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 چکیده

گهت مطالعۀ اهن آهند؛ بدهنبا شااامار می  هاانمعنا در زبای در زبان دارند و از واژگان چندحروف اضاااافا گاهگاه وهژه

یرهن حروف  ساااهی برووردار اساته هدف از وژوهح حاضار بررسای حروف اضاافۀ  یای، ه ی از ا الیاحروف از اهمیت ب

اهیم م ماها اهن حرف اضافا را مشخص  نمونا و م  زبان فارسای، در چارچو  شاناو ی اسات و  داد دارد م هوش ویحاضاافا  

نکودن معانی گوناگون اهن حرف اضاافا از دهگر اهداف ا الی دادن یداادفیعالوه نشاان اب  کند؛معناهی آن را یرسایم  و شاک ۀ

و وی رۀ ان خا  شاده   بنیاد اسات  -حلیلی و نوع روش وی رهی  -آهده ماهیت اهن وژوهح یو ای یمیبا شامار  اهن وژوهح  

همچنین از روه رد    انوری، فرهنگ دهخدا، معین و ههه؛  مانند فرهنگ ساخن ؛های لغات مخ لف زبان فارسای اساتفرهنگ 

اساته  ها اسا  اده شادهشاناسای شاناو ی برای یحلیا داده( در چارچو  معنی2003مند یاهلر و اهوانا )چندمعناهی ساامان

( برای یعیین  2003از سااوی یاهلر و اهوانا )  دههای مشااخص شاا ن اهج حا ااا از اهن وژوهح مدهد آن اساات کا مال 

نمونا در مورد حرف اضاافا  یای نیا  اادا اسات و اهن حرف اضاافا دارای هک شاک ا معناهی منساجمی اسات کا در  ویح

نی کاا هماان معناای ان هاا و وااهاان )زماان، م اان هاا  آن م ااهیم گونااگون حرف اضاااافاا  یاای حوی محور هاک معناای سااارنمو

 استهدر  الب ساو اری شعاعی  رار گرف ا( است، امری

 همعناهی، حروف اضافاشناو ی، مقولۀ شعاعی، شک ۀ معناهی، چندروه رد  ها:کلیدواژه
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هاهی از  میالدی و در وی نارضااه ی  1970شاناسای اسات کا در اواها دها شاناسای شاناو ی م  کی گدهد در زبانزبان

های بارگانی چون  ه اهن دهدگاه با فعالیت (V. Evans, M. Green)(3:  2006اهوانا و گرهن،  ودهدآمد )گرا با زبان  روه رد  ااورت

 .D. Geeraerts, H)(3: 2007بنیان نهاده شااد )گیراریاو کاه نا،   (L. Talmy)یالمی   و (R. Langacker) ، النگاکر (G. Lakoff) لی اف

Cuyckens)زاهشای شاناسای ه در اهن دهدگاه بروالف زبان(Generative Linguistics)   کا یمرکا اولیا آن بر  اورت زبان اسات، معنا در

 (ه3: 2006گیرد )گیراریا، کانون یوگا  رارمی

شاناو ی بر اهن باورند کا سااو ار زبانی انع اسای مسا قیم از شاناوت اسات؛ بدهن معنی کا هک  نظران علوش ااحب

: 2001ساات و یماش ا ااوی زبانی رهشااا در شااناوت دارند )لی،  ا ااطالخ وام مربوب با ادرا  هک وضااعیت وام ا

1).(D.Lee)  

وردازند، رهشاا در اهن باور دارد کا زبان بازیا  الگوهای  شاناساان شاناو ی با مطالعۀ زبان میکا چرا زباندلیا مهم مکنی بر اهن

)اهوانا   کندمیگذرد، طراحیچا را در ذهن بشار میهای اسااسای وا ای بوده و آنکنندۀ وهژگیها، زبان منع سی  ر اساته با باور آن

 (ه3:  2006و گرهن، 



یو ایف معناهی حروف اضاافا اساته در    (Cognitive linguistics)شاناسای شاناو ی  ه ی از مساالا مورد بح  در زبان

موضااوع نیا  دارای گساا ره وساایعی از م اهیم م  اوت هساا نده اهن  هاانمعنا، حروف اضااافا در یماش زبمیان واژگان چند

یحلیا ن وانسا ا اسات  (cognitive semantics) کنون هیچ دهدگاهی مانند معناشاناسای شاناو ی  شااهان یوگا اسات کا یا

های زبانی و هک با هک میان  اورت  ای ویشاین معنا همواره در هک رابطۀهزهرا در نظرها دهد؛د یقی از حروف اضاافا ارالا

شاناسای شاناو ی یو ایف معناهی  کلی، ه ی از مساالا مورد بح  در زبانرطوشاد؛ بامیهای گهان وارج یکیینوا عیت

 ه (D. Sandra, S. Rice)  (1995ساندرا و راهس،   ؛  1390زهاریی،  )زاهدی و محمدیحروف اضافا است 

سی م اهیم گوناگون حرف اضافا  یای در چارچو  شناو ی  شد، وژوهح حاضر با بررگا بیانیا بدهن چابا یوگا با آن

در اهن راساا ا معانی م  اوت حرف اضااافۀ  یای    کندغمیآن را یرساایم  (Semantic Network)وردازد و شااک ۀ معناهی  می

اهن   مۀگردده ادامییعیین (A. Tyler, V. Evans)  (2003بررسااای و معنای سااارنمونی با یوگا با معیارهای یاهلر و اهوانا)

های ویشاین در زمینا حروف اضاافا فارسای و انگلیسای در  های زهر اسات: ویشاینا کا در آن وژوهحوژوهح شااما بخح

ها کا حرف ردده روش وژوهح و در نهاهت یحلیا دادهگمیسای و سا س چارچو  اهن وژوهح ارالاچارچو  شاناو ی برر

 شودهمیمورد نظر، شک ۀ معناهی آن یرسیم اضافۀ  یای یحلیا معناهی شده و براساس چارچو  نظری
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ازدهدگاه شااناو ی مورد یوگا   شااناسااان شااناو ی، حروف اضااافا انگلیساای رایعدادی از زبان  1980در اواها دها  

  هاا حااکی از اهن بود کاا اهن یحلیاا ه(C. Brugman)(1987؛ لی ااف،  1988؛ بروگمن و لی ااف،  1981دادناد )بروگمن،   رار

عنداری  و  (trajector) کند کا در اهن میان، عندار مورد یمرکا، گذرنده  حرف اضاافا، رابطا بین دو عندار را رما گذاری می

  ( M. Johnson)(1987؛ گانساون،  1987شاود و )لی اف،  مینامیده(landmark) اسات، مرزنما  کا در وس زمینا  رار گرف ا

 اندهنامیده (schema)واره را طرخ هاآن

بندی  حرف اضااافا در زبان انگلیساای، طکقا  12یالش نمود با بررساای معانی ساارنمونی  (R.Dirven)(  1993دهرون )

 بندی کندهو حالت مقولا  های مخ ل ی از گملا زمان، مقدارای را بر اساس بسط معناهی با حوزهمعانی حاشیا

در یحقیقی   هاآندهنده  م انی بیح از هک معنا را ووشاح می( براهن اسات کا حروف اضاافا  2003اع قاد یاهلر واهوانا )

، مااها و معاهب هرهک را عنوان  (Polysemy)معناهیمعناهی و چندیک  ،(Homonymy) وس از بررساای سااا دهدگاه همنامی

  همچنین، اهن افراد شاااراهطی را برای در نظر گرف ن    راردادناد؛  وود  نموده و الگوی چنادمعنااهی النگااکر را مکناای مطاالعاا

د از باشاده در ضامن، اهن م هوش نکاهر سااهر م اهیم مریکط نمود نیاف ام انی باشاد کا اهن گنکا از معنا دهک معنای غیر

 باشده (context-independent) باهست مس قا از بافت  شود؛ بل ا میحا ا  استباف ی کا در آن با کار رف ا

با اهن ن یجا رسایدند کا اهن  through  ,to over,( با بررسای موردی بروی حروف اضاافا از گملا  2004اهوانا و یاهلر )

عمل ردی در ن یجا  هسا ند کا عندار  (spatial reiations) حروف اضاافا عالوه بر عندار عمل ردی، دارای روابط فیااهی

 شودهمیوام اهجادما با آن حرف اضافا    یعامالت روزمر؛



های موگود شناو ی در زبان فارسی چندان چشمگیر نیست و وژوهحت مربوب با حروف اضافا با روه ردیعداد مطالعا

الک ا اهن محدودهت فقط شااما حروف اضاافا    شاود؛محدود می  نامۀ کارشاناسای ارشاد و رساالۀ دک ریبا چند مقالا، واهان

 کلی مطالعات شناو ی در اهران بسیار محدود استهطورشود؛ بل ا بانمی

( وهژگی بارز روه رد شاااناو ی، یالش برای دسااا یابی با مکانی یجربی معناساااته با اع قاد  1379با نظر  ااا وی )

های م هومی بنیادی را در ذهن ریکاب در گامعا، سااوتمعناشاناساان شاناو ی، یجربۀ آدمی در رسایدن با مرحلۀ اهجاد ا

 سازدهانگیاد کا در  و کاربرد زبان را مم ن میبرمی

ظاامی ذهنی و شااانااو ی در نظر شااانااو ی، نکناد کاا زباان در دسااا ورمی( باا اهن ن  اا اشااااره1386یرمقادش )دب

کاما نظااش زبانی بدون در  کا نظااش   شاااود و دهگر بحا  اسااا قالی زبان از  وای دهگر مطرخ نیسااات و در میگرف اا

 شودهشناو ی انسان میسر نمی

ای با بررسای شاناو ی حروف اضاافا فارسای ورداو ا و با اهن ن یجا رسایدند کا  ( در مقالا1385گل اش و هوسا ی راد )

کیین به ری از ا ییوان با دهاد، میمیاه برای بررسااای در او یاار ماا  رارباا کماک روه رد شااانااو ی و ابااری کاا اهن دهادگا 

( در بررسای شاناو ی زبان فارسای، با نگاهی با حروف اضاافۀ م انی، در وی  1387هافته هوسا ی راد )حروف اضاافا دسات

کنده  ها را یرساایمشااک ۀ روابط معناهی آنیا معانی مخ لف حروف اضااافا را با ه دهگر مریکط و  اساات هاف ن راهی بوده

اسات براسااس  الب معناشاناسای شاناو ی ساعی کرده  وف اضاافۀ فارسای در( با بررسای حر1388ساراگیان اردسا انی )

شاک ۀ  بندی، یو ایف و معناهی(، حروف اضاافا را طکقانمونا و چندناسای شاناو ی )مانند اسا عاره، ویحهای معناشا وهژگی

 ازی   رف اضاافۀری هک شاک ا معناهی برای ح( در وژوهح دهگ1388کنده گل اش و دهگران )ها را یرسایمروابط معناهی آن

