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چكیده
زبانشناسی شناختی بهعنوان رویکردی معنابنیاد ،مجموعهای از نظریات را شامل میشود که
استعارة مفهومی و طرحوارة تصوّری ،از مهمترین آنهاست .طرحوارههای تصوّری ،ساختهای
مفهومیِ بنیادین و انتزاعی در ذهن هستند که براساس تجربیات و فعالیتهای بدنی در حین تعامل یا
مشاهدة جهان اطراف حاصل میشوند .پژوهش حاضر ،قصد دارد به روش توصیفی ،تحلیلی و
مقایسهای و برای آشنایی با نظام استعاری و فرهنگی «آب و آتش» ،به تحلیل شناختی طرحوارههای
تصوّری برگرفته از این دو عنصر متضاد در شش دفتر مثنوی معنوی و کلیات دیوان شمس بپردازد.
هدف این پژوهش دستیابی به شناخت ،از طریق کاربرد طرحوارههای حجمی ،حرکتی و قدرتی در
اشعار موالناست تا با بررسی کارکرد این طرحوارهها ،شناختی دقیقتر از شخصیت فردی و اجتماعی
این شاعر حاصل شود .مهمترین دستاوردهای این پژوهش عبارت است از اینکه این دو عنصر در
مفاهیم ادبی و کارکرد استعاری ،بهویژه مضامین عرفانی ،وقتی در طول یک بیت قرار میگیرند،
خاصیت فراطبیعی یافته ،به نوعی تضاد دیرینة عقل و عشق را به تصویر میکشند .تحلیل شناختی
طرحوارهها ،بیانگر شخصیت درونگرا ،شهودی ،احساسی و دریافتگر موالناست.

كلیدواژه :آب ،آتش ،اشعار موالنا ،طرحوارههای تصوّری ،زبانشناسی فرهنگی.
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مقدّمه
واژههای آب و آتش ،عالوه بر ماهیت ذاتی خود بهعنوان یکی از مظاهر واقعی در
تصویر شعری ،دربردارندة میراث فرهنگی هستند که ساختار اسطورهای و تمدّن
فرهنگها در آنها نمود دارد .شاید بتوان بسامد وقوع آب و آتش را در اشعار و
ادبیات ،در ریشههای فرهنگی و تاریخی این دو واژه دانست .نمود این دو واژه در
غزلیات موالنا نیز چشمگیر است .موالنا در  2111بیت از اشعار خود ،به عناصر اربعه
اشاره داشته و در  492بیت از آب و در  472بیت از آتش بهره جسته است .آگاهی
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

موالنا از امکانات لفظی و تأثیربخشی مظاهر طبیعت ،کاربرد این دو واژه را در قالب
آرایهها و صور بالغی ،بهویژه در خلق استعاره و طرحواره بهوضوح آشکار ساخته
است؛ استعارههایی که میتوان از آنها بهعنوان «استعارههای فرهنگی» یاد کرد و ردّ
پای آنها را در فرهنگ ،تاریخ و مذهب جست .نگاه غالب در اشعار موالنا ،برگرفته
از مضامین اسالمی و دینی است .اهمیت و ضرورت این پژوهش در آن است که
میتواند بیان کند تجربیات زیستی ،فیزیکی و بدنمند تا چه اندازه در پیدایش نظام
ذهنی شاعر نقش دارند و ثابت میکند رابطهای تنگاتنگ میان زبان ،تفکر و

مفهومسازی شاعر وجود دارد .بررسی استعارهها و طرحوارههای تصوّری 1مبتنی بر

«آب و آتش» با رویکرد شناختی نشان میدهد که تا چه اندازه روش یادشده ،قابلیت
عینی و ملموس ساختن مفاهیم انتزاعی را داراست.
در علوم شـناختی بـرای توجیـه مفهـومسـازیهـای زبـانی ،از طـرحوارههـا اسـتفاده
میشود .این طرحوارهها غالباً تصوّری هستند؛ یعنی براساس الگـوی شـناختی و مفـاهیم
بنیادین ذهن ما شکل میگیرند .دربارة استعارههای موجود در اشعار موالنـا بـا رویکـرد
سنّتی ،مطالبی ارزشمند به رشتة تحریر درآمده است؛ اما با توجه به نظریـة زبـانشناسـی
فرهنگی که نگاهی نو به استعاره و مفهومسازی ،بهویژه طـرحواره ایجـاد کـرده اسـت،
بررسی این ابزارها در سایة یافتههای نو ضروری مینماید .پرسـش محـوری ایـن اسـت
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که تا چه شعاعی و به کدام شیوه ،تفکر اسـتعاری در اشـعار عرفـانی مـیتوانـد در فهـم
فرهنگ و جامعه ،منشأ داشته و با آن مرتبط باشد؟ افکار انتزاعی تا چه میـزان و بـه چـه
صــورت بـا شــناخت مــا از جامعــه و فرهنــگ در ارتبــای هســتند؟ آیــا فهــم و خــوانش
طرحوارهها منجر به درک دنیای درون موالنا خواهد شد؟ پاسخ به این سـؤاالت ،مـا را
ملزم میدارد تا به مباحثی از دو رشتة گسترده ،یعنـی علـوم شـناختی و علـوم اجتمـاعی
بپردازیم و به دنبال آن ،مطالعة علومی چون روانشناسی شناختی ،زبانشناسـی شـناختی
و مردمشناسی نیز ضرورت مییابد .از آنجا که باید ردّ پای فرهنگ را در انسانشناسـی
و مردمشناسی جسـت ،تـاکنون نمـود اسـتعارههـای فرهنگـی در اشـعار ایرانـی ،بـهویژه
مضامین عرفـانی موالنـا ،از دیـدگاه زبـانشناسـی شـناختی -فرهنگـی مـورد بررسـی و
واکاوی قرار نگرفته اسـت .در ایـن زمینـه طـرحوارههـای تصـوّری ،بـهعنـوان یکـی از
مطرحترین موضوعات حوزة زبانشناسی شناختی – فرهنگی ،توجه فراوانی را به خـود
جلب کرده است .کاربرد نظریة معاصر طرحواره و استعاره ،فراگیر است و میتوان آن
را در انواع متون بررسی کرد.
در این جستار برآنیم تا با بررسی طرحوارههـای تصـوّری بـه روش شـناختی نشـان
دهیم که تا چه اندازه روش یادشده ،قابلیت عینی و ملموس سـاختن مفـاهیم انتزاعـی را
داراست.

