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ميشود .در رهگذر سر دن ،آنچه چشم احساس ،عاطفه تخیّل شاعر را بیشتر بهسوي خود جذب ميکند،
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آفرینش پهنه گسووتره ط یعت اسووت .هنرمند ایراني در فضووایي نمادین به آفرینش ميپردازد؛ نگارگر
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ایراني با بهره گرفتن از بسووتر ارزشوومند شووعر ادب فارسووي ،نه در پي بازنمایي ط یعت ملموس ،بلكه به
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فرانمایي جلوههاي نمادین پرداخته اسووت .منوچهري دامغاني موالنا محمد جاللالدین بلخي (شووم ا از
برج ستهترین مهم شعراي تو صیفگر ط یعت در ادبیّات فار سي ه ستند .پژ هش حا ضر با ر ش تو صیفي
تحلیلي در صوودد اکا ي جلوههاي نمادین ط یعت در شووعر نگارگري نرن چهارو هفتم هیري اسووت.
یافتههاي پژ هش نشووان ميدهد ،کاربرد طیف اژگاني در اشووعار منوچهري مولوي نشووان از آن دارد که
جهان شعري آنها ،جهاني س ز سرشار از نمادهاي ط یعت پر ر است .نمادپردازي تصویرگري ط یعت در
شعر این د شاعر نگارگري نرن چهارو هفتم هیري به صورت زی ایي نمایان ا ست .ابداع ا ستفاده از

نمادگرایي ،ط یعت ،شعر،
نگارگري،منوچهري موالنا.
DOR:
https://dorl.net/dor/20.100
1.1.1735708.1399.17.39.9.7

عناصر نمادین در نگارگري ایران در نر ن چهارو هفتم هیري ،صورت مستقلي نداشته بلكه ر ند تكاملي
در صووورت محتوا را براسوواس شووعر ادب فارسوي این د ره همراه با شوواعراني چون منوچهري موالنا
تحت تاثیر ر د تصویرسازي ط یعت پردازانه به شیوه چیني در نگارگري ایران طي کرده است.
اهداف پژوهش:
 .1شناخت جلوههاي نمادگرایي از ط یعت در شعر نگارگري ایران با تاکید بر ا شعار منوچهري دامغاني
غزلیات شم .

چلیپا ،شهره؛ شایسته فر ،مهناز
جدیداالسالمي ،ح یب1399( .ا .جلوه
هاي نمادین ط یعت در شعر نگارگري
نر ن چهارو هفتم هیري (با تاکید بر
غزلیات
اشعار منوچهري دامغاني
شم ا .هنر اسالمي39(17 ،ا-159 ،
.179
dx.doi.org/10.22034/IAS
.2020.212297.1121/

.2مقایسه عناصر ط یعت از دیدگاه منوچهري (ط یعتگراي صرفا موالنا (شم ا.
سؤاالت پژوهش:
.1کاربسوووت نمادگرایي چه جایگاهي در اشوووعار منوچهري مولوي نگارگري نرن چهارو هفتم هیري
داشته است؟
 .2منوچهري دامغاني مولوي در اشعار خود به ط یعت چه نگاهي داشتهاند؟

واژگان کلیدی :نمادگرایي ،ط یعت ،شعر ،نگارگري ،منوچهري ،موالنا.
)(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
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مقدمه
عنا صر ط یعت از آغاز تا به امر ز همواره یكي از خا ستگاهها

سرچ شمههاي هنر بوده ا ست .از آنیا که هر ک

در

زندگي خاص خود تیربههایي یژه خویش را داراست ،ط عاً صور خیال ا نیز داراي مشخصاتي است شیوه خاصي
دارد که یژه خود ا ست نوع تصویرهاي هر شاعر صاحب اسلوب صاحب شخصیت ،کم بیش اختصاص به خود
ا دارد .آنها که شخصیت مستقل شعري ندارند ،اغلب از رهگذر گرفتن دزدي خیالهاي شعري دیگران ،آثاري به
جود ميآ رند .در این میان ،شاعران نرن چهارو هفتم اکثراً بر ا ساس شنا سههاي ریخت شنا سي زی ایي شنا سي
آثار هنري ،عموماً ط یعتگرا ناتورالی ست ه ستند همچون نقا شان د ره کال سیك که گاه ت صا یر عیني از گلهاي
بهاري ،نطرات باران رنگهاي خزاني را بر بوو نقاشوووي خود بيکم کاسوووت منتقل کردهاند ،گویي تنها از ط یعت
عك برداري کرده در اکثر ا نات ت صویرهاي ح سي مادي زی ایي را در ا شعار خود خلق ميکنند .در نگارگري این
د ره نیز ،ميتوان به جوه اشتراکات مضموني از جمله نمادشناختي اشاره کرد که برگرفته از فرهنگ ادبیات ایران
شامل ا شتراکات صوري با ا ستفاده از ا شكال میرد ،رنگهاي ناب عنا صر نمادین ميبا شد .از آن جا که ،نگارگري
ایران با شعر ادب فار سي الفت دیرینه دارد به مر ر زمان با حكمت کهن ایراني عرفان ا سالمي درآمیخته ا ست،
جلوههاي نمادین ط یعت در شعر نگارگري خ صو صاً در نرن چهارو هفتم به ضوح نمایان ا ست؛ بهطوريکه بر
ا ساس نگرش ا سالمي حكمت ایراني ،نگارگر نه در پي بازنمایي ط یعت ملموس بلكه در را ستاي بازنمایي جلوههاي
نامحسوووسوي اسووت که بسووترهاي مادي معیني ندارند به ارائة نمودهایي از جوهر صووور ط یعي ميپردازد .بنابراین،
ميتوان گفت یكي از یژگيهایي که آثار نگارگري ایران را در صورت معنا به هم نزدیك ا شتراکاتي حا صل کرده
است .سنت د ري از انعگرایي عدو رغ ت هنرمند ایراني به تقلید صرف از ط یعت تأکید به بیان مفاهیم ذهني
نمادین اسوووت .در انع ،نمادگرایي به عنوان یكي از مؤثرترین ابزارهاي انتقال معنا ،مورد توجه هنرمندان ایراني نرار
گرفته ا ست .از آنیا که ن سمت اعظم شعر نگارگري یا شاید پایه ا صلي این د بر خیال ا ستوار ا ست خیال نیز به
صورت هاي متنوع در ذهن هنرمند جلوه ميکند با انعكاس آن ،یك اثر جا دانه مي شود یا برعك

میرا ميگردد.

بنابراین ،همین ت صرفات ذهني ا ست که زمینه ا صلي شعر نگارگري را پيریزي ميکند به صورت نمادین نمود
ميیابد .زمینه ا ساس خیال در عنا صر ط یعت چنانکه موالنا منوچهري انعكاس ميدهند (با د دیدگاه متفا تا
مورد توجه نرار ميگیرد .بیان این مسوأله که شواعران نرن چهارو پنیم که سور آمد آنها در دیدگاه ط یعتگرایي
محض منوچهري دامغاني اسوووت موالنا ،شووواعر عارف نرن هفتم که پیرنگ خیال ا آمیزهاي از جهانبیني معنوي،
آموزه هاي نرآني ،اخالق عملي منزهسوووازي هاي عرفان اسوووالمي اسوووت ،مورد توجه نرار ميگیرد .در نتییه ،در
مقایسهاي تط یقي با تحلیل دیدگاههاي متفا تشان به ط یعت اجزاء ط یعت مورد بررسي نرار ميگیرند.
درباره مو ضوع پژ هش حا ضر تاکنون اثر م ستقلي به ر شته تحریر در نیامده ا ست .هر چند که تحقیقات پراکنده
جزیي در مورد دیوان منوچهري دامغاني غزلیات موالنا انیاو شده اما هیچ کداو مد ن جامع ن وده ا ست .مقالهاي
با عنوان «بررسي تصویر ط یعت در شعر منوچهري دامغاني ابن خفاجه اندلسي» به نلم عليبانر طاهرينیا(1384ا
به رشته تحریر در آمده است .مؤلف در این پژ هش به مقایسه ط یعت در شعر این د شاعر پرداخته است(طاهرينیا،

د ره  ،17شماره  ،39آذر 1399
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143 :1384ا .در مقالهاي دیگر با عنوان «بررسووي تط یقي جایگاه ط یعت در اشووعار منوچهري دامغاني ابن ر مي»
توسط فیض اهلل زاده همكاران به رشته تحریر در آمده است .نگارندگان منوچهري را شاعري برجسته در پرداختن به
ط یعت

توصووویف آن ميدانند(فیضاهلل زاده دیگران127 :1391 ،ا .در تاریخ ادبیات اد ارد برا ن 1یا در تذکرهها

