد صـتا

بــلتــل شـــــوریده گوید با نوا

دنله مودودات و دنلة کائنات

میکنـند افدـای اسرار و نکات

ابر و باد و موج و بحــر و دـویتار

کـوهسار و مرغزار و ســتزهزار

آســنان و اخـــهران و ایــن و آن

سـتز گویند و فصیـح و ترزبان

بهــر آن ـــق داد دل را این زبان

تا بیـوید با وی این راز نهــان

این زبان را بدــنوید اربـاب علــم

محــــرمان راه و راز باب علم
(هنان)116 :

گویا فراشری به تناسی با فرمودت خداوند در آیة  66سورت اسرا «وَإِنْ مِنْ شَیْ ٍ إِلَـا
یُسَتِحُ بِحَنْدِهِ وَلَکِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْتِیحَهُمْ» و مطـابق بیـنت عارفانـة خـویتج هنـة عناصـر
عتیعت را زنده و در تصرف فرمان و در ال تستیح خداوند میداند فراشری به تتعیـت
از دسهیاه عرفانی شاعران بزر

عارف مسلکج چون موالنا دهان را پهنة تجلـی خـدا

(تجلی صفاتی) میداند که در عرصة آفرینت به و دت شهود میانجامد:
و این و آن

هر شکوفهج بوی و رنگ و شکـلدان

هر درخت و بار و بر

زمــرت مـــرغـان و آن آوازشــــــان

کائــنات و ــال و رمز و رازشــــان

ذکر و تسـتیح مــیکند یــــزدان را

خــون بیــوان این دفــهر ایــنان را

هرچــه بیند چدـــم بیتــاب بدـــر

نــور ایــزد هســت آنجــــا دلوهگر

قدرتــی بیســان و بیپایان و ــد

کنــهی بـیچــون :هم اهلل الصـند
(هنان)109 :

تأکید فراشری بر تناسی ادزای عالم و سازگاری عنلکـرد آنهـا در هسـهیج خـود
گواهی بر این نمار فکری است که معهقد است هنة عناصر هسهی از عتیعت بیرونـی تـا
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انسانیت انسانج در عنلکردی ساخهاری بازتابی از تجلی صفاتی خداونـد هسـهند؛ امـا از
منمر فراشریج مدعیان انسانیت و گرفهار در تعلقات دنیـایی -کـه بـه دـای چدـم سـرج
چدم سرشان را گدودهاند -درکی از این مفاهیم اسهعاری نیواهند داشت:
مینیابـــد راه او چدـم بدــر

زان که کوتاه است مردر را بصر
(هنان)163 :

بنا بر هنین دهانبینی است که فراشری میاعتان خود را از بیاعهنایی بـه عتیعـت و
دور شدن از فطرت انسانی بر ذر میدارد و معهقد است هرگونه فرییج دنـگ و ظلـم
و تعدی و خوی درندگیج مانع درک قیقت هسهی است و هی عناصر عتیعـت را بـه
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

دشننی و تقابل با انسانها میکداند از نمر فراشـریج عناصـر عتیعـت نـاظر بـر رفهـار و
افکار آدمیان و هنوون عتیعتج نناینـدت خداونـد و ضـور او در دنیـا هسـهندج دـرر و
خیانت و دنایت در برابر عناصر عتیعتج در قیقت هنان بیاعهنایی به و ـدت ودـود
و غفلت و غیتت از ضور خداوند در هسهی است؛ چنـانکـه در مثنـوی «مـاه» بـه ایـن
مفاهیم اشاره کرده است:
از کـجا میآیـی ای دخــت ســنا