چارچوب نظری
پــژوهش حاضــر در قالــب رویکردشــناختی – فرهنگــی بــوده ،نظریـة زبــانشناســی
فرهنگی شریفیان ،در سال  9622الگوی مورد استفاده در این پـژوهش اسـت .شـریفیان
در کتاب خود با عنوان زبانشناسی فرهنگی تـالش کـرده اسـت نقـش طـرحوارههـای
تصوّری را در روابط میانفرهنگی نشـان دهـد .چـارچوب نظـری ایـن کتـاب بـا علـوم
شناختی دیگر همچون روانشناسی ،انسانشناسی ،منطق ،عصبشناسی و علوم رایانهای
در ارتبای است .عالوه بر این ،مدل ارائهشده در این کتاب نیز از دسـتاورد چنـد حـوزة
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مربوی به زبانشناسی کاربردی ،مانند روابط میانفرهنگی و کاربردشناسـی بینـافرهنگی
بهره میگیرد .شناخت فرهنگی ،دربردارندة دانش فرهنگی است و بهنحوی تکوینی در
فرایند تعامل میان اعضای یک گروه فرهنگی در طول زمـان و مکـان شـکل میگیـرد.
شناخت فرهنگی که در مراحل مختلف تاریخ یک جامعة زبـانی بسـط یافتـه اسـت ،در
شکلگیری جنبههای مختلف زبان ،نقشی مهم ایفا مـیکنـد ،بـهنحوی کـه میتـوان ردّ
پــای آن را در کاربردهــای زبــانی روزمــرة گویشــوران مشــاهده کــرد .در ایــن مفهــوم
میتوان زبـان را جایگـاهی بـرای حفـن و نگهـداری شـناخت فرهنگـی و بـه اشـتراک
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

گذاشــتن شــناخت فرهنگــی در نظــر گرفــت .بــه عبــارت دیگــر ،زبــان در قالــب
مفهومسازیهای فرهنگی-زبانی ،نقش خود را هم بهعنوان مخزن حافظه و هـم ابـزاری
منعطف برای انتقال شـناخت فرهنگـی و مؤلفـههای آن ایفـا میکنـد (شـریفیان:9622 ،
 .)29یکی از پیامدهای طبیعـی رشـد رویکـردهـای میـانرشـتهای در مطالعـة شـناخت،
بازنگری و البته بسط مفهوم شناخت است (همـان .)22 :2322 ،رویکردهـای جدیـد بـر
این اساس استوار هسـتند کـه شـناخت ،فعـالیتی بدنمنـد و موقعیتمنـد اسـت و در آن،
قصدمندی ،نقش مهمی را ایفا میکند .سـاحت دیگـری کـه مفهـوم شـناخت بـدان راه
یافته ،بُعد فرهنگ است .مطالعة فرهنگ به دو دلیل عمده با علوم شناختی مرتبط است؛
اول آنکه بنمایة وجودی فرهنگ ،تجلیگاه توانایهای شناختی انسان و در عـین حـال
متأثر از آن است .شریفیان در کتاب خود ،مدلهای فرهنگـی را مفهـومسـازیهـایی در
نظر میگیرد که به شکل سلسلهمراتبی ،گرههای بـاالتر دانـش مفهـومی مـا را مشـخ
میکنند و شبکهای از طرحوارهها ،مقولهها و استعارهها را دربر مـیگیرنـد .بـرای ارائـة
نمونهای از این مدل میتوان به مدل فرهنگی «مرگ» نزد ایرانیها اشاره کرد .این مـدل
فرهنگی شامل مفهومسازیهایی مانند طرحوارة «رفتن بـه جهـان دیگـر» ،مقولـة «لبـاس
مشکی» و استعارة «مرگ بهمثابة سفر است» خواهد بود.
در ایــن پــژوهش ســعی شــده در تحلیــل اســتعارههــا و طــرحوارههــای تص ـوّری،
رویکردشناختی– فرهنگی نیز مورد بررسی قرار گیرد و به استعارههـا نـهفقـط بـهعنـوان
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آرایههای ادبی ،بلکه بهعنوان کلید شناخت ذهن و زمینههای تفکر شاعر در زبان توجـه
شود .استعارة مفهومی به معنای ادراک مفهوم عینی یک پدیده از حوزة «مبدأ» و انتقـال
آن به یک مفهوم ذهنی در حوزة «مقصد» است .به عناصر و عوامل پیونـد میـان ایـن دو
حوزه« ،نگاشت» میگویند .نگاشت یا انطباق میان دو حوزة مبـدأ و مقصـد ،بـه کمـک
طرحوارههای تصوّری انجام میگیرد که جانسون 1در کتاب بـدن در ذهـن ،بـه شـکلی
گسترده به آن پرداخت.