ا شارهاي به ت صویرگري ا در مورد ط یعت شده لي جزیي ا ست ،در مورد خلق ت صویرهاي سوررئالی ستي در رابطه با
ط یعت در جهانبیني شاعرانه موالنا هم کار در خور تأمل ب سیار اندک ا ست نگارنده شرح م سوط این د مقوله را
در تحقیق بر خود الزو دان سته ا ست .ر ش تحقیق تحلیل دادههاي این پژ هش ،بر پایه م ستندات تاریخي ،علمي
شعر نگارگري ایراني بر پایه هر د دیوان غزلیات شم

منوچهري دامغاني ا ستوار ا ست .لذا ،پژ هش حا ضر به

ر ش توصوویفي تحلیلي با تكیه بر دادههاي کتابخانهاي به دن ال انیاو یك بررسووي تط یقي از ط یعت در اشووعار
منوچهري دامغاني مولوي با نگارگري نر ن چهارو پنیم است.
.1طبیعت و گستره مفهومی آن
پرداختن به مفهوو ط یعت به کارگیري اجزاء ط یعت به عنوان یكي از رکنهاي شاخص در حیات ادبي هنري ،در
مرحله نخ ست ،به نوع مدت زمان ارت اط هنرمند با ط یعت ب ستگي دارد .اما در خ صوص شعر شاعران ،یك نكته
یژه نیز بایسووتي مد نظر گرفته شووود؛ دکتر ع دالحسووین زرینکوب بر این با ر اسووت که مطالعه اشووعار یك شوواعر
بيتوجّه به اشعار شاعران هم عصر پیش از ا اجازه نميدهد بدانیم چه عناصري از آن ِخود ا ست چه عناصري از
آن سنت شعري (زریوووونکوب350 :1331 ،ا .بنابراین ،برر سي ط یعتگرایي آمیختگي ان سان با ط یعت از د ران
باستان براساس تفكر اعتقاد ایرانیان ،در معماري هنرهاي دیگر اهیت یژهاي داشته است .تصا یري همچون خانه،
حوض ،باغچه انواع درختان گلها جود دا شته ا ست عنا صر ط یعي را در خدمت زندگي ر زمره نرار ميدادند.
در نقا شيهاي ایراني ت صا یر زی ایي از این هماهنگي ارت اط ان سان ط یعت دیده مي شود .این تفكر عقیده ایراني
ا ست که ان سان را جداي از ط یعت نميبیند .به بیان کلي ،ط یعتگرایي مكت ي ا ست که بر ا ساس آن ،تنها نوانین
نیر هاي ط ی عت (نوانین فیز یك /برخالف نیر هاي فراط یعي معنويا 2بر ج هان حاکما ند (پ ناک183 :2011 ،ا.
ط یعت گرایان بر این با رند که تنها نوانین ط یعي رفتار سووواختار کیهان نحوه تغییر آن در طول زمان را تعیین
ميکنند .ط یعتگرایان به د دسووته تقسوویم ميشوووند .1 .ط یعتگرایان اعتقاد دارند که چیزي فراي جهان ط یعي
جود ندارد ،از این ر  ،ار اح ،اجنه خدایان جود ندارند .2.ط یعتگرایان کاربردي به ط یعتگرایي به عنوان ر شي
کارا مينگرند در آن حقیقت مطلقي نميبینند .به این معنا که ط یعتگرایي ،در حال حاضوور بهترین جوابها را به
ما داده ا ست بیش از هر تالش دیگر ب شر ،با دادههاي تیربي ميخواند .در حاليکه گزار شات مرت ط با ر یدادهاي
فراط یعي ،غیرم ستقیم ،نامعت ر غیرنابل اعتمادند تاکنون ک سي نتوان سته آنها را به صورتي که براي جامعه علمي
نابل ن ول با شد ،م ستند سازي کند (پاپینو563 :1395 ،ا .بخ شي دیگر از ط یعتگرایي که در نالب حواس ان ساني

Edward Granville Browne
spiritual
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نابل اندازهگیري مدل سازي با ر شهاي شناخته شدهي علمي نیست موضوعات فراط یعي است که نشانههایش در
شعر ادبیات به صورت عاو خاص ت لور ميیابد (بیكر74 :1998 ،ا.
.2نگارگری قرن چهارم و هفتم هجری
از نرن چهارو هیري در د ران سلیونیان س كي در نگارگري ایراني ظهور ميیابد که از آن بعدها به س ك سلیوني
یاد کردند .این س ك ا لین مكتب ایراني در زمینه نگارگري ا ست که تاثیرات هنر ایراني در آن کامالً م شهود ا ست
.رفت آمدهاي بین د تمدن ایران چین که توسط حكومت فرستادگان سیاسي بازرگاني صورت پذیرفته است،
یكي از عوامل ر د شیوه ت صویر سازي ط یعتپردازانه به شیوه چیني در نگارگري ایران ميبا شد .در زمان ن صر د و
سوواسوواني در ا ایل نرن چهارو هیري نمري (دهم میالديا نقاشووان چیني براي مصووور کردن کلیله دمنه از چین
دعوت مي شدند ،با این جود ،امر زه نميتوان نفوذ چین را در نقا شي ایراني پیش از مغول (نرن هفتم هیري /ا ایل
سیزدهم میالديا مشاهده نمود (گري27 :1369 ،ا.
پ

از نخسووتین د مین یورش مغولها در نرن هفتم اسووتقرار حكومت ایلخاني در سوورزمین ایران ،در خص ووص

تاثیرپذیري نگارگري ایراني از نگارگري چیني بحث سخن فرا ان شده است .همگاو با تأسی

ربع رشیدي در ا اخر

نرن هفتم هیري ،نسخهبرداري کتابها بر اساس تأثیرات هنر چیني مشاهده ميشود .مناظر کوههاي کتاب «جامع
التاریخ» به س ك تانگ ا شاره دارد .همچنین ،نوع ترکیببندي نگارههاي کتاب «منافع الحیوان» داراي ف ضاي منفي
بی شتري ن س ت به ف ضاي مث ت ا ست .این یژگي ،نمونه بارزي از هنر چیني نلمداد مي شود .در ابتدا ح ضور عنا صر
چیني در نگارگري ایران ،مي تواند منشاء شرق د ر داشته باشد ،لیكن پ

از مدتي نه چندان طوالني ،این عناصر در

هنر ایراني محو شدند که با گرفتن رنگ بوي کامالً ایراني از شكل ا لیه خود د ر شدند به عن صري محلي م دّل
شدند .یژگي ایراني بودن نگارههایي که در این سرزمین ترسیم گردید به مر ر از نرن هفتم هیري بیشتر از گذشته
شد (حسامي65 :1392 ،ا .بنابراین ،براساس دیدگاه پژ هشگران نگارگري ،آشكارترین عنصري که در نگارههاي نرن
هفتم هیري نمري از چین او گرفته شوووده به شوووكل نمایش ط یعت مانند کوه ها ،درختان ،ابر برخي حیوانات
افسووانهاي عناصووري همچون گیاهان خاص اسووت .بنابر اصوول تأثیر متقابل فرهنگها بر یكدیگر ،بین تمدن ایران
چین طي نر ن چهارو هفتم هیري نوعي تعامل فرهنگي هنري صوووورت گرفته اسوووت که ميتوان چنین اظهار
داشووت که توجه به مفهوو ط یعت پردازي در این د نرن بیش از پیش در نگارگري ایراني دیده شووده اسووت .اگرچه
تأثیر پذیرفتن فرهنگي هنري ملت ها به دلیل ر ابط فرهنگي تیاري با جنگ ها انكارناپذیر اسوووت .همانطور که
هنر فرهنگ ایراني تأثیرات عظیمي بر فرهنگ ملل دیگر دا شته ا ست ،هنر نگارگري نقا شي ایراني همی شه خود را
از تأثیرات فرهنگي بیگانه رها کرده سنتهاي اال ظریف ایراني در آن درخشیدن گرفته است.
.3ویژگیهای اشعار منوچهر دامغانی و غزلیات شمس
شعر ادبي به د گونه باز ب سته تق سیمبندي مي شوند .شعر ب سته ،متون شعري ا ست که از حیث عمق معنا نابل
توجه تعمق نی ستند لي به لحاظ زباني ،الفاظ

اژگان مورد توجه ه ستند .این خ صو صیت که در ا شعار منوچهري
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دامغاني به طور ا ضح نابل م شاهده ا ست در بردارنده ساختاري ا ست که به لحاظ معنا عمق مورد توجه نی ستند،
لي به لحاظ زبان شناختي ،ترکی ات جدید ابتكاري مح سوب مي شوند اگر ک سي یك شرح سنییده از ا شعار
منوچهري بنوی سد دیگر نیازي نی ست که شخص دیگري زحمت بك شد شرح دیگري بنوی سد همان کافي ا ست
خواننده به کف سووقف موضوووع دسووت ميیابد .در صووورتي که شووعر باز ،متون شووعري اسووت که از حیث معنا
کثیراالحتمال ا ست