با چنــــین تـاب و چنـــــین نـاز و ادا

چدم و دیدار و نیاهت دلتر اسـت

نورت از هر نور دییــــر بههر است

آمــده و بـاز رفـهـــه مــردمــــــان

تو هـــــــنی تابی هنیـدـه در دــهان

چند دیدی بر زمین دنگ و قـــهال

فهــــنه و آشـوب و انــدوه و مــال
گدهه گرگان را شکار

چند سقرا دیدهای مسنور و خوار

چــــند یوس

چند ملت دیــدهای در ایـن دـهان

گدـهه اکــنون ناپــدید و بیندــان

چند سولون و فاعون دیــــدهای؟

چـــند تینور لنگ و هارون دیدهای؟

چند دارا و ســکــندر دیــــدهای؟

چـــــند روسـوج چند ولـهر دیــدهای؟

چند هامون دیدهای چون کــربا؟

چـــنــد مــردان خــدا انـــدر بـــا؟

دیدهای دنـله وقوعـات دهـــــان

دنلـه ا ــوال و خصــوصات دهان
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تو هنی دانــــی هـنــه راز زمــان

غــــافـلاند اما گــروه مــردمـــان
(هنان)116 :

از منمر نعیم فراشریج مدکل عندت بدریتج دهالت یا آگاه نتودن بـه راز خلقـت و
عتیعت است رازناکی و تقدن عتیعتج بزر ترین اسهعارت خلقت اسـت و زیسـهن در
عتیعتج نیازمند خودآگاهی و هدیاری به قیقت ودود آن و خویدهن خـویت اسـت؛
در الی که انسان امروزیج قادر به درک و شناخت عتیعت نیست:
این هنه ادسار و ایـن ا کار چیست؟

کائـــنات بـی ســــر و انـجار چیســـت؟

میکند تفهیت ــال این صـــحوف

راز کــــنت آزمـــای این ــــروف

این هنه ادرار و این انوار چیــسـت؟

این هنه ادوار و ایـن اســـرار چیست؟

ای عتیـــعت! کُــنه تو مـردر نیافــت

گـــــرچه بســیار اندرین وادی شــهافت
(هنان)111-114 :

فراشریج خدم عتیعـت بـر آدمیـان را ناشـی از هنـین بـیتناسـتی و عجـز از درک
شعورمندی عتیعت میداند؛ از این روج در قالی اسهعارت «زمسهان» به مر

عتیعت و در

نهیجه انسانیت و اخـاق در عصـر ددیـد اشـاره مـیکنـد و بـه بیـان دردهـا و انهقـادات
خویت از آدمیان میپردازد:
ای دهان آیا چرا ویـران شــده است؟

دنــله عالم کلتة ا زان شده اســت!

نوبهار اکـنون کــجا رفــت از زمـین؟

از چه آفت گدـــت گیهی هنـونین؟

زرین رسـن در چــاه شــد

زان ســتــــی دــو و هــوا پر آه شــد

یوســــ

ســـوخــهه گویی ســرای مهــر و ماه

ز آتدـــــت مانـده است این دود سـیاه

دنله عالم هنــوو مرده سرد گدـت

یک کفن بینــم هنــی بر کوه و دشـت

مور و مرغان را چـــه شد کاندر میان

مـینتینم هــرگــز از ایدــــــان ندـــان

ناپــدیــد و تـار گدـــــــهه کـائنـات

باد صـــــرصــر میوزد از شـت دهات

پر ز دود آه و کیــن گدهه ســـــپهر

خدنناک و پر غضی گدهه است دهر

 301ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنکه بر کانون هـــنی بیــنم سـیـاه

دود آتـــــت نیســـتج آن آه است آه
(هنان)111 :

برای فراشریج وعن (زمین) ننـادی از عتیعـت اسـت و آن هـر دو خـود اسـهعاره و
تصــویری مجــازی از اســطورت «مــادر زمینــی» اســت در نمــر گــرفهن صــفاتی ماننــد
«داودانیی»ج از دلوههای هنین باورداشت اسطورهای است:
ای وعن! هنـواره مـا را دلـتــری

مــادری و خــواهــری و داوری

برترینی از هـنه ســــوی زمــیـن

بهــهرینی از هــنــه روی زمــین

مادرر هنواره رویت دیده اســت
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مادرر مرده اســت و تویی مادرر

