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چکیده

هدف پژوهش حاضر معرفی کاربرد نظریۀ استعارۀ مفهومی در هنر و به دست دادن روشی کارآمد برای هنرمندان تصویرگر
است تا هنگام رویارویی با نمونه غزل عرفانی فارسی (نمونۀ موردی غزلی از کلیات شمس) توانایی الزم برای دستیابی به
زیرساختهای غزل را به دست آورند .برای رسیدن به این غایت از روش مطالعۀ استعارۀ مفهومی در شعر و تصویر استفاده
شده و ویژگیهای کاربردی این نظریه به منظور دستیابی به تصویرگری غزلیات که قابل تعمیم به دیگر متون نیز میباشد،
تشریح شده است .حوزۀ مطالعه غزلی از مولوی است که در مجموعۀ شمس فرهنگستان توسط آیدین آغداشلو هنرمند معاصر
به تصویر کشیده شده است .غزل منتخب در این بررسی غزلی با مطلع «ما ز باالییم و باال میرویم  /ما ز دریاییم و دریا میرویم»
از موالنای رومی است که در مقایسۀ تطبیقی استعارههای مفهومی شعر و تصویر میزان کامیابی آغداشلو در تصویرگری مورد
مطالعه قرار گرفته است .نتیجۀ این پژوهش روشنگر این مطلب است که استعاره مفهومی«طریقت سفر است» که از مهمترین
استعارههای غالب در غزلیات مولوی است که بر طریقت و سلوک عارف داللت دارند ،در تصویرگری آغداشلو باز نمود
تصویری یافته است .این پژوهش با روش توصیفی و جمعآوری مطالب به روش اسنادی یا کتابخانهای و تحلیل محتوای تصاویر
انجام گرفته است.
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مقدمه
در بررسی سابقۀ تاریخی نگارگری در قرون گذشته و
تصویرسازی امروزی ،نسخههای مصوری که بر اساس
غزلیات موالنا مصور شده باشند به ندرت دیده میشود.
انتزاعی بودن مفاهیم و چند الیه بودن معانی غزلیات
موالنا ،از جمله عوامل بازدارندۀ نگارگران در اعصارگذشته
و تصویرگران معاصر برای به تصویر درآوردن اشعار موالنا
بوده است .غزلیات وی در مقایسه با خمسۀ نظامی و
شاهنامۀ  فردوسی که متونی روایی هستند و تصاویری
عینی از رویدادها و وقایع را در ذهن تصویرگر تجسم
میبخشند ،دارای زیرساخت هایی است که درک و
دریافت آن بدون شناخت نشانههای معنایی امکانپذیر
نیست.
استعارۀ مفهومی به عنوان یک نظریۀ معناشناسی
شناختی 1که ابتدا در علوم زبانی مورد استفاده قرار
گرفت ،به دلیل استعاری بودن ساختا ِر نظا ِم مفهومی
انسان ،در حوزۀ وسیعی از علوم ،از جمله ادبیات ،فلسفه،
علوم سیاسی ،هنر و حتی علوم طبیعی به کار گرفته شد.
انتزاعی اشعار موالنا بوسیلۀ استعارههای
با تبیین مفاهیم
ِ
مفهومی ،نه تنها راهی بر درک و شناخت هنرمندان به
منظور مصور کردن اشعار وی باز میشود ،بلکه از طریق
مفهومی اشعار ،دریچهای برای فهم اندیشههای
تحلیل
ِ
بخش وی برای انسان معاصر گشوده خواهد شد.
هستی
ِ
انسانی که بعد از دوران رنسانس و در گذار از سنت به
مدرنیته به وجوه عیان هستی و صورت پدیدهها اقبال
بیشتری نشان میداد ،امروزه با عبور دوبارهاش از دورۀ
پسامدرن به دلیل ادراکی که از تعلیق موجود در
پدیدارهای فیزیکی برای او بوجود آمده است ،رویکردی
دوباره به معانی درونی یافته است و با شیوهای که درخور
و شایستۀ الگوهای نوین ذهنی او در این زمان است ،این
تمایل درونی را ابراز میدارد.
هدف ما در این پژوهش این است که:

 .1با کنکاش در زیرساختهای ژرف و طرحوارههای
تصویری شعر موالنا از طریق نظریۀ استعارههای مفهومی،
ایدئولوژی و کهن الگوهای حاکم بر ذهن موالنا را که در
کالم او نمود پیدا کرده است ،شناسایی کنیم تا تصویرگر

که در یک اثر غالباً با روساخت اثر مواجه است ،با استفاده
از این نظریه بتواند ،به زیرساخت اثر و انگارههای
تصویری که بر اندیشۀ خالق اثر حاکم بوده است پیببرد
و از آن طریق با یافتن نشانههای متنی به آفرینش هنری
مفهومی دست یابد.
 .2با بررسی تصویرسازی «ما ز باالییم و باال میرویم»
اثر آیدین آغداشلو   ،میزان موفقیت اثر را در بازنمود
مصو ِر زیرساختهای غزل«ما ز باالییم و باال میرویم»
ّ
موالنا از طریق نشانههای استعاری در تصویر بسنجیم.

پرسشهای پژوهش:
 .1روشهای مؤثر برای مطالعۀ زیر ساختهای یک
اثر انتزاعی در مطالعۀ آثار عرفانی چیست؟
 .2تصویرهای ذهنی غالب بر اندیشۀ  موالنا کدام
است؟
 .3میزان توفیق هنرمند تصویرگر برای نمایش یک
اثر ادبی انتزاعی و عرفانی به چه عواملی بستگی دارد؟
پیشینۀ پژوهش:
تاکنون پژوهشهایی در زمینۀ  نظریۀ  استعارههای
مفهومی صورت گرفته است که به تبیین ابعاد این نظریه
و کاربرد آن در حوزههایی همچون ادبیات و عرفان
پرداختهاند 2.در زمینۀ  نشانهشناسی غزلیات نیز
تحقیقاتی صورت گرفته که از آن جمله میتوان به کتاب
هرمنوتیک و نمادپردازی در غزلیات شمس (محمدی
آسیاآبادی )1387 ،و فرهنگ نمادها و نشانهها در
اندیشۀ موالنا (تاجدینی )1388 ،اشاره کرد .همان طور
که پیشتر گفته شد از زمان آغاز نگارگری کتاب تاکنون
تصویرسازیهایی که بر مبنای غزلیات شمس آفریده
شده باشند به ندرت دیده میشود .صرف نظر از نگارههای
محدودی که صحنههای دیدار شمس و موالنا و یا
مجالس سماع را به تصویرکشیده ،تنها کتاب مصوری که
در بر اساس مفاهیم غزلیات بوجود آمده است کتاب
شمس فرهنگستان میباشد که توسط گروهی از نقاشان
بنام ایرانی در سال  1386توسط انتشارات فرهنگستان
هنر به چاپ رسیده است .تعدادی از این نگارهها در
پایان نامهای با موضوع بینامتنیت در غزلیات شمس از
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منظر نقد بینامتنی در دانشگاه الزهرا مورد مطالعه قرار
گرفتهاند .موضوع استعاره در هنر تاکنون به طور پراکنده
در برخی از کتابها بررسی شده است ،از جمله نوئل
کارول در کتاب درآمدی بر فلسفۀ هنر ،استعاره را به
عنوان زیر مجموعۀ هنر بیانی بررسی میکند .کارول در
این کتاب تناظر قلمروهای مبدأ و مقصد را به منظور
آشکار ساختن ابهامات توضیح میدهد (کارول:1392 ،
147ـ .)146اما کاربرد نظریۀ استعارۀ مفهومی در هنر به
منظور نقد آثار هنری موضوعی بسیار بدیع است .دکتر
مارک استاف براندل در رسالۀ دکترای خود این نظریه را
در تطابق با برخی از آثار نقاشی مورد بررسی قرار داده
است .او نظریۀ استعارههای مفهومی از دیدگاه لیکاف و
جانسون را برای نخستین بار در نقد  آثار نقاشانی چون
ونگوگ و پوالک  به کار برده  است (.)Staff Brandl,2011
اما تاکنون پژوهش مستقلی پیرامون مفهومسازی در
تصویرگری بر اساس شعر با استفاده از نظریۀ استعارههای
مفهومی صورت نگرفته است در حالیکه این نظریه
میتواند افقهای تازهای را در جهت دستیابی تصویرگران
به هنری مفهوم گرا به وجود آورد .چرا که مفهومگرایی
به عنوان یکی از پایههای هنر معاصر محسوب میشود و
تا کنون نظریههای اندکی در مورد نقد و بررسی هنر
مفهومی معاصر و از آن جمله تصویرسازی مفهومی به
کار گرفته شده است .نظریۀ استعارۀ مفهومی میتواند
طیف وسیعی از هنرها از جمله نقاشی ،عکاسی ،سینما،
هنرهای جدید و غیره را در بر گیرد که پرداختن به هر
یک از آنها به دلیل وسعت و گوناگونی کاربردهایشان
مجالی مختص به خود را میطلبد که در دست کار
نویسندۀ مقاله قرار دارد.

