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چکیده
میدانهای معنایی یکی از نظریههای اصلی در علم معناشناسی است .میدان معنایی به
مجموعه واژگانی گفته میشود که در معنا با یکدیگر مرتبط بوده و ذیل یک واژۀ عام قرار
میگیرند .به کارگیری این نظریه میتواند راهکاری برای تحلیل جهانمتن شاعر باشد.
نگارندگان در این مقاله برآنند تا با روش استنادی–تحلیلی و به کارگیری این نظریه ،ابیاتی
از خمریة ابن فارض را به عنوان نمونه تحلیل نمایند .در تحلیل مورد نظر ،روابط معنایی
جدیدی بین واژگان آشکار میگردد؛ مفاهیمی چون :عشق ازلی ،محبّت پروردگار ،انوار
الهی ،مشاهده و تجلّی ،هدایت و راهیافتن به سوی سعادت و همچنین مفهوم فراگیر روح-
بخشی می الهی هر کدام یک میدان معنایی را در اشعار تحلیلشده ،تشکیل دادهاند و واژگان
مرتبط ذیل آنها قرار گرفتهاست .در نتیجه ،با کاربست نظریة میدانهای معنایی در این مقاله،
هندسة معنایی هر بیت با تحلیل میدانهای معنایی مماس ذیل میدان معنایی کلّی بیت به
شکلی منسجم تحلیل میگردد و مجموعه میدانهای معنایی برخاسته از هر بیت ذیل میدان
کلّی عرفان ابن فارض قرار گرفته و در نهایت جهان متن شاعر را تشکیل میدهد .چنین
روندی در معناگشایی ،ضمن اینکه کارکرد نظریه مورد نظر را در سطوح فراتر از بررسی
واژه روشن میسازد ،در نهایت ،جلوههای متفاوتی از زیبایی نهفته در معنا را نیز آشکار
میسازد.
کلیدواژهها :معناشناسی ،میدانهای معنایی ،ابن فارض ،قصیدۀ خمریه.

* 1نویسنده مسئول

torkashvand@hum.ikiu.ac.ir
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.1مقدّمه
معناشناسی علمی است که به مطالعة معنا میپردازد .در نگاه کلّی ،معناشناسی بررسی ارتباط
میان واژه و معنا را هدف قرار میدهد .میدانهای معنایی یکی از نظریههای اصلی در علم
معناشناسی است که برای نخستین بار در قرن نوزدهم میالدی مطرح شد .منظور از این نظریه،
مجموعة واژگانی است که از نظر معنایی با یکدیگر ارتباط داشته و دارای اشتراکاتی هستند و
این واژهها در ذیل عنوانی عام قرار میگیرند؛ مانند واژۀ «رنگ» که همة انواع رنگ مانند آبی،
قرمز ،سبز و  ...را دربرمیگیرد .با به کارگیری این نظریه میتوان به تحلیل متون و از جمله
تحلیل شعر پرداخت .در پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم تا با بهرهگیری از این نظریه به
تحلیل جهانمتن ابن فارض در خمریة او بپردازیم .جهانمتن صوفیانة ابن فارض بر پایة رموز
عرفانی وی و در قالب واژگانی هویت یافتهاست .با بهرهگیری از نظریة میدانهای معنایی می-
توان واژگان را در ارتباط با یکدیگر تحلیل نمود و به زوایای جدیدی از معانی و زیباییهای
نهفته در معانی ابیات این شاعر پی برد .سؤال پژوهش حاضر ناظر به چگونگی کارکرد این
نظریه در روند معناگشایی ابیات خمریه ابن فارض و در نهایت عرفان او است که پاسخ این
سؤال اساسی در طول متن مقاله و پس از روشن شدن نتائج ،مشخّص خواهد شد .در مقاالتی
با به کارگیری نظریة میدان معنایی برای تحلیل واژهای خاص پرداخته شدهاست که از آن میان
میتوان به مقالة «درآمدی بر کاربرد نظریة حوزۀ معنایی در مطالعات قرآنی» اثر سید مهدی
لطفی که در شمارۀ سوم سال سیزدهم مجلّة تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
چاپ شده؛ اشاره کرد (1395هـ.ش) .نگارندۀ این مقاله به دو بحث مطالعة درزمانی و همزمانی
در نظریة میدان معنایی میپردازد و تالش دارد تا کارکرد این مباحث را در بررسی واژگان
قرآنی بیان کند .همچنین میتوان از مقالة «نگاهی به نظریة حوزههای معنایی از منظر نظام
واژگانی زبان فارسی» (1383هـ.ش) اثر کورش صفوی نام برد که در مجلّة علوم اجتماعی و
انسانی دانشگاه شیراز چاپ شدهاست .در این مقاله نیز ابتدا به نظریة میدان معنایی پرداخته
شده و در ادامه ،واژگان زبان فارسی از منظر دو مبحث رویکرد همزمانی و درزمانی مورد
بحث و بررسی قرار گرفتهاست .تفاوت کلّی جستار حاضر با پژوهشهای مذکور به کاربست
و چگونگی پردازش و تحلیل آن برمیگردد؛ زیرا در این مقاله ،خمریة ابن فارض به عنوان
جهانمتن در نظر گرفته شده و با بهرهگیری از نظریة میدانهای معنایی ،ضمن معناگشایی
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ابیات ،جنبههای جدیدی از زیبایی ابیات موردنظر نیز آشکار شده و از این زاویه ،نظریة میدان-
هایی معنایی در حد بررسی معنای چند واژه محدود نشدهاست؛ بلکه کارکرد آن در حدّ و
حدود معناگشایی یک جهانمتن وسیع آشکار گردیدهاست.