وف اضاافا ورداو نده زاهدی و شاناو ی با روه ردهای سان ی در بررسای حرکردند؛ همچنین با مقاهساۀ روه ردویشانهاد  

ای از م اهیم گوناگون حرف اضاافا  ازی را مشاخص  ( نیا در یحقیق دهگری شاک ا معناهی گسا رده1390)  زهارییمحمدی

( با گالیات 1388گوناگون اهن حرف اضاااافا ورداو ند کا نساااکت با گل اش و دهگران )بندی معانی  با ووشاااا نموده و

( در  1389انده راسا  مهند )کردهیری ارالامعناهی گسا رده  گون اهن حرف اضاافا ورداو ا و شاک ۀبیشا ری با م اهیم گونا

ضاکط   رهنگ ساخن ورداو ا، نحوۀدهگر در ف   با یحلیا و بررسای شاناو ی حرف اضاافا  رویی و چند حرف اضاافا  ایمقالا

در  اسااته کرده   وت و ضااعف آن الگو را مشااخص  معانی حروف اضااافا م انی در اهن فرهنگ لغت را بررساای و نقاب  

معنای اسا عاری و کاربردهای مخ لف های مریکط با اسا عاره در زبان فارسای نیا مواردی از بررسای حروف اضاافا،  ناماواهان

( سااو ارهای اسا عاری در زبان فارسای را در چارچو  1382، رضااهی )وورهم؛ مثالًری برمیهای اسا عادر سااوت هاآن

ساا عاری در زبان های ارا در ساااوت یرکیب هاآننامۀ وود حروف اضااافا و نقح  اهانشااناو ی مطالعا و در  ساام ی از و

ف اضاافۀ زمانی زبان فارسای را در  نامۀ وود، نقح حرو( در بخشای از واهان1382سا ی راد )اساته هوفارسای بررسای کرده

(  1390و   1384زاده )نقیاساته اهن حروف در آن اشااره کرده  های اسا عاری مطالعا و با بروی م اهیم اسا عارییرکیب

ها  انی زبان فارسای و معانی گوناگون آندک ری وود، با بررسای حروف اضاافا م  اما کارشاناسای ارشاد و رساالۀننیا در واهان

 ه  استورداو ا



ی یا    ( شاک ۀ معناهی حروف اضاافۀ  دری و  ساری را مورد بررسای  رار داده و با1392راسا  مهند و رنجکر ضارابی )

ن و م ان در دسا ور شاناسای شاناو ی مطرخ در زمینۀ چگونگی در  حوزۀ ان ااعی، با بررسای رابطۀ زماهای زبانبربح 

الذکر از فرهنگ ساخن، با اسا  اده از معیارهای  مخ لف حروف اضاافۀ فواخراج معانی  انده اهشاان وس از اسا فارسای ورداو ا

 انده( معنای اولیا و معانی م  اوت هر حرف اضافا را معین و در نهاهت شک ۀ معناهی آن را رسم کرده2003یاهلر و اهوانا )

در زبان فارسای و   نامۀ کارشاناسای ارشاد وود با بررسای شاناو ی حروف اضاافا وربساامد( در واهان1394شااملو )

ها و همچنین یعیین  آنم اهیم    مندههای موگود درنمونۀ اهن حروف، یعیین نظاشگلیسای در راسا ای یعیین معنای ویحان

های یاهلر و اهوانا  اسااته معنای اولیا حروف اضااافا با ی یا بر معیارهای میان اهن حروف ورداو اها و او الفووشاایهم

ز آن با رسام نمای اولیا برای هر حرف اضاافا ورداوت کا شااما عنا ار مو عی ی و عنا ار  وس ا  گردهد؛( یعیین2003)

و در نهاهت با با کارگیری م اهیمی چون همکسا گی یجربی، سااوت آنی معنا و یقوهت کاربردشاناو ی با   اساتکارکردی  

های میان اهن حروف  ا و ی اوتهووشایهم  های موگود در گسا رش معانی م  اوت اهن حروف اضاافا ورداوت ومندی انون

و مطالعۀ یطکیقی    (image schema) های یدوهری  وارهدر دو زبان را بررسی نموده و روش آموزشی با اس  اده از الگوی طرخ

 استهرا معرفی کرده

اند و ورداو ادر بروی از حروف اضااافا با  ااورت موردی  (radial structure) همگی اهن مطالعات با ساااو ار شااعاعی  

هاف ا از معانی مخ لف در حروف اضااافا  ای منظم و سااازماند آن ای اا نظر دارند، وگود شااک اای کا همگی در مورن یجا

 ندهااست کا با ه دهگر در اریکاب
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ن دانده در اهاطالعات میدهی، وردازش و ان قای  ای برای ساازمان ی روه ردی اسات کا زبان را وسایلاشاناسای شاناوزبان

شااود و میاز مقوالت در نظرگرف ااساات، زبان با عنوان نظامی  روه رد کا در سااا دهۀ اویر موردیوگا فراوانی  رارگرف ا

بندی، ساازوکار   هومی کلی ا اوی مقولابل ا در مقاش نمودی از نظاش م  ای مسا قا؛سااو ار  اوری زبان نا با عنوان ودهده

 (ه1995گیرد )گیراریا،  یجربی و محیطی مورد مطالعا  رار می  ثیراتوردازش و یأ

 ساااازی، برگسااا ا (perspective)، منظر (construal)از گملا م اهیم مورد یوگا در روه رد شاااناو ی شااااما یعکیر

(foregrounding)اسا عاره ،(metaphor)  یی اسات های م  اوو مقوالت شاعاعی هسا ند کا در اهن میان منظور از یعکیر، روش

دارد  گر از هک روداد ثابت اشاارهکنند، منظر ها دهد با نوع نگاه مشااهدهکا افراد مخ لف، مو عی ی وام را رما گذاری می

کند؛ مثا م اهیم باال و واهین کا با های م  اویی بیانونی را با شایوهیواند وا عی ی بیردهد وود می کا فرد، بسا ا با زاوهۀ

ساازی، ه ی دهگر از م اهیم وراهمیت در دهدگاه شاناو ی اسات و با اهن ننده بسا گی دارنده برگسا انگاه بیمو عیت و نوع 

دوش اهمیت  رار می   و چا موضاوعایی در وس زمینا و درگۀامر بسا گی دارد کا چا مسااللی در اولوهت یوگا  رار گرف ا  

شاود، از عواما مدثر دهگر در روه رد شاناو ی اسات کا یا حد یرنده اسا عاره کا از آن با همکسا گی یجربی نیا هاد میگ

های مخ لف اسا عاره را با همراه دارند های م  اوت ی  ر، شایوهاسات کا شایوهزهادی با یعکیر در اریکاب اسات و مکینن اهن مطلب  

 (ه2001کرد )لی،  هیر اس  ادهای ملموسیوان از رودادیر میو با اهن معناست کا برای اشاره با حاالت ان ااعی



شااناو ی اسااته در اهن نظرها، مقوالت مخ لف موگود در هر دهگر از نظرهات مریکط با روه رد  مقوالت شااعاعی ه ی

عیاا برروی هک  ها وگود ندارد و امجموعا دارای سااو ار شاعاعی و عیاوهت مدرج هسا ند، مرز مشاخدای برای مجموعا

اعیای مجموعا کا دارای وهژگی های شاوص آن دس ا است، در مرکا داهره با اهن  ورت کا ه ی از    ویوس ار  رار دارند؛

شااونده نادهک و ها از آن دور می  های وام، با مرکا رار گرف ا و اعیااای دهگر، بساا ا با میاان بروورداری از آن وهژگی

عی عنا ار زبانی گوناگون ( با بررسای سااو ار شاعا2004و   2003( و اهوانا و یاهلر )2001محققان گوناگونی از گملا لی )

های چندمعنا کمک شااهانی   رارگیری م اهیم گوناگون واژه  انده اهن نظرها در یو ایف نحوۀاز گملا حروف اضاافا ورداو ا

 شودهمیورداو ا  استه در اداما با عنا ر زبانی چندمعنانموده

سن ی،  ه در نگاه ، ولی مریکط با ه دهگر دارندمجاا  یای است کا در آن، هک واحد زبانی چندهن معناچندمعناهی ودهده

ت با هک  اورت  نامی کا در آن دو لغروده چندمعناهی با همهاهی با معانی مریکط با کار میاهن عکارت برای یو ایف واژه

عناهی ینها  مشاناساان شاناو ی مع قدند چندم  اویی هسا ند، ی اوت دارده زبانولی دارای معانی    ؛شاوندمییل ظ و ها نوشا ا

های اساااساای زبان بشاار اسااته براساااس اهن دهدگاه، چندمعناهی در  بل ا ه ی از وهژگی  شااود؛نمیبا معنای واژه محدود

 ,J. R. Hurford)(2007و نحو مشاهود اسات )هرفورد، هیسالی، و اسامیت،    ها، ی واژهاهای مخ لف زبان همچون واژهبخح

B. Heasley, M. b. Smith) یین مسااۀلۀ چندمعناهی اساا  اده  و ی از نظرها ساارنمونی با ووبی برای یکشااناه در روه رد

لا چندمعناهی  ا کمک شااهانی با یحلیا شناو ی مسۀنیی واره یداوهراساته در اهن راسا ا م اهیم شاک ا معناهی و طرخشاده

 شودهمیها اشارهاند کا در اداما با آننموده

ها  ها و روابط اساته اهن گرهای از گرهدادن م اهیم اسات کا شااما مجموعامعناهی، روشای گرافی ی برای نشاان  شاک ا

 (ه2005باشند )اهوانا و گرهن،  دهندۀ روابط بین آن معانی میگر م اهیم و ایداالت نشاننماهان

یااهی در  الب سااو ار م هومی اسات ادراکی با منظور ارالا سااو ار ف  واره یداوهری، یو ایف مجدد هک یجربۀطرخ

نظر با عنوان بازنمودی ا، شایوۀ نماهح یداوهری معنای موردواره یداوهری در اهن مقال(ه منظور از طرخ1987)گانساون،  

یداوهری  وارۀشاونده هر طرخمییر معانی از آن اسا  ادههای یداوهری ذهنی اسات کا برای نماهح شا افوارهعینی از طرخ

شاااود کا در گاهی  میش دارنده گذرنده با آن چیای گ  انا  و عندااار ا ااالی اسااات کا گذرنده و مرزنماحدا ا دارای د

گیرده مرزنما آن چیای است کا در  واره، مرکا یوگا  رارمیدر طرخ  است کا اساساً رارگرف ا، بررسی شده، ها یو یف شده

کنند؛ ولی با باشاند و روابط ه ساانی را بیانه ساانی داشا ادارده مم ن اسات دو عکارت زبانی، مح وای اهمیت ثانوی  ،طرحواره