عاقتت خاکت تنت پوشیده است
مــادر بیمـر

نیـــکو پیکــرر
(هنان)100 :

به ستی هنین نیاه زنا نه به عتیعـت اسـت کـه بـه عناصـر آنج صـفات یـا خصـای
اسطورهایج مثل خصلت «زایایی» میبیدد و ماهیت «مادرگیاهی» بدر را -کـه یادگـار
مدهرک اساعیر در نزد اقوار میهل

است -در اشعار خود مجسم میکند و میاعی را

در پیوندی بینامهنی با اساعیر قـرار مـیدهـد؛ چنـانکـه در داسـهان سـیاون 0و اسـطورت
آدونیس0ج مدی و مدیانه 0و بسیاری از اساعیر مدابه دهانج به ریدة مادرگیـاهی انسـان
اشاره شده است:
یک نیه کن بر مزار یار من

تا بروید سنتل و گل از کفن

تا بروید از گِـلم تازه گُـلی

تا بزایــــد ز اسهــیوانم بلتلی
(فرمندج )111 :1918

اعهقاد عنیق شاعر بر هنین تصویر اسهعاری بنیادین و نیرن اسـطورهای از عتیعـت
(پیکرت زنانه هسهی) است که هنواره عناصر عتیعـت را در اشـعار خـود بـا ممـاهر زنانـه
چون زیتایی اندار و سیناج لطافت و آرایت و هنراه میسازد:
نوبهارا! دلـکـت و دـانپـروری

دخـــــهر نـازکتن و ســینینبری

روی خندان عتیعت روی توست

بوی بــاغ و بوی گلدن بوی توست

استعارة مفهومی در نظام فکری نعیم فراشری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 300

بر زمیــن ما فــرســهادت خـــدا

دســهیــیـرت کــرد بهـر هـر گـدا

بوی یار آیــد مــرا از بــــوی تو

خوی او باشــد پدید از خــوی تــو
(هنان)116 :

تدتیه عتیعت به زن (مادر یا دخهر)ج خود بازگوکنندت وده مقدن و اسطورهای
است که عتیعت در نیاه فراشری دارد اگر عتیعتج ممهر و دلوت تجلی قدسی و
صفاتی خداست« :دنله مودودات و دنله کاینات /میکنند افدای اسرار و نکات»
(هنان )116 :و آدمی ننودار و آیینة صفات خدا و به قول فراشری «مردر است آیینة
ایزدننا» (هنان)101 :ج پس نستت ودودی عتیعت و هسهی آدمی یکی است و باید
رسالت انسان و عتیعت را یکی دانست و عتیعت را تنها ظرف بروز اسهعداد انسانی
برشنرد

 .3نتیجهگیری
محور اشعار فارسی نعیم فراشریج بر مدار عتیعـتگرایـی مـیچرخـد نیـاه وی بـه
عتیعــتج عناصــر و ممــاهر آنج اصــل زیســت دهــان تجربــی خــود او از یــک ســو و
الهارگرفهه از آموزههای اسامی و اخاقی فرقة بکهاشیه از دییر سو است بـرای درک
بوعیقای اندیدیانی و زیتاییشناخهی زبان شاعرانة فراشری و در نهیجه فهـم مـهن اشـعار
اوج چارهای دز توده به کانگفهنان اسهعاری در الفاظ اشعار او ودود ندارد فراشـری
با آگاهی از تتعاتی که بحران معرفهی غرب برای دهان به دنتال خواهد داشتج بـا الهـار
از نمار معرفهی شرقیج بهویژه آموزهها و دغدغههای فکری و عـاعفی عطـار و موالنـا و
تلفیق آن با تجربههای زیسهی خویت میکوشد با ایجـاد پرسـتهـای هسـهیشـناخهیج
پیار یاتی و کارگدای خویت را به زبان شاعرانهج بـهویـژه ظرفیـتهـای شـعر فارسـی
برای میاعتان بازگو کند
در نمار فکری و شناخهی او چنـد اسـهعارت مفهـومیج نقدـی یـاتی دارنـد؛ نیسـت
اینکه عتیعتج داندار است و به فلسفة ودودی خویت شعور دارد دور اینکـهج عتیعـت
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و عناصر آن هنراه انسانج ندانههای ودود و ضور تـار خـدای وا ـد و ممهـر تجلـی
صـفاتی او هســهند ســومین اســهعارت مفهـومی اشــعار او در پیونــد بینــامهنی و اســهعارهای
اسطورهای است و آن اینکه عتیعتج مادر انسان اسـت و انسـان چـارهای دـز محتـت و
دلسپاری به آن ندارد در این نیرنج نفی عتیعتج مصادف بـا نفـی ودـودی خـویت
است پیار محوری شعر ویج بازگدت به عتیعت و فطرت پاک انسانی است بـه اعهتـار
هنـین سـه کـاناسـهعارت مفهــومی اسـت کـه مـیتــوان بـر بنیادهـای فکـری فراشــریج
آبدیورها و افقهای ذهنی و هنری زبان شعری او دست یافت
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پینوشتها
 1ز خاکی که خون سیاون بیورد