 .2نظریة میدانهای معنایی و جایگاه آن در علم معناشناسی
یکی از اصلیترین مباحث مطرح در علم معناشناسی ،میدانها یا حوزههای معنایی
)(Semantic fieldsاست .میدان یا حوزههای معنایی که بدان حوزههای واژگانی

(Lexical

) fieldنیز گفته میشود ،شامل مجموعهای از واژگان است که معنای آن با هم در ارتباط
هستند .این واژگان ذیل یک لفظ عام و کلّی قرار میگیرند که این لفظ عام ،آنها را با یکدیگر
ارتباط میدهد و برای واژگان زیر مجموعة خود به عنوان واژۀ مادر شناخته میشود .به عنوان
مثال ،واژۀ«اللون» در زبان عربی به عنوان یک واژۀ عام یا مادر است برای همة واژگانی که به
تمامی رنگهای موجود داللت دارند (مختار عمر .)79 :1998 ،بنابراین ،هر یک از اعضای یک
میدان معنایی تشکیل دهندۀ واحد معنایی یک سازمان معناییاند که در رابطة متقابل با یکدیگر
قرار دارند و نقطة ارتباط هر یک از اعضای یک حوزه یا میدان معنایی ،اشتراکاتی هستند که
ممکن است میان دو یا چند واژه در یک شرط یا ویژگی ارتباطی وجود داشتهباشد .هدف از
بررسی حوزههای معنایی ،جمعآوری آن دسته واژگانی است که به حوزههای مشخّصی
اختصاص دارند و همچنین کشف روابط میان واژگان و رابطة هر واژه با اصطالح عام آن
حوزۀ معنایی است (لطفی.)120،121 :1395 ،
بنابراین و بر اساس آن چه گفته شد ،نظریة میدانهای معنایی کار خود را با بررسی
واژگان شروع کرده و با تقسیمبندی آن در نظامهای معنایی مختلف ،نقش مهمّی در علم
معناشناسی ایفا میکند؛ زیرا راه شناخت معنای متن در قدم نخست با شناخت کلمات کلیدی
آن میّسر است .از این رو ،شناسایی و دستهبندی کلمات اصلی و بنیادین یک متن کمک شایانی
به فهم آن خواهد نمود .در این جا باید اشاره شود که میدانهای معنایی با آنچه در مباحث
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بالغت سنتی تحت عنوان مراعات نظیر شناخته میشود ،تفاوت دارد؛ زیرا مراعات نظیر تنها به
همخوانی و تناسب چند واژه در کنار هم محدود میشود .در حالی که میدانهایی معنایی
واژگان متناسب را در ذیل یک واژۀ فراگیر مورد بررسی قرار داده و با مباحثی چون بافت
زبانی و روابط معنایی پیوند دارد .ضمن این که در میدانهایی معنایی ،مباحث دقیق و جدید
بسیاری وجود دارد که بیشتر متوجّه تقسیمبندی انواع میدانها است.

 .3میدانهای معنایی وکارکرد آن در فهم معنا
نظریة میدانهای معنایی با دو رویکرد درزمانی وهمزمانی ،معنا را بررسی میکند .مطالعة
درزمانی مستلزم برش زمانی و در نظرگرفتن دو مقطع زمانی خاص است (همان ،)123 :امّا در
زمینة رویکرد مطالعة همزمانی باید گفت که رابطة معنایی بنیادین میان واژگان وجود دارد که
به همآیی آنها میانجامد .نمونة مثالهای این رویکرد را میتوان در ارتباط بین واژۀ سگ با
پارس کردن و دندان با گاز گرفتن و  ....دید (صفوی .)7 :1383 ،این نوع مطالعه در مقطع زمانی
خاص و بدون در نظر گرفتن گذشتة آن معنا صورت میگیرد .نوعی همآیی در مطالعة هم-
زمانی وجود دارد که به رابطة نزدیک و تنگاتنگ میان قرار گرفتن واژهها در سطح جمله می-
انجامد و به دنبال قرار گرفتن واژگانی که ویژگیهای بنیادین مشترک دارند ،باهمآیی در محور
همنشینی شکل میگیرد (لطفی .)132 :1395 ،با توجّه به این که در این پژوهش هدف ،تحلیل
جهانمتن شاعر با بهکارگیری نظریة میدانهای معنایی است ،مطالعة میدانهای معنایی با نگاه
همزمانی مدّ نظر ماست؛ زیرا با چنین رویکردی بحث همآیی واژگان و بافت زبانی مطرح می-
شود و از این رهگذر میتوان معانی شاعرانه را آشکار ساخت که به جهت قرارگرفتن در میدان
معنایی خاص حاصل میشود و در حقیقت ،از این منظر است که زوایای جدید و پنهان معنایی
پدیدار میگردد.

 .4میدانهای معنایی وجهانمتن شاعر
در این قسمت ،هدف ما تحلیل چگونگی کارکرد میدانهای معنایی از منظر نگاه همزمانی

در تحلیل جهانمتن شاعر است .جهانمتن شاعر که در عربی معادل «التجربة الشعرية» خوانده
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میشود .جهانمتن اصطالحی است که نخستین بار «پل ورث» 1آن را به کار برد .بر اساس
این نظریه ,انسانها زمانی که با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند ،صفحه ،فضا و جهان را در
همان ارتباط اوّلیة خود ،در ذهن خویش ترسیم میکنند .به عبارت دیگر ،نظریة جهانمتن
الگوی پردازش زبانی انسان است که بر اساس مفهوم بازنمایی ذهنی در روانشناسی شناختی و
نیز اصول تجربة زبانشناسی مطرح است

(صادقی اصفهانی.)118 :1389 ،

«تی اس الیوت»" 2در تعریف جهانمتن شاعر میگوید« :جهانمتن ،تجربة لحظهای است
که در آن زندگی میکنیم و این تجربه شاعر را برمیانگیزاند یا او را وحشتزده میکند و
گاهی نیز وی را به انجام کاری تشویق میکند .لحظهای که در اعماق وجودش نه فراموش می-
شود و نه تکرار میگردد .اگر شاعر در تجربة بزرگتر و گستردهتر از آن ،زندگی نکرد و اگر
احساس عمیق و آرام آن تجربه را نداشت و نتوانست در آن زندگی کند ،از شأن ومنزلتش
کاسته میشود»

(فرج رزوق.)78 :1976 ،

نظریة جهانمتن به تحلیل جملهها متّکی نیست؛ بلکه بر تحلیل کل متن و جهانی که در
ذهن خوانندگان خودش به وجود میآورد ،استوار است .در این دیدگاه ،راهکارهای شناخت
به عنوان ابزاری برای درک جهانمتن یک اثر ادبی تلّقی میشود و فرآیند درک جهانمتن به
واسطة ذهن مخاطب در چارچوب نظریة بوطیقای شناختی (تحلیل ادبیّت متن از منظر علوم
شناختی) با تکیه بر نقش خواننده صورت میگیرد .بر اساس این نظریه ،ما دنیا را از رهگذر
تجربههای دنیایی خود میبینیم و هنگامی که با موقعیّت و جایگاهی که آن را تجربه کردهایم،
روبرو شویم ،ذهن ما طرح یا شکل ویژهای از این موقعیتِ تجربهشده برای خود ایجاد کرده و
در نزد خود دارد .انسان این جهانمتن یا باز نمایی ذهن خود را از آن جهت میسازد تا هر تکة