طرحوارة حجمی ،2از بودنِ مفهومی ،درونِ مفهومی دیگر سخن میگوید،

طرحوارة حرکتی برای مفاهیم ،حرکت ،مسیر ،مبدأ و مقصد در نظر میگیرد و
طرحوارة قدرتی برای بیان موانع و مشکالت مسیر حرکت ،کاربرد دارد.

پیشینة پژوهش
در بررسی استعاره در اشعار موالنا با رویکـرد سـنّتی ،مطالـب ارزشـمندی بـه رشـته
تحریر درآمده؛ اما در زمینة زبانشناسی فرهنگی و بررسی طرحوارههـای تصـوّری ،در
ادبیات فارسی مطالعاتی اندک انجام شده است .با توجـه بـه اینکـه نظریـة زبـانشناسـی
فرهنگی ،نگاهی ویژه به استعاره و مفهومسازی ایجاد کرده است ،بررسـی ایـن ابزارهـا
در سایة یافتههای نو ضروری مینماید .از آنجـا کـه بایـد ردّ پـای فرهنـگ را در علـوم
انسانشناسی و روانشناسـی جسـت ،تـاکنون نمـود طـرحوارههـای تصـوّری در اشـعار
فارسی ،بهویژه مضامین عرفانی موالنا از دیدگاه زبانشناسی شناختی -فرهنگـی ،کمتـر
مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.
ایرانزاده و عرش اکمل ( )2327در مقالهای با عنوان «پدیدارشناسی تصـویر آتـش

در اشعار اخوان ثالث با تکیه بر آرای گاستون باشالر »3بـه پدیدارشناسـی عنصـر آتـش
پرداخته ،با تکیه بر اندیشههای باشـالر ،آتـش و مفـاهیم مـرتبط بـا آن را در تصـاویر و
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3. Gaston Bachelard
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تعابیر شعری ،مورد بررسی قرار دادهاند .عنصر آب و آنچـه در حـوزة داللتـی آن قـرار
دارد ،حضوری ویژه در کنار عنصر آتش داشته ،نشان میدهـد آتـش در شـعر اخـوان،
میل به برودت و سردی دارد.
سیدمهدی زرقانی و همکاران ( )2329در مقالهای با عنوان «تطوّر استعارة عشق از
سنایی تا موالنا» ،طرز تلقی سنایی ،عطار و موالنا را بهعنوان سه نقطة عطف در تاریخ
شعر عرفانی ،از دیدگاه مفهوم کلیدی عشق ،مورد بررسی قرار داده و خط سیر کلی
تحوّل در تفکر عرفانی را ترسیم کردهاند .مبنای نظری این مقاله ،نظریة استعارههای
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

شناختی است.
محمدی آسیابادی و همکاران ( )2322در مقالة «طـرحوارههـای حجمـی و کـاربرد
آن در بیان تجارب عرفانی» ،به بررسـی طـرحوارههـای انتزاعـی از احجـام فیزیکـی در
قالب مفاهیم و تجربـههـای عرفـانی اشـاره کردهانـد .از جملـه سـاختهـا و فراینـدهای
مفهومی که معنیشناسان شناختی به آن پرداختهاند ،طرحوارههای تصویری یا فضـاهای
ذهنی است .طرحوارههای تصـویری ،سـطحی ابتـداییتـر از سـاخت شـناختی زیربنـای
اســتعارهانــد کــه امکــان ارتبــای میــان تجربیــات فیزیکــی مــا را بــا حــوزههــای شــناختی
پیچیدهتری فراهم میکنند .از جمله مبـاحثی کـه در ایـن پـژوهش بـر مبنـای طـرحوارة
حجمی مورد بررسی قرار گرفتهاند ،موارد مربوی به آیة نور ،کلمة توحیـد ،اطـوار دل،
اقلیم هشتم و شهرهای زمرّدین آن و دریا است.
راسخ مهند ( )2322در کتاب خود ،درآمدی بر زبانشناسی شناختی که حاصل ده
سال مطالعة مؤلف در این زمینه است ،اثری مقدماتی برای معرفی اصول و مفاهیم
مطرح در زبانشناسی شناختی مطرح میکند .در این کتاب ،به مباحثی چون مفاهیم
بنیادی زبانشناسی شناختی با مقایسه دو رهیافت صورتگرایی و نقشگرایی،
خاستگاه زبانشناسی شناختی ،جنبههای مختلف معنیشناسی شناختی و معرفی
رویکردهای شناختی به مطالعة دستور (صرف و نحو) پرداخته است.
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عبــدی مکونــد و مرداســی ســردارآبادی ( )2312در مقالـة «آتــش در آثــار منظــوم
موالنا» ،به کارکردهای آتش در قالب تلمیح ،تمثیل ،اسـتعاره ،نمـاد و مجـاز در مثنـوی
معنوی و دیوان شمس اشاره کرده و پراکندگی و بسامد وقوع این واژه را مورد بررسی
قرار دادهاند .صرفنظر از آتش بهعنوان یک عنصر ،آتش عشق ،باالترین بسـامد را در
مثنوی و دیوان شمس داشته اسـت کـه بـه نـوعی اندیشـة عرفـانی موالنـا را بـه تصـویر
میکشد.
این پژوهشها بیشتر بر دادههای زبانی تمرکز کردهاند و جـای خـالی آن در حـوزة
زبــانشناســی احســاس مــیشــود .خــأ موجــود در بیشــتر ایــن پــژوهشهــا بررســی
مفهومسازیهایی است که در شکلگیری طرحوارههای تصوّری ،چون طـرحوارههـای
حجمــی ،قــدرتی ،حرکتــی و همچنــین اســتعارههــای فرهنگــی نقــش دارنــد .پــیشتــر
زبانشناسان فرهنگی در مطالعات خود به رابطة میان زبان و فرهنگ تأکیـد مـیکردنـد؛
ولی امروزه محققان در این رشته غالباً پایههای فرهنگی مفهومسازیهـایی را بررسـی و
مطالعه میکنند که در زبان ،رمزگذاری میشوند .این موضوع در پژوهشهـای پیشـین
تا حدودی مغفول مانده و شخصیت فردی و اجتمـاعی موالنـا از دیـدگاه زبـانشناسـی
فرهنگی ،مورد بررسی و واکاوی قرار نگرفته است.

