جلوههای نمادین طبیعت در شعر و نگارگری قرون چهارم و هفتم هجری
(با تأکید بر اشعار منوچهری دامغانی و غزلیات شمس)
چكیده
نمادگرایي به عنوان یكي از ابزارهاي بیان ت صویري و انتقال مفاهیم ،آثار زیادي از نگارگري ایراني را در صورت و معنا
به هم نزدیك کرده است ،از سوي دیگر کاربست نماد یكي از آرایههاي ادبي نیز محسوب مي شود .در رهگذر سرودن،
آنچه چ شم اح ساس ،عاطفه و تخیّل شاعر را بی شتر به سوي خود جذب ميکند ،آفرینش و پهنه و گ ستره طبیعت
ا ست .هنرمند ایراني در ف ضایي نمادین به آفرینش ميپردازد؛ نگارگر ایراني با بهره گرفتن از ب ستر ارز شمند شعر و
ادب فارسي ،نه در پي بازنمایي طبیعت ملموس ،بلكه به فرانمایي جلوههاي نمادین پرداخته است .منوچهري دامغاني
و موالنا محمد جالل الدین بلخي (شمس) از برجستهترین مهم شعراي توصیفگر طبیعت در ادبیّات فارسي هستند.
پژوهش حاضر با روش توصیفي و تحلیلي در صدد واکاوي جلوههاي نمادین طبیعت در شعر و نگارگري قرن چهارم و
هفتم هجري ا ست .یافتههاي پژوهش ن شان ميدهد ،کاربرد طیف واژگاني در ا شعار منوچهري و مولوي ن شان از آن
دارد که جهان شعري آنها ،جهاني سبز و ممالء از نمادهاي طبیعت پرور ا ست .نمادپردازي ت صویرگري طبیعت در
شعر این دو شاعر و نگارگري قرن چهارم و هفتم هجري به صورت زیبایي نمایان ا ست .ابداع و ا ستفاده از عنا صر
نمادین در نگارگري ایران در قرون چهارم و هفتم هجري ،صووورت مسووتقلي نداشووته بلكه روند تكاملي در صووورت و
محتوا را براسووواس شوووعر و ادب فارسوووي این دوره همراه با شووواعراني چون منوچهري و موالنا و تحت تاثیر ورود
تصویرسازي طبیعتپردازانه به شیوه چیني در نگارگري ایران طي کرده است.
اهداف پژوهش
.1شووناخت جلوههاي نمادگرایي از طبیعت در شووعر و نگارگري ایران با تاکید بر اشووعار منوچهري دامغاني و لزلیات
شمس.
.2مقایسه عناصر طبیعت از دیدگاه منوچهري (طبیعتگراي صرف) و موالنا (شمس).
سؤاالت پژوهش
.1کاربست نمادگرایي چه جایگاهي در اشعار منوچهري و مولوي و نگارگري قرن چهارم و هفتم هجري داشته است؟
 .2منوچهري دامغاني و مولوي در اشعار خود به طبیعت چه نگاهي داشتهاند؟
واژگان کلیدی :نمادگرایي ،طبیعت ،شعر ،نگارگري ،منوچهري ،موالنا.

مقدمه
عنا صر طبیعت از آلاز تا به امروز همواره یكي از خا ستگاهها و سرچ شمه هاي هنر بوده ا ست .از آنجا که هر کس در
زندگي خاص خود تجربه هایي ویژه خویش را داراست ،طبعاً صور خیال او نیز داراي مشخصاتي است و شیوه خاصي
دارد که ویژه خود اوست و نوع تصویرهاي هر شاعر صاحب اسلوب و صاحب شخصیت ،کم و بیش اختصاص به خود
او دارد .آن ها که شخصیت مستقل شعري ندارند ،اللب از رهگذر گرفتن و دزدي خیالهاي شعري دیگران ،آثاري به
وجود مي آورند .در این میان ،شاعران قرن چهارم و هفتم اکثراً بر ا ساس شنا سههاي ریخت شنا سي و زیبایي شنا سي
آثار هنري ،عموما طبیعتگرا و ناتورالی ست ه ستند و همچون نقا شان دوره کال سیك که گاه ت صاویر عیني از گلهاي
بهاري ،قطرات باران و رنگهاي خزاني و ...را بر بوم نقا شي خود بيکم و کا ست منتقل کردهاند ،گویي تنها از طبیعت
عكس برداري کرده و در اکثر اوقات ت صویرهاي حسي و مادي زیبایي را در ا شعار خود خلق ميکنند .در نگارگري این
دوره نیز ،ميتوان به وجوه اشتراکات مضموني از جمله نمادشناختي اشاره کرد که برگرفته از فرهنگ و ادبیات ایران و
شامل ا شتراکات صوري با ا ستفاده از ا شكال مجرد ،رنگهاي ناب و عنا صر نمادین ميبا شد .از آن جا که ،نگارگري
