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  چکیده

دهنـد.   ای را در ذهن خود شکل مـی  ها برای درک بهتر مفاهیم انتزاعی طرحواره انسان
ز محیط ای است که انسان ا های مفهومی هستند و حاصل تجربهها ساخت این طرحواره

کنـد. یکـی از ایـن مفـاهیم انتزاعـی کـه بهاءولـد سـعی در          پیرامون خود کسـب مـی  
سازی آن داشته مفهوم عدم است. عدم در عرفان اسالمی به معنی نیستی مطلـق   عینی

نیست، به همین دلیل تصاویر فراوانی از عدم توسط عارفان ارائه شده است. بهاءولد نیز 
گوید، مفهوم انتزاعی عـدم   ی و مکاشفات خود سخن میهای عرفان هنگامی که از تجربه

کند. نگارندگان در این مقاله  های تصویری متعددی بیان می را با زبان انگاره و طرحواره
انـد. روش   پرداخته معارفهای تصویری عدم در  با رویکرد شناختی به بررسی طرحواره

توان نتیجـه   ت آمده میهای به دس تحلیلی است و براساس داده -این پژوهش توصیفی
های ادغام، تکرار، مقیـاس، فراینـد، شـیء، قـدرتی، انطبـاق،       گرفت: هریک از طرحواره

ای  تواند مفهـوم عـدم را در قالـب پدیـده     حرکتی، ارتباط، شکافت و تماس به نوعی می
حجمـی، بیشـترین بسـامد را بـه خـود       ۀعینی قابـل درک نمایـد. همچنـین طرحـوار    

 ۀرا بهاء معتقد است که همـه چیـز از درون عـدم پـا بـه عرصـ      اختصاص داده است؛ زی
  رسند. گذارد؛ درواقع عدم مکانی است که کائنات از غیب به ظهور می هستی می
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  . مقدمه1
 برقرار ارتباط و تعامل یکدیگر با انزب کمک به ها آن. هاست انسان میان پیوند ۀوسیل زبان
 و عمـومی  زبـانی  قالب که در است افکار از مشترکی و عام گنجینۀ مالک انسان. کنند می

 همچنـین ]، 7، ص4[ کند می پیدا انتقال دیگر نسل به نسلی از) هانشانه شامل( مشترك
ـ  با و کنند درک را خود پیرامون محیط توانند می حواس ۀواسط به ها انسان  کـارگیری ه ب
  .  رسند می شناختی اطالعات ساماندهی و پردازش به زبان
 کسـانی  و شـد  آغـاز  شـناختی  شناسی زبان ۀحوز در پژوهش بیستم قرن دوم ۀنیم از
 نقـش  8ترنـر  و 7سویتسـر  6،جانسـون  5،فوکونیه 4،کرافت 3،تالمی 2،النکاگر 1،لیکاف چون
 کـه  اسـت  ایـن  بـر  فرض شناختی، سیشنا زبان در. نمودند ایفا مکتب این رشد در زیادی
]، همچنین زبان 11[ است ذهنی قوای دیگر به وابسته و ای غیرحوزه ذهنی ۀقو یک زبان
 بـه  نـه  زبـان  صـوری  سـاختار  و شود می گرفته نظر در مقوالت از نظامی عنوان به اساساً
 نـدی، ب مقوله اصول 9کلی مفهومی نظام از نمودی مقام در بلکه مستقل، ای پدیده عنوان

 .]115، ص17[ گیـرد  می قرار مطالعه مورد محیطی و تجربی تأثیرات و پردازش سازوکار
ــه ــط  ب ــژوهش ۀواس ــای پ ــاف ه ــون ،)1987( لیک ــاکر و) 1987( جانس  ،)1987( النگ

 اعتقـاد  و گرفـت  قرار توجه مورد شناسی زبان از ای شاخه عنوان به شناختی شناسی معنی
 تواننـد  مـی  خود پیرامون محیط از مختلف های جربهت کسب واسطه به ها انسان که داشت

 هـاي  طرحـواره  همـان  مفهومی هاي ساخت یابند. این دست مختلفی های سازی مفهوم به
  .  هستند تصویري

 خوابیم، می کنیم، می حرکت مثالً ؛کند می بروز رفتارهایی و اعمال جهان این در ما از
 پدیـد  بنیـادینی  مفهـومی  هـای  ساخت طریق این از و کنیم می درک را اطرافمان محیط

 تصویري هاي طرحواره. روند می کار به تر انتزاعی امور ۀدربار اندیشیدن برای که آوریم می
 درك سـازد  مـی  مطـرح  شـناختی  شناسـی  معنی آنچه طبق بر که اند انتزاعی هایی ساخت
 هـاي  حـوزه  با خارج جهان از را ما تجربیات میان ارتباط امکان و کنند می میسر را معنی

                                                                                                                             
1. J. Lakoff               
2. R, langaker 
3. Talmy  
4. Croft 
5. Fauconnier 
6. Johnson 
7. Sweetser 
8. Turner 
9. general conceptual organization   
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  .]68، ص10[ آورند می فراهم زبان نظیر تري پیچیده شناختی
شناسی، به کـارگیری مفـاهیم    زبان ۀهای تصویری در حوز با توجه به کاربرد طرحواره

انتزاعی در آثار عرفا از جمله مفهوم عدم که بسـیار مـورد توجـه بهاءولـد قـرار گرفتـه و       
ات عرفانی، لذا ضرورت تحقیق در ایـن حـوزه   های تصویری در ادبی بسامد پایین طرحواره

 مقالـه  ایـن  درگشای مفاهیم انتزاعی از جمله عدم باشـد. هـدف نگارنـدگان     تواند راه می
اسـت؛ بـراین اسـاس دو پرسـش      بهاءولـد  معارف در عدم تصویری های طرحواره بررسی

 اسـت؟  دهبـر  بهره عدم مفهوم برای تصویری های طرحواره چه از بهاءولد گردد: مطرح می
  دارند؟ باالتری بسامد معارف در عدم تصویری های طرحواره از یککدام