 .1نظریۀ استعارههای مفهومی
استعاره به ما قدرتی برای آشکار ساختن معانی
جامع پنهان میدهد که از طریق آن بتوانیم معانی
جدیدی را فراتر از سطح و به منظور تفسیر کلیت متن
و ادراک حقایق نهفته در آن دریابیم (Lakoff
 .)&Turner,1989:159نخستین بار نقش معرفت
شناختی و مفهومی استعارهها در غالب نظریهای جدید
توسط لیکاف و جنسون در کتابی مشترک در سال

1980مطرح شد 3.لیکاف استعاره را که تا پیش از آن
ابزاری بالغی برای تفکر شاعرانه و موضوعی خارقالعاده
در مقایسه با زبان عادی محسوب میشد ،به عنوان
روشی فراگیر در زندگی روزمره مطرح نمود که نه تنها
در زبان بلکه در نحوۀ تفکر و عملکرد انسان نیز کاربرد
داشت« .ماهیت سیستم ادراکی عادی ما در زمانی که
فکر میکنیم و عمل میکنیم اساساً استعاری است.
مفاهیم حاکم بر اندیشههای ما صرفاً مسائل عقالنی را
در بر نمیگیرند بلکه جزئیترین عملکردهای روزانۀ ما را
شامل میشود .نحوۀ ادراک ما از جهان هستی و نیز
ارتباطات ما با دیگران تحت تأثیر سیستم مفهومی ما
هستند و نقشی محوری در واقعیات روزمرۀ ما ایفا
میکنند .پذیرفتن این پیش فرض که سیستم مفهومی
ما استعاری است منجر به پذیرش این واقعیت میشود
که طرز تفکرمان ،آنچه تجربه میکنیم و نیز عملکردمان  
ماهیتی استعاری دارد» (.)Lakoff & Johnsen,2003:4

 .1 .1بدنمندی شناخت
مایکل ردی در  1992در مقالهای با عنوان «استعارۀ
مجاز» 5بر جنبۀ مفهومی و متعارف استعاره به عنوان
نظام تشکیلدهندۀ اندیشه و زبان تأکید میورزد و رفتار
روزمرۀ ما را بازتاب درک استعاری ما از تجاربمان میداند
(لیکاف و دیگران ،)1390:138 ،چرا که یکی از پایههای
مهم استعارهها پایۀ تجربی است .ما جهان را از طریق
تجاربمان میشناسیم .از این رو اندیشۀ ما حاصل نحوۀ
زندگی ما در جهان و بستر فرهنگی ،اجتماعی و
روانشناختیای میباشد که در آن زندگی کردهایم .بین
ساختار مفهومی با تجربۀ حسی جهان خارج ارتباطی
وجود دارد .در نظریۀ بدنمندی شناخت «ساختارهای
مفهومی از تجربۀ انسان مشتق میشوند و نهایتاً آنچه که
ماهیت سازمان مفهومی را معنادار میکند تجربهای
است که با آن همراه است» (روشن ،اردبیلی1392،
.)24:
لیکاف میگوید« :ما موجوداتی طبیعی هستیم .مغز
ما دادههایش را از دیگر قسمتهای بدن دریافت میکند  .
پس چگونگی کار بدن و چگونگی ایفای نقش آن در
جهان به همان مفاهیمی که از آنها برای تفکر استفاده
4
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میکنیم ساختار میبخشد .ما نمیتوانیم هر گونه تفکری
داشته باشیم « فقط تفکری را میتوانیم داشته باشیم که
ذهن متجسم ما اجازه میدهد 6».خالقان اثر در برخورد
با مفاهیم انتزاعی و درونی که در بیان نمیگنجند دست
به خلق استعارههایی میزنند که بر اساس تجارب
زیستیشان شکل گرفته است .به طور مثال در برخورد
با تصویر یا واژۀ گیاه افراد با پیشینههای زیستی مختلف
وابسته به نوع اندیشه و مدل زیستی خود ،نحوۀ نگرش
متفاوتی دارند .استعارۀ مفهومی رویش که در آثار بها
ولد ،پدر موالنا شکل گرفته است از این دست میباشد.
او به کشاورزی اشتغال داشته و لذا در جهانبینی خود
«خدا ،جهان و انسان را که پایۀ جهانبینی هر انسانی را
شکل میدهد به طرزی سامان یافته در این استعارهها
(رویشی) به تصویر میکشد» (زرینفکر و دیگران،
.)6: 1393

 .1 .2استعارههای بدنمند
تعین یافته و یا
تجسم مفاهیمی که وابسته به الفاظ ّ
دارای ساختار فیزیکی هستند جای تعجب ندارد به طور
مثال کلمۀ  دویدن تجربۀ  فیزیکی عمل دویدن را در
ذهن ما مجسم میکند .این رویکردی تحتالفظی است؛
مفاهیمی که مرتبط با بدن فیزیکی و قابل تجسم
هستند .آنچه شگفتانگیزتر و عمیقتر است اکتشافی
است که مفاهیم انتزاعی تجسمیافته 8نامیده میشود که
بر دو نو ِع مفاهیم بنیادیِ شناختی 9و استعارۀ مفهومی
اولیه 10تقسیم میشود .مفاهیم بنیادیِ شناختی یا
12
طرحوارههای تصویری از یافتههای النگاکر 11و تالمی
شناختی جهانی دارند و از
هستند .این مفاهیم ساختار
ِ
بدو تولد در انسان شکل گرفته و توسعه مییابند .ادراک
بصری ،اعمال حرکتی و تصاویر ذهنی را پایهگذاری
میکنند و در معناشناسی زبان طبیعی مورد استفاده
قرار میگیرند.
فضایی شناختی شامل ساختارهایی نظیر
رابطۀ 
ِ
مسیر ،هدف و محدوده (دوری ـ نزدیکی ـ باال ـ پایین ـ
کنار ـ مقابل ـ پشت ـ به سوی و )...است که استعارههای
فضایی 13نامیده میشوند ( .)Lakoff, 2013:744به طور
مثال عبارت باال همیشه در معنای مثبت و در تقابل با
7
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عبارت پایین استفاده میشود ،جانسون این طرحوارههای
تصوری را نتیجۀ تجربیات دریافتی ما از تعامل با محیط
پیرامونمان میداند .او در کتاب بدن در ذهن ()1987
کاربرد عبارات باال و پایین در معنای استعاری آن را
مربوط به وضعیت عمودی بدن انسان و ارتباط آن با
زمین و نیروی جاذبه میداند؛ سر در قسمت باالی بدن
قرار دارد و پاها پایین .برای نگاه کردن به اجسامی که
تحت تأثیر نیروی جاذبه به سمت زمین میروند ،پایین
را نگاه میکنیم و برای دیدن اجسامی که باال می روند
باال را نگاه میکنیم (روشن ،اردبیلی .)47: 1392از
سویی در تقسیمبندی عالم از منظر هیأت بطلمیوس،
زمین در پایینترین قسمت جهان قرار داشته و افالک
دیگر که در قیاس با زمین از موجودیتی لطیفتر
برخوردار بودهاند ،در هفت مرحله باالتر از زمین قرار
داشتهاند .این تقسیمبندی در متون مقدس نیز دیده
میشود .مسیح (ع) در پاسخ به یهودیان میگوید« :شما
به این عالم پایین تعلّق دارید و من از عالم باال آمدهام،
شما از این جهان هستید ،ولی من از این جهان نیستم»
(یوحنا.)8 ،23