طرحوارههای تصوّری
یکی از مفاهیم اساسی زبانشناسی شناختی که نخستین بار بهوسیلة مـارک جانسـون
معرفی شد ،مفهوم طرحوارة تصوّری است که در کتابهای معنیشناسی شناختی ،گـاه
با عناوین مستقل مطرح شده است؛ اما میتوان آن را زیرمجموعة استعارة مفهومی و در
واقع ،بررسی حوزة مبدأ در استعارة مفهومی دانست .به عقیدة لیکـاف 1طـرحوارههـای

تصوّری میتوانند بـهعنـوان حوزههـای مبـدأ در نگاشـتهای اسـتعاری بـه کـار رونـد.
طرحوارههای تصوّری ،ریشه در درک جسمیشدة ما دارند و عینیاند .ما با بهرهگیـری
1. Lakoff
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از این طرحوارههای عینی میتوانیم دربـارة حوزههـای انتزاعـی صـحبت کنـیم (راسـخ
مهند .)42 :2326 ،به عبارت دیگر ،همـة مـا در زنـدگی روزمـره براسـاس فعالیتهـا و
تجربههای شخصی ،ساختهای مفهومی بنیادینی را در ذهن خود پدیـد مـیآوریم کـه
برای اندیشیدن دربارة موضوعات انتزاعیتر به کار میروند .طبق نظر مارک جانسـون،
طرحوارههای تصوّری به انواع طرحوارة حجمی ،طرحوارة حرکتی و طرحوارة قدرتی
تقسیم مـیشـوند (صـفوی .)02-01 :2319 ،بـا بررسـی عناصـر آب و آتـش در اشـعار
موالنــا ،ترکیــبهــای اضــافی و وصــفی متعــددی اســتخرا شــد .در ادامــه ،بــه تحلیــل
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

استعارههایی همچون آتش دل ،آتش غم ،آتش سودا ،آتـش خیـال ،آب چشـم و آب
دیده خواهیم پرداخت که با طرحوارههای تصوّری تبیین میشوند.

طرحوارة حجمی
طرحوارة حجمی یا طرحوارة ظـرف و مظـروف ،در اثـر تجربـة فیزیکـی انسـان از
حجم به وجود میآید .مواجهة ما با احجام مختلف ،یکی از فراگیرتـرین ویژگـیهـای
تجربة بدنی ماست .ما بدن خـود را بـهعنوان ظرفـی سـهبعـدی مـیشناسـیم کـه در آن،
چیزهای معینی مانند آب یا غذا قرار میدهـیم .در اطـراف خـود ،ظـرفهـای فیزیکـی
متعدد و پدیدههایی را که به نحوی ما را احاطه میکنند ،تجربه میکنیم .مـیتـوانیم در
داخل یا خار یک اتاق ،وسایل نقلیه یـا فضـاهای بـیشـماری از ایـن نـوع باشـیم کـه
میتوان برای آنها مرزی قائـل شـد .بـا اشـیای مختلفـی برخـورد داریـم و آنهـا را در
ظرفهای مختلف ،مانند فنجان ،جعبه ،کیف و ...قرار میدهیم.
به اعتقاد جانسون ،پایة تجربـی بـرای تشـخی

موفقیـت درون -بیـرون یـا داخـل-

خار  ،مرزدار بودن آن است؛ به این معنا که بـر مبنـای آن ،چیـزی مـیتوانـد یـا درون
ظرف قرار بگیرد یا خار از آن (جانسون.)93-99 :2217 ،
طرحوارة حجمی در اشعار موالنا کاربرد بسیاری دارد .بعضی از واژگـان و مفـاهیم
مثل سر ،چشم ،دل ،من ،تو و عشق ،در حوزة طرحوارة حجمی در اشـعار موالنـا بیشـتر
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به چشم میخورد .سر ،چشم و دل به این دلیل که هر سـه عضـو بـدن و ابـزار شـناخت
محسوب میشوند ،برای بررسی انتخاب شدند.