انـد مفهـوم عـدم     از جمله مفاهیم انتزاعی که عرفا سعی در عینـی سـازی آن داشـته   
ای بـا اسـتفاده از    است. اندیشمندان از جمله فالسفه، متکلمان و عرفـا هریـک بـه گونـه    

اند. عدم در عرفـان اسـالمی تعـاریف     عدم پرداخته ۀاستعاره به بیان دریافت خود از مقول
گوناگونی دارد از جمله: نیستی، فنای فی هللا یا مرگ اختیاری. هجویری از عرفـای قـرن   

را فنای صفات بـد و ناپسـند در بشـر    پردازد و آن پنجم در باب فقر به تعریف عدم نیز می
ان که از آن طمس و عمی نش . در فرهنگ معین آمده است: عالم بی]21، ص16[ داند می

 .]1055، ص15[ را کارگاه صنع هستی تعبیر نمایندکنند و آن یادو غیبت ذات 
های تصویری جانسون بهـره   از تمام طرحوارهدر باب مفهوم عدم رسد بهاء  به نظر می

 حرکتـی،  عبارتنـد از: حجمـی،   معـارف ار گرفتـه شـده در   ه کهای بطرحواره .برده است
 بسـامد  امـا  انطبـاق؛ شـکافت،   ارتباط، مقیاس، تکرار، فرایند، ادغام، ،شیء ،تماس قدرتی،

حجمی بیشـترین   ۀرسد طرحوار همچنین به نظر می .است متفاوت یکدیگر با ها طرحواره
  بسامد را به خود اختصاص داده است.

ادراک  ۀنحـو  تـا  اسـت  شـده  سعی و تحلیلی است -توصیفی پژوهش این انجام روش
 قـرار  مطالعه مورد ،معارف کل نشان دهیم. ابتدا معارفعدم را در کتاب بهاءولد از مفهوم 

 انتهـا  در. شـد  بنـدی طبقه و استخراج بودند عدم مفهوم حاوی که عباراتی سپس ،گرفت
 به بتوانند تا ،پرداختند ها داده تحلیل و تجزیه به جانسون بندی طبقه نگارندگان براساس

  یابند. دست عدم انتزاعی هوممف باب در بهاءولد ۀدیدگاه و اندیش
 بهاءولـد  وجـود  متاسفانه. است شده نگاشته معارف ۀدربار اندکی های پژوهش تاکنون

 افکـار  و احـوال  با توان می که کتابی مهمترین. است شده کمرنگ مولوی، پسر، سایه زیر
تی مقـاال . اسـت ) 1382("او عرفـان  و زندگی بهاءولد" نام با مایر فریتس از شد آشنا بهاء
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توان به ایـن مـوارد اشـاره     یر درآمده است که از آن میان مینیز در این باره به رشته تحر
از سـمیه   "ای شناسـی الیـه   بهاءولد براسـاس الگـوی سـبک    معارفساختار نحوی "کرد: 

بینی عرفـانی بهاءولـد را از    باشد. نویسندگان در این مقاله جهان اسدی و ناصر علیزاده می
آوایی، واژگانی، نحوی، بالغـی و ایـدئولوژیک مـورد پـژوهش قـرار       ۀگان های پنج نظر الیه

ای بـا نـام    محمـد مـوذنی در مقالـه    اند. مرتضی قبادی اصل، بیژن ظهیـری نـاو و علـی    داده
به بررسی تجربیـات عرفـانی    "بهاءولد معارفهای زبان عرفانی در  بررسی و تحلیل ویژگی"

گرایـی   نمایی، رمز و نمادگرایی، روایـت  زدایی، متناقض اند. آهنگین بودن، آشنایی او پرداخته
هــای تصــویری نیــز از  انــد. طرحــواره را از خصوصــیات تجربیــات عرفــانی بهاءولــد دانســته

شناسان است که مـورد توجـه پژوهشـگران ادبیـات فارسـی قـرار گرفتـه و         موضوعات زبان
 دیـدگاه  از معـارف  کتاب نتاکنو چندین رساله و مقاله در این زمینه نگاشته شده است. اما

  نگرفته و تازگی موضوع در این باب است. قرار پژوهش مورد های تصویری طرحواره
  

  بهاءولد درباب مختصری . شرح2
 مشـایخ  از العلما سلطان بهاءولد، به معروف) 545-628( بکری خطیبی حسین محمدبن
 دلیـل  همـین  به و بودند شهر خطیبان هاسال طی وی پدران. است مولوی پدر و تصوف
 و وعـظ  بـه  بلخ و خراسان در او. ]38، ص8[ داشت شهرت خطیبی عنوان با وی خاندان
 با همراه و گشت دور بلخ از مکه سفر عزم سبب به مغول ۀحمل از پیش. پرداخت تدریس
 بـه ) 626( سـال  در سرانجام. شد شام وارد سفر انتهای در و مکه بغداد، راهی اش خانواده
 کتابی در او مواعظ ۀمجموع .]19-62، صص 13[یافت  وفات سالگی 83 رد و رفت قونیه

 کـه  اسـت  ادراکاتی و ها شناخت ۀدربرگیرند کتاب این. است شده گردآوری معارف نام با
 مبـاحثی  شامل و درآورده تحریر ۀرشت به روحی و فکری گوناگون های زمان در راآن بهاء
 تفسـیر  و اسـالمی  تصـوف  کـالم،  موضوعات الهی، صفات و اسماء توحید،: جمله از است
 و ]274، ص7[ اسـت  شـده  بـرده  نـام  »والد فوائد« نام با معارف از مریدان ۀحلق در. قرآن

  1.است نموده اقتباس معارف معانی از غزلیات و مثنوی در مولوی
ای است کـه خواننـده را مسـحور زبـان      گونه بهاءولد در بیان تجارب عرفانی بهمهارت 

                                                                                                                             
های عجیب و غریب و اشتباهات تاریخیش منبع روشنی به شمار  . مایر معتقد است افالکی با آن مبالغه1

رود، ولی فروزانفر و محقق افغانی، محبوب سراج در تحقیقات خود تشابهات زیادی میان اندیشه و  نمی
شود و مبین نوعی  تأیید می مثنوی معنویو  معارف ی ازاند که با شواهد مختلف کالم موالنا و بهاء یافته