به بار اندر آمــد درخهی ز گرد

نـیـاریده بر بـر ها چــــهـر او

هنی بوی مدک آمد از مهر او

به دی مَه ندـــــان بهــاران بـدی

پرســـهدــــیه سوگواران بدی
(شاهنامهج )0466 -0460 /161 :1986

 0آدونیسج زادت وصلهی پنهانی بود و از هنین رو با میالفت و تهدیـد پـدربزرگت موادـه شـد
میراج مادر آدونیس به ایزدان پناه برد و آنان او را به درخت «مر» تتدیل کردند و بعد از مدتی آدونیسج
از تنه درخت مهولد شد آفرودیت فرزند را به پرسفونه سپرد تا از او مراقتت کنـد و چـون پرسـفونه بـه
ستیِ زیتایی آدونیس شیفهه او شده و را ی به بازگرداندن او نددج قرار شد آدونیسج نینـی از سـال را
نزد آفرودیت و نینی را نزد پرسفونه و نیم دییر را هر دا که میخواهد باشد آدونیس تصنیم گرفـت
دو ثلث سال را نزد آفرودیت و یک ثُلث را با پرسفونه سپری کند او سرانجارج توسـط گـرازی کدـهه
شد و افرودیت از خون او گل شقایق را رویاند (گرانت و هنکارانج )64-69 :1936
« 9نطفة کیومرث روی زمین رییهه شد و از آن «مدی و مدیانه» (مهلی و مهلیانه) چـون ریواسـی
روییدنـد پـس از گیــاهپیکـری بــه مـردرپیکــری گدـهند و روان بـه مینــویی انـدر ایدــان شـد (فرنتــغ
دادگیج)81:1936
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 نصرج سید سین ()1989ج اسالم و تنگناهای انسان متجدّدج تردنة انشا اهلل ر نهیج چ0جتهران :دفهر پژوهت و ندر سهروردی
 ________ ()1981ج انسان و طبیعت :بحران معنوی انسان متجدد ،تردنة عتدالر یمگواهیج چ6ج تهران :دفهر ندر فرهنگ اسامی
 ________ ()1983ج سنّت عقالنی اسالمی در ایرانج تهران :صدرا نیکسیرج زهره ()1931ج تبیین شناختی طرحوارهها و استعارههای حرکتی در شعرمسافر سهراب سپهریج مجلة مطالعات زبانی و باغیج سال 3ج شنارت 11ج ص
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 وییوتسکیج ل ن ()1911ج اندیشه و زبانج تردنة تییاهلل قاسمزادهج تهران :فرهنیان- Lakoff, George & Mark Johnson (2003). Metaphors we live,2nd ed.,
University Of Chicago Press.
- Lakoff, George (1993). The contemporary theory of metaphor, in
Andrew Ortony, Metaphor and thought, 2nd ed., Cambridge
University Press.
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