ایران با شعر و ادب فار سي الفت دیرینه دارد و به مرور زمان با حكمت کهن ایراني و عرفان ا سالمي درآمیخته ا ست،
جلوه هاي نمادین طبیعت در شعر و نگارگري خ صو صاً در قرن چهارم و هفتم به و ضوح نمایان ا ست؛ به طوري که بر
ا ساس نگرش ا سالمي و حكمت ایراني ،نگارگر نه در پي بازنمایي طبیعت ملموس بلكه در را ستاي بازنمایي جلوههاي
نامح سو سي ا ست که ب سترهاي مادي معیني ندارند و به ارایة نمودهایي از جوهر صور طبیعي مي پردازد .بنابراین،
ميتوان گفت یكي از ویژگي هایي که آثار نگارگري ایران را در صورت و معنا به هم نزدیك و ا شتراکاتي حا صل کرده
است .سنت دوري از واقعگرایي و عدم رلبت هنرمند ایراني به تقلید صرف از طبیعت و تأکید به بیان مفاهیم ذهني و
نمادین اسوووت .در واقع ،نمادگرایي به عنوان یكي از متثرترین ابزارهاي انتقال معنا ،مورد توجه هنرمندان ایراني قرار
گرفته ا ست .از آنجا که ق سمت اعظم شعر و نگارگري یا شاید پایه ا صلي این دو بر خیال ا ستوار ا ست و خیال نیز به
صورت هاي متنوع در ذهن هنرمند جلوه ميکند و با انعكاس آن ،یك اثر جاودانه مي شود و یا برعكس میرا ميگردد.
بنابراین ،همین ت صرفات ذهني ا ست که زمینه ا صلي شعر و نگارگري را پي ریزي مي کند و به صورت نمادین نمود
ميیابد .زمینه و ا ساس خیال در عنا صر طبیعت چنانکه موالنا و منوچهري انعكاس ميدهند (با دو دیدگاه متفاوت)
مورد توجه قرار ميگیرد .بیان این مسوواله که شوواعران قرن چهارم و پنجم که سوور آمد آنها در دیدگاه طبیعتگرایي
محض منوچهري دامغاني اسووت و موالنا ،شوواعر عارف قرن هفتم که پیرنگ خیال او آمیزهاي از جهان بیني معنوي،
آموزه هاي قرآني ،اخالق عملي و منزهسوووازي هاي عرفان اسوووالمي اسوووت ،مورد توجه قرار ميگیرد .در نتیجه ،در
مقایسهاي تطبیقي با تحلیل دیدگاههاي متفاوتشان به طبیعت و اجزاء طبیعت مورد بررسي قرار ميگیرند.
درباره مو ضوع پژوهش حا ضر تاکنون اثر م ستقلي به ر شته تحریر در نیامده ا ست .هر چند که تحقیقات پراکنده و
جزیي در مورد دیوان منوچهري دامغاني و لزلیات موالنا انجام شده اما هیچ کدام مدون و جامع نبوده ا ست .مقالهاي
با عنوان «بررسي تصویر طبیعت در شعر منوچهري دامغاني و ابن خفاجه اندلسي» به قلم عليباقر طاهرينیا()1384
به رشته تحریر در آمده است .متلف در این پژوهش به مقایسه طبیعت در شعر این دو شاعر پرداخته است(طاهرينیا،
 .)143 :1384در مقالهاي دیگر با عنوان «بررسووي تطبیقي جایگاه طبیعت در اشووعار منوچهري دامغاني و ابن رومي»

توسط فیض اهللزاده و همكاران به رشته تحریر در آمده است .نگارندگان منوچهري را شاعري برجسته در پرداختن به
طبیعت و توصوویف آن ميدانند(فیضاهلل زاده و دیگران .)127 :1391 ،در تاریخ ادبیات ادوارد براون1و یا در تذکرهها
ا شاره اي به ت صویرگري او در مورد طبیعت شده ولي جزیي ا ست ،در مورد خلق ت صویرهاي سوررئالیستي در رابطه با
طبیعت در جهان بیني شاعرانه موالنا هم کار در خور تأمل ب سیار اندک ا ست و نگارنده شرح مب سوط این دو مقوله را
در تحقیق بر خود الزم دان سته ا ست .روش تحقیق و تحلیل دادههاي این پژوهش ،بر پایه م ستندات تاریخي ،علمي و
شعر و نگارگري ایر اني و بر پایه هر دو دیوان لزلیات شمس و منوچهري دامغاني ا ستوار ا ست .لذا پژوهش حا ضر به
روش توصوویفي و تحلیلي و با تكیه بر دادههاي کتابخانهاي به دنبال انجام یك بررسووي تطبیقي از طبیعت در اشووعار
منوچهري دامغاني و مولوي است.