  ].1382 ،10[است  معارف ۀپدر در پسر بر پای ۀتداوم اندیش
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کارگیری صنایع بدیع لفظی و معنـوی، کـاربرد آهنگـین زبـان محـاوره،      ه د. بکن خود می
شود تا خواننده با خوانش تجـارب عرفـانی غـرق در التـذاذ      تکرار بعضی عبارات سبب می

هنری گردد. موضوعات دینی از جمله معاد، نبوت، صفات الهی یا مباحث میان متکلمـان  
نکـرده و خواننـده را همچنـان بـه خـوانش       گاه از وجد و شور تجربیات عرفانی کـم  هیچ
  کند. ترغیب می معارف
  

  . چهارچوب نظری3
مـورد توجـه    21شناختی است که در قـرن   های زبان شناختی یکی از شاخه شناسی معنی

 ذهـن،  میـان  ۀرابطـ  بررسـی  بـه  شناختی، شناسی قرار گرفت. الینز معتقد است که معنی
در  .]35، ص12[ پـــردازد مـــی ســـانان اجتمـــاعی و فیزیکـــی هـــاي تجربـــه و زبـــان
شناختی کلمات و عبارات دارای معنا هستند و انسان براساس دانشی کـه از   شناسی معنی

ــه  ــه جمل ــارات دارد ب ــات و عب ــی کلم ــازی روی م ــه در   س ــی از موضــوعاتی ک آورد. یک
تصـویری اسـت کـه توسـط      ۀطرحـوار  ۀنظریـ  ،گیرد شناسی مورد پژوهش قرار می معنی

 ۀطرحـوار  و یافتـه  تجسـم  های طرحواره طرحواره، چون واژگانی دید. اوجانسون مطرح گر
 عنـوان  به راآن تصویری شکل سپس. ]29، ص19[ گرفت کار به معنا یک به را تصویری
 بـه  و کنـد  مـی  عمـل  تصویر انتزاعی ساختار همانند تقریباً که کند می تبیین پویا الگویی
 مشـابهی  تکرارپـذیری  ساختار از که را لفمخت تجربیات از ای گسترده ۀدامن دلیل همین

انسـان همیشـه بـه دنبـال درک بهتـر از       [همـان].  دهد می پیوند یکدیگر به برخوردارند،
مفاهیم انتزاعی است تا بتواند به تبیین جهان هستی و اجزای آن بپردازد. مواجهه انسان 

هـای   طرحـواره  توانـد براسـاس نظـامی از    یادراکی که از جهـان دارد مـ   ۀبا جهان و نحو
 بـین  میانی یعنی های انتزاع از حاصل های به عبارت دیگر، طرحوارهتصویری شکل گیرد. 

 افـراد  ذهـن  در شـمایلی  تصـویرهای  صـورت  بـه  انتزاعی کـه  های گزاره و ذهنی تصورات
 ارتبـاط  در اجتمـاعی  یـا  فیزیکـی  هـای  تجربـه  با مستقیم و به طور شوند، می بازنمایانده

  .]66، ص3گویند [ تصویری های هطرحوار را هستند
 تصـویری  های طرحواره برای را ویژگی هشت جانسون از نقل به) 1394( مهند راسخ
 بـا  مـا  جسـمی  ارتبـاط  حاصل یعنی. اند تعاملی تصویری های طرحواره. 1 :کند می مطرح
   ؛دهـد  مـی  نشـان  خوبی به را ویژگی چنین نیرو تصویری ۀطرحوار مثالً. اند اطراف دنیای

. باشـند  داشته پیچیده داخلی ساختار توانند می و نیستند ساده تصویری های طرحواره .2
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 هـا  آن توصـیف . 3 ؛اسـت  مقصد و مسیر مبدأ، جزء سه دارای راه تصویری ۀطرحوار مثالً
 در دریـافتی  حـاالت  صـورت  بـه  و گیرنـد  مـی  نشـأت  ما حسی ۀتجرب از ها آن. نیست ساده

 دریـافتی،  نـه  و دانـیم  می مفهومی را ها آن ماهیت ما ینکها دلیل ولی. شوند می ثبت حافظه
 مفـاهیم  ۀواسـط  به بلکه نیستند، دسترس قابل مستقیم به صورت ها طرحواره که است این

 دار معنـی  ذاتـاً  تصـویری  هـای طرحـواره  .4]؛ 52، ص6[ شوند می درک شده ایجاد واژگانی
 از شدن تبدیل قابلیت تصویری هایطرحواره .5اند؛  شده جسمی درک حاصل زیرا هستند؛

 دارای تصـویری  هـای  . طرحواره6]؛45، ص18دارند [ را دیگر های طرحواره به طرحواره یک
 ایـن  بـر . دانست یکی 2ذهنی تصاویر با را ها آن توان نمی و هستند 1فهومیپیش خاستگاهی

ـ  بـه  تصـویری  هـای  طرحواره اساس . شـوند  مـی  مشـتق  آن از و دارنـد  ربـط  حسـی  ۀتجرب
گیرنـد؛   مـی  شکل ذهن در مفاهیم سایر از قبل که هستند مفاهیمی تصویری های رحوارهط
 را خـود  چشـمان  تـوانیم  نمی دلیل همین به. هستند وجهی چند تصویری های . طرحواره7

 از درک حاصـل  تصـویری  هـای طرحـواره . کنیم مجسم را تصویری ۀطرحوار یک و ببندیم
 شـناختی  نظام بطن در که تصویری های رحوارهط دیگر عبارت به نیستند؛ حس یک طریق
 وجـود  بـه  دریـافتی  هـای  تجربـه  از وسیعی ۀدامن از و اند انتزاعی الگوهای دارای دارند، قرار
 از ای شـبکه  یـا  خوشـه  صـورت  بـه  توانند می تصویری های .طرحواره8 .]54، ص6[ آیند می
    .دهند روی مرتبط تصویری ۀطرحوار چند

  
  ی تصویریها. انواع طرحواره4
  Containment Schema حجمی  ۀ. طرحوار1. 4

توان ظرفی در نظر گرفـت کـه دارای حجـم بـوده وکلمـات و       حجمی را می ۀطرحوار
شوند. عباراتی چون گرفتار نگـارش   سازی می انتزاعی به عنوان مظروف آن مفهوم مفاهیم

ون یـا بـرون چیـز    قرارگرفتن چیزی در ۀدهند نشان ،رساله شدم یا در دام عاشقی افتادم
 مقولـه  ایـن  در هستند، بعد و حجم فاقد عالم خارج در که انتزاعی مفاهیم دیگری است.