1مورخ آلمانی1977-1912 .Paul werth .
2شاعر ،نمایش نامه نویس و منتقد آمریکایی -انگلیسیTomas stearns Eliot .
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زبانی را که با آن روبرو میشود ،برای آن مفهوم ایجاد کند و چگونگی شکلگیری این مفهوم
همان جهانمتن نام دارد (صادقی اصفهانی.)125-124 : 1389 ،
در واقع ،هدف این نظریه ،تهیة چارچوبی برای مطالعة گفتمانی است که عوامل موقعیتی،
اجتماعی ،تاریخی و روانی در آن و در شناخت زبان نیز سهم به سزایی دارند

(گلفام و دیگران،

 .)187،188 :1393در جهانمتن شاعر ،با متن و معنایی از آن روبرو میشویم که صرفا برگرفته از
عالم واقعیت نیست؛ بلکه شاعر در معنای واقعی دخل و تصرّف کرده و عالم و افکار خویش
را در آن معنا وارد مینماید و به نوعی در آن نقشآفرینی میکند .بنابراین ،آثاری که از شاعر به
دست میآید ،چیزی است که خود او آن را از واقعیت پیرامون خویش گرفته و افکار واندیشه-
هایش را در آن وارد کرده و برای مخاطبان عرضه میدارد .در این میان ،میتوان گفت که با به
کارگیری یافتههای نظریة میدانهای معنایی و مباحثی چون بافت زبانی وهمآیی واژگان می-
توان جهانی را شناخت و تحلیل نمود که شاعر با بهکار گرفتن واژگان و دخل وتصرف در
معانی ،آنها را آفریدهاست .به سخن دیگر ،میدانمعنایی میتواند روابط اجزای زبانی جهانمتن
شاعر را آشکار سازد و از این منظر ،عالوه بر روشن شدن معانی پنهان ،زیبایی موجود در
البالی معانی واژگان نیز آشکار میگردد.

 .5میدانهای معنایی و جهانمتن ابن فارض (خمریه):
با توجّه به مباحث نظری که تا این قسمت از پژوهش حاضر مطرح شد ،اکنون زمینه برای
تحلیل ابیاتی از خمریة ابن فارض با هدف شناخت جهانمتن او مهیّاست .بنابراین ،واژگان هر
یک از ابیات را که در یک میدان معنایی قرار میگیرند استخراج نموده و سپس به تحلیل آن،
ذیل یک واژه یا مفهوم عام میپردازیم تا در پایان ،واژگان یا مفاهیم عام را ذیل عنوان کلّی
عرفان ابن فارض تحلیل نمائیم .شایان ذکر است که تحلیل همة ابیات خمریه در این پژوهش
مختصر نمیگنجد .بنابراین بیست بیت نخست را تحلیل میکنیم.

ِ
ِ
الکرم
احلبیب مدامة
َ .1ش ِربنا علی ذکر
َسکرنا هبا قَبل أن خُی َ
لق خ
در این بیت« ،شربنا ،ذکر احلبیب ،مدامة ،سکرنا ،کرم» واژگانی هستند که شاعر از آنها
برای بهکارگیری معنای صوفیانة خود به گونهای رمزی بهره بردهاست .واژگان مورد نظر می-

توانند یک میدان معنایی منسجم را تشکیل دهند« .شربنا» و«مدامة» در کنار «ذکر احلبیب»

معنای حقیقی نمیدهند؛ زیرا «سکرنا» در مصرع دوم که نتیجة این شرب است ،از قید زمان
124

کارکرد نظریة میدانهای معنایی در تحلیل جهان متن شاعر.........

فرشید ترکاشوند* ،قهرمان فرشته پور

رها شدهاست و معنای حقیقی و مادّی ندارد .در این بیت« ،عشق ازلی» میتواند به عنوان واژۀ
عام قرار بگیرد و پیوند آن با واژگانی که مشخّص گردیدهاند ،به همراه بافت زبانی موجود در
بیت ،میدان معنایی ازلی بودن عشق را تشکیل میدهد .در چنین میدانی است که هر کدام از
واژهها از معنای معجمی خود خارج شده و معانی صوفیانة متناسب با جهان متنشاعر را به
خود میگیرن د .بنابراین ،میدان معنایی در این بیت ،میدانی شاعرانه و عارفانه است و واژههایی
که میان این گونه ابیات در یک میدان قرار میگیرند ،خارج از ابیات مورد نظر ممکن است
هیچگونه ارتباطی با یکدیگر نداشتهباشند ،امّا به واسطة معنایی که شاعر در آنها دمیدهاست،
همگی در یک میدان قرار میگیرند و پیوندهای معنایی بین آن در واقع ،زیبایی را میآفریند.

ديرها
البدر ٌ
 .2هلا خ
مشس يخ خ
کأس و هی ٌ

ِ
جنم
ِه ٌ
الل و َکم يَ خ
بدوا إذا خمز َجت خ

«همدانی» در این بیت منظور از «البدر» را روح محمّدی (ص) دانسته که مظهر آفتاب
احدیت و وعاء محبّت و مراد از «هالل» را امیرالمؤمنین (ع) دانستهاست .ساقی کأس شراب

وعلی من نور
محبّت ذو الجالل و هالل جزئی از بدر است؛ زیرا گفته شده « خ
خلقت أنا ٌ
واحد» (همدانی ،بیتا .)10 :واژگان «البدر ،مشس ،هالل ،جنم» در معنای مادّی خود به دلیل آن
که داللت بر اجرام آسمانی دارند ،یک میدان معنایی را تشکیل میدهند .در بحث عرفان

مشاهده میشود که در ظاهر ارتباطی بین «کأس» و«املدامة» که بدان اشاره شده با واژگان
دیگری که در این بیت مشخّص شده ،وجود ندارد ،امّا در میدان معنایی حاصل شده از کلماتی
چون «البدر» و«هالل» که بار معنایی صوفیانه و ناظر به عرفان اسالمی دارند ،همة واژگان با
یکدیگر پیوند معنایی ایجاد میکنند .با توجّه به میدان معنایی حاصلشده و شروح موجود،
مفهوم «محبّت پروردگار و اولیای الهی» میتواند واژۀ فراگیر این میدان قلمداد شود .به نظر
میرسد که شاعر با مجموعة این کلمات که در معنای غیرحقیقی خود آمدهاند ،سعی در بیان
معنای خود از عشقِ به اولیای الهی دارد .محبّت الهی چون خورشید است و ماه «حقیقت
محمدی» چون جام آن ،و ساقی «ذات اقدس الهی» این محبّت را از طریق امیرالمؤمنین
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به طالبان آن محبّت میبخشد و این محبّت ،زمانی که جاری شود ،از طریق اولیای الهی
جلوهگر میشود.