 (2007ها اس نکاب شود )النگاکر،  دلیا یغییرگذرنده و مرزنما، معنای م  اویی از آن

انده حرف گرف ااو ی نیا مورد یوگا فراوانی  رارشانای کا در زبان دارند، در روه ردگاهگاه وهژه  حروف اضاافا با واساطۀ

شااوده بعد از آن با م مم کلما دهگری یکدها می  کند و واژۀمیمیان دو کلما را بیان ای اساات کا نسااکتکلمااضااافا  

ند از: با، با، بر، ویح، یا، در، اندر، نادهک، برای، بهر، روی، زهر، ساوی، میان، و ایرهن حروف اضاافا زبان فارسای عکارتا الی

ای هسا نده اهن آهند و دارای م اهیم گسا ردهمیها با شاماراندمعنا در زب(ه حروف اضاافا از واژگان چن1371)معین،    وی

های دس وری و اس عاری دارای الگوهی سرنمونی عنا ر زبانی با علت ظرفیت باالی چندمعناهی و  ابلیت فراوان برای بسط



چرا کا   دهند؛ها ارالاناند یحلیلی با د ت روه ردشااناو ی از آهای معرفی شااده ویشااین ن وانساا اهساا ند کا دهدگاه

های گهان وارج با بررساای های زبانی و وا عیتهای معناهی  کلی در هک رابطا ارگاعی و هک با هک بین  ااورتظرهان

 (ه1390زهاریی،  ورداو ند )زاهدی و محمدیزبان می

اناد کاا در اهن ن کرده( معیاارهااهی را برای یعیین معناای سااارنمونی حروف اضاااافاا عنوا47-45:  2003یااهلر و اهوانا )

 اند:شدهۀ درون شک ا معناهی در نظر گرف اوژوهح با عنوان معیار ما در یعیین معنای اولی

: حروف اضااافا دارای م اهیم گوناگونی هساا ند کا در طوی  (earliest attested meaning)الف: اولین معنای مورد  کوی

 گرددهاند با عنوان معنای سرنمونی مطرخیوحرف اضافا در یاره  زبان مییرهن معنای  انده  دهمیوگود آمدهیاره  با

: هر شاااک ۀ معناهی، حاوی م اهیم   (predominance in the semantic network)معناهی   : ی وا هک معنا در شاااک ۀ

هک معنی وام در   انده در اهن میان، یداوی فراوانگوناگونی اسات کا با  اورت مسا قیم ها غیرمسا قیم با هم در اریکاب

 یواند با عنوان ه ی از معیارهای ان خا  معنای سرنمونی باشده کاربردهای زبانی دهگر موگود در شک ا معناهی می

ای در بروی از  : هر حرف اضاااافاا(use in composite forms)واذهری()یرکیاب  هاای یرکیکیج: اسااا  ااده در سااااوات

اربردهای گوناگون در شااک ا معناهی هر حرف اضااافا، معناهی کا در لغات  در میان ک  رود؛های یرکیکی با کار میساااوت

ای برای ان خا  معنای ساارنمونی با حسااا  آهد و یواند با عنوان گاهنارود میمرکب حاوی آن حرف اضااافا با کار می

کا در آن، گذرنده باالیر از اساات  روی برای بیان حال ی با کار رف ادر کلما روانداز،   شااوند؛ مثالًمیدهگر حذفهای  گاهنا

 استهزنما و در یماس با آن  رار گرف امر

های م یاادی وگود دارند کا ان خا  هر هک  د: رابطا با بقیا حروف اضاافا م انی: در میان حروف اضاافا م انی، گ ت

معنای سارنمونی حرف اضاافا م انی، م هومی اسات  زهرهو   رویمثا    یعکیر و زاوهۀ دهد او بسا گی دارد؛یوساط ساخنگو، با 

 کا در ییاد میان گ ت حرف اضافا، نقح کلیدی دارده

دهیم کا معانی گوناگون موگود برای هک  چا ب وانیم یشخیصچن آن:  (grammatical prediction)ینی دس وریبو: ویح

مریکط با آن حرف اضاافا را   از شاک ا معناهیاند و سا س، بخشای  حرف اضاافا، زمانی از هک معنای وام ا  کاس شاده

 اندهشدهنیم کا یعدادی از معانی، مس قیماً از معنای سرنمونی گرف ابینی کیوانیم ویحاند، میدادهیش یا

مند برای یعیین معانی م ماها حروف اضاافا ورداو نده یاهلر و اهوانا حرف اضاافۀ  ای  اعدهعالوه اهن دو با ارالۀ شایوهبا

“over” اند:م ماها هک حرف اضافا یکیین کرده  و دو معیار را برای یعیین معانید  را مورد بررسی  راردادن 

ا اهن م هوش در بقیۀ معانی آشا ار نکاشاد، آن کطوریاضاافی باشاد؛ بااگر حرف اضاافا شااما م هومی    هاآنالف( با نظر 

باشااد و ها رابطۀ ا ها باهد معناهی غیرفیاااهی داشاا اشااوده اهن م هوش م ماهمیعنوان معنای م  اوت در نظر گرف امعنا با 

 وی ر و وهنا / زمینا یغییرکرده و م  اوت با ساهر م اهیم مریکط با آن حرف اضافا باشده

شاود، بل ا باهد مسا قا از بافت باشاد  کا در آن وگود دارد، حا اااز سااهر م اهیم و از باف ی     ( معنای م  اوت نکاهد

 (ه  105:  2003)یاهلر و اهوانا، 
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 است:ده( معانی زهر برای اهن حرف اضافا آورده ش1545:  1382در فرهنگ سخن )انوری،  

ی اوت  ( برای بیان  2ی،  از یهران یا شایرازیه  12یا    8از سااعت  ش واهان زمان ها م ان ها امری:  رسااندن م هو( برای 1

( در م هوش یوالی و یعا ب:  ساای یا ساای  3یه  کنددو چیا ها دو شاخص با هم:  آدش دارهم یا آدشی،  ک ا  یا ک ا  فرا می

 بینمیهشما را نمی

 (287:  1387،  فرهنگ فارسی عامیانا )نج ی

وورد یا هک مدهر  فراش وولدار ویلی بیشا ر بدرد می  وابسا ا با  ا ت ی یایلی(:  ویلی زود فهمیدند کا هک از )  (1

 ه(81وورد[ی )مدهر مدرسا،  بو و وا یت با درد میفراش وولدار بیش ر از هک مدهر بیبو و وا یت ]= هک  بی

ساارگذشاات  رف می )ش، یا دو روز ویلی ویلی میرچا شاایره ووردهک دفعا با اندازه هک یخم موبا مدت، در طین:    (2

 (ه36کندوها،  

  وور، فرهنگ گاهدۀ فارسای های لغات مانند فرهنگ لغت دهخدا، معین، فرهنگ فارسای غالمرضاا انداافدر دهگر فرهنگ 

( اهن حرف اضاااافا اشااااره م اانیبودند ها ینهاا با م هوش نهااهت و ان هاا )زمانی و  با ی رار م ااهیم ذکرشاااده ورداو اا وهههها

 اندهبنابراهن نگارندگان از ی رار اهن موارد وودداری نموده  است؛شده

(  2( باا معنی وااهاان و ان هاای چیای؛  1گیرناد از اهن  رارناد: میهح مورد بررسااای  راردر مجموع معاانی کاا در اهن وژو

 با مدت، درطینه  (5)وابس ا با   ت ی ییلی(؛    ( از4( یوالی و یعا ب؛  3بیان ی اوت؛  
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گر اهن یوان گ ت بیاندهده در وا ع میمیواهان و ان های چیای را نشاان  کند کا اهن حرف اضاافامی( معنی اوی بیان1

 نوعی نقطۀوی ر با ساوی وهنا کا با اند و بر روی هک محور افقی  رار گرف ا  از ه دهگر  ایاسات کا وی ر و وهنا با فا الا

 کنده  میحرکتشود،  مینی )زمانی، م انی ها امری( محسو واها

 12یا   8( از ساعت  1

 ( از یهران یا شیراز2

 ( از امروز یا فردا3

 از اهنجا یا آنجا(  4

 ؛شود یا ویروزی چیای نماندهگنگ با زودی یماش می(  5

 (  838  ،روز )بیهقی  7من نیا او را ندهدش یا (  6

ی ر و وهناا با م اان  بین و  ( در رابطاۀ4( و)2های )( اشااااره با واهان زمان چیای دارد و در مثاای3( و )1های )در مثاای

در  ( وهنا ان ااعی اسااته 5ها بیان فا االۀ بین و ر و وهنا  ابا در  اسااته در مثای )دارده در همۀ اهن مثایواهانی اشاااره

باشاد با هک دورۀ کا با واهان چیای اشااره داشا اآن  نگارنده بیح ازبا اع قاد    ،اسات( کا در فرهنگ ساخن آمده6مثای )

 شوده  میورداو ادارد کا گلویر بیش ر با آن  زمانی اشاره



 های زهر را در نظر بگیرهد:مثای  رود؛(معنی دوش حرف اضافۀ  یای برای بیان ی اوت دوچیا ها دو شخص با کار می2

 ؛(آدش دارهم یا آدش7

 کندهمیفرا(ک ا  یا ک ا   8

شااونده و  ی  ااحکت از ی اوت با میان  میهود اساات دو چیا با ه دهگر مقاهساااهای فوا مشاا طور کا در مثایهمان

های وی ر و وهنا در کنار هگدهگر  رار در میان است؛ بنابراهن وهژگی های دو چیاوهژگی  مقاهسۀ  در وا ع  حکت از  ،آهدمی

وی ر و وهناا یاا حادودی مشااااباا معناای اوی   ع قااد نگاارناده در اهنجاا نیا رابطاۀگردناده باا امیباا ه ادهگر مقااهسااااگرف اا و  

  اما در اهنجا   ؛ای از ه دهگر  رار دارندبر روی هک محور افقی و در فا االا  با عکارت دهگر همچنان وی ر و وهنا اساات؛بوده

حرک ی از سااوی وی ر با ساامت وهنا مشااهود نیسااته حای با یوگا با معیارهای یاهلر و اهوانا برای یعیین م هوش م  اوت  

اسات و از دهگر معانی درهافت    زهرا اهن م هوش مسا قا از بافت  ؛یوان اهن معنا را با عنوان م هومی م ماها در نظر گرفتمی

 شودهمیهی غیرفیاهی محسو همچنین معنا؛  شودنمی

همین م هوش    ندۀکنهای زهر بیانمثای دهگر از کاربردهای اهن حرف اضااافا، در معنای یوالی و یعا ب اساات؛( ه ی  3

 هس ند:  