  .]374-379، صص9[ شوند می گنجانده

                                                                                                                             
1. pre conceptual 
2. mental images   
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 کـه  اسـت  عـدم  در کـه  سـارهایی  چشـمه  از نما چشمه راه ؛المستقیم الصراط اهدنا -
 .]77، ص2[ رسد می جهانی آن ملک به راست
 از کـه  برافراشـته  را خـود  رفتم می هللا صفات در و رفتم می چونی بی و هللا عالم در -
 عـدم  از را چیزهـا  و گردانیده چیزها حاوی را عدم...  دیدم را هللا ناگاه. رستم ها رنج ۀهم

 .     ]128[همان، ص دیدم می من و آورد می بیرون
 مـن  جـزای ا در هللا فعـل  و هللا تصـرف  کـه  نیسـت  تمام مرا شرف این یعنی الحمدلله؛ - 
 .]134[همان، ص کند می تصرف من اجزای در و داد وجودم و برکشید  عدمم از که است
 از و عـدم  از تـا  انداز می بیرون و کش برمی آید می خاطر پیش را تو که مصوری هر -
 .]231[همان، ص برروژد عجایب هایچشم وجود
 و اول عـدم  از پیشپسـا  احـوال  همه که اجزا ۀهم به است رسانیده فرمان هللا بسم -
 و تصـرف  شـرف ...  کنید نظر همه احوال دراین تصرف و دوزخ و بهشت و جایی به رفتن
 مـی  تصرف من اجزای در و داد وجودم و برکشید عدمم از که منست اجزای در وی فعل
 . ]241[همان،  است من متصرف او که دانم می من و کند

 انسـان،  هـا،  چشـمه  را آن از جمیح که است ظرفی حکم در عدم فوق موارد تمام در
 حجمی ۀطرحوار در اساسی نقش اضافه حرف همچنین. اند کرده پر...  و حادث موجودات

 تأکیـدی ) در( اضـافه  حرف گوید می عدم در سارهاچشمه وجود از بهاء که هنگامی. دارد
 زا نیـز  عـدم  از انسان برکشیدن یا عدم از چیزها آوردن بیرون. حجمی ۀطرحوار بر است

  .دارد حکایت حادث موجودات بودن مظروف
 

  درصد  تعداد  نوع طرحواره
  %28  44  حجمی ۀطرحوار

 
  Path Schema حرکتی ۀ. طرحوار2. 4 

همچنـین   پایـان برسـد.   ۀکند تا بـه نقطـ   ای آغاز می انسان همیشه برای حرکت از نقطه
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یر و تغییـرات آن،  وجود تغییرات نیز با آغاز و پایان همراه است. در طی پیمودن این مسـ 
  زمان نقش قابل توجهی دارد.

  
  مسیر                                  مقصد                               مبدأ

  
 همچنـان  ؛رود مـی  باز غیب دریای به هم و آید می غیب دریای از تو عمر آب این و -
  .]51[همان،  نمبی نمی بیش عدم به وجود از و وجود به عدم از را معانی اعراض
 تـا  زمـین  از کـه  است آن از دورتر عدم به وجود از؛  لیالً بعبده اسری الذی سبحان -

[همـان،   آرد عدم به وجود مـی  از و عدم به وجود از چیز هزار چند لحظه یک به آسمان،
  .]287-288صص
 انسـان  یـاد  بـه  را ای دایـره  حرکـت  عـدم  به وجود از و وجود به عدم از معانی خلق  

شروع از یک نقطه، حرکت در یک مدار چرخشـی و دوبـاره رسـیدن بـه همـان       .آورد یم
خود یا به تعبیر بهاء از عـدم پـا بـه ایـن جهـان هسـتی        ۀاول. انسان از جایگاه اولی ۀنقط

آرزوی رسـیدن بـه   گذاشته است. جهانی که حکایت از قـوس نـزول دارد و انسـانی کـه     
تمـام ایـن   . تواند قوس صعود داشـته باشـد   رفانی میبا شهود عخود را دارد،  ۀجایگاه اولی

  عبارات مفهوم انتزاعی زمان را در خود دارند.
  

  درصد  تعداد  نوع طرحواره
  %4  6  حرکتی ۀطرحوار

  
  Force Schema قدرتی ۀ. طرحوار3. 4

انسان همیشه در اثر برخورد با مشکالت و موانـع بـه دنبـال راه حـل و برداشـتن موانـع       
آنجا که مشکالت چون سدی مانع از رسیدن و بـه جلـو حرکـت کـردن      موجود است. از
تواند باعث شکسته شـدن موانـع و سـد     ان دارای نیرو و قدرتی است که میهستند و انس

راه حل درست و متفاوت بـه   ۀتواند با ارائ د شود، پس با طرح نقشی انتزاعی میمسیر خو
 متقابل ۀرابط اطرافشان محیط با ها انسان که است معتقد مسیر خود ادامه دهد. جانسون

 و نیروهاست از ای مجموعه ها آن بدن که کنند می فراموش راحتی به ها انسان البته. دارند
    .]42[همان، صدارد  نقش آن در نیز نیرو ،باشد آن از بخشی انسان که ای حادثه هر در

 و جمـادی  عالم به چو خواب در که آنست ،است خوشتر جمادی عالم نکهآ بر دلیل -
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 ،شوی منغص که بینی حیوانی خیال خواب آن در مگر یابی می راحت ،روی می خبریبی
 محـو  را هسـتیت  تـا  بخواه هللا از حیوانی عالم از نیست مزه ترا چون گویم را خود اکنون
 بـا  ،برانگیزانـد  را شخصی اینچنین نیستی محشر و عدم گور از و عدم ۀعرص از ترا و کند