جوه مختلفي ميتواند دا شته با شد معنا ر یكردهاي مختلفي دارد .شعر باز نیاز به شر ح

زیاد دارد تا ر زي که بشوور بیندیشوود ميتواند در این متون تفحص از آن معاني جدید کشووف کند .از عاليترین
نمونه متن باز ميتوان به دیوان غزلیات ح ضرت موالنا ا شاره کرد که ر د به آن کاري د شوار ميبا شد خر ج از آن
دشوووارتر اسووت علت آن کثیرالمعاني بودن ابیات غزلیات دیوان موالناسووت .بهخصوووص که موالنا این غزلیات را در
حالت سكر م ستي نه در حالت هو شیاري گفته ا ست مانند یك شاعر ر سمي در گو شهاي نن ش سته تا کلماتي
بنویسوود غزل منقح سوونییده از حیث معاني

اژگان بسووراید (زماني241 :1391 ،ا .در کنار این یژگي متمایز،

بین ترکیب ساختار شعري ا شعار منوچهر دامغاني غزلیات شم  ،ش اهت در شیوه ط یعتپردازي ا شعار این د
شووواعر جود دارد که هر د شووواعر با به کارگیري اجزاء ط یعت به نوعي توجه خود را به مظاهر ط یعت به تصوووویر
کشیدهاند.
منوچهري دامغاني در عصر غزنویان در دربار سلطان محمود غزنوي زندگي ميکرد .ا از زمره شاعران سرآمد س ك
خرا ساني ا ست .هنر شاعري ا به سر دن ن صیدههاي جاندار تو صیفات زی ایش از ط یعت باز ميگردد (طال یان،
93 :1378ا .به گونهاي که ظرافتهاي شعري تصویرسازي ا از ط یعت شاهكاري در شعر فارسي است .عمدهترین
صووورتبنديهایي که منوچهري از ط یعت در اشووعارش ارائه ميدهد ع ارتند از :باغ بوسووتان ،پرندگان حیوانات،
موسیقي الحان خوش ،رنگها تأللو نور زی ایيهاي خیرهکننده تاریك ر شن مظاهر ط یعت فصلهاي سال از
جمله زی ایيهاي حیرتانگیز ط یعت ا ست که در شعر ا نمودي زی ا تأمل برانگیز دارد .در مقابل منوچهري ،موالنا
جهان پر رمز رازي از ط یعت را در چشووم مخاطب خود ميکشوواند .در حقیقت ،ط یعتي که موالنا در غزلیات ارایه
ميدهد پیوندي اسووت میان اجزاء ط یعت جوهره خیال .از این منظر ،میان جهاني که شووعر موالنا در تالش ت یین
آن است با ط یعت محض ،گفتماني بال اسطه جود دارد که ميتوان آن را از منظر فلسفي ،عرفاني زی ایي شناختي
بررسي کرد .نقطة اتكاي این بررسي ،ط یعت بیكرانه هستيشناختي ا از انلیم جود است (شمیسا127 :1370،ا.
یكي از عناصر مهم نظاو فكري منوچهري صوف ط یعوت است .شادماني طرب جز در دامان ط یعت جلووههواي
گونوووووواگون آن امكووووووانپذیر نیسوووت .ان

منوچهري با ط یعت آنقدر زیاد اسوووت که ا را «شووواعر ط یعت«

نامیدهاند(زرینکوب55 :1372 ،ا .از دیدگاه غالمحسین یوسفي ،منوچهري نه تنها به انوواع مظاهر ط یعت توجه دارد
از جلوههاي آن تهییج مي شود ،بلكه ط یعووووت را در همة احوال آن اح ساس ميکند این ا صالت تیربه ارت اط
مستقیم ان

بوووا ط یعت س ب شده است که به شناخت کشف زی ایيهاي آن نایل آید آن همه را بر پردة شعر

نقش کند .از بهار باغ گلزار خرّو گرفته تا بیابان خشوك سوزان خزان زمستان برف باران رگ ار امثال
آن  ...گویي ا نفو

زمین ،زمزمه هاي جوی ار ،لطف نسیم ،رنص گلهوا ،جووان شودن جهوان را در بهاران از صمیم
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دل جان ح

ميکنووود نیوووز پیري فرسوووودگي از نفووو

افتادن زمین سكوت سكون آن را در زمستان

(یوسفي65-62 :1376 ،ا .بهطور کلي ،صف ط یعت همراه با جلوههاي گوناگون آن (گلها ،گیاهان ،کوه ها ،پرندگان
حیوانات مختلف ،باران ابر عوارض مربوط به آن ،فصووول ایاو ،شووب سووتارگان دشووت راغ بیابانا ،مدح
شاهان که مه راه با اغراق گاه منیر به ترک ادب شرعي ا ست ،توصیف تعریف از شراب شراب نو شي میال
بزو ،بیان عوالم ع شق ،ع شقي میازي ا شاره به مو سیقي ا صطالحات آن ،خود ستایي مفاخره ،گله

شكایت از

حاسوودان نامرادي ر زگار ،ذو نكوهش گاه هیو حسووودان رنی ان ،اسووتفاده از اند ختههاي علمي در شووعر به
صورت عربيمآبي تأثیرپذیري از شعراي عرب ا شاره به آیات احادیث ا صطالحات علمي خ صو صاً نیوو بیان
اخالنیات پند اندرزي که در جهت ر حیات خاص ا هسوووتند که اینها همه في الوانع محتواي فكري اشوووعار
منوچهري را تشكیل ميدهند (گرا ند244 :1392 ،ا.
زبان مولوي در کلیات شم

ب سیار گ سترده متنوع ا ست .این گ ستردگي به لحاظ کاربرد اژههاي عامیانه غیر

شاعرانه ،احیاي اژههاي متر ک همچنین به لحاظ چند زبانه بودن اژهها است .همه اینها نشان ميدهد که عرصه
زبان مولوي براي ر د هر کلمه اي باز بوده اسوووت؛ مولوي هیچ مرز خاصوووي براي شووواعرانه بودن یا ن ودن کلمات
نمي شنا سد مولوي برا ساس نیاز عاطفي خویش اژههاي ب سیاري ساخته ا ست (نوامي200 :1390 ،ا .با در نظر
گرفتن اینكه مولوي ،زی ایي را در عظمت بيکرانگي جسووتیو ميکند به تناسووب آن عناصوور سووازنده شووعري ا نیز
متشكل از مفاهیمي همچون مرگ ،زندگي ،نیامت ،ازل ابد عشق دریا  ...ميباشد که ال ته زماني که از عناصر
تصویري استفاده ميکند آن عناصر را با استادي تماو بر اساس جهانبیني خود معناهاي تازهاي ميبخشد که به نوعي
این تصویر سازي در شعر ا بی شتر از شاعران دیگر داراي حیات حرکت است .به بیان ر شنتر ،این تصا یر در شعر
منوچهري جن ه آفاني پیدا کرده اما در شعر مولوي جن ه انف سي دارد یعني در آن سوي نرگ