اهتديت ِحلاهنَا
 .3لوال َش َذاها ما
خ
اهديت ،حاهنا ،سناها» مجموعة کلماتی هستند که یک میدان معنایی را تشکیل
«شذاها،
خ
هم
و لوال َسنَاها ما ّ
تصوَرها َ
الو خ

دادهاند .با توجّه به این که منظور از رائحة شراب ،آثار انوار جمال الهی است که به عالم هستی
میتابد و باعث به کمال رسیدن افرادی میشود که آن را میبینند و به سمتش حرکت میکنند
(همان ،)10 :میتوان گفت «انوار الهی» در رأس این میدان معنای قرار دارد .خارج از میدان
مورد نظر و بافت زبانی موجود ،آرایة مراعاتالنظیر نیز بین واژگان مورد نظر وجود دارد ،امّا با
قرار گرفتن در میدان معنایی انوار الهی ،واژگان مورد نظر از بار معنایی صوفیانه و متناسب با
جهانمتن ابن فارض برخوردار میشوند .در میدان معنایی حاصلشده هدایت ،نتیجة ساطع
شدن انوار الهی بر طالبان محبت پروردگار است .در این جا نشانهها و انوار محبّت الهی تعبیر
به رایحه و نور می الهی شدهاند .رایحه و نور به عنوان نشانههای محبّت الهی باعث میشود تا
انسان اهل معرفت بتواند محبّت الهی را درک کند؛ چرا که در غیر این صورت ،به قول شاعر
حتّی وهم وخیال هم نمیتواند به درک آن برسد .بر این اساس ،مجموعة این کلمات داللت بر
انوار جمال الهی و تابش دارند که شاعر آنها را به چشم دل دیده و در صدد بیان آن برای
مخاطب خود برآمدهاست.

ِ
هر غری خحشاشة
 .4و مل يخبق منها ال ّد خ
در این بیت ،شاعر«الدهر» را کنایه از دنیا و زیورآالت آن گرفته که دل آدمی را به خود
تم
كأ ّن َخ َ
فاها يف خ
صدورالنهى َك خ

مشغول ساختهاست (اقبالی و میراحمدی .)200 :1392 ،واژگان «ال ّدهر ،خفاها ،صدور النهی ،کتم»

ذیل مفهوم «عقلگریزی و رویآوردن به دل» میدان معنایی صوفیانة شاعر را متناسب با
جهانمتن او تشکیل میدهند .ارتباط «خفاها» با «صدور النهی» در معنای عرفانی خود به
نوعی بر پایة صنعت عکس استوار است؛ زیرا سینة شخص خردمند در برابر انوار و موهبت
الهی همواره گشاده و باز است .در واقع ،شاعر با چنین واژگانی عناصر عالم ناسوت را در برابر
نشانههای الهوت قرار دادهاست .مادیات و عالم ناسوت با می الهی سر ستیز دارند و در سینة
عاقالن اثری از این می وجود ندارد .قرارگرفتن این واژگان ،ذیلِ مفهوم جدال عقل ودل ،میدان
معنایی مورد نظر را به عنوان بخشی از جهانمتن شاعر میآفریند.
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نَ َش َاوي و ال َع ٌار َعلَیهم َوال إِثخ

در این بیت ،شاعر مستی را کنایه از دوری از امور دنیوی و زندگی در سایة عالم روحانی

دانسته و اهل قبیله را کنایه از کسانی گرفتهاست که شایستگی پذیرش نور فیض ربانی را دارند
(همان .)200:همدانی نیز بر این باور است که منظور از حی ،افرادی هستند که به حیات معارف
ذات و صفات الوهیت متّصفند و به ادراک حقایق شئون و تصرّفات ذات نامتناهی مشهور می-
باشند

(همدانی ،بیتا.)11 :

واژگان «ذکر ،عار و إثم ،أهل الحی ،نشاوی» ذیل مفهوم «دل کندن از عالم ماده و روی-
آوردن به عالم الهوت» یک میدان معنایی را تشکیل میدهند .مستی در این جا نتیجه و
محصول ذکر محبّت الهی از سوی طالبان فیض الهی است و در میدان معنایی مورد نظر

«نشاوی» از معنای معجمی خود فاصله میگیرد و به مفهومی مثبت تبدیل میشود،

«العار»و«الإث» نیز خود تأکیدی بر معنای مورد نظر از مستی است .در این میدان« ،اهل-

احلی» انسانهای معمولی نیستند؛ بلکه مراد افرادی هستند که در پرتو انوار الهی آمادگی فارغ
شدن از عالم ماده و ورود به عالم معنا را پیدا کردهاند.

ِ
و مل ي ِ
ِ
ا
إسم
اع َدت
صَ
ََ
.6و من بَنی أحشاء الدِّنان تَ َ
بق منها يف احلقیقة إال خ
مجموعة واژگان «ال ّدنان ،تصاعدت ،احلقیقة ،اسم» در عالم ماده با یکدیگر ارتباط

معنایی دارند ،امّا با قرارگرفتن ذیل مفهوم «آغاز سلوک به سوی عالم الهوت» میدان معنایی

جدیدی را تشکیل میدهند که در چهارچوب این میدان با یکدیگر در معنا پیوند معنوی

خورده و مرتبط میشوند .واژهة «ال ّدنان» ظرف الهوتی و «احلقیقة» ظرف ناسوتی است؛ زیرا
مفهوم مادی خارج شدن شراب از ظرف ،در عالم عرفانی اشاره به اوجگیری سالک حقیقت به
مقصود نهایی است که با این اوجگیری ،دل و روح سالکِ حقیقت از وجود در بین مردم عامه
پر می کشد و می الهی از میان این خم ،رو به سوی عالم واال دارد ،امّا در عالم ماده ،از این می
تنها یک اسم وجود دارد .تقابل موجود بین دو واژه یادشده نیز نوعی پیوند معنایی در
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چارچوب میدان معنایی مورد نظر ایجاد میکند .همان گونه که مشاهده میکنیم واژههای
یادشده با قرار گرفتن در میدان معنایی مورد نظر ،شبکة منسجم معنایی جدیدی را متناسب با
جهانمتن شاعر به وجود آوردهاند.