 ات کننـده  هسـت  به گیری پناه تا نعمت هردو این فوات از ترسنده و جهانی هردو آرزوی
  ].73[همان، ص

 موجـود  تـا  داری مـی  امیـد  عدم از پس باشی، آن حصول آرزوی در نیست ترا هرچه - 
 بیمـار  و رفعـت  منزلـت  و جـاه  و حـور  و بهشـت  و بسیار عمر و حیات و کمال و بقا از شود
 و نیسـت  از شـود  موجـود  تـوانگری  و نیسـت  از ودشـ  موجـود  صـحت  تا خواهی می باشی
  ].168- 169بیاید [همان، صص نیست از تو کمال و رود نیست به تو نقصانی تا خواهی می

 حیـوانی  عـالم  از را او کـه  دارد را قدرت و نیـرو  این عدم و برد می سر به عدم در ءبها
 او نصـیب  حیـوانی  عـالم  از زهم اندکی تا خواهد می هللا از این رو بهاء از. دارد نگه خبر بی

 ۀطرحـوار  پس ،هستند تشبیهی ۀاضاف هردو عدم گور و عدم ۀعرص اینکه به توجه با کند.
 را توانـایی  و نیـرو  ایـن  ،معتقد است عدم ءهمچنین بها .است مناسب نیز شیء تصویری

 صـحت  آنجا از و رود می عدم به مریضی تواند نقصان و کمبود را جبران کند. که می دارد
آیند و ایـن   بقا و کمال، توانگری، عمر طوالنی و ... همه از دل عدم می .آید می سالمتی و

عـدم   ،اسـت  بـه آن  رسـیدن  آرزوی در را انسـان  چه دهد که هر قدرت عدم را نشان می
  سازد. می مهیا برایش
  

  درصد  تعداد  نوع طرحواره
  %13  21  قدرتی ۀطرحوار

   
  Scale Schema مقیاس ۀطرحوار . 4. 4

کمـی و کیفـی    ۀها در اثر تعاملی که با محـیط خـود دارنـد جهـان را دارای درجـ      انسان
گیرنـد. بـه دنبـال اتفاقـات و      دانند و بر این اساس مقیاسی برای هرکـار در نظـر مـی    می

فرضی که انسان برای رویارویی با محـیط دارد از  افتد و پیش رویدادهایی که در جهان می
کمی و کیفی را نشان دهد. از آنجـا کـه    ۀکند تا میزان درج ه میپسوند تر و ترین استفاد

متفـاوت از شـدت و ضـعف هسـتند، بنـابراین       ۀدارای درجـ  ،اتفاقات، رویدادها و اجسـام 
  ترین گزینه برای نشان دادن میزان سختی و سستی است. مقیاس مناسب ۀطرحوار

  ؛تر است این ظرف از دیگری سبک
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  ؛تترین خانه اس این خانه بزرگ
  
  
                                                        

                                                                          
                                                                                               

  
 و است ناقص وجود شماست توی و شماست کمال و تمام که صفاتی این هللا گفت -
 نغزتـر  و اسـت  تـر کامـل  من جمال وجود که بدانی تا ناقص جمال و وجود از منزهم من

 و نهـی  مـی  نـام  ناسزاتر مرا پس ،باشد ناقص وجود از کم عدم صفت و خیال آخر...  است
  ].69[همان، ص باشی نمی ترواله و ترعاشق
 جهـت  یـک  و دیگـری  جهـت  بـه  نسبت باشد هرجهتی عدم از عبارت جهت شش -
 بـر  عبـارت  ایـن  بود محال پس دیگری هایسوی به بود منهدم که بود هاسوی از سویی
  ].272[همان، ص هللا

 نبـودی  نـام  دو ایـن  اگـر  کـه  نیک و بد اند کرده روان جهان در که است نام دو اما -
  ].281[همان،  بودندی ربراب افالک و خاک و آدمی و نچربیدی عدم بر وجود
  ].334[همان، ص بود تر معقول معدوم از موجود -

 اوصـاف  تمـام  بـا  خداوند. داند می ضعف و شدت و متفاوت درجات دارای را عدم بهاء
 دیگـر  طـرف  در نـاقص  وجـود  و اوصاف دلیل به عدم و انسان و طرف یک در خود کامل
 معتقـد  بهاء. است عدم و انسان از تر ملکا هللا جمال و وجود اساس این بر. گیرند می قرار
 همچنـین . است دیگر جهت به نسبت جهت یک نقصانی یا کوتاهی جهت شش که است
  .  عدم بر وجود بودن بهتر و چربیدن بر است دلیلی جهان در بد و نیک نام دو وجود
  

  درصد  تعداد      نوع طرحواره
  %4  6  طرحوارۀ مقیاس

  
  link Schema) ارتباط( حلقه ۀطرحوار .5. 4

ها برای درک بهتـر   دهد که انسان طور که از نامش پیداست نشان میاین طرحواره همان
برنـد. در   ارتباط بهـره مـی   ۀمحیط پیرامون خود در باب برخی مفاهیم انتزاعی از طرحوار



   397   بهاءولد معارفشناختی عدم در  شناسی  نیمع

مانند زمـانی   ،گیرد این طرحواره، انسان در ارتباطی تنگاتنگ با اصل و مبدأ خود قرار می
کنـد. در واقـع جنـین    ن درون رحم قرار دارد و از بند ناف تغذیه کرده و رشد میکه جنی
  ارتباط با بند ناف مادر می تواند به زندگی و رشد خود ادامه دهد. ۀبه واسط

                                                                                                                                                              
  الف                                                         ب

  
 ،رود مـی  بـاز  غیـب  دریـای  بـه  هـم  و آید می غیب دریای از عمر آب که بینم می و -

  ].10[همان، ص آید می وجود به عدم از من معانی این همچنانک
 لیتنـی  یـا  برد تراب تمنی کافر اگرچه هللا ایجاد به عدم از ودش می هست چیز همه -
  ].202[همان، ص ترابا کنت
 گذاشـته  فرو عدم به لنگر و است ایستاده اگرچه ،است پربار جهان کشتی که گفتم -
  ].341[همان، ص ایستد می را نهنگی زخم و پاید می را موجی آسیب ،است
 یا هر چیز دیگـری ماننـد   معانی دارد. را بستنآ مادری در تمام موارد باال عدم حکم  