 بینیمهسای یا سای شما را نمی(9

 (1076( زمان یا زمان لش ر آهد ودهد / همی کینا زهشان بکاهد کشید )فردوسی  10

 (257ودر یا ودر یا با ساش سوار )فردوسی    /( ز گرشاسب شا مانده بُد هادگار  11

اهن دو    ؛شودمیهک فا لا بین وی ر و وهنا اشاره بابیم کا در اهن م هوش هم در وا ع  اههای فوا درمیبا یوگا با مثای

اما    کند؛میوی ر با سوی وهنا حرکتروی هک محور افقی در نظر گرفت کا   ای از ه دهگر برفا الا  یوان دررا همچنان می

اهن م هوش معناای یوالی و یعاا اب را در وود دارد کاا در م ااهیم  کلی وگود ناداشااات و از بااف ی کاا در آن وگود دارد  

ان م هوش م ماها در نظر یوان اهن م هوش را با عنوبنابراهن می ؛عالوه دارای م هومی غیرفیاااهی اساات اشااود بنمیحا ااا

 گرفته

 کنید:  ها د تگر کاربردی دهگر از حرف اضافۀ  یای هس ند؛ با اهن مثایهای زهر بیان( مثای4

وورد یا هک مدهر بیکو و وا ااایتی] = هک  درد میا (  ویلی زود فهمیدند کا هک فراش وولدار ویلی بیشااا ر ب12

 (81وورد[ه )مدهر مدرسا،  بدرد میفراش وولدار بیش ر از هک مدهر بیکو و وا یت  

 (ه93دار است یا عدکانیی )هیچ ا ،  (  بیش ر غدنا13

 (ه55ا ورا دف ر و عاهدات ادارهی )ه ی،  (  با ورا آس و گنج ا آشنایر بود یا ب14

هعنی در اهن  عنای در نظر گرف ا شاده برای  یای م هوش از )وابسا ا با  ا ت ی یایلی( اسات؛در اهن م هوش ه ی از م

بنابراهن   ا و وی ر مشاابا م اهیم ویشاین اسات؛مورد  یای با حرف اضاافا  ازی هم معناساته در چنین حال ی اریکاب وهن

اسات و ر اشااره دارد در اهنجا اگرا نشادهاولین معیار یاهلر و اهوانا برای یعیین م هوش م ماها کا با رابطۀ م  اوت وهنا و وی 

چون حرف اضااافا اساات و حروف    ؛نکودن معنای گدهد اساات کا معنای  ازی اهن وهژگی را ندارد  معیار دوش نیا، فیاااهی



بناابراهناضااااا باا  ازی گیاهن م هوش را م هومی م مااها در نظر نمی  فاا م هومی فیاااااهی دارناد؛  بل اا هم معناا  رهم؛ 

 شودهمیمحسو 

های  باشاده با مثای، م هوش با مدت، در طین میگیرد( م هوش دهگری از حروف اضاافا  یای کا مورد بررسای  رار می5

 ید:کند تزهر 

 (ه36رف می )سرگذشت کندوها:  (  هک دفعا با اندازۀ هک یخم مورچا شیره ووردش، یا دو روز ویلی ویلی می15

بود کاا دهوار وااناۀ عمیاد، نکح کوچاا بااغ، برا دارده یاا دو ساااا ه  اا کسااای گرلات هاک دفعاا چو اناداو اا(  16

 (ه74رد از آن طرف ویابان رد شودی )باغ،کنمی

بنادی وی ر و وهناا  رف اضاااافاۀ  یاای نیا باا لحاا  یرکیابهاابیم کاا اهن معنی از حهاای فوا درمیباا نگااهی باا مثاای

شاوده در وا ع بر والف ای با حرکت وی ر با ساوی وهنا نمیمشاابه ی با م اهیم  کلی دارد با اهن ی اوت کا در اهنجا اشااره

دارده  هنجا با هک بازۀ زمانی کلی اشاارهکند در امیهان حرکت وی ر با ساوی وهنا اشاارهاوی کا با نقطا شاروع و وا  معنای

کند و از آنجاهی کا در سااهر معانی وگود ندارد و مشا ق  میی ان ااعی را در ذهن یداعیالزش با ذکر اسات اهن م هوش معناه

 ومی م  اوت در نظر گرفتهیوان آن را با عنوان م هاز بافت نیست می

و معانی م  اوت آن معنا بودن اهن حرف اضاافا بوده م  اوت حرف اضاافا  یای، شااهد چندنمودن م اهیم  وس از بررسای

 بیان ی اوت دو چیا و دو شخصیهی و یعا بی،  مدیی کا، درطینی،  یوالاند از:  واهان و ان های چیایی،  عکارت

 مفهوم اولیه »تا«  -4-3

(، م هوش  2003 یای، براساااس روش ویشاانهادی یاهلر و اهوانا)  شااده برای حرف اضااافابا بررساای م اهیم م  اوت ارالا

یرهن م هوش اهن زهرا اهن م هوش اب داهی  شاود؛میلیا برای اهن حرف اضاافا ان خا  ان ها و واهان چیایی با عنوان م هوش او

فا الۀ بین وی ر و وهنا اشااره هعنی در یماش اهن معانی با   شاود؛میه در سااهر م اهیم هم هافتبا عالو  ؛حرف اضاافا اسات

 شودهمیاضافا درنظر گرف ا بنابراهن م هوش ان ها و واهان چیای با عنوان م هوش اولیا اهن حرف  است؛شده

 شبکه معنایی »تا«  -4-4

 گردد:میشک ۀ معناهی آن با ش ا زهر یرسیمبراساس م اهیم م ماها مش ق از م هوش اولیا  یای،  

 

 

 

      

 

 

 گیرینتیجه  -5

 
 توالی و تعاقب 

 به مدت، درطی   تفاوت  
 انتها و پایان چیزی 



را با عنوان واحدهای    هاآنای بود کا ینها  گوناشاناسای شاناو ی نگاه با حروف اضاافا با ویح از زبان  کااهننظر با 

ای هس ند برای بر راری اریکاب میان ساهر واحدهای گرف ند؛ با عکارت دهگر وسیلادر نظر می  (Instrumental items)ابااری

 Lexical)کا روه رد شاناو ی حروف اضاافا را با عنوان واحدهای واژگانی  زبانی کا فا د م هوش مسا قا هسا نده حای آن

items)  گیرد کا باد مورد مطالعا و بررسی د یق  رار بگیرندهمس قا در نظر می 

و با کمک اهن اباار م هوش  ( مورد بررسای  رارگرفت  2003بدهن منظور در اهن وژوهح نظرهۀ چندمعناهی یاهلر و اهوانا)

یشااانهادی یاهلر واهوانا م هوش ان ها و واهان با گردهدنده با یوگا با الگوی واضاااافۀ  یای یعیین  و م اهیم م ماهاحرفاولیا  

م اهیم م ماها با سااو اری شاعاعی با م هوش  رد و  یگمیاضاافا در کانون شاک ۀ معناهی  رارعنوان م هوش اولیا اهن حرف 

 شوندهمیاولیا م دا

حروف اضاافا در    هاهی در زمینا بررسای شاک ا معناهیاسات وژوهحگرف ابا یحقیقایی کا از ساوی نگارندگان  اورت  

اساته ناهی حرف اضاافۀ  یای  اورت نگرف ااما یا با امروز وژوهشای در راسا ای بررسای شاک ۀ مع  ؛زبان فارسای انجاش شاده

حاضار عالوه بر یأهید دسا اوردهای حا اا از مطالعات ذکر شاده در  سامت ویشاینۀ وژوهح، کارآمدی روش یاهلر و   مقالۀ

 استهاولیا و م اهیم م ماها نشان دادهوش  ( را نیا در یعیین م ه2003اهوانا )

 منابع و مآخذ
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 ه80-67،  ص1، شمارۀ  13، دوره  شناو یهای علوشیازهشناسی شناو ییه  معنی
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ه یهران: فرهنگ  فرهنگ گاهدۀ فارسای(،  1384 ادری افشاار، غالمحساینه ح می، نسارهن وح می، نسا رنه ) -10
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شناختی درمان پذیرش و  روان   جوشی شناختی در نظریۀاه اصل ناهمنگاهی به مثنوی معنوی از نظرگ

 تعهد 
 2، رامین محرمی1الهاش زمانی

 دانشگاه محقق اردبیلیدانشجوی کارشناسی ارشد  -1

 اس اد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی-2

 چکیده

استه ه ی  ب شناوت بیش ر از روان انسان شدهشناسی، سکروان  وهژه در حوزۀت علوش انسانی، بادر  رون م أور ویشرف 

گوشای هموذهرش و یعهد اساته اهن نظرها شاح ا اا دارد کا ا اا دوش آن نا شاناسای، نظرهۀهای گدهد در رواناز نظرها

کا مم ن اسات اف ار منطکق بر حقاهق  شاناو ی اسات کا با معنای حقیقی و عینی در نظر گرف ن اف ار اسات، در حالی

طور کا مانه  اساات؛گهان بیرون از ذهن انسااان نکاشاانده مولوی در مثنوی معنوی با اهن وطای شااناو ی اشاااره کرده

های درونی و العما انسااان با ویرامون و ح ی ودهدههای زبانی در  یاااوت، نگرش و ع سروه رد اکت بر یأثیر چارچو 

اش یأکید دارد، مولوی نیا با یأثیر زبان در  یااوت انساان آگاه اسات و در داسا ان طوطی و بقای اهن موضاوع را با روانی

اساته در اهن وژوهح اهن موارد اسا خراج و با گاه و اشا کاه را نیا بیان کردهاهن دهد  اسات و ن اهج حا اا ازیداوهر کشایده

 رهۀدهد از نظر مولوی نیا مانند دهدگاه نظمیانده ن اهج اهن وژوهح نشااانی شاادهشااناو روش یحلیا مح وا، یحلیا روان

 دهدهمیرا از طرهق یمثیا نشانن موارد  گوشی وگود دارد و اهوذهرش و یعهد، بین اف ار انسان و حقاهق بیرونی ناهم

 هشناو یمثنوی معنوی، درمان وذهرش و یعهد، اکت، یحلیا روان  های کلیدی:واژه

 مقدمه

شاناو ی اسات، و عجیب نیسات کا انساانی  شاناو ی و روانن ات بارهک انساانی  ر و دهدگاه عرفانی مولوی سارشاار از  

های آن ان انساان و کنحاسات با شاناو ی عمیق از روخ و روو د ت داشا ا  ها ی  رانساانها در ووهح و در دهگر  کا ساای

 باشدهدست هاف ا

زبانان اساته شناوت و یرهنی ک ا  در میراث ادبی وارسایشاناساانایوان گ ت مثنوی ارگمند مولوی  روانبا گرأت می

های روان و با ا اطالخ ر او، یالش او برای ا االخ کژییهای ظرهف مولوی از روخ و روان انساان و طرز بیان ظرهفآگاهی