 .1 .3قلمرو مبدأ (منبع) و قلمرو مقصد (هدف)
خاستگاه شیوههای بیان استعاری ،نگاشت 14نامیده
میشوند و جایگاه آن نه در زبان ،بلکه در اندیشه است.
این نگاشتها عالوه بر بیان بدیع و شاعرانه در زبان
روزمره نیز جاری هستند .جایگاه استعاره نیز در زبان
نیست بلکه در نحوۀ مفهومسازی یک قلمرو ذهنی بر
حسب قلمروی ذهنی دیگر است (.)Lakoff,1992:1
نظامی که در استعارههای بدیع مورد استفاده قرار
میگیرد همان نظامی است که در نگاشتهای گوناگون
بین قلمروها در استعارۀ روزمره مورد استفاده قرار
میگیرد .کلماتی که در قالب استعارههای فضایی
شناخته میشوند؛ نظیر باال ،پایین ،جلو ،کنار و مانند
آنها جزئی از واژگان موجود در قلمروی فضایی و یا
مکانی شناخته میشوند و شناخت آنها مستلزم شناخت
کلی آن قلمرو میباشد.
برای توضیح اینکه ساختار یک مفهوم چگونه
میتواند استعاری باشد مثالی از یک نگاشت در مورد
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                                 قلمرو مبدا                                                              قلمرو مقصد                                                            

                                                                          نگاشت

                                     سفر                                                                       زندگی

                                                                  زندگی سفر است

                                                شکل  .1نگاشت استعاره و قلمرو مقصد و مبدأ

مفهوم «زندگی» و مفهوم استعاری «زندگی سفراست»
میآوریم که در قرآن و کمدی الهی دانته مورد بررسی
قرار گرفته است .قرآن ،پیروی از احکام الهی را به مثابه
راهی مستقیم میشمارد که قدم گذاشتن در آن موجب
رستگاری است و راههای دیگر موجب جدا شدن از
مسیر خداوند است (انعام .)153 :استعارۀ صراط مستقیم
که در آیات متعددی از قرآن تکرار شده است ،زندگی
جاوید انسان را منوط به گام نهادن در راه سفری میداند
که مسیر آن بوسیلۀ خداوند تبیین شده است .سفری که
مبدأ آن دنیا و مقصد آن آخرت است.
دانته در کمدی الهی مینویسد« :در نیمه راه سفر
زندگی ،من خویشتن خود را در اعماق جنگلی تاریک
یافتم ،در حالی که مسیر مستقیم را از دست داده بودم.
در اینجا دو نگاشت زندگی و سفر به راحتی قابل مشاهده
است» (.)Katz & Taylor:2008. 15
این متناظرها بر اساس نگاشت استعارۀ «زندگی سفر
است» شکل گرفتهاند .این مثال نشان میدهد که چگونه
یک مفهوم استعاری به تجربه و عمل ما ساختار میدهد.
از این رو لیکاف و جانسن بر این نکته تأکید میکنند که
سرشت استعاره ،فهم تجربۀ چیزی در چارچوب چیزی
دیگر است .زندگی در واقع از مصادیق سفر نیست.
زندگی و سفراز دو جنس کام ً
ال متفاوت هستند 15.در این
مفهومی«زندگی سفر است» ،نگاشت؛
عبارت ،استعارۀ
ِ
واژۀ «سفر» که فیزیکی و ملموس است ،قلمرو مبدأ و
واژۀ مفهومی«زندگی» که کلمۀ سفر به آن بسط داده
شده ،قلمرو مقصد است .قلمرو مبدأ قلمرو مقصد نگاشت
زندگی سفر است.

 .2استعارۀ بالغی و مفهومی در غزلیات موالنا
 .1 .2استعارههای بالغی

استعاره به عنوان ابزار زیبایی آفرینی پیشتر در اشعار
موالنا مورد بررسی قرار گرفته است« .دامنۀ استعاره در
شعر مولوی بسی وسیع است و امور حسی و جمادات و
امور معنوی و دیگر چیزها را به حوزۀ استعاره وارد کرده
است» (فاطمی .)158: 1379 ،این استعارهها کارکردی
زیباییشناختی دارد و «موجب ابهام معنایی متن
میشود زیرا با گزینش و جانشینسازی «واحدهای
معنایی زبان» شاعر اساس داللت واژهها را از بین میبرد
و داللت یا داللتهای تازهای را برای آن مطرح میسازد»
(خلیلی جهانتیغ .)119: 1380 ،دراین نوع از استعاره
که در دیوان شمس به وفور دیده میشود:
غصــه بکوبیــم غــم از خانــه بروبیــم
ســر ّ
همــه شــاهد و خوبیــم همــه چــون مــه عیدیــم
                                                538/2
غصه
روفتن غم به خاکروبه تشبیه شده است و برای ّ
سری فرض شده است که باید برای از میان برداشتنش
آن را به سنگ کوبید .این ترکیبها از سویی خیالپردازانه
و از سوی دیگر بسیار هوشمندانه بیان میشوند .موالنا
برای بیان تجاربی که در ماورای عالم محسوسات داشته
است ،از مفهومسازیهای نمادینی بهره جسته است که
میتوان آنها را در غالب استعارههای مفهومی جستجو
کرد .تفاوت بیان استعارۀ بالغی با استعارۀ مفهومی در
اشعار او این است که در استعارۀ بالغی وجه تمثیلی
کلمات در نظر گرفته میشود به طور مثال تشبیه سحر
به عروسی که خورشید پُر مهیب با برآمدنش در چشم او
سرمه میکشد ،در بیت:
ســوز دل شــاهانه خورشــید ببایــد
تــا ســرمه کشــد چشــم عــروس ســحری را
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63/1
بررسی این نوع استعارهها در اشعار او گرچه میتواند
موجبات درک معناسازیهای خالقانۀ او را برای محقق
فراهم کند اما با استفاده از نظریۀ استعارۀ مفهومی که
خود دارای زیر مجموعههای فراوانی برای مفهومسازی از
یک متن است ،میتوانیم با تحلیل کلیت غزل به یک
استعارۀ مفهومی کلی دست پیدا کنیم که ما را به ژرف
ساختهای مورد نظر شاعر رهنمون گردد .این امر با
مطالعه در تجارب عرفانی او که برگرفته از ساختار
میسر میگردد.
زیستی و مطالعاتی وی میباشد ّ

 .2 .2استعارۀ مفهومی سفر در اندیشۀ موالنا
به طور کلی میتوان گفت که در دیوان شمس با
استعارة اولیه

سفر

استعارة ثانویه

طریقت سفر است

جدول شماره .1استعارۀ اولیه و ثانویه
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چند گروه کلی از استعارههای مفهومی اولیه مواجه
هستیم .یکی از آن استعارهها سفر است .سفر به عنوان
پدیدهای که ما به ازای تجسمی دارد در بسیاری از اشعار
او با فعل رفتن نمایان میگردد.
استعارۀ ثانویه« ،طریقت سفر است» از دیدگاه او
بدین معناست که تنها ،سفر است که همه چیز را به
کمال میرساند.
«زندگی سفریست که طی آن کاروان جانها از منزلی به