طرحوارة حجمیِ «سر»
سر در اشعار موالنا دارای حجم تصویر شده است .مظروفهای سر در اشعار موالنا
با واژههایی چون سودا ،شور ،آشفتگی ،خیال وصل ،آشوب و فتنـههـا ،نشـان معشـوق،
خود معشوق و آتش هجر بیان شده است.
در گل بمانده پای دل جان میدهم چه جای دل /وز آتش سودای دل ای وای دل
ای وای دل (کلیات شمس ،غزل.)2
به میان حبس ناگه قمری مرا قرین شد/که فکند در دماغم هوسش هزار سودا
(کلیات شمس ،غزل)202
هست عشقش آتشی اشکالسوز /هر خیالی را بروبد نور روز (مثنوی ،دفتر اول:
بخش )20
نقش خوبت در میان جان ما/آتش و شور افکند وانگه چه شور (دیوان شمس،
غزل )921
در تمام ابیاتی که ذکر شد ،سر ،ظرف مشترک محسوب میشود و عشـق بـهعنـوان
مظروف سر ،با واژگان مختلفی بیان شده اسـت .تفـاوت در مظـروفهـا مبنـای تحلیـل
تفاوتها قرار گرفته است .در این قسمت ،شباهتها با عنوان «انتقاد اجتمـاعی در بسـتر
عشق» و «مرز ممنوعة عشق» و تفاوتها با عنوان «عشق رفاقتی و عشـق پرشـور» مطـرح
میشود.

انتقاد اجتماعی در بستر عشق
در اشعار موالنا ،سر به جای آنکه ظرفی برای افکار و عقاید گوینـده باشـد ،حـاوی
عشق است .این موضوع ،یادآور داستان کینة دیرینة عقل و عشق در پهنـة ادب فارسـی
است و یکی از بنمایههای فکری این شاعر را تشکیل میدهـد و بـیشـک برخاسـته از
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تفکرات رایج زمانه است .در عصر این شاعر و کمی قبل و بعـد از آن ،کمتـر شـاعر یـا
عارفی میتوان یافت که به اختالف و ستیز عقل و عشق نپرداخته و خود به داوری میان
ایندو ننشسته باشد.
طرحوارة حجمیِ «سر» در اشعار موالنا صرفنظر از روساخت که غالب ًا ظرفِ عشق
قرار میگیرد ،در بررسی ژرفساختی نیز عشق ،بعد از پیروزی بر عقل ،سر و
کارکردهای آن را تحت فرمانروایی خود درمیآورد .به عبارت دیگر ،دل در اشعار
موالنا نهتنها قلمرو عقل را اشغال میکند ،بلکه خود کار سر ،یعنی تعقّل ،اندیشه و
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

ذخیرة علم و دانش را نیز انجام میدهد.
دل من شد حجاب دل نظرم پرده نظر/گفتم ای دوست غیر تو اگـرم هسـت جـان و
سر (کلیات شمس ،غزل )2270

مرز ممنوعة عشق
یکی از کارکردهای ظرف سر برای مظروف عشق« ،اختفا» است .از ایـن رو« ،دل»
و «سر» بیش از دیگر اعضای بدن ،ظرف عشق واقع شـدهانـد .عشـق بایـد پنهـان بمانـد؛
چون عشق تجربهای آستانهای است و مرز ممنوعهای را به تصویر مـیکشـد کـه تـالش
برای عبور از آن ،همواره با تنبیـه همـراه اسـت؛ تنبیهـاتی چـون مـرگ ،از دسـت دادن
اعتبار اجتماعی ،جدایی و جنون.
آتشی از تو در دهان دارم /لیک صد مهر بر زبان دارم
دو جهــان را کنــد یکــی لقمــه  /شــعلههــایی کــه در نهــان دارم (کلیــات شــمس،
غزل.)2742
مهمترین کارکرد ظرف سر برای مظروف عشق« ،تداعی عملکرد» اسـت .مظـروف
«دست» را با زور و اجبار میتوان وارد و خار کرد؛ امـا دربـارة سـر و دل ایـن امکـان
وجود ندارد .بنابراین ،مظروف سر بودن ،عشق را اختیاری و غیر قابل دسترسـی معرفـی
میکند .مفهوم عشق در تجربة زندگی بـه طـور کامـل قابـل دسترسـی نیسـت و از ایـن
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لحاظ ،مانند خواب دیدن است؛ چون خواب هـم ماننـد عشـق بـه طـور کامـل توانـایی
تجربه شدن را ندارد .به عبارت دیگر ،آنچه در خواب میبینیم ،همزمان هست و نیست
و بازنمایی آن در قالب روایت ،هرگز کیفیت تجربـة خـواب را بـه طـور کامـل منتقـل
نمیکند.