اسااته عربیان در ک ا  گنج روان های، مساا قیم و غیرمساا قیم مثنوی را آکنده کردهرنجوری روان شااناساای امروزروان

گونا یوان گ ت کم ر دهدگاهی اساات کا هیچشااناساای میهای رواننوهسااد: در هک نگاه اگمالی با مثنوی و نظرهامی

در یوضایحات و   ،شاوندگا کا در بروی ا اوی با هم نادهک میمن ها آن  ؛باشادی با م اهیم مثنوی نداشا ا را  و یالزماشا 



ساااوهی  ووشااای و همطاا نظرات همهاا و نق ناد، بااز در بروی روشام  ااوت  آهناد و هرگاا کاامالًگالیاات م  ااوت باا نظر می

 (ه114:  1385دهند )عربیان،  مینشان

ها  هاهح را با او بنماهد، غمدسات بر بالین روخ ور گره انساانی، ساعی دارد انساان را و رنجکاوی چیرهروان  مولوی همانند

مساا قیم و از ل یاش بخشااده اهن کار را گاهی غیرهاهح را با طرهقی اهابی کند، او را آرامح و رنجهاهح را رهشاااو شااادی

نا  داا را دهده  موالهاهح انجاش میگیری و ی سایر واهانی داسا انیجاها و گاهی مسا قیم، مثا ن ها و یمثیاطرهق داسا ان

گنجده شااک  داند کا درون ظرف میای میکند و ساارن باطنی را کا در آن هساات در ح م دانامیای یلقیچون ویماناهم

ارد  موالنا غالکاً دوسات دچا مهم اسات دانا و غلنا اساته هر چند وود  آن  ویمانا اهمیت ندارد؛نیسات کا در اهن طرز یلقی،  

روسات کا یمانا نیا غافا نیسات ههه؛ از همینگاه از یوگا با ووی گا  ،معنی سارگرش بدارد مخاطب ووهح را با همین دانۀ

 (ه279: 1372کو ،  زرهندنیای مثنوی محسو  استی )  دا مدوا

اساته  شادهشاناسای، ساکب شاناوت بیشا ر از روان انساان  روانوهژه در حوزۀ  علوش انساانی، با  در  رون م أور نیا ویشارفت

اهن نظرها ورفسااور    دهندۀگذار و یوسااعااسااته بنیان  1وذهرش و یعهد شااناساای، نظرهۀهای گدهد در روانه ی از نظرها

  دارند، زندگی کردن در کا در ضامیر انساان حیاور   اسات  ها و اف اریاساته مکنای اهن نظرها بر وذهرش رنج 2اسا یون هیا

 3واذهرش و یعهاد، کاا باا او داااار اکات  حاا نظرهاۀراه  اگ ناا  از روهااروهی باا یجربیاات زنادگی اساااتهلحظاا و عادش

بل ا همراه با   ؛شااود، در برابر یجار  دردنا  زندگی وذهرش وگود درد و رنج اساات، وذهرشاای نا از ساار اگکارمیووانده

و در گاش بعدی م عهد شاادن برای انجاش کارهاهی اساات کا شااراهط را بهکود بخشااد )هیا و   یماها برای یجربۀ آن رنج

 (ه233-246و    53-83،  2005اسمیت،  

 پژوهش پیشینۀ

حقیقات  ها و یکا اغلب با  اورت وژوهحوردازند  میوذهرش و یعهد   ویر یحقیقایی کا با بررسای نظرهۀهای ادر ساای

دارنده   یأکیددرمانی در موضااوعات مخ لف   ی با ای اا بر اثربخشاای اهن شاایوۀهمگکا  اساات  میدانی اساات، افااهح هاف ا

 :ند ازاای انجاش شده در اهن زمینا عکارتیحقیقات میان رش ا

اسااته از منظر او مثنوی  شااناساای ورداو اولوی از منظر روانعلی عربیان در ک ا  گنج روان، با یحلیا و ی ساایر م

های مثنوی، با یحلیا اساته اهشاان در هر بخح از ک ا  وس از شارخ مخ دار ابیات و داسا انگنجی برای روان انساان  

شااناساای با آن نظر علم روانای از مهای یازهها و برداشااتهای مثنوی ورداو ا و نگاهبعیاای از نمادها و رماها در یمثیا

 استهها بهره بردهوارهاست؛ برای مثای از نظرهات مربوب با وودآگاه و ناوودآگاه و طرخافاوده

های ساااازی روش درمانی مک نی بر وذهرش و یعهد با اسااا  اده از آموزهمن ظر و هم اران در یحقیقی با عنوان  غنی

شناسی بر  اسالمی و عرفانیی با روش یو ی ی و یحلیلی با گردآوری اطالعات از  رآن کرهم، رواهات و منابع عرفانی و روان

اند کا یسالیم بودن در برابر مشایت وداوند هعنی بودن و با اهن ن یجا دسات هاف ا  یعهد ورداو ا  اسااس روه رد وذهرش و
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گهت کا از طرف معکود و معشوا چا ویح آمده فقط بدان گونا کا هست و رضاهت از وذهرش هرآنبا گهان هس ی همان

 اوی بنیادی اکت هعنی وذهرف ن آگاهانا و فعای  کا اهن ن  ا فراوان در ساخنان امامان و اولیا  ما م جلی اسات، با ااسات  

دار بودن آن در  ساااالش و رهشااااهای غنی فرهنگ ایجربیات نامطلو  درونی هماهنگی دارده اهن وژوهح با یوگا با آموزه

شاده و یر  های دهنی و عرفانی کاماهمراه آموزهبا  اکت کارگیری روشاسات کا بااساالمی اهران با اهن ن یجا رسایده  گامعۀ

 (ه1395مدثریر وواهد بود )من ظر و هم اران، 

های موالنا با درمان وذهرش و بخشای معنادرمانی مک نی بر اندهشاااثرمقاهساۀ  وژوهشای میدانی با عنوان    نوروزی در

ذهرش النا با درمان وهای مواثربخشای معنادرمانی مک نی بر اندهشاا  شاناو ی ساالمندانی با مقاهساۀیعهد در بهاهسا ی روان

آزمون با گروه سو  -آزموناساته روش وژوهح، یجربی با طرخ ویح اشاناو ی ساالمندان ورداواهسا ی روانو یعهد بر به

دهاد کاا روش میری  اااورت گرف اا در اهن وژوهح نشاااانهاای آماااساااته ن ااهج یحلیااکن ری و و دورۀ ویگیری بوده

شااناو ی و زهساا ی روانوذهرش و یعهد هر دو موگب افااهح باهای موالنا و روش درمان  معنادرمانی مک نی بر اندهشااا

های  کا آرا و اندهشاااهن  -1ده دارد:  عم   الی اهن وژوهح دو هاف ا و ن یجۀهای اشاوده هاف اهای آن در ساالمندان میمدل ا

ی بر  عنادرمانی مک ناثربخشاای م  -2کرد؛  درمانی برای سااالمندان ینظیمروانیوان در  الب  موالنا را با  ااورت مدثری می

های اهن در ن یجا هاف ا زهس ی سالمندان اثرگذار است؛بادرمان مک نی بر وذهرش و یعهد روی    های موالنا با اندازۀاندهشا

هاای موالناا در کناار انادهشااااان واذهرش و یعهاد مک نی بر  و درما ای برای باا کاارگیری معناادرماانی  یواناد وشااا وانااوژوهح می

 (ه1396شناو ی برای سالمندان باشد )نوروزی، بخشی روانهای یواندوره

 روش پژوهش

مثنوی را  های مطرخ شاده در  ها و یمثیااهن یحقیق گا یحقیقات یو ای ی از نوع یحلیا مح واساته بعیای از داسا ان 

 استهشدهشناسی شناساهی و یحلیا  درمان وذهرش و یعهد در روان  بر اساس ا ا دوش نظرهۀ

 مبانی نظری

اساات    یعهد و  وذهرش  درمان  آن  روه ردهای  از  ه ی  کا  اساات  4آگاهیذهن  و  وذهرش اساااس بر  سااوش موج  هایدرمان

های مک نی بر وذهرش بر مکنای اهن فرضایا روی کار آمدند کا آسایب روانی با یالش برای کن ری ها (ه درمان1391)زرگر،  

مراگع باا یجاار     هاا بر یغییر رابطاۀ(ه اهن درماان1999اگ ناا  از اف اار و هیجااناات من ی همراه اسااات )هیا و هم ااران،  

 (ه2005هاهح یأکید دارند )رومر، درونی و اگ نا 

 و   هیا اسات؛  سان ی  شاناو یرف اردرمانیا  مرا کا همراه ب  فنون  گملا از  شار ی، معنوی  هایسانت از  یل یقی ساوش موج

 نسکت  یآگاه روی و  شد  شروع  1990ۀده  اواها  رد کا  کنندمید  ها  رف اردرمانیموج سوش  عنوان با یل یق اهن  از  هم اران

 هاکا ح اهت ازوارهطرخ کمک  با  روه رد اهن  در  همچنین (؛2005یأکید دارند )کارداساایویو،  آن   وذهرش  و  حای  لحظۀ با

  کمک  درمان  فراهند با اساات، اطراف  گهان  و دهگران وددربارۀ و  فرد  دهدگاهدهندۀ  ا یشاا یاک  کندمی  بنیادهنی  باورهای

 (ه 1390شود )آ اعلی و هم اران،  می ذویره  هاآن  در  معانی  بازنماهی  کا  هس ند  فرضی یهاها، سازهوارهطرخ کننده اهنمی

 
4 mindfullness 



وذهری  انعطاف دو شاح ا اا بنیادهن مولاه  کندمیمعرفیرا    وذهرش و یعهدی طور وال اابا  ایدر مقالا 5راساا هرهس

ها، ا داش  ارزش  گر،اکنون، وود مشااهده  یماس با لحظۀاند از: وذهرش،  دهد؛ آن شاح ا اا عکارتمیشاناو ی را نشاانروان

 (ه1393شناو ی )هرهس،  م عهدانا و گسلح

گوشاای  بردهای ناهمناو ی اسااته  راهشاا گوشاای آن ورداو ا وواهد شااد، ناهم ا ااا دوش کا در اهن وژوهح با

گوشاای شااناو ی زمانی  هم بار زبان و شااناوت اسااتهها کاهح یأثیرات زهانهای درمانی هساا ند کا هدف آنی نیک 

بل ا درساات همان چیای   ؛شااوده انگار کا اف ار فقط اف ار نیساا نددهدکا اف ار، گدی و عینی در نظر گرف ا میمیرخ

ها و  واعد  ابیمم ن اسااات فرد را وادار کند با گای واکنح با روهدادهای زمان حای، با ارزه  گوهنده اهنهسااا ند کا می

 (ه21:  1393دهدی )باخ و مورگان،  کالمی واکنح نشان

گوشای شاناو ی با گای یغییر شا ا، فراوانی، ها حسااسایت مو عی ی نساکت با اف ار، ساعی در یغییر  های ناهمی نیک 