ِِ
اح و إرحتَ َل اهلَ خم
َفر خ
اقَ َامت به األ َ

 .7وإن َخطََرت يوما على خاط ِر ام ِرئ
اهلم»
واژۀ «خطرت» کنایه از گذرکردن حقیقت به ذهن بشر است که سریع میگذرد و « ّ
نیز کنایه از دنیا است؛ زیرا دنیا تا حدّ بسیاری خانة غم و اندوه است

(اقبالی ،میر احمدی:1392 ،

 .)200همدانی نیز منظور از «خطرت» را همان قلب میداند و مراد از «يوم» را نیز کشف و
شهود دانستهاست ( همدانی ،بیتا .)13 :به نظر میرسد شاعر به دنبال بیان مجازی آغاز تجلّی
اهلم» مجموعة واژگانی هستند که ذیل مفهوم «آغاز
عرفانی است« .خطرت ،يوما ،األفراحّ ،
تجلی عرفانی» قرار میگیرند و میدان معناییِ متناسب با جهانمتن شاعر را تشکیل میدهند.
خطور در پیوند با خاطر وذهن انسان است و الهام در ارتباط با به دل .شادی وغم ،گاهی
مشغلة ذهن میشوند و گاهی بر دل مینشینند .وقتی مشغلة ذهن شدند« ،شادیها» با آثار

مستی دلمشغولی میآورند و غم بر اثر آن از دل زدوده میشود .ازاین رو «خطرت و األفراح و

اهلم» در یک میدان قرار میگیرند.

خطو ر حقیقت به ذهن انسان عارف موجب سرمستی او و رهایی از غم دنیوی میگردد.
در واقع ،تجلّی فصل مشترک و عامل پیوند معنایی واژگان مورد نظر شدهاست .البتّه ارتباط

اهلم» بر پایه تضاد و تضاد موجود آن دو را در یک میدان قرار دادهاست« .يوما»
«األفراح» و« ّ

نیز نتیجه و محصول «خطرت» است و این ارتباط پیوند معنایی آن دو را تقویت میکند.

ألَس َکرهم ِمن د ِ
تم
وهنَا ذلِ َ
خ
َخ
ک اخلَ خ

تم إنَائَِها
 .8و لَو نظََر النُّدما خن َخ َ
«النّدمان» همان عارفانی هستند که سالک طریق الهی بوده و در مجلس شراب حاضرند

و «ختم اإلناء» نیز در واقع ،بیانگر اثر ربانی شراب است که در قلب مؤمن جایگیر میشود
(اقبالی ،میراحمدی« .)200 :1392 ،ختماإلناء» در حقیقت ،آغاز اثر سرمستی از می الهی و رسیدن

به تجلّی عرفانی است که برای عارفان ظاهر میشود .کلماتی چون «نظر ،النّدمان ،ختماالناء،

أسکرهم» با قرارگرفتن ذیل مفهوم «مشاهده و تجلّی» ،یک میدان معنایی منسجم را متناسب

با جهانمتن شاعر تشکیل میدهند .همچنین «الندمان ،إناءها وأسکرهم» در یک دایرهاند.
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«إناء» به سبب قاعدۀ «املضاف واملضاف الیه ککلمة واحدة» مثل شراب تأثیر گذاشته ،ختم به

واسطة رابطة اضافی مستی آورده و «أسکر» را به جمع خود میخواند.

الروح و انت ع ِ
ِ
سم
ض خحوا منها ثََری قَ ِرب َمیِّت
.9و لَو نَ َ
لَ َ
عادت الیه ُّ خ َ َ َ
ش اجل خ
واژگان «نضحوا ،میّت ،الروح ،انتعش ،اجلسم» واژۀ «الروح» در این بیت به همراه
کلمات جدیدی که در بین آنها قرار گرفته و یک میدان معنایی جدید و مرتبط با جهانمتن
صوفیانة ابن فارض را تشکیل میدهند« .ها» در «منها و ثری ،روح و جسم» در یک میدان
قرار میگیرند .مفهوم (روح بخشی می الهی) میتواند در رأس واژگان یادشده قرار گیرد .مرده
در مفهوم عرفانی این بیت ،کسی است که از عشق و محبّت الهی بیخبر است .با سرمست
شدن از می الهی ،چنین شخصی روح تازه میگیرد و زنده میشود .واژگان یادشده متأثّر از
مفهوم سرمستی و روح بخشی می الهی در یک میدان قرار گرفته و بخشی از جهانمتن شاعر

را تشکیل داده اند« .میّت» و«اجلسم» در یک سو و بقیة واژگان در سوی دیگر قرار میگیرند.

تضادّ موجود بین آنها پیوند معنایی ایجاد کرده و میدان معنایی روحبخشی می الهی را که خود
گوشهای از محبّت وعشق الهی است ،تشکیل میدهد.