سو سن بنف شه

موالنا ،ان سان م سائل حیان ان ساني با همه سعت دامنهاش ،نهفته ا ست .ميتوان این بخش از برر سي را به این
جمعبندي نزدیك سوواخت که توصوویفات بهره رداريهاي منوچهري از ط یعت در شووعرهایش عموماً توصوویفهاي
شاعرانه از عناصر ط یعت تا حد دي نیز در شخصیت بخشیدن ا به عناصر ط یعت معطوف است .در مقابل ،موالنا
در غزلیات شم  ،عال ه بر موارد د گانه یاد شده در شعر منوچهري ،معطوف به تصویرگريهاي نمادین از ط یعت
تلفیق هسوتي در ن جهانبیني شواعر با انعیتهاي ط یعت اسوت .این نكته در حقیقت چشوماندازي اسوت که به
اسطة جهان شعري موالنا همراه با ا جگیري بیان م احث عرفاني اخالني در فضاي شعر ترسیم مي شود .جریاني
که در نرن هفتم شاعران را به آفرینش ت صا یر کلي پرهیز از جرئينگري در ت صویرگري از ط یعت ترغیب ساخته
است « :شاعر به سادگي نقاشي شعر خود را از تصا یر کلي ط یعي  ...برجسته کرده تا اشتیاق مخاطب را به سادگي
برانگیزد .شوواعر در بیان مفاهیم عرفاني عاشووقانه یا تلفیقي از این د  ،از رنگهاي گوناگون کمك گرفته جلوه
نماي تصا یر شعري خود را با حضور مضاعف این رنگها فضایي سراسر شور شوق کرده است»(ابوالقاسمي:1383 ،
101-100ا.
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.4نمادگرایی در شعر و نگارگری
تأکید بر این نكته که خالنیت در عالم هنر تا حد د بسوویار زیادي نتییه اندیشوویدن بر اسوواس تخیّل اسووت ،ميتواند
زمینههاي دنیق بررسي در این پژ هش را شفافتر سازد .منتقدان بوراي تخیّل شاعرانه د کارکرد اصلى ذکر کردهاند:
بیان شاعرانه معانى« :هر گونه معنى دیگووووري را در پرتو خیال ميتوان شاعرانه بیان کرد» (شفیعى کدکنى:1366 ،
3ا بیان به منزله «ندرتى براي ترکیب پدیدههاي متضاد به سیله تخیّل ،احساسات ذهنیت شاعر» (آهنى1357 ،
131:ا .ندرت تخیّل نمادپردازي ت وا ح ود د زیادي به سیله الهاو از دنیاي بیر ن به طور خاص ط یعت است که
ميتواند تص وویر ش واعرانه ک وه نتیی وة تخی ول خّ والق3اس وت را امكانپذیر سازد که در آثار ادبى بر د نوع کلى است:
 .1تص وا یري ک وه حاص ول خودآگ واه ش واعر اس وت رابط وه دال م ودلول در فرآین ود تص و وویرگري ،مس و وتقیم
محسوب ميگردد  .ای و ون گون و وه تصویرس و وازي را در آث و وار نویس و وندگان ش و واعران انعگرا 4بیشتر ميتوان سراغ
جست .2 .تصوا یري کوه از پیونود میوان د یوا چنود چیوز در ظاهر نامرت ط با همدیگر به دست ميآید .این تصا یر
نیز برآمده از ضمیر ناخودآگاه شاعر است .این نوع تصوووا یر ،چنووودمعنایى موو هم هسوووتند .بسووویاري از غزلیوووات
مولووي حوافظ برخى اشعار شاعران معاصر چون نیما از این جملهاند(پورنامداریان160-153: 1380 ،ا
ط عاً تصوا ی ر گور ه د و ،بوه اعت وار برخوورداري از ابهواو هنوري ،بوه مراتوب هنوري تر از تصا یر دسوتة نخسوت
هسوتند .غال واً ایون گونوه تصوا یر نتییوة تیربوه شوعري خوود هنرمنوود اسوت نوووع ا ل نابلیووت آن را دارد
کوه از ر ي آثووار دیگوران اخووذ انت وواس شوند« .از آنیا کوه هور کسوى در زنودگى خواص خوود تیربوههوایى
یوژه خوویش دارد ،ط عواً صور خیال ا نیز داراي مشخصواتى اسوت شویوه خاصوى دارد کوه ی وژة خوود ا سوت
ن ووع تصا یر هر شاعر صاحب اس ولوب ص واحب شخص ویتى ب ویش ک وم اختصاص وى ا س وت آن ه وا ک وه
شخصویت مسوتقل شوعري ندارنود ،اغلوب از رهگوذر اخوذ سورنت در خیالهواي شوعري دیگران آثاري به جود
ميآ رند» (شفیعي کدکنى21: 1380 ،ا .در هموین موضووع موورد بحوث موا ،چوه بسویار نمونوهها ترکی واتى کوه
نمادپردازي از ط یعوت هستند اما تیربوه شخصوى شواعر در مواجهوه بوا ط یعوت نیسوتند .بوه تع یور نیموا ،ایون
گون وه نمادپردازيها در حكم مینی واتوري هس وتند ک وه ح والتى را م ويرس وانند ام وا ج وزء ج وزء خصوص ویات را
نميتوانن ود تص وویر کنن ود ( اخ ووان ثال وث279: 1369 ،ا .ب ور ای ون اس واس ،آن تص وا یري از ط یعت که داراي
جاهوت حیثیوت هنوري بیشوتري اسوت کوه ا الً نتییوه مواجهوه خوود شواعر با ط یعت باشند ثانیاً از سطح
گزارههواي خ وري فراتور رفتوه بوا کموك تخی ّول خولّاق نمادپردازي تصویرگري از ط یعت ،بوار معنایى یا ص غة
عاطفى شاعرانه به خود گرفته با شند .طیف نخ ست ت صا یر ط یعت ت صویرگري از ط یعت در شعر را ميتوان
تصووا یر توصوویفي طیف د و را تصووا یر نمادین از ط یعت ناو نهاد .اکنون ميتوان به سووهولت از عرصووه چرایي این

imagination creative
realist

3
4

166

جلوههای نمادین طبیعت در شعر و نگارگری قرون چهارم و هفتم
شهره چلیپا ،مهناز شایستهفر ،ح یب جدید االسالمي

پرسووش ع ور کرد دریافت که چرا شوواعري چون منوچهري شوواعر ط یعت بیر ن اسووت شوواعري همانند موالنا،
توصیفگر انلیم در ن انسان به شمار ميآید.
.5نمادپردازی طبیعت در شعر و نگارگری قرن چهارم و هفتم هجری
بررسي چیستي ط یعت نمادپردازي ط یعت در شعر به نلمر

چشمانداز مفهومي تصویرگري از ط یعت در شعر

نگارگري نرن چهارو هفتم هیري خط مشووي این پژ هش را به زمینه اصوولي این تحقیق رهنمون ميسووازد .برخي
صاحب نظران حوزة فل سفه زی ایي شنا سي بر این عقیدهاند که صور خیال شاعران به لحاظ ن س ت رابطه شان با
اجزاء ط یعت نابل تفكیك هسوووتند .گاسوووتون باشوووالر5در کتاب بوطیقاي معماري بر این نكته تأملي یژه دارد که
صورتهاي خیال را ميتوان بر ا ساس اجزاء ط یعت تفكیك کرد .بر این م نا ،هر یك از صور شعري به یكي از چهار
عن صر ا صلي ط یعت (آب ،آتش ،خاک هواا مرت ط بوده از آن سرچ شمه ميگیرد .ا در کتاب بوطیقاي ف ضا با
ر یكردي پدیدار شناسانه به بازشناسي فضا ط یعت آن ميپردازد .ا براي این کار از نمادپردازي بهره ميبرد ماده
کار خود را در ادبیات

شعر ج ستیو مي کند6.با شالر با اعت ار دادن به تخیل ،نابترین شكل آن را که در صورت

خیال شعري یافت مي شود ،به عنوان سنگبناي شناخت خود از پدیدة فضا در نتییه مكان بر ميگزیند .در فلسفه
باشووالر ،ر ان همچون ظرفي بيشووكل فرض گردیده که صووورتهاي خیال به شووكل خودانگیخته بر سووطح آن ظاهر
مي شوند ر ان به ا سطه آنكه فاند هرگونه خ صلتي م ستقل ا ست ،با این صورتها به ارتعاش درميآید .صورتهاي
خیال در فاصله این ارتعاش بر سطح ر ان نشسته ،از کیفیت مكانمندي برخوردار مي شوند سپ

این کیفیت را به

محتویات خود ،چه اح سا سي ،چه شناختي چه تخیلي انتقال ميدهند .به این ترتیب ،محتویات ر ان نیز مكانمند
شده بنا بر شرایط پدیدآمدن شان با خاطره یا خیال مكاني خاص پیوند ميخورند مكان خی سته که در تقابل با
مكان خنثي نرار دارد ،پدید ميآید .ایده باشوووالر در برابر ر انکا ي ،حوزة پژ هشوووي جدیدي با عنوان مكانکا ي را
عرضووه ميکند که ظیفهاش مطالعة مكانهاي زندگاني صوومیمي (عمیقترین الیههاي ر حا ما اسووت .ژیل رت د

ران7

نیز با تأثیر ط یعت بر صور خیال در شعر هنر تأکید ميکند ،اما به جاي نس ت داد آنها به عناصر اربعه آنها را به
د دسته ش انه ر زانه تقسیم ميکند( ».نامور مطلق54 :1382 ،ا.
شاعران فار سى زبان با نمادپردازي مناظر ط یعى ،ان

الفت فرا انى دا شتهاند .بر همین م نا ست که ميتوان گفت

طرز تلقى آنها از ط یعت تابعى از ذهنیت ش واعرانهش وان است .به طوريکه گ واهى اس وتفاده ابزاري از ط یعت مد
نظرشان بوده زمانى نیز ،خود ط یعت موضوع تخیلشان نرار گرفتوووه اسوووت .در کلِ د ره مورد نظر این پژ هش
ميتوان ر یكردهاي تصویرگري توصیفي شاعران از ط یعت را در تقسیمبندي زیر گنیاند :ر یكرد توصیفى ،ر یكرد
استعاري ر یكرد تمثیلى سوم لیك .بر م ناي این ر یكردشناسي در نرن چهارو نرن هفتم ،بیان حاالت عشق
بزو مدح با تصا یري بكر از ط یعت آمیخته شده است ،به گونهاي که شعر این د رهها را باید " شعر ط یعت" نامید.
5