آمیای  (ه ناهم8: 2006و سااااهر روهدادهای درونی دارند )هیا، لوما، بوند، ماساااودا، و لیلیس،    هاکارکردهای نامطلو  آن

 آفرهن، بخحگوشای( شاناو ی، در ا اا شا سا ن  واعد زبانی با طر ی اسات کا باع  شاود کلمات مشا ا)همان ناهم

ها ها اف ار شوند نا امور وا عی )فل سمن و هم اران،  اف ار فقط و فقط واژه  بدهند؛ هعنیاعظم ها کا معنای وود را از دست

 (ه43:  1394

، از  ]ک ااهت، عدالتمثاا غرور، بی[گرانا  کنناد کا گوهی م ااهیم ان ااعی و  یااااوتای عماا میها اغلاب با گوناانساااان

واگاد آن هسااا ناد،    ]ناا، چو ، مثلا مثاا واا[هاای و ااا ی  هماان وااهاا و اسااااسر یغییرنااواذهر حقیقات فیاه ی کاا واژه

اشااد؛  یواند در ح م حقیق ی یغییرناوذهر بکنیم، اهن عنوان میبرای مثای، و  ی فردی را  آدش بدی وطا  می برووردارند؛

های و  ی  ت کا واژهدهیم مثالً   ندلی چوبییه اهن مسۀلا با اهن معنا نیسعنوانی کا با هک  ندلی می د یقاً با اندازۀ

ن شای کند باز هم د یقاً آبرای مثای، آن  اندلی کا شاخدای با گالیات یو ایف می  گیرد؛طور کاما در بر میت را باوا عی

د  چنین زبان دسا وری، ماننگرانا )همهن دارد کا زبان  یااوتبل ا  ارفاً داللت بر ا  کند؛نیسات کا شاخدای دهگر ادرا  می

 ردادی اسات؛   دار کنییحسااساات دهگران را گرهحامانند  نکاهد او زبان ورهیاشای     باهد همیشاا با مردش وو  باشایی

 (ه44:  1394هعنی اساس مطلقی در دنیای وا عی ندارد )فل سمن و هم اران،  

 بحث اصلی 

یاره ی یمثیا بسایار ناده ی با اهن معنی اساته در اهن داسا ان هرکسای با ساکب ف ری کا در   داسا ان فیا در وانۀ

کس با حقیقت وگود کا فیا )حقیقت( بارگ اساات هیچبا اهن  کند،ا فیا چیساات،  یاااویی میکهنذهن دارد در مورد ا

هاهح  داوریهای ذهنی و مار اف ار و ویحبرده اهن وضاعیت د یقاً مشاابا وضاعیت انساان اسات کا در میان هالافیا وی نمی

انساان با  ادر با دهدن حقیقت نیساتهکا گاهی ح ی و  ی وا عیت بارگ و آشا ار اسات   در حای دهدن گهان ویرامونح  

العما  ی برای ع سگیراهن دهد ضعیف و ف ری کا هر لحظا اش کاه در او راه دارد، با  یاوت در مورد ویرامونح و یدمیم

 دادن با و اهع آن استه نشان
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انساان را با ووهشا ن، با ناده ان و با ودای هسا ی ا االخ و درمان کند، با یحلیا    وواهد رابطۀگا کا موالنا میآن از  

: 1385یر ساازدی )عربیان،  را ساالم  کند یا  حاییوردازد و واطرات و اف ار موهوش را درمان میها میها و نادرسا یدرسا ی

 (ه41

یوانند  شاوند، ف رها میف رش اداره می  وسایلۀگذراند با ای کا در اهن گهان میو هر لحظا  وگود انساان، مسایر زندگی

 منشأ شادی ها غم باشند:

عاالاام شاااایاار  آن  ماااناانااد  باادن   اهاان 

 ف ر کآن از مشااارا آهد آن  اااکاسااات

اساااات  دهاگار  فا ارت  باااد  اهان   مشااارا 

 

مای  دشفا ار  بااا  دش  را  او   گاناکااانااد 

باا وبااساااات  از مغر  دبور و  آناک   و 

 مغر  اهن بااد ف رت زان سااار اسااات 

 (3056-3054 /4:  1362 )مولوی، 

گرانا از همان واها و اساااسر یغییرناوذهر  کنند کا گوهی م اهیم ان ااعی و  یاااوتای عما میگوناها اغلب باانسااان

کنیم،  میثای، و  ی فردی را  آدش بدی وطا برای م ی واگد آن هساا ند، برووردارند؛های و اا  حقیقت فیاه ی کا واژه

مثالً   اندلی    ؛دهیمعنوانی کا با هک  اندلی می رناوذهر باشاد؛ د یقاً با اندازۀ،حقیق ی یغیییواند در ح م  اهن عنوان می

ن  اندلی  برای مثای، آ  گیرد؛یت را با طور کاما در بر میهای و ا ی وا عچوبییه اهن مساۀلا با اهن معنا نیسات کا واژه

بل ا  ارفاً داللت بر    کند؛دای دهگر ادرا  مینیسات کا شاخ  کند باز هم د یقاً آن شایمیکا شاخدای با گالیات یو ایف

: 1394گرانا  راردادی اسات؛ هعنی اسااس مطلقی در دنیای وا عی ندارد )فل سامن و هم اران،  اهن دارد کا زبان  یااوت

 (ه44

رسااااد یاا گرمی  ای سااارد  بااش   گرش 

 آن دو اشا ر نیسات آن هک اشا ر اسات 

نااارسااااان  هامایشااااا  ماعانای  در   لا اظ 

 سااااا  نطق اساااطرال  بااشااااد در ح

 

نرمی رسااااد    باا درشااا ی ساااااز یاا 

ور اساااات   یناگ آماد ل ظ معنی بس 

لسااااان  کااان  گا اات  ااد  وایاماکار   زان 

ز   دانااد  آفاا ااا چااا  اادر  و   چاارخ 

-3011  /2:  1362)مااولااوی،       

3014) 

ها  رنجا باش: اگر سردی، اگر در میانۀ  کا هس ی، آن را وذهربیت اوی با وذهرش اشااره دارد: هرچا هسا ی و در هر حالی

کند: زهرا میر اهن حالی؛ و دلیلح را نیا بیانها هسا ی، اگر در مسایر ساخ ی در حای حرکت هسا ی، ب ذهر کا دو دشاواری

گرمی از راه وواهد رساید، راح ی و شاادی با یو مال ات وواهد کرد، با سارمنای مقداود وواهی رسایده در ابیات بعد با 

یواند بر کا معنی احاطا هابده دنیای ما دنیای اضاداد  اساته ل ظ نمی  یاکت ی زبان اشااره دارد کا همان ا اا دوش  نارسااه

اسات و م هوش راح ی بدون رنج و م هوش شاادی بدون غم در  نخواهد شاد و وگود اهن اضداد واهۀ هس ی و سکب دواش آن  

ها همراه با ویرها ساکب حیات ما و عاما دواش آن اال کا شارراح ی هم وگود نداشات وس ح  اساته در وا ع اگر رنج نکود

موگب شاناسااهی و با یکع ا  ییااد اسات ک  هرفته  در نظر مولوی، اهن  اعدۀوس هر دو را باهد با رضااهت واطر وذ  ،هسا ند



آن  تگیرد و هوهنگ  مان درد و رنج اساات کا گ  مان لذت شاا ا می  شااود و در ساااهۀها میی با ودهدهبخشاا تآن هوهن

نوهساد:  ساخن با منالۀ اساطرال   زمانی می  (ه در شارخ اهن ابیات، در مورد نطق،1388بیگدلی،  گرددی )بارگمشاخص می

س ارگان و افال ؛ اسطال  از آسمان و آف ا  چا درکی دارد؟ بیان ما از حقیقت مانند دس گاه اسطرال     است در محاسکۀ

قت فا االا داردی  وکر اساات؛ بیان ما نیا از حقیها و افال  بیق آساامانگونا کا اسااطرال  از اساارار و حقاهاسااته همان

 (ه728  /2:  1385)زمانی،  

چا در ذهن وگود دارد و کالمی کا آن معنی را  نیا مولوی با اهن موضاااوع اشااااره دارده میان ا اااا آن در ابیات زهر

هعنی معنی، اریکاطی    ؛چا اراده شده استالک ا میان  ورت حرف و سخن و ا ا آن  ای وگود دارد؛کند فا لامنع س می

 یواند اش مای کلی بر معنی موگود در ذهن ویدا کند:اما اهن اریکاب گامع نیست و کالش نمی  ؛وگود دارد

  اااورت از معنی چو شااایر از بیشاااا دان 

 اهن ساااخن و آواز از انادهشاااا وااسااات 

 

دان   اناادهشااااا  ز  ساااخن  و  آواز  چو   هااا 

کاجاااساااات اناادهشااااا  باحار  ناادانای   یاو 

-1136  /1:  1362)مااولااوی،              

1137) 

اسات؛ مانند شایری اسات کا از  ساخن در برابر معناهی کا  داد ان قای آن را دارد مانند گا  کوچ ی از هک کا عظیم  

طابق گسا ردگی گهان ذهن و ینیساته از علا اهن عدش ،اساتچا در بیشاا ونهان شادهآهد و نماهندۀ همۀ آنبیشاۀ انکوه می

 ازای وارگی هرچا را در آن هست در اهن گهان محدود هافتهیوان ماباان هاست، نمیاندهشا بیچون گهان    ف ر است؛

چشاااام  بااا  را  ماعااانای  آن  یاعالاق   چااا 

 ل ظ چون وکر اسااات و معنی طالر اسااات 

 

اسااام   بااا  را  اشااایااا  فاهام  یاعالاق   چااا 

 گسااام گوی و روخ آ  ساااااهر اساااات

- 3291  /2:  1362)مااولااوی،            

3292) 

ا از بودن و یجربیات او را در  اش ینها هک لحظای اساات کا آشاایانامعنی اساات، معنی ورنده ل ظ بساا ر و آشاایانۀ

 گیردهمیبر

سااااخان  در  دارد  ناااش  هااک  گار  دو   هار 

بایااان در  لا اظای  هساااات   اشااا اکاااهای 

ره دالاام  لاا ااظ  اساااات اشاااا اارا    زن 

دان  گساااام  اهاان  مااانااناادۀ  را   لاا ااظ 

 

 لیاک شااا ناان اهن حسااان یاا آن حسااان  

رهسااامااان  یااا  آسااامااان  کو  وود   لیااک 

اساااات  یان  در  مادمان  و  گاکار   اشااا ارا  

گااان مااعااناای ماااناانااد  درون  در  را   اش 

-649  /6:  1362)مااولااوی،                

655) 