همچنین بهاء  .کنند می تغذیه خود او از و بوده ارتباط در هستند که با مادر خود جنینی
 جهان اساس براین. است انداخته عدم عالم در لنگر داند که ای می جهان هستی را کشتی

  .است ارتباط و پیوند در عدم با
  

  درصد  تعداد  نوع طرحواره
  %3  5  حلقه ۀطرحوار

  
  Object Schema)  جسم( شیء ۀ. طرحوار6. 4

درک انسان از مفاهیم انتزاعی دشوار و دیریاب است. در این موارد با تشبیه نمـودن امـر   
ق آمد. در متون ادبی با ترکیبـاتی چـون   ئتوان بر این دشواری فا انتزاعی به محسوس می

شـویم. از آنجـا کـه عرفـا بـرای درک بهتـر        رو مـی  استعاری روبه ۀتشبیهی و اضاف ۀاضاف
اسـتعاری بهـره    ۀشـبیهی و اضـاف  ت ۀمفاهیم انتزاعی و نامحسوس از ترکیباتی چون اضاف

و نامحسـوس بـه راحتـی     شیء درک اشیاء پیرامون ۀکارگیری طرحواره اند، پس با ب برده
  گردد. قابل فهم می
م ترکیـب اسـت بـه امـر     تشبیهی امر نامحسوس و انتزاعـی را کـه جـزء دو    ۀدر اضاف

اسـتعاری نیـز جـزء دوم     ۀمانند آینه دل. در اضاف ،کنیم محسوس و قابل درک تشبیه می
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بـه محـذوف بـوده و     شود با این تفاوت که جزء دوم یا مشبه به امری محسوس تشبیه می
  مانند چشم دل. ،شود به) ذکر می تنها ویژگی یا اجزای آن (مشبه

 را انبیـاء  هللا ای کنی می گشاده تو عدم هایعرصه از را جهانی هردو علم هایچشم -
[همان،  بده آب چشمه آن از مرا یارب ای آورده فرو عدم ۀعرص در سار چشمه برسرکدام

  ].76ص
 اجـزای  خـاک  برحمت هللا ندارد خبر و باشد می ناز به هللا ذکر وقت در من اجزای -
 و رسـانید  زمان بدین وقت عدمم از کهانچن. رساند می ها دولت به را او و دارد می گرد مرا
  ].132[همان، ص آخرت به رحمت به برد می

 و عشـق  و هـوا  از تـو  در انـد.  کـرده  نقـش  رنگ به رنگ را تو احوال آدمی ای گفتم -
. انـد  کـرده  نقـش  ایـن  و صـورت  ایـن  زار عاشق را تو و...  و جاه و صحت و شهوت قضلی

 عزیمـت  خـط  گردانی خود احوال این گرد تو ،تاس گردان او دم گرد مار سر کههمچنان
 عاطـل  اگـر  ،کنی هوا در وی بهر از عدم سوراخ از سر مار چون تو که احوال این ،ماند را

  ].151[همان، ص ترابا کنت لیتنی یا گویی ها پیرایه ازین آیی
  ].169[همان، صاکنون جای هللا کوی عدم است  -
 و زنـد  مـوج  بـاز  بـاردیگر  عـدم  دریـای  که باشد ممکن شوند فانی چون را هرکس -
  ].281[همان، ص یابند وجود موجودات جمیع
ای محسـوس قـرار داده اسـت.     ای انتزاعـی اسـت در کنـار کلمـه     عدم را که واژه ءبها

تشـبیهی   ۀهمگی اضاف ،عدم، سوراخ عدم، کوی عدم و دریای عدم ۀترکیباتی چون عرص
ای تشبیه  به وسیلهرو هستیم. بها عدم را  به واستعاری ر ۀهستند. در وقت عدم نیز با اضاف

  .برد می آخرت و مغفرت به رحمت بانموده که دارای زمان است و دوباره او را 
  

  درصد  تعداد  نوع طرحواره
  %17  26  شیء ۀطرحوار

  
  Process Schema فرایند . طرحواره7. 4

شـوند. عـواملی چـون     توانند تغییر حالت داده و به یکدیگر تبدیل های طبیعی می پدیده
شوند. تبدیل آب بـه یـخ یـا     ها می ذوب، تبخیر، انجماد، میعان و ... سبب تغییر در پدیده

  برعکس و چوب به زغال از این موارد است.
 و نمانـد  یکـی  به یکی که رویاندمی گوناگون نبات صدهزار خاک از هللا کههمچنان -
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 منـافق  سـاعت  یک و رویاند می مخلص ساعت یک و رویاند می خلقان گوناگون هرتنی از
 عـدم  حـال  ایـن  تا رویاند می قدری ساعت یک و رویاند می جبری ساعت یک و رویاند می

  ].72[همان، ص رویاند می نبات چه رگش هر در هللا که است چندگونه
  ].169[همان، صکند  هست سردی سردیست عدم که جایی به هر و -
 حیوانـات  در را خـاک  و سـودند  حیوانات در را هوا ،گردانیدند هوا و ساییدند را آب -

 غرقـه  و گرداننـد  هـوا  را آب آن و گردانند آب و بگدازند میناگران را هاخاک...  و سودند
[همـان،   دیگـر  شـکلی  بـر  و صـورتی  بـر  ،برآرنـد  عـدم  هـای  ذره از را ایشان باز کنند ...