نتیجهگیری
بيتردید هر هنرمند و شاعري تجربههایي دارد که نمادپردازي او نیز داراي سبك خا صي ا ست و همین شیوة ویژه
ا ست که نوع ت صاویر هر شاعرِ صاحب ا سلوب و صاحب شخ صیتي کم و بیش به خود او اخت صاص دارد و آن ها که
شخ صیت م ستقل شعري ندارند ،اللب از رهگذر اخذ و سرقت در خیالهاي شعري دیگران آثاري به وجود ميآورند.
در این رویارویي است که منوچهري به شاعر طبیعت معروف ميگردد و به تصویرپردازي نمادین از طبیعت ميپردازد
و موالنا ،اقلیمِ جان را در جغرافیاي شور و سرم ستي به جان بيقرار و شوریده ان سانها هدیه ميدهد و عا شقان را،
سلطان اقلیم خامو شي و شیدایي مي سازد .جلوههاي طبیعت در عنا صر چهارگانه ،نقوش گیاهي و حیواني در نگاهي
تطبیقي میان شعر منوچهري و موالنا داراي مشخصات ویژهاي هستند .مشخصاتي که در موارد مفهومي بدین ترتیب
ميتوانند برشمرده شوند :آب ،باد ،خاک و آتش در شعر منوچهري زیبایيهایي در حد واقعیت معمول خود را دارند و
به قول معروف آفاقي توصیف ميشوند و در خدمت مدح و مدیحهسرایي .در شعر موالنا باالخص لزلیاتش ،بیش از هر
چیز به طبایع انسوواني باز ميگردد .این دو شوواعر در تصووویرها و تشووبیههایي که از وصووف طبیعت بیان کردهاند،
شباهتهاي فراواني دارند که این شباهتها در بعضي از موضوعات چون :وصف عناصر چهارگانه و زمان نجومي بیشتر
است و در برخي از عناصر شباهتها اندک است .به طور کلي ،ارتباط انسان با طبیعت باوري است که از دیرباز تاکنون
منبع آفرینش آثار هنري از همچون شعر و نگارگري بوده ا ست .در این میان ،ميتوان رد پاي مفاهیم شعري این دو
شاعر را در نگارگري قرن چهارم و هفتم هجري م شاهده کرد که ت صاویر و صحنههاي بدیع و شگفتي که دربردارنده
این مفاهیم هستند در نگارگري این دورهها نمودار شده است .به عبارت دیگر ،ميتوان چنین بیان کرد که نمادگرایي
از طبیعت به عنوان یكي از شیوههاي بیان در شعر و نگارگري ایران یكي از مشخصههاي مهم هنر ایراني است و صور
خیال در دیوان این دو شاعر صرفا ت صویر سازي محض نبوده بلكه جنبه نمادین دا شته ا ست .لذا در یك کالم بر این
مفهوم که منوچهري شاعر تصاویر زمیني و موالنا عرصه گشاي تصاویر آسمان است ،ميتوان صحه گذاشت .همچنین،
به بیان کلي ،ابداع و اسووتفاده از عناصوور نمادین در نگارگري ایران قرون چهارم و هفتم هجري ،به صووورت مسووتقلي
نی ست بلكه روند تكاملي در صورت و محتوا و برا ساس شعر و ادب فار سي در این دوران پدیدار شده ا ست .بنابراین،
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برا ساس تحول فكري و اعتقادات هنرمند جایگاه طبیعت یا ان سان تعیین و م شخص مي شود ،گاهي طبیعت در پس
زمینه تصویر ،بيتوجه باقي مانده ،گاهي پویا و شكوفا ترسیم مي شود ،گویي نقشي خیالي است از بهشت .گاهي نیز،
انسان برتر از طبیعت است و تمام توجه به اوست و گاهي مانند نقشي از گل و گیاه در میان طبیعت جاي ميگیرد و
به همان اندازه که درختي پرشكوفه جلب نظر ميکند او هم خود نمایي ميکند.
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