آن با هک نقطا از آن   کنندۀمنع س  و  اا  ی دارای طی ی اساات کا کلمۀ  زن معنی اسااته هر نامیاشاا را  ل ظ ره

وو ؛ هعنی چقادر وو ؟ چاا کی ی ی از وو ؟ و نیا هر ذهنی هاک م رگم درونی    دارد؛ مثالً کلماۀاشااااره  طیف وسااایع

های دهگر م  اوت اسااته شاااهد ب وان ادعا کرد کا هیچ دو انسااان های درونی همۀکا با یماش م رگممنحداار با فرد دارد  



با درون( افراد مخ لف، مثالً ل ظ  مادری؛ م رگم ذهنی )از بیرون   ر  ندارند؛ مشا ذهنی از هک کلما هک برداشات کامالً

 های مخ ل ی را یدور وواهند کرده  شان، ماهیتاهن ل ظ با زبان یدوهر ذهنی در یرگمۀ

ورد  ها و  یاااوت نادرساات در مر انسااان برای یحرهف وا عیتبازی زبان با ذهن و ی  ن ح اهت مرد بقای و طوطی نمونۀ

کند کا هر  ذهن اوسات، دنیای او را با اهن شا ا براهح مجسام می  ثیا زبان طوطی کا شا ا دهندۀهاساته در اهن یمآن

اهن فرآهند    اسات؛ وس عاما هر کچلی روغن رهخ ن اساته یماشالگرش روغنی رهخ ا و چوبی وورده  کسای کا  کای اسات،

اساته چا ا با عنوان وا عیت وارگی وذهرف ابعد او اهن سااو ار ر مرحلۀبان براهح سااو ا اسات و در  ز  را ذهن او با واساطۀ

سات مساۀلا را از منظری دهگر یوانبود و در وود داشات، میکردن را آموو ااو الگوهای م  اویی غیر از  یاس  بساا اگر زبان

بیند و اندهشاد، گهان را مییسات ماای کا آن را شا ا دادههای زبانیالگو  چنین اسات ذهن آدمی، کا با واساطۀهم  بکیند؛

های وود را منطکق با وا عیت محض وارگی  گیریکند و درساات ها نادرساات، ن یجاها را  یاااوت میوود و دهگر ودهده

 کند:ارزهابی می

طااوطاای را  وی  و  بااقااالاای   ای بااود 

 گسااات از ساااوی دکان ساااوهی گرهخت

واواگااا  بایااامااد  وااانااا  سااااوی   اش از 

چار   گااامااا  و  دکااان  روغان  وار   دهااد 

شاااگا اات مای هارگاون  را  مارغ  آن   ناماود 

مایگاولاقای ساااربارهانااا   گااذشاااات ای 

زمااان  در  آمااد  گاا اات  اناادر   طااوطاای 

آماایااخاا اای  کااالن  بااا  کااا  ای  چااا   از 

را  واالااق  آمااد  واانااده   از  اایاااسااااح 

 

طاوطای  گاوهااا  ساااکاا  ناواهای   ایواوش 

برهخااتشااایشااااا را  گااا  روغن   هااای 

 وش بر دکاان بنشاااسااات فاارغ، وواگاا

 بر ساارش زد، گشاات طوطی کا ز ضاار  

انا بااشااااد  کاا  گ اتیاا  باا  او  آهاد   در 

 مو چو وشاات طاس و طشاات یا ساار بی

فاالن  های  کااا  زد  دروهاح  بار   بااانااگ 

رهاخا ای؟ روغان  شااایشااااا  از  ماگار   یاو 

 کو چو وود وناداشااات  ااااحاب دلق را

- 246  /1:  1362)مااولااوی،             

 (ه262

مطابق ح م موضاع دهگر دارد کا  یاس عکارت اسات از ح م با هک موضاوع  عالما گع ری در شارخ اهن ابیات بیان می

ها و وواهد اهن حقیقت را اثکات کند کا یشااابا و همانندی در  ااورتبا گهت داشاا ن اشاا را  میان آن دوه مولوی می

اهن وود از ضاعف ن س اسات کا انساان با   ت موگودات با ه دهگر بوده باشاد،یواند دلیا عینیظواهر و بعیای از کارها نمی

دهگر دانساا ا هر دو را مح وش با هک ح م نماهده اگر انسااان  و چیا، آن دو را عین هک یرهن یشااابا میان ددهدن کوچک 

فهمد کا حقاهق موگودات و ساااهر شااۀون بشااری مم ن اساات در بعیاای از می ،دارای یواناهی روحی و علمی بوده باشااد

باشااده اهشااان ساا س اد بودهها ویلی زهی اوت میان آنولی    ه دهگر شااکاهت داشاا ا؛ها و ووام اولی و ثانوی با ودهده

 کند:شود از دهدگاه مولوی با موارد زهر یقسیم میها میرا کا سکب اش کاه در برداشت انسانهاهی  یشابا

یشاابا در  -6یشاابا در نمودها    -5عمومی  یشاابا در مادۀ    -4ابا در عواما یشا   -3یشاابا در  اورت    -2یشاابا ل ظی    -1

 (ه153-148:  1349 ری، کارهای یقلیدی و یحقیقی )عالما گع



 کردهآورد نیا اضافایشابهی را کا ساو ارهای سازندۀ زبان در ذهن بشر با وگود می  یوان با موارد فوامی

اش  اما اشااره با اهن ن  ا کا گان نساکت با زبان،  هرچا گوهی ظور مولوی از زبان، ساخن گ  ن اسات؛در ابیات زهر من

هنی کا در چاچو  زبان در  های ذهم بر اهن باور یأکید دارد کا  یاااوت  یاکت در اریکاب اسااته   یاکت کندی با آن می

 هرچا زبان گوهد،  هعنی مع قد اسات:   مان اسات؛ا ما با و اهع و ویرامونالعمرف ار و ع س  کنندۀگیرد یعیینمیمغا شا ا

یواند آیح باشااد و هم ورمن، هم گنج و هم رنجه مولوی مع قد اساات کا اهن زبان با کندی؛ اهن زبان هم میان آن میگ

 امانح در وی فرهب انسان است و باهد د ت بیش ری با زبان و عمل ردش داشت:های بی یاوت

ماارا  ماار  زهاااناای  بااس  یااو  زبااان   ای 

وارمانای هام  و  آیاح  هام  زبااان   ای 

می افغااان  یو  از  گااان  نهااان   کنااد در 

بای گاناج  هام  زبااان  یاوهای ای   واااهااان 

یوهیهم  ااا یر و وادعاا  ی مرغاان 

مای امااانام  بایچانااد  ای   اماااندهای 

 

را   یو  من  گوهم  چااا  گوهااا  یوهی   چون 

زنای وارمان  اهان  در  آیاح  اهان   چانااد 

گاوهای هارچااا  مایگارچااا  آن   کانااد اش 

بای رناج  هام  زبااان  یاوهای ای   درمااان 

وحشاااات   انایاس  یاوهای هام   هاجاران 

کامااان مان  کایان  بااا  کارده  زه  یاو   ای 

-1699  /1:  1362)مااولااوی،       

1704) 

(ه در  1701، گلد اوی:  1383در باطن گان از دسات زبان با فرهاد اسات اگرچا با ظاهر مح وش اوساتی )اککرآبادی،   

 برای مثای ویح  یاوت من ی )بدگمانی( مانع دهدن حقیقت است:  اف ار فقط اف ارند نا امور وا عی؛کا  حالی

 اهن هماا گ ات و باا گوشاااح در نرفات

 

 باد گماانی مرد را سااادی اسااات زفات  

 (2024 /2:  1362)مولوی،               

چون   ؛یوانید با  للیکی ف ر کنیدکنده شااما نمیحدود و ثغور ف ر را زبان یعیین می  زبان محا یجلی اندهشااا اساات؛

للیک کا هک گانور اسات و هم اکنون وشات   ؛شاودوگود ندارد؛ اما اگر با شاما گ  اشاما   ا االً اهن کلما در زبان و اندهشاۀ

گاه شاروع با ف رکردن وواهید کرد؛ اگر ذهن شاما چنین  یااوت کند کا للیک موگود یرساناکی  در ایاا شاماسات، آن

نگاش گشاودن در ایاا برای دهدن و کشاف اهن موگود یازه وواهید اسات کا با شاما  ادما وواهد زد، احسااسای کا با ه

نا  باشد کا للیک چا اندازه و چا ش ا است و آها یرسکا کسی با شما گ  ابود؛ بدون آنداشت یرس و اضطرا  وواهد 

همان  یااوت احسااسای را اسات و با واساطۀ گیری کرده(  یااوت و ن یجاlanguageزبان ) اسات ها ویر، ذهن شاما با وسایلۀ

 ه یجربا وواهید کرد: یرس، اضطرا ، هیجان و ههه

های زبانی اوساته اهن های انساان نساکت با ویرامونح، سااو ار زبان و  یااوتالعماها و ع سمنشاأ اغلب ف رها، حس

های زبانی ساعی دارد فرد را نساکت با  یااوت  یاکت شاوده  کا درسات ونداشا اا اهنها مم ن اسات درسات باشاد و ه یااوت

کا گا  گوشای ودهد آورده  موالنا آنهای وارگی همذهنح هوشایار کند و با ا اطالخ بین اف ار، احسااس و زبان با وا عیت

ی کا گا او از عالم امر اسات، با مابق   اطقۀانساانی اوسات کا ن س ن  وواند الک ا ناظر با لطی ۀا میانساان را عکارت از اندهشا 



: 1372کو ،  ای نیساات و با عالم گماد و گساام طکیعی و عالم ولق م علق اساات نظر نداردی )زرهناساا خوان و رهشااا

ارزشی وگود یواند سکب ارزشمندی وگود ها بییا لی وگود آدمی است کا م ر مولوی نیا زبان و اندهشا ماهۀ(ه از نظ548

 انسان شود:

اناادهشااااا هاامااان  یااو  باارادر   ای ای 

 ی یو گلشااانیسااات انادهشااااگااگر  

 

اسااا اخاوان  یاو  رهشااااا  ماااباقای   ای و 

هایامااۀ یاو  واااری  باود   گالاخانای   ور 

-277  /2:  1362)مااولااوی،          

278) 

وو  و منطکق باا حقیقات )کاا در عرفاان اهن حقیقات، حقیقات    طور یعمیم داد کاا انادهشاااۀان اهنیواهن نظر را می

ای دور از وا عیت با میا با ساوی نازهکاهی  برع س اندهشااکند؛  وانی شااد و ساالم اهجاد میوداوندی و اوامر اوسات( روخ و ر

 آوردهو ناووبی، روخ و روانی رنجور و ناسالم با وگود می

دی در  وااا   کااالش  کااور وااس   هااای 

دهااو فسااااون  دی  وان  کااژدر   هااای 

 