منزل دیگر حرکت میکند و باید که بر خطر و ترس فایق آید،

و باید که از شیبهای تند باال رود و از درههای تاریک بگذرد تا
به کعبۀ معشوق رسد .هر آنچه که در طی طریق از دست رفته

به نظر آید ،آنگاه که به هدف رسی ،پیدا خواهد گشت .این راه،

سفری به سوی المکان ،سفری در «والیت معانی» ،سفری بی

آرام ،حجابهایی که دل را هنوز مستور میدارد ،بدان سفر،

برداشته میشود ،میعادگاه خدا و انسان ... .چنین به نظر میرسد
که مولوی ،در اواسط سالهای دهۀ شصت سدۀ هفتم/سیزدهم

به آراء نظری مسألۀ مربوط به استکمال مداوم صعودی همۀ 
حادثات بیشتر عالقه پیدا کرد ،استکمالی که از پایینترین منزل

آغاز میشود و سرانجام به «سیر فی اهلل» منتهی میشود»
(شیمل.) 1389 :452-3،

در عرفان اسالمی از قرنها پیش این استعاره کاربرد
داشته است .در متونی همچون :کشف المحجوب ،رسالۀ 
قشیریه و اسرارالتوحید ،مراد از سفر را ترک کردن باطن
از هوای نفس به سوی مقصد ازلی که همان موطن
متعالی بشر است میدانند (ابوالقاسمی.)1392:545،
عطار یکی از شعرایی است که دعوت به سفر در اشعار او
به کرات دیده میشود:
تــا تــو ز هســتی خــود زیــر و زبــر نگــردی
در نیســتی مطلــق مرغــی بپــر نگــردی
زیــن ابــر تــر چــو بــاران بیــرون شــو و ســفر کــن
زیــرا کــه بــی ســفر تــو هرگــز گهــر نگــردی
(دیــوان عطــار ،غــزل شــماره)761
بر اساس اصل پذیرفته شدۀ حکمت صوفی ،خلقت
تمام موجودات از حق است و بازگشتشان نیز به همان
مبدأ است .سید حسین نصر در کتاب باغ حقیقت ،از
عبارت «زندگی سفر است» استفاده میکند و مینویسد:
«در تفکر اسالمی و از آن جمله عرفان و فلسفه ،بخش
اول از سفر همۀ موجودات از مبدأ را قوس نزول و بخش
دوم آن را که بازگشت به مبدأ میباشد قوس صعود
مینامند .در این سفر عظیم کائناتی ،اکنون ،در اینجا
خود را در مقام انسانی درمییابیم» (.)Nasr,2007:6
سفر در اندیشۀ موالنا در معنای روحانی و سیری
صعودی از عالم ماده به سوی تعالی به کار رفته است،
وی سفر آفاقی را تمثیلی از سفر انفسی میشمارد .این
سفر انفسی استعارهای از تجربۀ  زیستی موالنا نیز
محسوب میگردد .چنانکه در نظریۀ استعارۀ مفهومی
ذکر شد ،بدنمندی شناخت ناشی از بازتاب استعاری ما
از تجاربمان است .سفر آفاقی موالنا از چهارده سالگی و
همزمان با کوچ وی و خانوادهاش از شهر بلخ آغاز گشت؛
سفری سرنوشت ساز که تأثیرات انفسی آن از جمله
دیدار با عطار نیشابوری نقش به سزایی در شکلگیری
اندیشههای وی باقی گذاشت .اگر چه او خود کالمش را
منبعث از وحی میداند و«در نتیجۀ چنین باوری خود را
واسطهای میان خدا و مخاطبان خود میداند»
(پورنامداریان ،)289 :1392 ،اما بخشی از کلماتی که به
صورت شعر بر زبان وی جاری میشود ،ناشی از تجربۀ 
زیستۀ او و بخشی برگرفته از حاالت بیخودی و به گفتۀ 
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او وحیانیای محسوب میگردد که کلماتی را به طور
ناخودآگاه بر زبان وی جاری میکند.
تــو مپنــدار کــه مــن شــعر بــه خــود میگویــم
تــا کــه هوشــیارم و بیــدار یکــی دم مزنــم
محتوای غزلیات موالنا را میتوان به دو دستۀ کلی
تقسیم کرد؛
 .1سلوک و طریقت
 .2دیدار با حقیقت
دستۀ اول در مورد راه و طی طریقی است که سالک
برای وصول به حقیقت میپیماید و دستۀ دیگر شامل
غزلیاتی است که بعد از رسیدن به حقیقت و شناخت
خدا سروده شدهاند .غزل مورد مطالعۀ ما از نوع اول است
یعنی جریانها و کیفیاتی را که عارف باید برای دستیابی
به حقیقت مطلق و رستگاری تجربه کند ،در این غزل
توصیف میشود .در این نوع از غزلیات توصیفاتِ حرکتی
بسیاری وجود دارد و فعل رفتن به گونههای مختلف در
آن تکرار میشود.

غزل ما ز باالییم و باال میرویم:
مــا ز باالییــم و بــاال میرویــم
مــا ز دریاییــم و دریــا میرویــم
مــا از آن جــا و از ایــن جــا نیســتیم
مــا ز بیجاییــم و بیجــا میرویــم
الالــه انــدر پــی اال هلل اســت
همچــو ال مــا هــم بــه اال میرویــم
قــل تعالــوا آیتــی ســت از جــذب حــق
مــا بــه جذبــه حــق تعالــی میرویــم
کشــتی نوحیــم در طوفــان روح
الجــرم بیدســت و بیپــا میرویــم
همچــو مــوج از خــود برآوردیــم ســر
بــاز هــم در خــود تماشــا میرویــم
راه حــق تنــگ اســت چــون ســم الخیــاط
مــا مثــال رشــته یکتــا میرویــم
هیــن ز همراهــان و منــزل یــاد کــن
پــس بدانــک هــر دمــی مــا میرویــم
خوانــدهای «انــا الیــه راجعــون»

تــا بدانــی کــه کجاهــا میرویــم
اختــر مــا نیســت در دور قمــر
میرویــم
ثریــا
فــوق
الجــرم
همــت عالــی اســت در ســرهای مــا
از علــی تــا رب اعــا میرویــم
رو ز خرمنــگاه مــا ای کورمــوش
گــر نــه کــوری بیــن کــه بینــا میرویــم
ای ســخن خامــوش کــن بــا مــا میــا
بیــن کــه مــا از رشــک بیمــا میرویــم
ای ُکــه هســتی مــا ره را مبنــد
مــا بــه کــوه قــاف و عنقــا میرویــم
628/2
مکان سفر                    کیفیت سفر
همانطور که گفته شد این غزل جزء غزلیاتی است
که به تحول روحی سالک و گریز او از زمین اشاره دارد.
باال /دریا

بی دست و بی پا

بی جا

مثال رشته یکتا

اال /جذبة حق تعالی

بی ما

در خود ،به تماشا
کجاها
کوه قاف و عنقا
جدول شماره .1تحلیل مکان و کیفیت سفر در غزل موالنا

برای بررسی معنایی غزل ابتدا پُر بَسامدترین واژه یعنی
ردیف غزل «می رویم» که نگاشت ما محسوب میگردد
و کلمات مرتبط با آن در جدولی قرار میگیرند.
در مقابل رفتن و چگونگی رفتن پرسش دیگری نیز
وجود دارد؛ «چرایی رفتن» .چرا به باال میرویم؟ زیرا از
16
باال آمدهایم .چرا به دریا میرویم؟ زیرا از دریا برآمدهایم.
چرا به بیجا میرویم؟ زیرا آنجا و اینجا از ویژگیهای
زمینی هستند درحالیکه ما محدود به مکان نیستیم و از
بیجا آمدهایم .المکان ،عالم غیب است که در آن ابعاد
هندسی جا و مکان وجود ندارد (شفیعی کدکنی،
ِ
 .)1387:878ما از بی مکانی به یک مکان آمدهایم و
دوباره به بی مکانی باز میگردیم .در بررسی استعاری
این غزل در مییابیم که «طریقت سفر است» سفری که
سالک را از المکان به المکان میرساند.
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نمودار :2قلمرو مبدأ و مقصد در استعارۀ موالنا