عشق رفاقتی -عشق پرشور
در ایــن قســمت ،ماهیــت روانشــناختی عشــق مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت .در
روانشناسی ،عشق بهعنوان یک هیجان اساسی و مثبت معرفی میشود کـه چنـد نظریـه
دربارة آن وجود دارد .استرنبرگ ،)2210( 1نظریة مثلث عشق را مطرح مـیکنـد .او در
این نظریه ،سه مؤلفة «صمیمیت»« ،میل و شور» و «تعهّد و تصمیم» را برای عشق در نظـر
میگیرد و به دو گروه عشق رفاقتی و عشـق پرشـور تقسـیم مـیکنـد .ایـن طبقـهبنـدی،
بهعنوان یک مفهومسـازی معتبـر از عشـق ،بـدون توجـه بـه سـن ،جـنس و فرهنـگ در
تحقیقات گستردهای پذیرفته شده است.
عشق پرشور ،هیجان پرحرارتی است کـه تمایـل شـدید و مـدتدار بـرای پیونـد بـا
دیگری را شامل میشود؛ اما عشق رفاقتی ،دربرگیرندة احساس دلبستگی عمیـق ،تعهّـد
و صمیمیت است .شدت هیجانی عشق رفاقتی ،کمتـر اسـت .ایـن نـوع عشـق ،احسـاس
گرم عاطفه و مهربانی را شامل میشود کـه فـرد نسـبت بـه دیگـران احسـاس مـیکنـد.
مفهوم عشق بهعنوان مظروف سر در سخن موالنا با واژگان متفاوتی بیان شده است کـه
تحلیل آنها عشق پرشور و تا حدودی ،عشق رفاقتی را در موالنا نشان میدهد.

طرحوارة حجمیِ چشم
یکی از اعضای بدن که در فرهنگهای مختلف بـهطـور گسـترده در مفهـومسـازی
انســانهــا بــه کــار مــیرود« ،چشــم» اســت (شــریفیان .)223 :2322 ،در اصــطالحات و
1. Sternberg
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مثلهای فارسی نیز چشم ،جایگاهی ویژه دارد .غالباً چشم بهعنوان ظرف در نظر گرفتـه
میشود که مفاهیم انتزاعی را در خود جای میدهـد .بـهعنـوان نمونـه ،مفهـوم انتزاعـی
«دوســت داشــتن» را مــیتــوان ذکــر کــرد کــه بــه منزل ـة داشــتن جایگــاهی در چشــم،
مفهومسازی میشود .در مقابل« ،از دست دادن محبـت و نگـرش مثبـت» بـا عبـارت «از
چشم افتادن» بیان میشود (همان.)220-224 :

چشم عاشق در شعر موالنا
چشم عاشق ،نقشی مهم در عشق ،بازی میکند .در اهمیت آن همین بـس کـه اگـر
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

این ظرف به همراه مظروف غمّاز آن ،یعنی اشـک یـا آب دیـده وجـود نداشـته باشـد،
عاشق بودنِ عاشق مکتوم میماند .عالوه بر پردهدری ،جلب توجه و ترحّم معشـوق نیـز
وظیفة چشم اشکریز است .از آنجا که از اشک بـهعنـوان آب دیـده در برخـی ابیـات
موالنا بهره گرفته شده است ،مظروف بودن چشم نمود مییابد.
جزغمزه چشم شه جز غصه خشـم شـه /واک کـه نیندیشـد هـر زنـده کـه جـان دارد
(کلیات شمس ،غزل .)063
خون شدم جوشیده در رگهـای عشـق /در دو چشـم عاشـقانش نـم شـدم (همـان،
غزل.)2002
چه مایه رنج کشیدم ز یار تا این کار /بر آب دیده و خون جگر گرفت قرار
هزار آتش و دود و غم است و نامش عشـق /هـزار درد و دریـو و بـال و نـامش یـار
(همان ،غزل .)2231
اگر بگوییم این چند بیت بر محور چشم میگـردد ،اغـراق نکـردهایـم .هـم زیبـایی
معشوق در چشمان مست او جلوهگر شده ،هم آتش خشونت او در چشم نمود مییابد.
گر رانده آن منظرم بستهست از او چشم ترم /من در جحیم اولیترم جنت نشاید مـر
مرا (همان ،غزل.)3
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چون خون نخسپد خسروا چشمم کجا خسپد مها/کز چشم من دریای خون جوشان
شد از جور و جفا (همان ،غزل.)92
حجم چشم عاشق در اشعارموالنا ،عرصة رقابـت معشـوق و غیـر معشـوق اسـت .در
این رقابت ،معشوق برتری مییابد و دیگر مظروفها از حجـم چشـم کنـار گذاشـته یـا
بیرون رانده میشوند.
دانی که کجا جویی ما را بـه گـه جسـتن /در گـردش چشـم او آن نـرگس آبسـتن
(همان ،غزل .)2173
در نگاهی تکمیلی به ابیات باال میتوان گفت که اگرچه آب و آتش مربوی بـه دو
جهان متفاوت هستند ،هر دو در خدمت یک مفهوم متعـالی قـرار دارنـد .آتـش مفهـوم
انتزاعی عشق و آب مفهوم حسی آن را تصویر میکند.