 .10ولو طَرحوا فی فَ ِ
قم
یء حائِ ِط َک ِرم َها
َعلیال و قد أش َفی لََف َارقَهخ ا ُّ
ََ
لس خ
واژۀ «فئ» کنایه از عالم خیال در جهان هستی و «حائطکرمها» نیز کنایه از عالم امکان
حسی و عقلی است .این عالم ،دیوار بین دنیا وآخرت به حساب میآید .واژۀ «علیل» نیز کنایه

از بیماری قلب است (همان 200 :و  .)201منظور از «کرم» ،حدائق ذات بهجت دلهای عارفان و
کامالن در مسیر حقیقت و شراب محبّت ذاتی عصارۀ فواکه علوم و خالصة ثمرات معارف آن
است (حکمت ،بیتا .)55 :واژگانی چون «علیل ،سقم وفارق» ،همگی داللت بر شخصی دارند
که از عالم عرفان غافل است و شاعر میگوید فردی که غافل است ،با دیدن صحنة اشتمال
واحاطة شراب به دل عارفان و زهدپیشگان ،دلش شفا مییابد و به راه راست هدایت میگردد.
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(همدانی ،بیتا .)14 :واژگان «فئ ،حائطکرمها ،علیال ،شفی ،سقم» در یک میدان معنایی هستند
که ذیل مفهوم «روحخبشی شراب» قرار دارند .سایة تاک این شراب عرفانی ،شفابخش انسان

غافل از محبّت الهی است که از آن به علیل ،تعبیر شدهاست .همچنین واژگان «علیل ،أشفی،

سقم» در یک میدان قرار دارند و اثربخشی سایهسارش را به خود میخوانند .شاید از آن رو که

خنکی آن تب را برطرف مینماید.

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
کم
قعدا َم َشی
 .11و لو قَ اربوا من َحاهنَا خم َ
کری َم َذاقَت َها البخ خ
و تَنط خق من ذ َ
«حاهنا ،مقعدا ،مشی ،تنطق ،ذکری ،مذاقة» همانند بیت گذشته ،ذیل «مفهوم روح-
مقعدا والبکم» برای
بخشی شراب عرفانی» یک میدان معنایی را تشکیل میدهند .واژههای « ّ
کسانی است که از محبّت الهی و روح بخشی شراب عرفانی غافل بودهاند .نزدیکی به میکده
موجب راه رفتن انسان زمینگیر میشود و چشیدن طعم آن باعث میشود انسان گنگ بتواند
صحبت کند .روحبخشی ،مفهومی است که در واژگان مورد نظر به جهت قرار گرفتن در میدان
معنایی خاص ،تجلّی مییابد« .مقعدا» و «البکم» در مقابل «مشی» و «تنطق» تقابل معنایی
ایجاد کرده و پیوند معنایی میدان مورد نظر را تقویت میکنند .همچنین میتوان واژههای
«حان ،مقعدا ،مشی» را در یک میدان و واژههای «تنطق ،ذکری ،مذاقة» را در یک میدان
مرتبط با قبل قرار داد .از این جهت که به تبعیت از راه و کردار شخص غافل از انوار الهی ،راه
نجات انسان گمراه و نادان نسبت به مسائل عرفانی ،چشیدن طعم شراب الهی است .در سه
واژۀ اوّل میکده و در سه واژۀ دوم ،چشیدن طعم شراب الهی ،تنها راه الفتگیری با روحبخشی
شراب است.

 .12و لو عبِ َقت فی الش ِ
ارق أنفاس ِطیبِها و فی الغَ ِ
ام
َ
رب َمزخک ٌ
خ
وم لَ َع َاد له الش خ
الشم» مجموعة کلماتی هستند که شاعر برای
واژگان «عبقت ،أنفاس ،طیبها ،مزکومّ ،
ابراز معانی«تجلّی محبّت الهی» آنها را در یک میدان به کار بردهاست .در سرزمین شرق که
سرزمین اولیای الهی است ،تجلّی می الهی در بین مردم نمایان است« .مزکوم» در کنار واژگان
دیگر معنای معجمی خود را از دست میدهد و دیگر به معنای فرد دچار به زکام نیست؛ بلکه
به معنای شخص غافل از تجلّی محبّت الهی است .این معنا حاصل قرارگرفتن در میدان معنایی

مورد نظر است .واژگان «عبقت ،طیب و شرق» با استفاده از صنعت تضاد با واژگان «غرب،
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مزکوم ،الشم» و قرار گرفتن در یک میدان ،آشناییزدایی نمودهاند که برای دریافت معنای
عرفانی ،ابتدا باید به رابطة تضاد آنها با یکدیگر پی برد و در این جا این نتیجه به دست میآید
که شاعر با نوعی آشناییزدایی سعی در پنهان نمودن معنای عرفانی خود داشته تا بدین طریق
درک مفاهیم شعرش را لذّتبخش نماید.

ف ِ
ضبت من ِ
ِ
المس
كأس َها َك ُّ
 .13لو خخ َ

ِِ
اجم
ملا َ
ض ال يف لیل و يف يده الن خ

منظور از کأس شراب در شرح جامی ،محبّت ذاتیه است که بیانگر حقیقت محمّدی و
روح احمدی (ص) میباشد (حکمت ،بیتا .)59:همدانی نیز در شرح خود از این بیت ،منظور
از«کف» را دل طالب دستیابی به صفای محبّت الهی در نظر گرفتهاست (همدانی ،بیتا .)15 :در
ماضل،لیل،جنم» ،تشکیلدهندۀ
این بیت ،واژگان «خضبت ،کأس ،كف المس» ،در کنار « ّ

میدان معنایی «هدایت و راهیابی به سعادت» هستند« .جنم» در این جا همان ستارهی هدایت
ضل» و«لیل» کلماتی در جهت عکس عرفان هستند و در
انسان به سعادت وکمال استّ « .
عالم عرفان منظور از این دو واژه ،افرادی هستند که در تاریکی و ظلمت ناشی از جهل به عالم

ربّانی قرار دارند.

ِ
ِ
ِ
الص خم
َكمه َغ َدا
سم خع ُّ
بَصریا و من َر خاووقها تَ َ
 .14و لو خجلیت سارا على أ َ
الصم» میدان معنایی «تجلی عرفانی» را تکرار می-
سرا ،أکمه ،بصریا ،تسمعّ ،
«جلیتّ ،
صم وأكمه» افراد غافل از نور الهی ومعرفت تجلّی الهی است که نقطة مقابل
کنند .دو واژۀ « ّ
واژگان یادشده قرار میگیرند و تقابل معنایی ایجاد مینمایند .این تقابل ،خود عامل پیوند
معنایی واژگان در میدان معنایی خاص خود به حساب میآیند .واژۀ «جلیت» ،همان تجلّی
صفات الهی است که بر غافالن از آن پوشیدهاست .برای همین شاعر میگوید اگر می الهی به
چشم انسان نابینا آشکار گردد ،وی بینا شود ،منظورش همان هدایت ودستیابی به صفات
الهی است که در می الهی نمایان است.