  .]241- 240صص
بیـرون آمـدن   . دارد دنبـال  بـه  را فراینـد  عمـل  عـدم  جمله از چیزی هر حالت تغییر

که هـر لحظـه تغییـر شـکل هـم مـی       خلقان از هستی بر صورت و شکلی دیگر، در حالی
    تصویری فرایند را به دنبال دارد. ۀطرحوار ،دهند
  

  درصد  تعداد  نوع طرحواره
  %3  5  فرایند ۀطرحوار

  
  Splitting Schema شکافت ۀ. طرحوار8. 4

توانند از یکدیگر جدا شده و شـکافته شـوند.    انسان حیوان و ... می ۀها و اجسام به واسط پدیده
  درد. کند یا حیوانی حیوان دیگری را می مانند زمانی که انسان در دل کوه شکاف ایجاد می

 و مننـد  ۀآفریننـد  همه ،آید می خاطرت پیش که خوبی ۀاندیش هر و نغزی وهم هر -
 چگونـه  صور این که کن می نظر و اند ادهایست فرمانبرداری و طاعت و خدمت به من پیش

 آینـد  می بیرون زود فرمانم به عدم زوایای از نهاده وی بر خجلت آستین منند. فرمانبردار
  .]224[همان، صص

 از هللا فرمـان  به که هستند صوری همه آید میء بها خاطر به که ای اندیشه و وهم هر
 صـور،  کـه  اند شده هایی شکاف ب وجودها، سب گوشه این. یندآ می بیرون زود عدم زوایای
  .جهند می بیرون عدم از سریع
  

  درصد  تعداد  نوع طرحواره
  %1  2  شکافت ۀطرحوار
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  Iteration Schema تکرار ۀ. طرحوار9. 4
چه انسـان از سـر عـادت     های طبیعی یا آن تکرار کارهای روزانه و همیشگی، تکرار پدیده

آورد. همچنـین نگارنـدگان در ایـن مقالـه،      ذهن میتکرار را به  ۀطرحوار ،انجام می دهد
در حـوزه   ،عبارت پیشین را که بهاء در عبارت بعدی دوباره تکرار نمـوده اسـت   ۀطرحوار
  اند. تکرار قرار داده ۀطرحوار

 بدیشـان  کـه  آثـار  نآ قـدر  بـه  و کننـد  مـی  مشـاهده  تـرا  خلقان همه هللا ای گفتم-
 ،کـرد مـی  نـام  دهر یکی بگویند سخن تو با تا دخواستن می خود از نفع و ضر از رسید می
 نـه  یکی عدم و یکی موجـب و یکـی   و ... کردمی] نام[ نجم یکی و کردمی نام طبع یکی
  ].266[همان، ص موجود نه و عدم
 برداشـته  هـا  آن از نیـز  نـامی  اساس همین بر ،است نهاده نامی هرموجودی برای هللا
 ،بـرده  بکار منفی نفی حرف با بار یک و مثبت بار کی را عبارت بهاء این جا کهناز آ. است
ـ  مناسب انطباق ۀطرحوار پس کـار رفتـه و   ه است. همچنین عدم دو بار در عبارت فوق ب

طرحـواره عبـارت    ۀانطباق استفاده شده است. با توجه به تکـرار دوبـار   ۀهربار از طرحوار
  تصویری تکرار را مناسب دانست.   ۀتوان طرحوار پیشین، می

  
  درصد  تعداد  ع طرحوارهنو

  %12  19  تکرار ۀطرحوار
  

  Matching schema انطباق ۀ. طرحوار10. 4
انطبـاق   ۀها در ذهن با یکدیگر، طرحوار های طبیعی و انطباق آنمیان پدیده ۀکشف رابط

  را به دنبال دارد.  
  ؛ای است که قولش را داده بودم این همان خانه

  این همان آدمی است که دیده بودم.
 ،کنـد  مـی  متراکم را نظر های رنج و کند می مصور را چیزها ساعتی هر هللا که دیدم -
 بـاز  افتادن خواست بیرون هارگ از خونم و سر از مغزم و خانه چشم از چشمم که گویی
 عـدم  ... مگـر  یافتم پایانبی عالم عجب عظیم بگداختی یخ چون و شدی گشاده ابر چون
  .]6[همان، صندارد  ایانپ که عجب بسیط عالم این است
 کنـی  نظـر  نیک عدم در مثالً گرفت. نمودن برخالف چیز آن گرفتی کردن نظر چه هر در - 
  .]101[همان، ص  نماید می نیست کنی نظر نیک موجودات در چون و نماید سادهِ هست
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 را هللا ودیـوار  در و جمـاد  آنکـه  از بودی یکی عارف داشتی جفت بی را دمآ هللا اگر -
 نـه  و کمـال  نـه  و جمـال  نه و رحمت نه و وجود نه و عدم نه و لطف نه قهر نه ،ستیندان
  .]284[همان، ص آمدی بدید کجا و دانستی چه را الوهیت پس...  و عابد

) مگر( واژه به توجه با. کرد تصور آن برای توان نمی پایانی که است بسیطی عالم عدم
 از .نـدارد  پایـان  کـه  اسـت  بسیط عالم همان عدم این مگر که کرد بیان گونه این توان می
 نیسـتی  مصـداق  با را عدم و برده کاره ب نفی ۀکلم با و تنهایی به را جزء هر بهاء که آنجا
  .است مناسب انطباق ۀطرحوار پس داده، انطباق محض
  

  درصد  تعداد  نوع طرحواره
  %4  7  انطباق ۀطرحوار

  
  Contact Schema  تماس ۀ. طرحوار11. 4

 ۀها با یکدیگر یا مماس شدن دو سـطح، طرحـوار   تماس فیزیکی اشیاء یا انسان و برخورد
  آورد.   تماس را به ذهن می
      در خورد. ۀدستم به دستگیر

  قطرات باران صورتم را خیس کرد.
 بـر  دهـان  عدم و آید می بیرون من از تر عجیب چیزهای گویی کنم جد که هرچند -
  ].8[همان،ص است گذاشته من دهان
 و اختیـارات  و تـدبیر  و رأی و محبـت  و عشـق  و شـهوت  و جمـال  ... صـدهزار  هللا اکنون - 
 و کنارهـا  و کنارها و هاحیلت و حیات انواع و گوناگون هایقوت و نواختن عاشق و گشتن عاشق
  .]128است [همان، ص کشیده عدم ۀچهر بر هللا را همه این خوش مجالس و هابوس