استعارۀ مفهومی در هنر
لیکاف و جانسون بسیاری از تغییرات فرهنگی را
ناشی از معرفی مفاهیم جدید استعاری و در نتیجۀ آن
تغییر مفاهیم استعارههای گذشته میدانند (Lakoff
.)&Turner, 1980:145

102

در نظریات ریویژنیستی بلوم 17تجارب هنرمند
(شاعر)که برخاسته از فرهنگهای گذشته است ،در
برخورد با منادی درونی او ،صورتی خالقانه مییابد و
توسط ابزار(مدیای) مورد استفادۀ هنرمند تجلّی پیدا
میکند .در بررسی اثر ادبی یا هنری ،نخستین ارزش
هنری بر پایۀ فرم بنا شده است که شامل شیوۀ اجرایی
و جنبههای اجرایی اثر است .فرم دریچهای است که

خواننده یا بیننده را به مفهوم ،محتوای استعاری
وتنازعات فرهنگی ارجاع میدهد .بسیاری از
شیوههای نقد هنری بر این اساس شکل گرفتهاند؛ به

طور مثال اروین پانوفسکی ،آیکونولوژی را شیوهای از
نقد هنری میشمارد که در آن ،بررسی موضوعی یا
معنای هنر در تبادل با فرم آن مورد مطالعه قرار میگیرد
( .)Panofsky,1972:3نقش فرم دریک اثر هنری همانند
نقشی است که کلمات در یک متن بازی میکنند.
استعارۀ مفهومی میتواند در کشف و توسعۀ مفاهیم یک
تصویر همان نقشی را ایفا کند که در رمزگشایی از یک
متن دارد.
برخی از نشانهشناسان ،فنون بالغی چون استعاره و
کنایه را در قلمرو نشانهشناسی میدانند (سجودی،
 .)21: 1387امبرتو اکو ،استعاره را پدیدهای نشانهشناختی
میداند که تقریباً در تمام نظامهای نشانهشناختی ُمجاز
است .ماهیت درونی استعارهها تبیین زبانشناختی را به

سازوکارهای نشانهشناختیای تبدیل میکند که خاص
زبان گفتاری نیست ،بلکه میتواند دیداری نیز باشد
(اکو .)234: 1390 ،این امر تا حدودی در مورد
استعارههای مفهومی نیز صدق میکند چرا که در
بازخوانی مفاهیم استعاری از طریق تصویر نشانههای
تصویری میتواند در خوانش اثر نقش مؤثری داشته
باشند.
برای تشخیص یک مسیر استعاری در هنرهای
تصویری راههای مختلفی وجود دارد .این فرایند در شعر
و رمان نسبتاً قابل تشخیصتر از هنر است .در آثار متنی،
تجربیات پدیدارشناختی خواننده مسیری در هم پیوسته
به سوی استعاره را  بوجود میآورد .اما این فرایند در یک
نقاشی ماهیتی متفاوت دارد .بیننده به طور همزمان اثر
هنری را به عنوان یک کل و یک توالی تجربه میکند
ودر مسیری که چشم یک شخص در اثر هنری دنبال
میکند ،شاخصههای یک کمپوزیسیون به معنای آن
چیزی که در وهلۀ اول توجه را جلب میکند و آنچه در
مرحلۀ بعد و به همین ترتیب عناصر بعدی وجود دارد
دیده میشود.
نقاشی همیشه در سه سطح استعاری دیده می شود:
تمامیت (کل) ،دنباله (توالی) و تعامل بین این دو .اگر
چه ادبیات و به طور اخص شعر این فرایند را به صورت
گسترده در ماهیت خود دارند و به طور کلی در ساختار
اولیۀ  آثار متنی در قیاس با آثار دیداری این فرآیند
بیشتر قابل مشاهده است .سرعت انتقال تعامل در یک
نقاشی در قیاس با متن محدودتر است .از این رو دریافت
منطقی صرف جای خود را به دریافت حسی میدهد
( .)Staff Brandll,2011:151لیکاف و ترنر چندین متد
پایه را برای استفادۀ خالقانه از استعارههای بنیادی
توصیف کردهاند :توسعه دادن (گسترش مفاهیم
استعارهها) ،تشریح (اضافه کردن جزئیات) ،طرح پرسش
(شکبرانگیزی) و درهمآمیزی (ترکیب کردن دو یا چند
عنصر با یکدیگر) (.)Lakoff & Turner,1989: 67-72

 .1تصویرگری
در بین تمام شاخههای هنرهای تجسمی،
تصویرسازی کتاب به دلیل وابستگی به متن نوشتاری در
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مقایسه با سایرهنرها نظیر نقاشی ،خوانش سهلتری
دارد .تصویرسازی نوعی روایت تصویری از متن است و
در صورتی که تصویرگر بتواند از طریق بکاربردن
ویژگیهای استعارههای بنیادی در کنار بیان تجسمی
خالقانه و شخصی خود تصاویرش را خلق کند ،اثری
میآفریند که نه تنها در راستای خوانش متن است بلکه
مخاطب میتواند بدون نیاز به خواندن متن نوشتاری
مقصود نویسنده را با دیدن تصویر درک کند« .متن و
تصویر ارتباطی بیش از مجاورت و به هم پیوستگی
دارند ،آنها در حقیقت با هم یکی هستند»
( .)Male,2007:24پیوستگی متن و تصویر در ساخت
یک روایت کلی از کتاب تنها در صورتی امکانپذیر است
که تصویرگر مهارت و دانش الزم در کاربرد نشانههای
متنی را داشته باشد .در غیر این صورت «در غیاب
کلمات ،تأثیر بصری تصاویر به عنوان منابعی از لذت
حسی ،مهمتر از هر نوع اطالعات روایی ممکن [خواهد
بود]» (نودلمن.)158: 1388 ،
ضرورت وجود تصویر در کنار متن عالوه بر نقش
زیباییشناسی که به منظور ایجاد حس لذت بصری در
مخاطب عمل میکند ،نه تنها به دریافت ژرفتر معنا
توسط خواننده از متن کمک میکند بلکه در جایگاه
کلی خود به عنوان هنر موجب برانگیختن قوۀ ادراک
میگردند .نلسون گودمن فیلسوف آمریکایی در کتاب
راههای ساخت جهان مینویسد« :هنرها در شیوههای
کشف ،خلق و توسعۀ معرفت نقشی اساسی در پیشرفت
فهم داشتهاند» (.)Goodman, 1988:103

در ذات خود دارد ،18در جایگاه تصویرگری کتاب غالباً
«کل نگارگری اولیه ـ
روایتی عینی از متن ارائه میکندِ .
تا سدۀ نهم ـ در قالب مصورسازی متون ادبی بوده است.
بدیهی است که این روش باعث اولویت برخی
درونمایههای تصویری و نگرشهایی از قبیل قهرمانی،
عاشقانه ،تغزلی و یا واقعگرایانه میشود؛ و اینها معادل
کیفیات موجود در آن عباراتی هستند که میباید به
قالب بصری در آیند» (اتینگهاوزن .)256: 1379 ،گرچه
نگارگرانی چون بهزاد از این سنت رایج سر باز زده و برای
نخستین بار خیالپردازی تصویرگرانه را به نگارگری
سنتی افزودند ،اما شیوۀ گرتهبرداری تصویری از متن
متنی عینی که در شعر وجود
بوسیلۀ  شاخصههای
ِ
داشت ،تا سالها پس از وی همچنان ادامه یافت .به
همین دلیل هیچ گاه نگارگران تمایلی به مصور کردن
متونی که در آن مفاهیم انتزاعی جایگزین روایات عینی
بوده است ،نداشته و فاقد شیوهای کارآمد برای
مفهومسازی بودهاند .در تاریخ نگارگری ایرانی با معدود
تصاویری در مورد موالنا مواجه هستیم که آن تعداد نیز
در راستای کشف مفاهیم مستتر در اشعار نبوده و صرفاً
جنبۀ  روایی داشتهاند .نسخههای اندکی نیز که با
موضوعیت داستانهای مثنوی به تصویر درآمدهاند