 .15و لو أ ان ركبا ََياموا تخرب ِ
أرض َها
َ
َ

و يف ا ِ
الس خم
ضارهخ ُّ
لس ٌ
وع لَ َما َ
الركب َم خ
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«ركبا» کنایه از اهل سلوک و عرفان است و «ترب أرضها» نیز کنایه از صورت جسمانی

السم» کنایه از شرّ
که چهره روحانی از آن ایجاد میگردد« .ملسوع» کنایه از محبّ صادق و « ّ
دنیا است (اقبالی ،میر احمدی« .)201 :1392 ،رکبا ،ترب أرضها ،ملسوع» بیانگر تکرار و تأکید بر

مفهوم «تجلّی و روحبخشی می الهی» است .بدین شرح که «ملسوع» فردی است از اهالی آن
سم» است و فعل «َيموا» این سه واژه را به خود میخواند و
«رکب» که دارای عوارض « ّ
تصویر بیت بر پایة این سه واژه طرّاحی شدهاست و ذیل مفهوم واژگان یادشده ،معنای کلی
بیت دارای کارکرد شاعرانه و عارفانة متناسب با جهانمتن ابن فارض میگردد.

وف ِ
امس َها َعلَى
 .16و لو َر َس َم الاراقِي خحخر َ

َجب ِ
سم
نی خم َ
أبرأهخ الار خ
صاب خج ان َ

اگر کسی نام این شراب عرفانی را روی پیشانی هر فردی که هم وغم دنیا را دارد و

مجنون مستی شهوت وهوای نفس گشته حک نماید ،این رسم ،وی را از بیماری ناشی از هوى

وهوس و شهوت وحرص و ریا وطلب دنیا نجات میدهد (همدانی ،بیتا .)16 :واژگان «رسم،

الراقی ،حروف امسها» در یک میدان و واژگان «مصاب ،ابرأه» در میدان مماس آن ،ذیل مفهوم
«اثربخشی و روحبخشی می الهی» ،یک میدان معنایی کلّی متناسب با جهانمتن شاعر را

تشکیل میدهند« .مصاب» در واقع ،کسی است که دچار مادیات دنیوی شده و غافل از

محبّت الهی است« .جبنی» اشاره به عقل و عقلگرایی در مقابل دل دارد .تکیه بر عقل و دوری
از ندای دل ،در عالم عرفان جایی ندارد .دو واژۀ اخیر ،بیانگر انسانهای غافل از محبّت الهی
هستند .بدین ترتیب ،میتوان گفت هندسة بیت که با «رسم» آغاز و بدان پایان مییابد،
«حروف امسها» را میان «الراقی» و «مصاب» قرار داده تا منشأ اثر در فعل «ابرأه» قرار گیرد.

ِ
فوق لِو ِاء اجلَ ِ
قم
یش لو خرقِ َم أمسخ َها
.17و َ
َسكر من َ
حتت اللوا ذلك الار خ
أل َ
منظور از «اجلیش» گروه مریدان و مراد از «لواءاجلیش» مرشد کامل است که در علم و
مقام و هدایت مهر مقصود و مقام و منظور از «سکر» همان مست شدن است

(حکمت ،بی-

تا« .)65:لواء ،امسها ،اسکر و من» همچون چند بیت قبل ،آثار تجلّی محبّت الهی را میرسانند.
واژگان یادشده ذیل مفهوم «تجلّی عرفانی می الهی در قالب مرشد کامل» قرار گرفتهاند و
بدین جهت از معانی معیار و معجمی رها شده و در میدان معنایی خاص خود و در تناسب با
جهانمتن شاعر معانی شاعرانه و عارفانة ابن فارض را تداعی میکنند« .اسم» با تجلّی در
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«لواء» منشأ «اسکر» شدهاست و «من» را که عمومیت دارد ،بدان سوی هدایت نموده و می
خواند .سرمست شدن به می الهی میتواند مرشدی باشد تا طالبان فیض را به سرمنزل مقصود
برساند .متأثّر از میدان معنایی حاصلشده ،واژگانی چون «اجلیش» و«لواء» به هیچ وجه معنای
معیار را القا نمیکنند؛ بلکه در این میدان معنایی ،کارکرد معنایی شاعرانه وعارفانه را تداعی
میکنند.

ِ
الع ِزم من ال لهخ َع خزم
ادامي فَیَهتَدي
ب
َ
هبا لطَر ِيق َ
 .18خُت ِّذ خ
أخالق الن َ
بیت باال در واقع ،همان مفهوم چند بیت قبل را تکرار میکندُ« .ت ّذب ،أخالقالنّدامی،
فیهتدی ،من ال له عزم» با قرار گرفتن ذیل مفهوم «اثربخشی و روحبخشی می الهی» میدان
معنایی مورد نظر را متناسب با جهان متن شاعر به وجود آوردهاند .انسانهای بدون عزم واراده
همان انسان های غافل از محبّت الهی هستند که ارادۀ تهذیب نفس و سیر و سلوک عرفانی را
ندارند .این انسانها با نوشیدن می الهی و بهرهمندی از اثر بخشی آن ،صاحب عزم و اراده شده
و در مسیر سلوک عرفانی قرار میگیرند .بر این اساس ،میتوان گفت «اخالق الندامی» با

بهرهمندی از دو فعل «ُتذب و يهتدی» ،ضمن تشکیل یک میدان معنایی ،دچار تحوّل عمیق
شده و رو به سوی هدایت مینهد.

ِ
و ََيلم َ ِ
لم
عند الغَیظ َمن ال لَهخ ح خ
خ

ود َكفُّه
كرخم خمن َمل يَعرف اجلخ َ
َ .19و يَ خ
«يکرم ،اجلودَ ،يلم ،من ال له حلم» به نوعی تکرار معنای بیت قبل است و ذیل مفهوم
«اثربخشی و روحبخشی شراب الهی» میدان معنایی متناسب با جهانمتن شاعر را تشکیل می-
دهند .انسانی که بردباری ندارد ،یعنی مفهوم صبر در سیر و سلوک عرفانی را ندارد ،با بهره-
مندی از این شراب ،به مقام صبر در سیر و سلوک عرفانی میرسد .همچنین میتوان گفت
شاعر تحوّل عمیق و صیرورت درونی برخاسته از می الهی را عمومیت بیشتری بخشیده و آن
را شامل «من ال له عزم ،من مل يعرف اجلود کفه ،من ال له حلم» نیز دانستهاست.