 تمـام  اسـت. هللا  یکـدیگر  بـا  سـطح  دو تماس و برخورد از یهکنا گذاشتن، دهان در دهان
 عبـارت  بـه  اسـت.  داده قـرار  عـدم  ۀچهر بر روی را...  و شهوت و محبت و ها خوشی و ها بوس
  .است داشته برخورد و تماس ها خوشی تمام اش با عدم، انسانی تصور شده که چهره دیگر
  

  درصد  تعداد  نوع طرحواره
  %2  3  تماس ۀطرحوار

        
  Merging Schema ادغام ۀ. طرحوار12. 4

ای را در ذهن شـکل   یگر طرحوارهیا چند مفهوم انتزاعی با یکد یءترکیب و ادغام چند ش
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  ادغام نام دارد. ۀدهد که طرحوار می
 و دوزخ مصنوعات از هرچه کردم نظر ،کرد آغاز قرآن امام ،مدمآ مسجد به صبحدم -
 ایـن  وجـود  و عدم و نامی و جماد و سماء و ارض...  و یاءاول و انبیاء و هللا صفات و بهشت
   ].7[همان، ص یافتم خود ادراک صفات را همه
 بـه  بعضـی  که دیدم ،بیند می چگونه را هللا یکی هرکسی که کردم نظر سحرگاه در -
  .]11[همان، ص را هللا دیدند عدم و فقر نظر

 احـوال  و نیایـد  جمع هللا بتمح و عشق با داشتن نگاه را ارکان که ندانم چون پس -
 عـرض  و جـوهر  از وی غیر و خواب و خبری بی و غفلت و صور و عدم ذکر از من وجود و

  ].17[همان، ص را هللا رویت مر حجابست که دیدم را همه این
 عـدم  و غیـب  عـالم  از را ها هستی کهچنان ،غیب عالم از بده حکمت هایکتاب مرا -
  ].153[همان، ص شود می نما و نشو سبب تکیف بی دمد آن و تکیفی بی دهی می مدد

، پیونـد میـان   .... و صـورت  غفلت، قرار گرفتن عدم در کنار کلماتی چون فقر، خواب،
تصـویری ادغـام را بـه     ۀو ادغام مفهوم عدم با دیگر کلمات طرحوار کلمات با حرف عطف

  کند.   ذهن متبادر می
  

  درصد      تعداد     نوع طرحواره   
  %      8          13      ادغام ۀوارطرح  

  
ولد و بسامد باالی  بهاءمعارف  های تصویری عدم درمیان طرحواره ۀبا توجه به مقایس

عـدم بهـره بـرده اسـت. بسـامد       ۀبـار از واژ  157توان بیان داشت: بهاء ولد  این کلمه می
قـدرتی   ۀطرحـوار  بار، 26شیء  ۀبار، طرحوار 44حجمی  ۀها عبارتند از: طرحوار طرحواره

 ۀبـار، طرحـوار   7انطباق  ۀبار، طرحوار 13ادغام  ۀبار، طرحوار 19تکرار  ۀبار، طرحوار 21
بـار،   5ارتبـاط   ۀبـار، طرحـوار   5فراینـد   ۀبار، طرحـوار  6مقیاس  ۀبار، طرحوار 6حرکتی 
فوق در نمـودار زیـر بـه     ۀبار بوده است. نتیج 2شکافت  ۀبار و طرحوار 3تماس  ۀطرحوار

  :ت درصد نشان داده شده استصور
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  گیرینتیجه

مفهوم عدم است. درواقع مفـاهیم   ،کند یکی از مفاهیم انتزاعی که بهاء بارها از آن یاد می
ای را در  هـا، انگـاره   ها برای درک بهتـر آن  ای دارند که انسان های پیچیده انتزاعی ساخت
رو شدن بـا محـیط پیرامـون     بهها به دنبال رو دهند. به عبارت دیگر انسان ذهن شکل می

هـای تصـویری    زنند. حاصـل ایـن تصویرسـازی طرحـواره     خود دست به تصویرسازی می
 معـارف کننـد. در   هستند که بـه درک بهتـر مفـاهیم انتزاعـی و نامحسـوس کمـک مـی       

عدم بیشترین بسامد را داراست. زیرا عدم مکانی اسـت کـه موجـودات     ،حجمی ۀطرحوار
گذارند. درواقع بهاء معتقد است هر چیزی که انسان  هستی می ۀصحادث از آنجا پا به عر

آید. ترکیباتی چون دریای عدم، کوی عدم، بیابـان عـدم،    از دل عدم بیرون می ،آرزو دارد
سازی مفهوم عـدم اسـت؛ بنـابراین     دهد که بهاء به دنبال عینی . نشان می.عدم و . ۀعرص

بسـامد را داراسـت. بهـا همیشـه بـه      حجمـی بیشـترین    ۀپس از طرحوار ،شیء ۀطرحوار
کند که در آرزوی رسیدن به عدم است و ایـن نکتـه نشـان     صورت غیرمستقیم اشاره می

این توانایی را دارد که بهاء را به سـوی خـود جـذب نمایـد.     قدرتی  ۀدهد که طرحوار می
 هـای گیـرد. تکـرار طرحـواره    دیگر قرار مـی  ۀقدرتی پس از دو طرحوار ۀبنابراین طرحوار

از مشـهود اسـت.    معـارف  تصویری عبارات و همچنین تکرار اضافات تشبیهی در سراسـر 
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توان اذعان نمـود کـه بهـاء در     کند، می کاملی در باب عدم بیان نمی بهاء توضیح آنجا که
تصویری ادغام، عدم را در کنار عـالم غیـب، موجـودات حـادث، فقـر و ... قـرار        ۀطرحوار

معنـی   عدم مفهومی منفی دارد کـه بـا وهـم و غفلـت هـم     دهد. در بعضی عبارات نیز  می
همچنـین تمـاس بـه     ،های انطباق، حرکتی و مقیاس، ارتباط و فراینـد  شود. طرحواره می

داند و ایـن   ترتیب از کمترین بسامد برخوردار هستند. بهاء عدم را دارای کنج و گوشه می
شـکافت کمتـرین    ۀحـوار تکرار کرده اسـت. بـراین اسـاس، طر    معارف عبارت را دوبار در

  بسامد را به خود اختصاص داده است. 
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