 .1 .2تصویرگری در ایران

تصویرگری کتاب در ایران سابقهای دیرینه داشته و
به کتب مصوری همچون ارداویراف نامه و ارژنگ باز
میگردد« .مانی عناصر گوناگون سنتهای اساطیری
ایران باستان و شرق را به شیوهای بسیار نو و هنرمندانه
ِ
بر اساس افکار فلسفی خویش بکار بُرد تا به تبلیغ و
ترویج آیین خویش بپردازد» (کلیم کایت.)36: 1384 ،
این امر ضرورت وجود تصویر در کنار متن را بیان
میدارد.
نگارگری ایرانی علیرغم ویژگیهای سمبولیکی که

تصویر .1مالقات موالنا و شمس در قونیه اواخر قرن 16م
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تصویر  .3ماز باالییم و باال میرویم ،1383 .گواش روی مقوا.
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تصویر .2ابراز ارادت موالنا به مرید جوانش حسام الدین چلبی1594 .م       .
موزه توپکاپی سرای ،کتابخانۀ مورگان نیویورک

دارای همان خواص مذکور بودهاند.

استعارۀ مفهومی در تصویر «ما ز باالییم و باال
میرویم»
آیدین آغداشلو به عنوان یکی از پیشگامان هنر
معاصر ایران ،شیوهای در هنرهای سنتی ایران بوجود
آورد که بوسیلۀ  آن خوانشی مفهومگرایانه از هنر
نگارگری ایرانی را ممکن ساخت .وی عالوه بر شناخت و
به کارگیری شیوههای نگارگری سنتی ،از آمیزش آنها
با عناصری غیر متعارف ،ترکیبی بدیع و خالقانه بوجود
آورد که منجر به شکلگیری نوعی تصویرگری مفهومگرا
بود که با روش بیانگری صرف در هنر سنتی مغایرت
داشت.

هنرمند در این نگاره استعارۀ مفهومی «طریقت سفر
است» را با استفاده از فرم به جای کلمات به زبان تصویر
ترجمه کرده است .نوع نگرش او به متن در کنار سوابق
و مهارتهای اجرایی او موجب انتخاب سبک اجرایی،
عناصر تصویری و چگونگی چینش آنها در تصویر
میباشد .عناصر مذکور گرچه به عنوان یک اصل کلی در
امر تصویرگری بکار گرفته میشوند اما در ژانرهای
گوناگون عملکردی متفاوت دارند؛ در تصویرگری آثار
منظوم کالسیک که سرشار از خصایص نمادین میباشد،
تصویرگر از روایت عینی کلمات فراتر رفته و بر اساس
دریافت خود از زیرساختهای متن در کنار شیوۀ اجرایی
خود اثری نمادین با روایتگریِ غیرمستقیم میآفریند .در
تصویرگری اثر حاضر توسط آیدین آغداشلو به نظر
میرسد هر چهار عنصری که لیکاف و ترنر برای استفادۀ
خالقانه از استعارهها بر میشمارند وجود دارد.
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 .1توسعه دادن (گسترش مفاهیم استعاره)

تصویرگر برای قرار دادن سوژه در زمینه نیاز به
تعریفی از مکان نمایش آن دارد .اگر بخواهیم استعارۀ
مکانی غزل را توسعه داده و به یک مفهوم کلی نزدیک
شویم با توجه به دو بیت آغازین غزل:
مــا
مــا
مــا
مــا

ز باالییــم و بــاال
ز دریاییــم و دریــا
از اینجــا و از آنجــا
ز بــی جاییــم و بــی جــا

میرویــم
میرویــم
نیســتیم
میرویــم

میتوان گفت استعارۀ مکانی در شعر به این صورت
در تصویرترجمه شده است«:آن باال دریایِ بی جایی
است ».این نتیجۀ استداللی که از ارتباط کلمات استنباط
میشود سه عنصر باال ،دریا و بی جا را برای ترسیم مکان
[المکان] در اختیار تصویرگر قرار میدهد .این روش
یعنی استخراج چکیدهای از متن که شامل کلید واژههای
تصویری و بیانی است دو قلمرو مبدأ و مقصد را برای
تصویرگر مجسم میکند؛ دریا که به یک شیء ملموس
اشاره میکند قلمرو مبدأ و بی جایی که کیفیتی انتزاعی
دارد قلمرو مقصد است .تصویرگر با در اختیار داشتن این
دو قلمرو میتواند ترکیبی از یک شیء و یک کیفیت را
بیافریند.
 .2تشریح (اضافه کردن جزئیات)

در تشریح استعارۀ مکانی که هنرمند با توجه به متن
آن را به تصویر کشیده است میتوان گفت هنر قدسی با
چنین تصوری از فضا و مکان مواجه است .نمایان ساختن
فضایی که با فضای عادی عالم ما ّدی و جسمانی متفاوت
است و انواع مشخص هنرهای قدسی سر آن دارند تا این
فضا را از طریق رمز و تمثیلهای خاص خود نشان
دهند ،متضمن وجود انفصالی بین این فضا و فضایی
است که بشر به آن خو گرفته و در زندگی روزانۀ خود
آن را تجربه میکند .مینیاتور ایرانی نیز مبتنی بر
تقسیمبندی منفصل فضای دوبعدی تصویر است .حتی
در مینیاتورهایی که فضا یکنواخت و متصل است ،نمای
فضای مینیاتور با خصلت دو بعدی خود کام ً
ال از فضای

سه بعدی اطرافش متمایز شده است .بنابراین ،این فضا
خود نمودار فضای عالمی دیگر است که با نوعی آگاهی
غیر از آگاهی بشری ارتباط دارد (نصر.)188:1389 ،
انتخاب تصویر مینیاتور برای سوژۀ مورد نظر شاعر
بدین منظور صورت گرفته است؛ فضای بی جایی و
المکانی حجم و بُعد هندسی ندارد و برای نشان دادن
فضای مبهمی که عارف از آنجا آمده و به آنجا میرود و
در شعر توصیف شده مناسب میباشد« .در نقاشی ایرانی
همان گونه که فرشتگان سایه ندارند ،انسانها نیز سایه
ندارند .همه چیز نور است ،نقش انسان واقعیتی مجرد و
آسمانی بدون پایه و آزاد از سنگینی و حجم واقعیت
روزمره است .این تمثیل انسان ،فرشتگان که از دیرباز با
نام امشاسبندان در اندیشۀ  مزدیسنا و سرودههای
یشتها دیده میشود یکی از آشکارترین چهرههای روح
ایرانی در ادب و نقاشی است » (آغداشلو.)105:1384 ،
چگونگی رفتن عارف ،تصویرگر کیفیت  
طبق جدول
ِ
مثل یک رشتۀ  یکتا رفتن را انتخاب کرده است .این
یکتایی در معنای تجرد و زدودن تعلقات چندگانه به کار
میرود .رنگ آبی زمینه فضایی دریایی و آسمانی دارد و
در عین حال به دلیل لکههای تیرهای که در پس زمینه
پراکنده است نوعی ابهام را تداعی میکند که به القاء
حس المکانی فضا کمک میکند .بدین ترتیب هنرمند از
یک سیستم زبانی که در آن دو قلمرو مبدأ و مقصد
مشخص شده بود به یک سیستم تصویری میرسد که
آن دو قلمرو ،نوری برای روشن کردن تاریکیهای ذهن
تصویرگر در اختیار او میگذارند که بوسیلۀ آن میتواند
لحن و فرم بیانی خود را پیدا کند.
 .3طرح پرسش (شک برانگیزی)