Gaston Bachelard
 6گاستون باشالر با انتخاب ناو بوطیقا براي این اثرش در صدد اداي دین به ارسطو است که درکتاب «فن شعر» خود ،در برابر مفهوو معرف مكتسب
افالطون ،مفهوو معرفت مكتسب خالق را نرار داده شاعري را نه پدیدهاي فرعي که جهاني مستقل در موضوع خیال توصیف بر مي شمرد.
7
Gilbert Durand
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«به گفتهي الیزابت در  8:شعري که از ط یعت سخن بگوید در همهي اع صار مورد نظر شاعران بوده ا ست اگرچه نوع
آن به اختالفات ذ ق هر د ره حساسیت شاعران متفا ت بوده است با این که ط یعت یك چیز است ،لي برداشت
شاعران از آن دگرگون مي شود یادآ ر آن سخن کالریج9ا ست که گفت« :ط یعت هرگز تغییر نميکند بلكه تأمالت
شاعران دربارهي ط یعت است که دگرگوني ميپذیرد پیر احساس ط ایع ایشان است» ( شفیعي کدکني:1375 ،
318ا.
در این جا ضوور رت دارد به عنوان نخسووتین گاو ،چیسووتي ط یعت در نگاه شوواعران را مر ر نمود .شووعر به عنوان
فرديترین هنر انساني ،دامنه تفكر انسان را از انلیم پر رمز راز ط یعت به ساحت جاد یي کلمات رهنمون مي شود.
مر ري بر مؤلفههاي ط یعت در سرایندگان ترانهها

شعرهاي « سافو» «بیليتی » در سرزمینهاي سر س ز

سووواحل جاد یي یونان تا بیابان یا مرغزار شووكارگاههایي که برانگیزاننده لطایف نغزآفرینيهاي تغزالت نصوویده
سوورایان نر ن پنیم هفتم اسووت که همگي برخاسووته از ر یار یي جان جهان شوواعر با ط یعت اسووت .همه اینها
محصووول ت اني ذهن شوواعر با ط یعت اسووت .آنچه که در تماو این شوواعران در اد ار مختلف تاریخ از ت اني با ط یعت
حا صل ميآید ،جهاني ا ست که شاعر در آفریدن آن سهمي بسزا دارد .ال ته هستند شاعراني که مستقیماً با ط یعت
ر بهر نی ستند

صف ط یعت را در شعر آنان نميتوان دید ،اما خیال آنها نیز به نحوي با ط یعت در آمیخته در

اشعارشان ،تصویرهایي گوناگون از ط یعت به منزله جلوهاي از اندیشهي آنان ،بازتاب یافته است (شاه حسیني:1394 ،
87ا .در میموع ميتوان چیستي ط یعت در نگاه شاعران را در صورتبندي مفاهیم موضوعات زیر دید:
الفا انلیم حسي ط یعت اجزاء محسوسات
با انلیم ادراکي ط یعت ابعاد هندسي معقوالت
جا انلیم خیال شاعر شاعرانه آفریني هاي ا از جهان ط یعت
چنین تفكیكي در سوووا حت م فاهیم از ط ی عت ميتوا ند به گو نهاي ن مادپردازا نه ج هان هنر هنرم ند را م تأثر از
جهانبیني ا بداند؛ در هر حال ،ط یعت راز بزرگي ا ست که یافتن دریافتن چی ستي آن جز با فهم عمیق جزء به
جزء آن با اتكاء به دانش شهود امكانپذیر نخواهد بود (تندر صالح54 :1379 ،ا .به طور کلي ،اصليترین ب سامدهایي
که در شعر فار سي ،شاخههاي شعر ط یعتگرا را شامل مي شوند به طور عموو برچند محور ا ستوار ه ستند :الفا
بسووامدهاي محور ط یعت در تفكیك زمان نیومي .1،ر ز شووب .2 ،فصووول سووال .3 ،بهار .4 ،تابسووتان .5 ،پاییز.6 ،
زمستان.
با بسامدهاي ط یعت در توصیف اجزاء عناصر چهارگانه.1 ،آب.2 ،باد.3 ،خاک.4 ،آتش
جا بسامدهاي ط یعت در محورهاي تفكیكي مراتب حیات.1 ،ط یعت جمادات.2 ،ط یعت ن اتات.3 ،ط یعت
حیوان.4.ط یعت انسان.5 ،ط یعت به منزلة ارکان تمثیل ،دا جلوههاي تمثیلي استعاري بسامدهاي ط یعت .با در
Elizabeth Drew
Coleridge
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نظرداشتن محورهاي پنجگانه یاد شده در باال از ط یعت در ادامه به مقایسه بسامدهاي ط یعت در شعر منوچهري
موالنا پرداخته ميشود .بسامدهاي انتخابي از تصویرگري ط یعت در شعر منوچهري به ترتیب انتخاب به شرح زیر
ميباشند :بسامدهاي زمان نیومي تقویمي :در عنصر زمان ،نخستین جه هست شناختي ،انلیم ط یعت است .یعني
زمان در ط یعت چگونه ظهور یافته چگونه انسان را با خود همراه ميسازد .ميتوان زمان را به عنوان بخشي الینفك
از ط یعت حیات نلمداد نمود که شاعران به مدد نوه خیال تصا یري دلنشین تأمل ب انگیز از آن ارائه دادهاند .شب
ر ز در شعر منوچهري نیز از تقسیمبنديهاي مفهومي یاد شده ت عیت ميکند .ال ته که زی ایيهاي این د مقطع
زماني بیش از هر چیز در شعر ا نمود دارد.
چون بر ن آید از مسید آدینه خطیب

ما بسازیم یكي میل  ،امر زین ر ز

(منوچهري ،ق 7ا
شب در شعر منوچهري بی شترین نمود خود را در رنگآمیزي اسرارآمیز ترکی ي از جنسیت زن زی ایي جمال ا
رازآمیزي هستي درهم آمیخته است شگفتا که در این ترکیب منوچهري تنها تنها به توصیف نظر دارد.
بدان شب که معشوق من مرتحل شد
فلك چون بیابان مه چون مسافر

دلي داشتم ناص ور نلیقا
منازل ،منازل ،میره ،طریقا

در این ابیات شاعر از رفتن مع شونش سخن ميگوید ،رفتني که در شب هنگاو بوده

ضمن بیان رفتن مع شوق،

ت شویش ا ضطراب دل خود از این د ري تو صیفي هم از آن شب آ سمان شب به د ست داده ا ست؛ بدین نحو که

آ سمان را همچون بیاباني دریافته که م سافر آن ماه ا ست این ماه خود ت ش یه م ضمري ا ست .سیارگان ستارگان:
منوچهري دامغاني عال ه بر توصیف فلك (آسمانا ،به اجراو س وما ي ه وم توج وه دنیق ويداشته در بیشتر موارد مي
کو شد تا عناصر زمیني را به خورشید ماه سیارگان سووووتارگان توصیف نماید .خور شید آفتاب :در نظم نثر
فارسي به بسیاري از تصورات اعتقادات انسان در ارت اط با خورشید سخن رفته ،بخصوص در نظم شاعران مظهر
ندرت ،عظمت ،زی ایي،درخوشندگي ،بلنودي ،نهور ،سرعت ...دانسته شده  -تع یرات ،ترکی ات ،تش یهات ،استعارات،
کنایات  ...زی وا متعوددي درباره این سیاره به تصویر در آمده است:
سر از ال رز بر زد نرص خورشید

چون خون آلوده دزدي سر ز مكمن
(منوچهري ،نصیدة  .15همان86:ا

ماه  :با توجوه به اعتقاد پیشینیان که ماه را جسمي خاموش بي فر غ دانوسته ،نوور آن را موستن ط از نوور خورشید
ميشمردند ،منوچهري هم تحت تأثیر چنین با رداشتي سیاهي را صووفت بووراي موواه تصویر نموده ،آن را با سیاهي
انگور مقایسه کرده است:
انگور سیاه است سیاهي عی ي نیست

زیرا که سیاهي صفت ماه ر ان است
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(منوچهري ،همان13:ا
فصول :فصل بهار براي منوچهري فصلي است که جهان رنگارنگ ميشود .طرا تي بيمانند بر پهنه گیتي گسترده
ميشود انسان ،در آیینه صنع مينگرد .منوچهري در مدحیهاي براي ابوالحسن ،توصیف بسیار زی ایي از اجزاء
ط ییعت در فصل بهار را ارائه ميدهد:
نوبهار آمد آ رد گل یاسمنا
آسمان خیمه زد از بیرو دی اي ک ود
بوستان گویي بتخانة فرخار شدهست

باغ همچون ت ت راغ بسان عدنا
میخ آن خیمه ستاک سمن نسترنا
مرغكان چون شمن گل نكان چون ثنا
(منوچهري ،نصیدة شماره 1ا

عنا صر چهارگانه (آب ،باد ،خاک ،آتشا :میموعه ب سامدهاي آب به عنوان ا صليترین عامل حیات در شعر منوچهري
بازگوکننده زی ایيهاي هستي بخش آن است .صورتهایي که از تش یه آب خاک در شعر منوچهري آمده به ترتیب
ع ارتند از:
این نصر خیسته که بنا کردهاي امسال
آبش همه از کوثر از چشمه حیوان