مایمای  ناور نا اااهااد  ا ااااا  یااا   رود 

کاژ مای وااای  در  کاژ  کا اح  چاون   رود 

-316  /2:  1362)مااولااوی،          

317) 

ت نادرست و ف ر نادرست ایدای  شود و روان رنجور و ناسالم با  یاوروان سالم و انسانی با منشأ نور وداهی م دا می

 هابد کا نمود آن شیطان استهمی

و   وایااای  زناادیااا  وی  بار  واوش   فا ار 

 

کانااد  فاربااا  را  مارد  شااایارهان   فا ار 

 (289 /6:  1362)مولوی،                 

ویاالت ورهشاان و ناوساند باشاد، وگود گیرد؛ و اگر دارای  باشاد، نیرو و یوان میانساان ویاالت ووش و زهکاهی داشا ا اگر  

 (ه188/ 2: 1385شودی )زمانی،  او همانند شمع آ  می

را   وایااای آدمای  از  هساااات   فارباهای 

ناااواوشاااای ناماااهااد  وایاااالیاح   ور 

را  یااو  گاار  کااژدش  و  مااار  ماایااان   در 

بااود مااونااس  را  یااو  ماار  کااژدش  و   مااار 

 اسات  اکر شایرهن از ویای ووش شاده

 

باود  اااااحااب  وایاااالیاح   گامااای گار 

هاممای آیشاااایگاادازد  از  ماوش   چاو 

واادا  دارد  وااوشااااان  واایاااالت   بااا 

باود  ماس  کایامایااای  وایااالاات   کااآن 

 اساااات کاآن ویااالت فرج ویح آماده

 (598-594 /2:  1362)مولوی،         

دارد کا  گوشای بیان میهمدر ا اا نای  اکت  نظرهۀ   طور کاماهی وذهرش بوده وذهرش وا عیت بااکت  کا در   مرحلۀ

کردن ذهن انسان با  شاود و در ادد آگاهنی در ذهن انساان مورد یحرهف وا عهای زباوا عیت مم ن اسات از طرهق چارچو 

بدهده در ابیات فوا از موالنا هک  العما نشاانرت وا عی درهابد و با وا عیت ع سیحرهف اسات یا فرد وا عیت را با  اواهن 

 شکاهت و هک ی اوت با اهن دهدگاه وگود دارد:



دهد و احسااسای کا با امور دارد حا اا  میالعما نشااناش ع سهای ذهنیانساان با  یااوت  هر دو در اهن موضاوع کا

باشد، مش ر  هس ند؛ امای اوت  ووانی و مطابقت نداش اوارگی هماوت است و اهن  یاوت مم ن است با وا عیت  اهن  ی

ساعی دارد انساان را نساکت با اهن موضاوع )برداشات نا احیق از حقیقت وارگی( آگاه کند و یوگا او   یاکت   ،جاسات کاآن

ساو  برداشا ی ای ا اً مم ن اسات وود حسان برداشات    کا مولوی مع قد اسات چنینرا با وا عیت معطوف دارد؛ حای آن

کا چنین برداشات والف وا عی از وا عیت، موهک ی باشاد کا از طرف وداوند با بنده یعلق هاف ا اسات و ح ی  باشاد؛ ها آن

 شوده  سکب یغییر وا عیت )کان ویالت کیمیای مس بود(

و غیرالهی باشاد، با روخ و گان انساان آسایب وواهد های آن نادرسات از طرفی مولوی مع قد اسات اگر ف ر و چارچو 

 زد:

گسااااد  در  ماطاماۀانااا  نا اس   روی 

دان  زهاار  واار  ناااواان  بااد   فاا اارت 

 

ناااوان  مایزوام  فا ارت   کشااااد هااای 

گااان مای روی  یاعاماق  در   واراشااااد 

 (559-558 /5:  1362)مولوی،         

اسات و گا وا عیت را  یکدها شاده،  لب و روحح با آهنا  اساتی کاما اسات ذهن را از کلمات شاسا ا اوفی کا انساان

 دهد:نمیانع اس

نیساااات  و حرف  ساااواد   دف ر  اااوفی 

 

 چون برف نیسااات گا دی اسااا یاد هم 

 (159/ 2:  1362)مولوی،                 

ادرا  م عالی وداوند بهره شااانود و از  با گوش وداوند می  بیند؛وذهرد، از چشااام ودا مینا می ی وداگوچون او هوهن

 طکیع اً از  یاوت نادرست و برداشت و در  نا حیق از گهان اطرافح مکرا وواهد بوده  برد؛می

باوالاکشااار  حاواس  از  باماردش   چاون 

 چونک من نیسا م اهن دش ز هوسات

 

 حق مرا شااد ساامع و ادرا  و بداار  

 زد کافر اوستویح اهن دش هر کا دش

- 3125  /1:  1362  )مااولااوی،   

3126) 

اناد کاا افرادی کاا  اادر باا و هم اارانح در یحقیقاات اویر وود ثاابات کرده -دانشاااگااه بروانشااانااس  روان  –رهاک برون 

ی با مشا الت زهادی مواگا  دارها نیسا ند، در کن ری و ووهشا نکننده و وذهرش آناهجاد فیاا برای احسااساات ناراحت

ادر با مرا کت  حیق از سالمت وود نیس ید  کنید،   کننده را یجرباد احساسات ناراحتبا عکارت دهگر اگر ن وانی  شوند؛می

گذ  ن نید، گذر کرده کند: هرچا را کا  مییمثیلی گالب از ظرفیت وذهرش بیان(ه مولوی 108:  1397)هیا و اساامیت،  

یوان گ ت کا اگر آن را رها کنیم یا برود، میاان شااوده در مورد درد و رنج میمانند آبی کا از گوی رد می  و وواهد رفت؛

ای گاذران از زنادگی نگااه کرد، هیچ رنجی وااهادار و ابادی یوان باا رنج باا عنوان مرحلاااش کااهح وواهاد هاافاته میرنادگیآزا

 دهیم:وود را از درون با بیرون ان قای  نیسته کافی است گاهگاه  یاوت

نااماای زان  گااو  در   ووار زآنک آن گو نیسات یشانا و آ   گاایاارد  اارار آ  



 (489 /2:  1362)مولوی،              

های زبانی  اهن بسا ا بودن با محدودهت  یاکت گسا ردگی ینگ و بسا ا اساته از نظرگاه    عر اۀ افهاش و اوهاش با همۀ

 کنده مولوی نیا از اهن ضعف آگاه است:اریکاب دارد، چارچو  زبان در احاطا با معنا ضعیف عما می

والاق  افاهاااش  عار ااااۀ  درهاغااا   ای 

 

 ساااخات یناگ آماد نادارد ولق حلق  

 (14 /3:  1362)مولوی،                

های روحی هما  حلق رما و نشاان ظرفیت وگودی افراد برای فهم، آگاهی و گشااهح روحی و روانی اساته اهن گشااهح

 از گانب وداست:

ماریاکاس لاقامااا هار  از  آهااد   باخشااای 

را  روخ  و  را  گسااام  باخشااااد   حالاق 

 

 بخشااای کاار هادانسااات و بسحلق 

 حلق بخشاااد بهر هر عیاااوت گادا 

 (18-17 /3:  1362)مولوی،           

شارب درهافت چنین موهک ی ذهنی آراش و روحی وا  و زالی اسات کا از فیاولی )چون و چرا کردن( والی باشاده در  

های مطلو  زندگی  کردن ارزشآهد؛ ا اا ونجم مشاخصم با وگود میاهن حالت هنگاش عما با ا اا ونجم و شاشا   یاکت 

عرفانی      رر مکنای مسایر رشاد انساان اساته در یها و زهسا ن ببندی با ارزششام وایو هاف ن مسایر درسات و ا اا شا 

ها سااکب یوگا و لطف و عناهت وداوند با انسااان معنوی دارند و زهساا ن بر اساااس اهن ارزش  ها گنکۀمولوی اهن ارزش

 شود:می

 اهن گهی بخشاااد کی اگاللی شاااوی 

 

 وز فیاااولی وز دغاا واالی شاااوی  

 (19 /3:  1362لوی، )مو               

 هاهی وگود دارد، از گملا:گوشی هم در مثنوی یمثیادر مورد ناهم

احا اجااا   وا اااش  کارد  ار  آفا ااا    ز 

مای وایااالاح  واود  را  او   دهااد واوف 

 

آف اا   از ویاای   نیساااات محجو  

 کشااد آن ویالح سااوی ظلمت می

-3010  /5:  1362)مااولااوی،     

3911) 

ی و یدااور و شااوده چیای کا مانع وذهرش اساات گاه هک ویامیگوشاای دهدههمای از وذهرش و ناهدر ابیات فوا آمیا

حقیقت اساته و اش یمثیلی اسات برای کساانی کا در ذهن وود داوری نا احیحی نساکت با    یااوت نادرسات دربارۀ

العما  کنند و بر اسااس اهن ی  ر غلط ع سمیت وود احسااسای، مثا یرس، را یجربااند و بر اسااس  یااوحقیقت داشا ا

 دهندهمینشان

 

 گیرینتیجه

های  وا عیت مم ن است از طرهق چارچو   ،گوشی شناو ی بر اهن باور است کاهمی در ا ا دوش هعنی نااکت  نظرهۀ

کردن ذهن انسااان با اهن یحرهف اساات یا فرد وا عیت را با دد آگاه اا شااود و درنی در ذهن انسااان مورد یحرهف وا عزبا



یارهک یمثیا بسایار ناده ی با اهن معنی    بدهده داسا ان فیا در وانۀالعما نشاانبا وا عیت ع سورت وا عی درهابد و  ا 

کند و اهن د یقاً  کا فیا چیسات،  یااویی میاساته در اهن داسا ان هرکسای با ساکب ف ری کا در ذهن دارد در مورد اهن

هاهح در حای دهدن گهان ویرامونح،   داوریهای ذهنی و مار اف ار و ویحمشااابا وضااعیت انسااان اساات کا در میان هالا

 دادن با آن استهالعما نشانگیری برای ع سیدمیم   یاوت در مورد آن و

ولی    ؛دهادگااه و هادف نهااهی نظرهاا درماان واذهرش و یعهاد نااظر باا ذهن فرد و وواهاان آرامح ذهنی برای فرد اسااات

مولوی در ورای اهن هدف، با دنکای اریکاب با والق هسا ی اسات، وواهان ویوند یماش ف ر و روخ و روان و یماش لحظات فرد  

العما انساان های زبانی در  یااوت، نگرش و ع سبر یأثیر چارچو   یاکت طور کا روه رد  با هاد و ناش وداوند اساته همان

اش یأکید دارد، مولوی نیا با یأثیر زبان در  یاااوت انسااان آگاه اساات و در  و روانیهای درونی  با ویرامون و ح ی ودهده

 استهقای اهن موضوع را با یدوهر کشیدهداس ان طوطی و ب
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