تصویرگر برای نمایش تعلیق عارف در فضای المکانی
دو بال را برای او کشیده است .آیا این بال تنها ابزاری
برای باال رفتن است یا با توجه به مقصد نهایی عارف که
در مصراع آخر مشخص شده عنصری است که عارف را
تبدیل به سیمرغی میکند که مقصدش کوه قاف و عنقا
میباشد؟ در ادبیات داستانی ما «سیمرغ نماد جبرئیل،
عقل فعال ،روحالقدس و فرشتۀ بالدار محسوب میگردد»
(اسماعیل پور .)21:1377 ،و جای او در کوه قاف است،
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تصویر شماره .4سال ساخت اثر  1392سانتیمتر 77×116از مجموعۀ خاطرات انهدام .گواش روی بوم.
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سیمرغ به عنوان نمادی از الوهیت ،در کوه که به دلیل
ارتفاع و بلندیاش در بسیاری از اساطیر دنیا ،محل
پیوند آسمان و زمین و جایگاهی مقدس است  ،منزل
دارد .سیمرغ درون عارف تنها   ،به سوی باال عروج
نمیکند؛ بلکه فرود نیز میآید.
ســیمرغ کــوه قــاف رســیدن گرفــت بــاز
مــرغ دلــم ز ســینه پریــدن گرفــت بــاز
1/ 66
«موالنا سیمرغ کوه قاف را نماد معانی و مضامین
عرفانی شعر خود قرار داده و آمدن یا رسیدن را  نمادی
برای اشاره به سرریز سیالب وار معانی و شروع الهامات
غیبی که در قالب شعر بیان میشوند ،قرار داده است»
(محمدی آسیاآبادی .)228:1387 ،رسیدن و فرود
آمدن سیمرغ از کوه قاف با مفهوم فرود آمدن معنا از
مکانی باال
عالم غیب تأویل میشود .در این معنا استعارۀ
ِ
مالک و معیار ثابتی برای دستیابی به حقیقت متعالی
نیست و پایین نیز میتواند به همان معنا مورد استفاده
قرار گیرد .با بررسی استعارۀ مفهومی این بخش از تصویر
در مییابیم که «عارف سیمرغ است».
حرکت مواج بال عالوه بر جایگاه سنتی آن در
نگارگری ،تلفیقی نمادین با حرکتی مانند موج دریا
بوجود آورده است که اشارات دریایی موالنا را نیز شامل

میگردد .دریا در بسیاری از غزلیات موالنا دیده میشود.
او تمایز بین جسم و جان را با دو نماد خشکی و دریا
نشان میدهد« .این جهان؛ جهان خاکی و خشکی ،منشأ
جسم آدمی است ،برای اینکه تفاوت و تمایز مبدأ روحانی
انسان با آن همچنان حفظ شود و رمزی که برای آن بکار
میرود در عین حال با رمز «آب» (=جان) مناسبت
داشته باشد ،موالنا از عالم دیگر ،المکان و غیب به «دریا/
بحر»تعبیر میکند» (مشتاق مهر.)375:1392 ،
 .4درهـم آمیـزی (ترکیـب کـردن دو یا چنـد عنصر با

یکدیگر)

به رغم گفتۀ آغداشلو در مورد عدم سایهپردازی در
نقاشی ایرانی در تصویر مینیاتوری که وی خلق کرده
سایهای بر زمین افتاده است که نشان از برخاستن عارف
از زمین دارد .این سایه و نیز کاغذ نیم سوخته به جای
سر ،کار هنرمند را از نگارگری ایرانی تبدیل به یک هنر
ترکیبی با داشتن خواص سمبولیستی میکند  .
سمبولیسمی که از اواخر سدۀ نوزدهم به نوعی آرمانگرایی
دست یافت که فراتر از جنبۀ اولیۀ آن به معنای بیان
افکار و عقاید به وسیلۀ نمادهایی که با رنگ و فرم پدید
میآمد بود .در این جنبۀ  دیگر که به «سمبولیسم
فرارونده» موسوم است «تصاویر عینی به عنوان نمادهایی
به کار گرفته میشود که نمایندۀ اندیشهها و احساسهایی

��������������������������ادغآ نیدیآ یزاسریوصت اب انالوم »میور یم الاب و میئ الاب ز ام« لزغ هب یهاگن اب یرگریوصت و رعش رد یموهفم ۀراعتسا ۀیرظن یقیبطت ۀسیاقم

محدود به ذات شاعر نیست ،بلکه نمادهای جهانی
گسترده و عام و آرمانی است که جهان موجود تنها
نمایشی ناقص از آن است» (چدویک.)11:1375 ،
چنانکه کاغذ سوخته در این تصویر نیز مسبوق به یک
مجموعه از نقاشیهای هنرمند با عنوان «خاطرات
انهدام» میباشد که موضوع زوال و فنا در آن محوریت
دارد (تصویر .)4دورۀ آغازین این مجموعه با در همآمیزی
آثار بوتیچلی و حذف یا انهدام صورتهای کالسیک آغاز
شد و با در هم آمیزی خوشنویسی و نگارگری با عناصر
اضافی دیگر نظیر کاغذ سوخته یا پاره ادامه یافت.
اگر سر را به عنوان محمل ذهن و اندیشه در نظر
بگیریم و فرا نهادن ذهن را به عنوان ابزاری ضروری برای
سفر آسمانی بدانیم ،به رسالت هنرمند در تفهیم این
معنا خواهیم رسید .چراکه عارف تا اندیشه و حواس
مادی را رها نکند به رهایی نائل نمیگردد .از سویی در
طریقت باطنی سر به عنوان مهمترین عنصر بدن تلقی
میگردد و در کنار جان به کار برده میشود و عارف با
مرگی خود خواسته قدم در راه فنا گذارده و به بقا و
جاودانگی میرسد .سوختن اندیشه نمادی است که با
کاغذ سوخته به تصویر درآمده است.
عنصر دیگری که در تصویر دیده میشود و در متن
اشارۀ صریحی بدان نشده است گلی میباشد که عارف
هنگام برخاستن از زمین آن را وامینهد (تصویر .)3گل
نماد طبیعت ناپایدار و زندگی زودگذر است .همچنین
گل به سبب شکل ظاهری آن تصویری از مرکز و در
نتیجه ،کهن الگویی از روح است .گل زرد میتواند نمادی
از عملکرد خورشید باشد (سرلو .)657:1392،دستان او
حالتی سماع مانند دارند ،در حالی که با دستی انوار الهی
خورشید را میگیرند با دستی دیگر آن را به زمین باز
میگرداند.
در جمعبندی استعارۀ مفهومی تصویر میتوان گفت:
 .1عارف مثل یک رشته نخ تنها در حال عروج یا
فرود است که در شعر به آن اشاره شده و توسط تصویر
بر پیام متن صحه گذاشته شده است.
  .2تصویر در استفاده از جزییاتی مانند بالهای مواج
که بیننده را به حاالت دریایی و آسمانی عارف ارجاع
میدهد عملکردی واقعگرایانه داشته و معادل بصری

کلمات را آفریده است.
 .3در تصویر از عناصری استفاده شده که در متن به
طور صریح مورد اشاره واقع نشده است نظیر کاغذ
سوخته به جای سر سوژه و یا گلی که در دست عارف
قرار دارد .این نکته در تصویرگری بسیار حائز اهمیت
است که هنرمند میتواند با کشف زیر ساختهای اثر از
حد اشارات صریح متن فراتر رفته و با استفاده از عناصر
استعاری ،مؤلفههای خالقانۀ تصویر را افزایش دهد.
 .4تصویرگری کتاب شمس فرهنگستان از گونههای
تصویرگری کالسیک شمرده میشود که به صورت تک
فریمهایی بدون ارتباط با یکدیگر مصور شده بنابراین
نمیتواند کیفیتی مانند تصاویر روایی که در مجموعهای
واحد مورد بررسی قرار میگیرند را داشته باشد و هر
فریم باید بر اساس دادههای متنی مربوط به خود مورد
بررسی قرار گیرد .تصویرسازی این گونه متون به دلیل
عدم تسلسل و پیوستگی معانی غالباً به وسیلۀ استفاده
از نمادها صورت میگیرد.