با غرفه فرد س به فرد س نرینست
خاکش همه از عن ر کافور عیینست
(منوچهري ،نصیدة 15ا

در بیتي دیگر چنین از عنصر باد استفاده ميکند:
اال نت ص وح است نه گرو است نه سرد است

نه ابراست نه خورشید نه باداست نه گرد است
(منوچهري ،نصیدة 10ا

در این شووعر دنیقاً اشوواره منوچهري به ضووعیت ط یعي هوا سوواکن بودن هواسووت .باد در اینیا ميتواند عنصوور
لطیفکننده هوا بر شمرده شود .عن صر آتش چهارمین عن صري ا ست که در اجزاء عنا صر مورد برر سي نرار مي گیرد.
آتش  19بار در نصوویدههاي منوچهري دامغاني تكرار شووده اسووت .ابیات زیر بسووامد آتش را نشووان ميدهند که آتش
استعاره از غم اند ه است:
ر همي آتش فر زد در دل من ،گو فر ز

شمع را چون برفر زي ر شني پیدا کند
(منوچهري ،نصیدة 21ا

ن اتات :ت ش یهات ا ستعارات تح سین برانگیز منوچهري دامغاني در مورد گلها گیاهان با توجه به فور گل گیاه
در دیوان این شوواعر ط یعتگرا ،آشوونایي با نوع ،شووكل

یژگيهاي اجزاي هر کداو از گلها ،نگاه مث ت شوواعر را به
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موضوع انسان ط یعت نشان ميدهد که این شاعر به محیط المانهاي ط یعت توجه زیادي داشته است .بنابراین،
منوچهري نگاه یژهاي به گل گیاه در شعر خود داشته است.
چو طوبي گشت شاخ بید شاخ سر

نُوژ گل

نشسته ارغنون سازان به زیر سایة طوبي
(دیوان منوچهري ،نصیده 64ا

حیوانات :جانوراني مانند آهو ،باز ،یوز ،پلنگ شاهین نیزبه جهت توجه درباریان این د ره به شكار صید ،از جایگاه
خا صي در شعر این شاعران برخوردار ه ستند .درا شعار منوچهري نیز پ

از شیر :آهو ،مار افعي تنین حیه،

گرگ ،گورخر ،پلنگ ،رنگ(بز کوهيا ،ماهي،یوز خوک بی شتر مورد توجه بودهاند .نمود ط یعت در غزلیات موالنا نیز
چشمگیر است .این حضور هم از لحواظ تعوداد ابیات هم از نظر تنوع عناصر ط یعي به کاررفته درخور توجوه است.
کثورت توجوه موالنا به ط یعت ،عال ه بر آنکه معلوول ذ ق شواعرانه مطالعوة فورا ان ا سوت ،آگاهي ي از امكانات
لفظي تأثیربخشي مظاهر ط یعت را به نمایش ميگوذارد .ميتوان گفت نگاه غالب در اشعار موالنا ،نگاهي برگرفته از
فرهنگ اسالمي نرآن است .ا به اکثر عناصر ط یعي از دید تازهاي نگریسته از آنها براي بیان مقاصووود تعلیمي
عرفاني خود بهره برده اسووت .بيتردید ناو موالنا با عرفان ،نگرش آسووماني انسووان به جهان عشووق شوووریدگي در
زندگي عیین شده است .چرا که ا یكي از سلسلهداران نگرش عرفاني به انسان زندگي انساني است .در نگاه ا به
ط یعت نس ت به شاعران دیگر تمایزي بسیار آشكار دیده مي شود .موالنا در جذبة عشقي شورانگیز غرق در دریاي
معرفت این اتّ صال به د ست لغات ،ت ش یهات ،ا ستعارات میموعاً نگاهي ب سیار شگفتانگیز به جهان دارد گویي
کوه درخت ر د آسوومان در اژههاي سوویّال موسوویقي حیرتانگیز اشووعارش با هماهنگي بينظیري به رنص
برخاستهاند .زمان نیومي تقویمي :بررسي بسامدهاي ط یعت در غزلیات شم

را ميتوان به تفكیك در بخشهاي

زیر بررسي نمود:
شب ر ز از اصليترین بسامدهاي ط یعت در غزلیات موالناست .برخي فكر ميکنند موالنا در مثنوي با موالنایي که
غزلیاتش را به شم

ت ریزي تقدیم دا شته ا ست ،تفا ت دارند .در حاليکه چنین نی ست نخواهد بود؛ شخ صیت

موالنا در زمان سر دن مثنوي یك چیز شخصیت ا در مواجهه با شم

ت ریز یك نقطه از نله جودي ا ست .نكته

دیگر این که ط یعت در شووعر موالنا صووورت خود را فراتر از انعیتهایي که در معمول جاري سوواري اسووت نرار
ميدهد .آسوومان ،زمین ،سووتارگان درختان از جمله زی ایيهایي هسووتند که جود موالنا را تعریف ميکنند .ا این
نابلیت ارز شمند آ سماني را با اتكاء به ندرت ذکر بیان ميکند .موالنا ،از جمله عرفایي ا ست که به مفهوو «ذکر»
لوازو آن که بیشتر به صورت نمادین در کالمش ظاهر مي شود ،توجه خاصي نشان داده است .ذکر از مهمترین عوامل
پیوند با عالم فرامادي رسوویدن به مراتب االي عرفاني اسووت که در غزلیات شووم

نمادهاي فرا اني را در مورد آن

ميتوان پیدا کرد .در غزلیات موالنا نمونه هاي نابل توجهي از اشاره به شب ندر جود دارد .بیشترین دلكشترین
اشعار ا در بیان یژگيهاي شب ندر مخاطب خویش را به بیداري تا سحر در شب ندر فرا ميخواند:
مهمان تواو اى جان زنهار مخسب امشب

اى جان دل مهمان زنهار مخسب امشب
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ر ى تو چو بدر آمد امشب شب ندر آمد

اى شاه همه خوبان زنهار مخسب امشب

اى سر د صد بستان آراو دل مستان

بردى دل جان بستان زنهار مخسب امشب

اى باغ خوش خندان بي تو د جهان زندان

171

آنى تو صد چندان زنهار مخسب امشب
(غزل 293ا

فصول :فصلها نقش بسیار مهمي در پدید آ ردنِ ط یعت زی ا دارند هرکداو رنگ خاصي به ط یعت ميبخشند :بهار
تاب ستان همه جا را س ز ميکنند ،زم ستان بر ط یعت ل اس سفید ميپو شاند پاییز با ر دش همه جا را رنگین
ميکند .از میان ف صول ،بهار باالترین ب سامد را در غزلیات شم

دارد .این ف صل م ضمون ساز ب سیاري از ا شووووعار

موالناس وت .ط یع وت در فص ول به وار جام وة ن وو رنگارنگ به تن ميکند ،زمین گیاهان زنده ميشوند ،گله وا
موير ینود درختوان جوانوه ميزنند شكوفه ميدهند.
غیر بهار جهان هست بهاري نهان

ماهرخ خوشدهان ،باده بده سانیا
(غزل 81ا

این بهار شهرآشوب که آب حیاتي در رگ ط یعت ر انه ميکنود ،در چشوم بواطن بوین موالنا ،پیاوآ ر یار است:
اي نوبهار عاشقان داري خ ور از یوار موا

اي از تو آبستن چمن اي از تو خندان باغهوا
( غزل 12ا

عناصر چهارگانه
باز آمدو چون عید نو تا نفل زندان بشكنم
هفت اختر بيآب را کاین خاکیان را ميخورند
از شاه بيآغاز من ،پرّان شدو چون باز من

ین چرخ مردوخوار را چنگال دندان بشكنم
هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشكنم
تا جغد طوطيخوار را در دیر یران بشكنم
غزل 1375ا (

موالنا چونان انسان کاملي از جانب حق آمده سر آن دارد که بشر را از اند ه زندان رهایي بخشد.
صوووفیان چهار عنصوور را به چهار نف
ملهمه ،خاک را نف

تش و یه کردهاند :آتش را نف

امّاره ناو کردهاند .باد را نف

لوّامه ،آب را نف

مطمئنّه (سیادي ،ذیل عناصرا عناصر اربعه را به د دسته تقسیم کردهاند:

عنا صر خفیف عنا صر ثقیل .د عن صر آتش هوا (بادا را به س ب نرار گرفتن باالي دیگر عنا صر ،عنا صر خفیف،
آب خاک را به س ب حرکتشان به سوي پایین ،عناصر ثقیل نامیدهاند (جرجاني163 :1969،ا .موالنا در  524بیت
از ابیات غزلیات خویش به آب اشواره در بسویاري از ایون ابیوات بوا استفاده از مفهوو آب حیات داستان خضر ن ي
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( عا مقاصد مورد نظر خود را بیان کرده است .موالنا از آب حیات به عنوان نمادي براي معارف الهي علوووم لووودني
نیوز سوخن پیور استفاده کرده است:
آب حیات آمد سخن کآمد ز علوم مون لودن