ِ
ثم فِ َد ِام َها
 .20و لَو َ
نال فَ خ
دم ال َقوم لَ َ

ِِ ا
ثم
عىن َمشائلها الل خ
ألَكسبَهخ َم َ
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در شرح کتاب جامی ،منظور از «فدمالقوم» مریدی است که استعداد معرفت و قابلیت
محبت را داراست؛ لذا این ویژگی انتسابی آن قوم گشتهاست ،امّا این معرفت هنوز بالفعل نشده
وظاهر نگشتهاست؛ برای همین ،آن شخص به جهل مرسوم گشتهاست (حکمت ،بیتا .)69:در

شرح همدانی نیز منظور از «فدام» ،تقوا و شرع است که حاجز و مانع ورود مرید صادق از

نزدیکی به شبهات میگردد (همدانی ،بیتا« .)18 :نال ،فدم القوم ،الکسب ،لثم فدامها و معنی

مشائلها» در ذیل مفهوم «اثربخشی وروحبخشی شراب عرفانی» ،میدان معنایی متناسب با
جهانمتن شاعر را به وجود آورده و در این راه ،دو فعل «نال و اکسب» هندسة معناگرای
خمریه را در پیوند با ضمیر «ها» در «فدامها» کاملتر مینمایند.

نتیجهگیری
میدان معنایی به عنوان یکی از نظریههای علم معناشناسی ،از سوی بسیاری از پژوهشگران
به عنوان روشی برای تحلیل معانی واژگان بکار گرفته شدهاست که در قسمت پیشینة تحقیق به
مواردی اشاره شد .این در حالی است که به کارگیری نظریة مورد نظر در حدّ تحلیل واژه به
هیچ وجه نمی تواند گویای میزان کارآیی آن باشد؛ زیرا تنها در ارتباط با متن و حتّی گفتمان
کارآیی حقیقی این نظریه آشکار می گردد؛ مطلبی که در مقاله حاضر دنبال شد .در این راه
نگارندگان به دنبال تحلیل شبکه یا هندسة معنایی شاعر با استفاده از نظریة میدانهایی معنایی
برآمدند و از رهگذر تحلیل یکایک ابیات ،این نتیجه به دست آمد که هر بیت مشتمل بر روابط
معنایی یک یا دو میدان معنایی است و این میدانها به شکل مماس با یکدیگر قرار گرفته و در
پایان ،ذیل مفهومی عام از جمله مفهوم «روح بخشی می الهی» انسجام مییافتند و در نهایت
مجموعة میدانهای کوچک و بزرگ ،شبکه یا هندسة گستردهتری را ذیل میدان کلّی عرفان ابن
فارض تشکیل میدادند که در حقیقت همان جهانمتن شاعر است .روند معناگشایی فوق،
بیگمان ضمن این که کارآیی این نظریه را در سطح فراتر از واژه و در سطوح متن و گفتمان
روشن ساخت ،جلوه های متفاوتی از زیبایی در معنا را نیز آشکار نمود .بنابراین ،مواردی چون
عشق ازلی ،محبّت پروردگار ،انوار الهی ،مشاهده و تجلّی ،هر کدام به تنهایی نمیتوانستند
هویت معنایی بازتولید شده در جهان متن شاعر را بیان کنند ،امّا زمانی که این مفاهیم در
میدان های منسجم معنایی خود تحلیل شدند ،روند معناگشایی و حتّی هویت زیبایی اشعار
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مورد نظر ،سمت و سوی دیگری به خود گرفت؛ به گونهای که زوایای پنهان معنایی در
سرتاسر ابیات تحلیلشده ،به شکل یک کلِّ منسجم ،آشکار گردید.
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دور نظرية الحقول الداللیة فی تحلیل التجربة الشعرية عند الشاعر
( تحلیل أبیات من خمرية ابن الفارض نموذجاً)
فرشید ترکاشوند* ،1قهرمان فرشته پور

.1أستاذ مساعد فی قسم اللغة العربیة وآداهبا جامعة اإلمام اخلمینی الدولیة
.2املاجستری فی اللغة العربیة وآداهبا جامعة اإلمام اخلمینی الدولیة

المل ّخص

اهلامة .يطلق احلقل ال ّداللی علی جمموعة متناسبة من املفردات
تخعترب احلقول ال ّداللیة من نظريات علم ال ّداللة ّ
عامة .توظیف هذه النظرية يساعدنا علی حتلیل التجربة الشعرية عند الشاعر .حنن فی
التی تقع ضمن کلمة ّ
هذه الدراسة الوجیزة نسعی لکی نقوم بتحلیل مخرية ابن الفارض کنموذج علی هذه الرؤية .فی التحلیل
احلب اإلهلی ،األنوار اإلهلیة ،التجلّی،
احلب األبديّ ،
املقصود ،تظهر العالقات الداللیة اجلديدة بنی املفرداتّ .
الطريق إلی السعادة والراحة احلقیقیة التی تثری احلیوية املعنوية فی اإلنسان ،مجیعها تخعترب حقوال داللیة کما هی
تام .ونستنتج من خالل ما مضی
تخع ّد مفهوما شامال ترشدنا إلی التصوف عند ابن الفارض کحقل معنوی ّ
داليل حیث قمنا بتحلیلها
لکل بیت شبکة حقل ّ
علی مستوی تطبیق نظرية احلقول الداللیة فی هذا املقال بأ ّن ّ
عام للبیت بأمجله حتی حن ّقق احلقل الداليل
إلی جانب حتلیل احلقول األخری فی نفس البیت ضمن حتلیل ّ
النص عند الشاعر .يفید هذا التحلیل املعنوی فاعلیة الوظیفة
نسمیه عامل ّ
الشامل لتصوف ابن الفارض الذی ّ
النص وال الکلمة إلی جانب دورها فی تبینی الوجوه اجلمالیة
التحلیلیة لنظرية احلقول الداللیة علی مستوی ّ
اخلاصة املکنونة فی املعنی.
ّ

الکلمات الرئیسة :علم ال ّداللة ،احلقول ال ّداللیة ،ابن الفارض ،قصیدة اخلمرية.
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