نتیجه
استعارۀ مفهومی و کهن الگوهای جمعی به عنوان
روشهایی مؤثر برای مطالعۀ  زیر ساختهای یک اثر
انتزاعی در مطالعۀ آثار عرفانی محسوب میگردند .در
این روش  تصویرهای ذهنی غالب بر اندیشۀ موالنا که
برخاسته ازتجربیات وی میباشد مورد بررسی و طبقه
بندی قرار میگیرد .این تصاویر به دو دسته تقسیم
میشود :تجربیات شخصی و ذهنی و تجربیات جمعی که
از کهن الگوهایی بر میخیزد که در میراث عمومی بشر
وجود داشته است و تجربیات عرفانی او حاصل تجمیع
تجارب شخصی و جمعی او است .اما میزان توفیق
هنرمند در دستیابی به زیرساختهای اثر ادبی به
شناخت و درک تجربههای شخصی و جمعی شاعر که
حاصل ذهن او بوده است دارد .هنرمند با بررسی فضای
حاکم بر اندیشۀ شاعر میتواند خود را به لحاظ ذهنی در
موقعیتی مشابه با او قرار دهد .چراکه به طور کلی
میتوان گفت هنرمند با به دست آوردن تجربهای مشابه
با شاعر یا نویسنده میتواند درک درستتری از ذهنیات
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او بدست آورد و اثری را که شاعر در قالب کلمات بیان
کرده است در قالب فرم و نقش بیافریند .خلق تصویر
فرآیندی است که در فضایی بین خودآگاهی و
ناخودآگاهی هنرمند ایجاد میشود .تصویرگر نیز در
عملکردی مشابه با شاعر بر اساس تجربههای زیستی
خود که از ناخودآگاهی وی بروز میکند میتواند به
شکل بیانی جدیدی دست یابد که ویژگیهای فردی وی
در آن متجلی میگردد .این شکل از بیان فردی به
معنای یادآوری خاطرات و دانستههای قبلی او نیست؛
بلکه وی در برخورد با اشیاء ،موضوعات و نقشها آنها
را آشنایی زدایی کرده و با دانستههای پیشین خود با
آنها مواجه نمیشود بلکه با ارائۀ بیانی جدید  ،آنها را
از کارکرد واقعی و معمولشان دور ساخته و به مفهومی
تازه دست پیدا میکند .تصویرسازی در کارکرد
معناسازیاش به نوعی مکمل متن محسوب میگردد و
وجوه پنهان متن را بوسیلۀ  تصویر باز مینمایاند .در
موضوع مورد مطالعۀ ما که در حقیقت کاملترین نوع
شعر محسوب میگردد و موالنا خود به مثابه تصویرگری
ماهر جهانی رمزآلود را پیش روی ما مصور میکند ،نقش
معناسازی تصویر به خوبی ایفا شده و هنرمند عالوه بر
توفیق در کشف ،توسعه و کاربرد زیرساختهای مفهومی
اث ِر متنی در تصویر با افزودن عناصر دیگری که با فلسفۀ 
ذهنی شاعر منطبق بوده اما در شعر بدانها اشارۀ صریح
نشده است به نوعی خالقیت در تولید تصویر دست یافته
است بنابراین در رویارویی دو اثر ادبی و هنری میتوان
برای تصویر نقشی مکمل متن قائل شد.

پینوشتها

1. Cognitive Semantic
 .2از جملۀ  این منابع میتوان به مقالۀ  «نظریۀ  استعارههای
مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون» (هاشمی،)1389 ،
اشاره کرد .او در این مقاله به طرح دیدگاههای کلی این دو
نظریهپرداز میپردازد .کتابهایی نیز که درمورد این نظریه
نوشته شده است اغلب ترجمههایی هستند که بر اساس
نظریۀ استعارههای مفهومی لیکاف و جانسون صورت گرفته
است .از جمله« :زبان استعاری و استعارههای مفهومی»
(داوری اردکانی و دیگران« ،)1391 ،استعاره ابزار زیبایی

آفرینی»که در آن مقاالتی در باب این نظریه از اومبرتو اکو،
لیکاف ،مایکل ردی و دیگران توسط گروهی از مترجمان به
فارسی ترجمه شده است( .ساسانی و دیگران،)1390 ،
همچنین درکتاب مقدمهای بر معناشناسی شناختی (دکتر
روشن و دکتر اردبیلی )1392 ،شناخت نسبتاً جامعی از
استعارههای شناختی و مفهومی ارائه میگردد .در زمینۀ 
کاربرد استعارههای مفهومی در عرفان میتوان به مقالۀ 
«استعارۀ مفهومی نور در دیوان شمس» (بهنام)1389 ،
اشاره کرد که در آن با بررسی مفهوم استعاری نور در
غزلیات شمس ،معرفت و شناخت را مقولهای بصری معرفی
میکند و استعارۀ مفهومی نور را برای تبیین مفاهیم
انتزاعی مورد نظر مولوی بستری مناسب میداند .استعارۀ
مفهومی رویش در معارف بهاء ولد (زرین فکر ،صالحی نیا،
مهدی  )1393مقالۀ دیگری است که به بررسی مفاهیم
شناختی بهاءولد در قالب قلمروی رویشی (گیاهان و
روییدنیها) میپردازد.
3. Metaphor we live by
4. Embodied Cognitive
5. The Conduit Metaphor
6. "Philosophy In The Flesh"A Talk With
George Lakoff. »edge. org/3rd_culture/la«koff/lakoff_p2. Html
7. Embodied Metaphor
8. Abstract Concepts
9. Cognitive Primitives
10. Primary Conceptual Metaphors
11. Langaker
12. Talmy
13. Spatial Metaphor
14. Mapping
 .15برای مطالۀ  بیشتر ر.ک (اردکانی ،قایمی نیا و دیگران،
.)37 :1391
 .16در غزلیات شمس که در واقع گزارشی است منظوم از
حاالت و تجربیات ناخودآگاه ،پربسامدترین نماد دریاست؛
به گونهای که در کمتر غزلی از دیوان شمس اثری از جوش
و خروش و تموج دریای حقیقت وجود و نماد سراسری و
بی کرانۀ  بحر به گوش نمیرسد (قبادی و عباسی،
.)151:1388
17. Bloomian Revisionist
طبق نظریۀ بلوم ،ریویژنیسم یا بازخوانی ،بهترین روش بازنمایی
تمایل شاعر برای کشف منبع ارتباط با حقیقت و بازخوانی
متنهای پیشین بر اساس تجارب شخصی خود اوست.
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ِ
ماهیت حقیقت و سنت نیست بلکه
هدف ریویژنیسم تغییر
ما را در تطابقی تحول یافته با آن نگه میدارد
()Mileur,1985:5
 .18تاریخ نگارگری ایرانی گرچه به صحنههایی از داستانهای
حماسی و بزمی  محدود میشود اما تجسم عالم خیال که
توسط فرمها و رنگها القاء میشود آنرا از شیوۀ
طبیعتپردازی صرف جدا کرده و در نظر مخاطب
صحنههایی از عالم مثال را تجسم میبخشد.
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