جان را از ا خالي مكن ،تا بردهد اعمالها
(غزل 2ا

همچنین ،در تو صیف باد انواع آن( ص ا ،صر صر ،ن سیما ،حد د  209بیت از ابیات دیوان ک یر را به خود اخت صاص
داده است.
باز از میان صرصرش درتابود آن حُسن ُ فورَش

هر ذره اي خندان شود درفر آن شم

الضحي
(غزل 20ا

خاک در  484بیت از ابیات دیوان ک یر به ک وار رفت وه اس وت .ای ون عنص ور ط یع وي از عناص ور چهارگانه ،همیشه در
ادبیات نماد پ ستي حقارت بي ارز شي بوده ا ست .موالنا ضمن بیان این موارد ،به بار ري رنگین شدن خاک در
فصل بهار اشاره کرده ظرفیت پذیرش رشد نمو را از یژگيهاي آموزندة خاک دانسته است.
افالک از تو سرنگون خاک از تو چون دریاي خون

ماهت نخوانم اي فز ن از ماهها سالها
(غزل 2ا

عنصر آتش از عناصر چهارگانه در  574بیت از ابیات غزلیات دیوان ک یر آموده اسوت .موالنوا در بسیاري از این ابیات،
تلمیحي به دا ستان ابراهیم ( عا آتش نمر د دارد .در بع ضي از ابیات ،آتش رمز نمادي از شهوت صفات ناپ سند
اسوووت در برخوووي نموووادي از عشوووق اسوووت .موالنا گاه به طور صریح ،عشق را به آتش تش یه کرده است .ترکیب
اضافي «آتش عشق» گاه تش یهي است که در آن عشق حكم مش ه آتش حكم مش ه به را دارد گواهي میوازي
استعاره است که در این صورت آتش یكي از صفات متعلقات عشق است.
اي رستخیز ناگهان ،ي رحمت بيمنتها

اي آتش افر خته در بیشة اندیشهها
(غزل 1ا

حیوانات :موالنا در دیوووووان ک یوووور از حیوانات توصیف یا ضمن ا صاف خود به آنها اشاره کرده است .شیر که با
بسامد  150بیت ،از پر بسامدترین حیوانات در دیوان ک یر است در اشعار موالنا ،مظهر شیاعت ندرت بزرگمنشي
است که موالنا اغلب ر باه یووز گربوه خرگوش را نقطة مقابل آن نرار ميدهد:
ر بوواه لنگ گفووت کووه بوور شوویر عاشووقم

گفتم که این به دمدمه هاي هوي نیست
(459ا
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شیر خونریز جگرخوار ،بيباک هموووواره پنیوووه در خوووون دارد .غرش شیر ،فرار گلهها را در پي دارد این همه
صفت عشق است موالنا عشوق را شویر خونریز عالم ميداند:
شویر سوویاه عشووق تووو مي کند استخوان من

ني تو ضمان منبُدي پ چه شد این ضمان تو؟
(2152ا

همچنین ،ط یعتپردازي منظره سازي به گونه نمادین به صورت سنت دیرین در نقاشي ایراني حضور داشته است.
منظر ه با عناصوووري چون آسووومان ،کوه ،آب ،پرنده ،انواع گیاهان درخت ،گل بوته میوه به صوووورت جلوههاي
گوناگون در مینیاتور ایراني از گذشته تا کنون به شیوههاي خیال پردازانه نمادین پدیدار شده است .نگارگري ایراني
از نر ن ا لیه هیري تا به امر ز با شیوه سنت خاص خود که متكي بر زی ایيشناسي با رهاي ایراني است به مسیر
خود ادامه داده اسووت .نقاشووان ایراني عموماً به تصووویرسووازي کتب با موضوووعات عاشووقانه عارفانه ،جنگ شووكار،
میهماني تفرج در باغ موضوووعات مذه ي مانند حضوورت ابراهیم در آتش معرفي حضوورت علي به پیام ر توسووط
ج رئیل غیره پرداخته اند .موضووووعات متفرنه مانند برپاکردن نصووور خورنق ،خلیفه مامون در حماو ،زاري بر مرگ
ا سكندر همچنین ن صه هایي از کتب ادبي مخ صوصا شاهنامه فرد سي غیره نیز از مواردي ا ست که ت صویر سازي
شده ا ست .بنابراین ،نگارگري ایران مانند سایر ر شتههاي هنري به صورت هنري م ستقل مطرح ن وده بلكه ارت اط
تنگاتنگي با متون ادبي داشووته همچنین در خدمت شووعر بوده اسووت .همچنین ،ط یعت در فرهنگ هنر به یژه
نگارگري ایراني نقش جایگاه مهمي دارد .بر همین م نا ا ست که ميتوان ن س ت به سنییدن چی ستي چگونگي
ارت اط هنرمند با ط یعت نوع اثر هنري نگاهي موثر داشووت در تط یق ز ایاي شووناخت موضوووع نیز به تكیهگاهي
بنیادین تكیه داشت.
یكي از عنا صر ط یعت در نگارگري ایراني باغ ا ست باغ تمثیلي از به شت گم شده خدا ند در زمین ا ست .باغ در
فرهنگ ایراني مفهوو گستردهاي دارد در بسیاري از هنرهاي این سرزمین مفهوو باغ چه در مضامین فرهنگ عامه
چه در معماري نقوش حیاري شووده متیلي شووده اسووت .همچنین ،کاربرد اشووكال ط یعي در نالب غیر ط یعي
صووحنهپردازيهاي بدیع غریب از یژگيهاي نگارگري ایراني اسووت .انواع گل بوته ،درختان سوور که با شووكوفه
آمیخته اسوووت ،درخت چنار با گل هاي رنگین چندپر ،انانیا درختان دیگر با گل میوههاي گوناگون که گاه این
ها نسو ت به عالم انعي نامانوس هسووتند .یا گل بوتههایي که بزرگ تر از اندازه ط یعي گاه هم در اندازه درختان
بلند تنومند جلوهگري ميکنند .همواره ط یعت عناصوور متشووكلة آن ،الگو من ع الهاو هنرمندان بوده چگونگي
ارت اط عمیق گسووتردة انسووان با ط یعت نتایج حاصوول از آن ،نوع نگرش جهانبیني ا را رنم زده اسووت .در
ط قهبندي ،عنا صري همچون ان سان ،گیاه ،جانور نیز نیر هایي چون آتش ،باد ،آب به عنوان عنا صر نمادین انعگرا
در این گر ه مورد برر سي نرار ميگیرند .از آنیا که این مقاله بر پیوند ا شكال نمادین در شعر نگارگري ميپردازد،
لذا در این بخش ،به برر سي نمادهاي به کارگرفته در نگارگري ایران در نرن چهارو هفتم که متأثر از ا شعار فار سي
خصوصاً اشعار منوچهري موالنا ميباشد ،پرداخته ميشود .عناصر نمادین بنیادي  :آب ،باد ،خاک آتش ،صریحترین
عنا صر ه ستي مح سوب مي شوند .چرخش این چهار عن صر ،نظاو ط یعت ذات آفرینش را حفظ کرده به عنوان
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عناصر بنیادي در ط یعت شناخته مي شوند .در آثار نگارگري ایران به فور شاهد حضور نمادین این عناصر بنیادي به
گونههاي خاص هستیم که در اینیا به آب آتش به دلیل جلوههاي بارزتر آنها اشاره مي شود .در تصویر (1ا نگارگر
چشووم اندازي از یك باغ را به تصووویر کشوویده اسووت که در ان میموعه از درختان ،حیوانات انسووان جمعاند خود
ميتواند تمثیلي از بهشت باشد.

تصویر .1شیر دمنه 596،تا616ه.ق ،.کتابخانه ملي پاری (آژند99 :1389،ا.

آب  :از عناصر بنیادي هستي که «نماد زندگي ،مرگ ،رستاخیز ،راز آفرینش ،پاکي رستگاري ،بار ري رشد ،تیدید
حیات دگردیسووي» (اسووماعیلپور20 :1377 ،ا .محسوووب ميشووود .زنده بودن آب زاییده شوودن زمین از آب در
فرهنگ اندی شه ایراني ب سیار مورد توجه نرار گرفته ا ست .در تفكر ا سالمي نیز «آب یعني شفقت ،معرفت باطني،
تطهیر ،زندگي .آب به شكل باران یا چشمه یعني مكاشفة الهي حقیقت نیز آب یعني آفرینش» (کوپر2 :1379 ،ا.
زندگي بخشووي آب ،سوو ب نمادین شوودن این جه آن در تمامي فرهنگها شووده آب حیات نیز از همین با ر ،از
کهنترین ر زگاران در اندی شة انواو کهن شكل گرفته تا به امر ز ادامه دارد .جه دیگر نمادین آب ،پیوند آن با خرد
دانش ا ست که جان آدمي را زنده ميکند .آب ،نمادي از عالم ملكوت عن صري ا ست که رابطة ان سان با ط یعت را
به جود ميآ رد .آب در نگارههاي ایراني به رنگ نقرهاي در انع با فلز نقره نمود پیدا ميکند هدف اسوووتفاده از
نقره براي نشووان دادن آب ،اییاد ر شوونایي ،انعكاس نور اییاد پرتوهایي اسووت که با ر ح بیننده ارد ت ادل معنوي
خاص شوند .بنابراین ،نمایش نمادین آب به رنگ نقرهاي م تني بر اعتقادي متفا ت با خصلت هاي دنیاي مادي است
که از عینیت فراتر رفته است.
نقوش گیاهي :گیاهان درختان در ایران زمین از دیرباز مورد احتراو توجه بوده همواره در محیط زندگي انسووان،
جاي خاصي را به خود اختصاص دادهاند .چنانکه برخي از آیینها جشنها در ط یعت برگزار مي شده است .در این
میان ،برخي گیاهان بسته به کیفیاتي چون زی ایي ،سرس زي ،ثمردهي یا بيثمري با برخي مفاهیم خاص در آمیخته
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در فرهنگ ایراني ت د یل به نقش ما یه نماد شووودهاند .هنر ایران در ارت اط با فرهنگ ایراني به نقش آفریني این
عناصر گیاهي نمادین پرداخت هنرمند ایراني در ر ند شكلگیري این نمادها بنا به ضر رت دست به دخل تصرف
در شكل ط یعي آنها ،پالودن صور ط یعي رسیدن به جوهرههایي گرانبها توجه داشته است .در این میان ميتوان
به نقش اسطورهاي ،آئیني نمادین درختهاي سر

چنار اشاره کرد که در شعر هنر ایراني بی شتر مورد استفاده

نرار گرفتهاند .سر « ،مانند دیگر درختان همی شه بهار ،نماد جا دانگي ،یعني حیات پ

از مرگ ا ست از اینیا ست

که در کنار گورها در یونان با ستان ،ایتالیا ،خا ر میانه چین یافت مي شود» (هال193 :1383 ،ا .سر از دیرباز در
انواع هنرهاي ایران از جمله نقاشي ،صنایع دستي معماري استفاده شده است .در نقاشي نگارگري ایران نقش سر
نمادین حضور پیوستهاي دارد در اغلب موارد با نرارگرفتن در حاشیة کادر ،متن تصویر را به فضاي باغ نزدیك کرده
به خارج کادر کشیده شده که شاید تداعيگر مفهوو بلند باالیي سر در ذهن مخاطب باشد .در ت صویر شماره (2ا
که ترسیم رابطه استاد شاگرد است ،رد بدل شد گیاه در دستان آن د ر ایتگر اهمیت آن در ارت اطات انساني
نوع نگاه نگارگر در این د ره به گیاهان است.

تصویر.2شاگرد معلم ،کتاب دیوسكورید س626 ،ه.ق ،.کتابخانه موزه توپقاپي سراي استان ول(آژند121 :1389،ا.

نقوش حیواني نیز در ن گارگري ایراني در این د نرن دیده ميشوووود .در ن گارگري ایران ،متأثر از ادب یات فرهنگ
ایراني ،به تصویرنگاري متوني پرداخت که بخش یژهاي از آن ها شامل داستانهاي جانوران ر ایت پند اندرزهایي
از زندگي آنها نیاس نایع آن دا ستانها با حوادث زندگي ر زمرة ان ساني ا ست .در نگارگري ایران ،بُراق
جز نمادهاي تعالي مح سوب مي شود .از جمله عنا صر حیواني نمادین در نگارگري ایران ميتوان به شیر ،گا

سیمرغ
انواع

پرندگان اشووواره کرد .به عنوان مثال ،نقش ن رد شووویر گا که بارها در هنر نگارگري ایران به آن پرداخته شوووده،
ميتواند عال ه بر جلوههاي تصوویري ،داراي مفاهیم نمادین نیز باشود .شویر با «اصول آتشوین خود ،نمادي از گرماي
خورشوید ،نیر ي شوومسوي نور» (کوپر235 :1379،ا ،محسوووب ميشووود در مقابل گا  ،که «نماد زمین نیر ي
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مرطوب ط یعت ،تداعيگر ماه ابرهاي باران زا» (همان301 ،ا اسوووت ،ميتوانند نمادي از نیر هاي متضووواد جهان
با شند .در د رة ا سالمي ،این ت صویر نمادین در چندین ن سخههاي م صور ،اغلب متأثر از متن ادبي ظاهر شده ا ست
(تصویر3ا.

تصویر .3شیر دمنه ،کلیله دمنه بیدپاي596 ،تا 616ه.ق ،.کتابخانه ملي پاری (آژند99 :1389،ا.

نتیجهگیری
بيتردید هر هنرمند

شاعري تیربههایي دارد که نمادپردازي ا نیز داراي س ك خا صي ا ست همین شیوة یژه

ا ست که نوع ت صا یر هر شاعرِ صاحب ا سلوب صاحب شخ صیتي کم بیش به خود ا اخت صاص دارد آن ها که
شخ صیت م ستقل شعري ندارند ،اغلب از رهگذر اخذ سرنت در خیالهاي شعري دیگران آثاري به جود ميآ رند.
در این ر یار یي است که منوچهري به شاعر ط یعت معر ف ميگردد به تصویرپردازي نمادین از ط یعت ميپردازد
موالنا ،انلیم جان را در جغرافیاي شور

سرم ستي به جان بينرار

شوریده ان سانها هدیه ميدهد عا شقان را،

سلطان انلیم خامو شي شیدایي مي سازد .جلوههاي ط یعت در عنا صر چهارگانه ،نقوش گیاهي حیواني در نگاهي
تط یقي میان شعر منوچهري موالنا داراي مشخصات یژهاي هستند .مشخصاتي که در موارد مفهومي بدین ترتیب
ميتوانند برشمرده شوند :آب ،باد ،خاک آتش در شعر منوچهري زی ایيهایي در حد انعیت معمول خود را دارند
به نول معر ف آفاني توصیف ميشوند در خدمت مدح مدیحهسرایي .در شعر موالنا باالخص غزلیاتش ،بیش از هر
چیز به ط ایع انسوواني باز ميگردد .این د شوواعر در تصووویرها تشوو یههایي که از صووف ط یعت بیان کردهاند،
ش اهتهاي فرا اني دارند که این ش اهتها در بعضي از موضوعات چون :صف عناصر چهارگانه زمان نیومي بیشتر
است در برخي از عناصر ش اهتها اندک است .به طور کلي ،ارت اط انسان با ط یعت با ري است که از دیرباز تاکنون
من ع آفرینش آثار هنري از همچون شعر نگارگري بوده ا ست .در این میان ،ميتوان رد پاي مفاهیم شعري این د
شاعر را در نگارگري نرن چهارو هفتم هیري م شاهده کرد که ت صا یر صحنههاي بدیع شگفتي که دربردارنده
این مفاهیم هستند در نگارگري این د رهها نمودار شده است .به ع ارت دیگر ،ميتوان چنین بیان کرد که نمادگرایي
از ط یعت به عنوان یكي از شیوههاي بیان در شعر نگارگري ایران یكي از مشخصههاي مهم هنر ایراني است صور
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خیال در دیوان این د شاعر صرفا ت صویر سازي محض ن وده بلكه جن ه نمادین دا شته ا ست .لذا در یك کالو بر این
مفهوو که منوچهري شوواعر تصووا یر زمیني موالنا عرصووه گشوواي تصووا یر آسوومان اسووت ،مي توان صووحه گذاشووت.
همچنین ،به بیان کلي ،ابداع اسووتفاده از عناصوور نمادین در نگارگري ایران نر ن چهارو هفتم هیري ،به صووورت
م ستقلي نی ست بلكه ر ند تكاملي در صورت محتوا برا ساس شعر ادب فار سي در این د ران پدیدار شده ا ست.
بنابراین ،برا ساس تحول فكري اعتقادات هنرمند جایگاه ط یعت یا ان سان تعیین م شخص مي شود ،گاهي ط یعت
در پ

زمینه ت صویر ،بيتوجه باني مانده ،گاهي پویا

شكوفا تر سیم مي شود ،گویي نق شي خیالي ا ست از به شت.

گاهي نیز ،انسان برتر از ط یعت است تماو توجه به ا ست گاهي مانند نقشي از گل گیاه در میان ط یعت جاي
ميگیرد به همان اندازه که درختي پرشكوفه جلب نظر ميکند ا هم خود نمایي ميکند.
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