طرحوارة حجمی مرتبط با واژة «دل»
بررسی واژههای آب و آتـش در اشـعار موالنـا کـه جنبـههـای عرفـانی و احساسـی
قلمرو عشق ،غم و هجران را به تصویر مـیکشـد ،بـا طـرحواره تصـوّری و حجمـی دل
تبیین میشود .از این رو ،بهراحتی میتوان توجیه کرد که چگونه یک عضـو از بـدن بـا
توجه به قلمروهای مختلف ،مفهومسازی میشود.
ای دل ار آب کوثرت باید /آتش عشق را تو کوثر گیر (همان ،غزل .)2202
«دل» مرکز ثقل تمام عناصر درونی و بیرونی در شـعر عارفانـه و عاشـقانه اسـت .در
معنی لغوی خود مترادف با «قلب» است؛ با این تفاوت که قلب هم در مفهـوم جسـمانی
و هم در مفهوم غیرجسمانی به کار میرود؛ اما دل فقط در معنی غیرجسمانی و بهعنوان
مرکز حیات معنوی کاربرد دارد.
دفتر صوفی سواد و حرف نیست /جز دل اسپید همچون برف نیسـت (مثنـوی ،دفتـر
دوم.)206،
تا آتش و آب عشق بشناختهام /در آتش دل چو آب بگداختهام
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مانند رباب دل بپرداختهام /تا زخمه زخـم عشـق خـوش سـاختهام (دیـوان شـمس،
رباعی .)2212
موالنا معتقد است دل تا زمانی که آتش بالقوهاش با افـروزة عشـق شـعلهور نگشـته،
خام و ناق

است .وقتی آتش دل فعـال شـد ،دل را سـوزانده ،بـوی خـوش ابـدیت را

عودسان منتشر میکند .همانگونـه کـه پروانـه گـرد شـمع مـیگـردد و از سـوختن در
شعلههای شمع به خشنودی و شادی میرسد ،عاشق نیز از آتش فـروزان عشـق پروایـی
ندارد.
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

بسوز ای دل که تا خامی نیاید بوی دل از تو/کجا دیدی که بی آتش کسی را بـوی
عود آمد (کلیات شمس ،غزل )472
گر آتش دل نیست پس این دود چراست /ور عود نسوخت بوی این عود چراست
این بودن من عاشق و نابود چراست /پروانه ز سوز شمع خشـنود چراسـت (کلیـات
شمس ،غزل )376
کسی که راه دل را میرود و دلـش در عشـق یـار ازلـی از قفـس سـینهاش پـر زده،
همچون پروانه پیرامون شمع جلوههای الهی میچرخد؛ چـه دل عاشـق از جـنس آتـش
است و سوختن در شعلة شمع جمال معشوق ،آرزوی اوست ،آنگونه که تن از خـاک
است ،به جنس خـود گـرایش دارد و اسـیر زمـین اسـت ،دل نیـز آتـشسـان دور شـمع
محبوب آسمانی پرّان است:
همره پروانه شود دلشده  /گردد بر گرد سر شمعها (کلیات شمس ،غزل )906
بنابراین ،در ابیات مختلف ،گاه آتش ،ظرفی است کـه دل در آن قـرار مـیگیـرد و
گاه دل ،ظرفی است که آتش در آن وجود دارد .در هـر دو مـورد ،آتـش حـوزة مبـدأ
برای مفهوم عشق و غم محسوب میشود.

تحلیل شناختی طرحوارههای حجمی در اشعار موالنا
از دیدگاه شناختی ،جهان متن منتج از کاربرد بخشی از دانش پیشزمینهای
مخاطب به نام طرحوارههاست که به تفسیر متن میانجامد .این طرحوارهها متشکل از
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تجربیات ،باورها ،دانش و آرزوهایی هستند که با الگوهای زبانی بیان میشوند و ریشه
در وجود مادی انسان دارند .درواقع هرکس نگاه خاص خود را به جهان از خالل این
الگوهای زبانی ارائه میدهد.
حضور انسان در پهنة بیکران هستی ،تنها به مدد زبان است .در پرتو این نـور اسـت
که هر آنچه را بـوده اسـت ،هسـت و خواهـد بـود ،درمـییابـد و جهـانمـدار مـیشـود
(آشوری)0-4 :2377 ،؛ بنابراین« ،زبان»« ،انسان» و «جهان» ،سهگانهای جدانشدنیانـد و
ما میخواهیم از طریق زبان به نگرش یـک انسـان بـزرگ نسـبت بـه جهـان پـی ببـریم.
هدف این پژوهش ،دستیابی به شناخت از طریق کاربرد طرحوارههاست .هرجا شناخت
انسان مطرح باشد ،پای علم روانشناسی ،بهویژه در این مـورد ،روانشناسـی شخصـیت
به میان کشیده میشود .در ایـن قسـمت ،بـرای تحلیـل شخصـیت موالنـا از سـنخنمـای

شخصیت مایزر-بریگز )2214( 1کمـک گرفتـه شـد .ایـن سـنخنمـا ،براسـاس دیـدگاه
یونگ 2شکل گرفته است و در آن ،چهار پرسش دربارة شخصیت مطرح میشود:

 .1افراد توجه خود را بـه چـه چیـزی متمرکـز مـیکننـد و انـرژی خـود را از کجـا
میگیرند؟ (درونگرا – برونگرا)
(حسـی –
 .2افراد به طـور طبیعـی بـه چـه نـوع اطالعـاتی عالقـه نشـان مـیدهنـد؟ ّ
شهودی)
 .3افراد چگونه تصمیم میگیرند؟ (متفکر  -احساسی)
 .4افــراد دوســت دارنــد دنیــای پیرامــون خــود را چگونــه ســازماندهــی کننــد؟
(قضاوتگر– دریافتگر)
برونگرایی و درونگرایی :برونگراها دیگریمحور هستند؛ یعنـی انـرژی خـود را
از افراد و اشیای بیرون از خود میگیرند و انرژی خویش را نیز به جهت بیرونی هدایت
میکنند؛ امـا درونگراهـا از تنهـایی ،خلـوت و توجـه بـه دنیـای درونـیِ خـود ،انـرژی
میگیرند.
1. Myers-Briggs
2. Carl Gustav Jung
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حسـی« ،چــه هســت» مهــم اســت و بــرای
حسـی و شــهودی :بــرای شخصــیتهــای ّ
ّ
شخصیتهای شهودی« ،چه میتواند باشد» .حسّیها بـه حـواس پـنجگانـة خـود توجـه
دارنــد و مــیخواهنــد اطالعاتشــان از جهــان را از آن بگیرن ـد .آنــان بــه لحظ ـة اکنــون
میاندیشند و شرایط کنونی برایشان از آینده مهمتر اسـت .آنـان در دنیـایی از واقعیـت
زندگی میکنند .شهودیها به مفاهیمی که میتوانند باشند یا میتوانستند باشـند ،عالقـة
زیادی دارند .آنها بهخوبی از آنچه تصور میکنند ،آگاه هستند .احتمـاالت ،حـدس و
گمان برای آنها جذّاب است .آنها به این فکر میکنند که «چه میشد اگر.»...
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

متفکر و احساسی :متفکرهـا تصـمیمات خـود را براسـاس تفکـر عقالنـی و منطقـی
میگیرند و معموالً تمایل دارند در برابر وقایع ،بیغرض و عینی عمـل کننـد .عالقـهای
خاص به ایدهها و دالیل دارند .برای آنان احساسات در درجـة دوم اهمیـت قـرار دارد.
احساسیها تصمیماتشان را براساس احساس خود میگیرند .دیدگاه آنان معموالً ذهنـی
و وابسته به خودبوده ،برای آنها عواطف ،مهمتر از استدالل است.
قضاوتگر و دریافتگر :قضاوتگرها دوست دارند بـه شـکل سـازمانیافتـهتـر زنـدگی
کنند .آنها تصمیمگیری و کنترل کارها و دیگـران را دوسـت دارنـد؛ امـا دریافتگرهـا
انعطافپذیرند و نگرش دریافتکننده داشته ،دوست دارند به جای کنترل زنـدگی ،آن
را درک کنند (زارع و همکاران.)21-24 :2329 ،
به نظر میرسد این ابعاد چهارگانة شخصیت مایزر -بریگز را مـیتـوان دربـارة نـوع
حسـی یـا
نگاه موالنا بهکار برد .نگاه انسان به پدیدهها میتواند درونگرا یا بـرونگـراّ ،
شهودی ،متفکر یا احساسی و قضاوتگر یا دریافتگر باشد.
موالنا بیشتر ،از واژة چشم به جای «نظـر» اسـتفاده کـرده اسـت و چشـم را معشـوق
مینامد.
منم که در نظرم خوار گشت جان و جهان /بدان جهـان و بـدان جـان بـیغبـار روم
(دیوان شمس ،غزل.)2797
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با بررسی و تحلیل چشـم و واژگـان مـرتبط بـا آن ،در مـواردی کـه ماننـد ظـرف و
دارای حجم فرض شدهاند ،این نتایج به دست آمد کـه چشـم در اشـعار موالنـا ،ظـرف
معشوق و اشک واقع شده و در واقع برای بیان دو مفهوم انتزاعی عشق و غم بهکار رفته
اســت.کاربردهای طــرحوارة حجمــی مربــوی بــه چشــم ،بــا وجــود شــباهت ظــاهری،
تفاوتهایی نیز با هم دارند .از جملة این تفاوتها عبـارت اسـت از کـاربرد بیشـتر واژة
چشم به جای نظر ،یعنی نگاه معطوف به درون در اشعار موالنا.
واژة نظر در اشعار موالنا ،در مقایسه با واژههایی چون عشق ،چشـم ،خشـم ،هـوس،
غم و ...از بسامد باالیی برخوردار نیست؛ هرچند بخشی از جهانبینی شـاعرانة موالنـا را
در خود منعکس کرده است .واژگان و تصاویر شعری حتی اگر هممعنی باشند ،بـاز «از
لحاظ قدرت تأثیر و قلمرو تداعی و تفسیرپذیری با هم یکسان نیستند .بعضی از واژههـا
قدرت القایی ویژهای دارند» (فتوحی .)46 :2312 ،چشم در اشعار موالنـا ظـرف اشـک
واقع شده که بیانگر غم و اندوه عاشقانه است .البته آب چشم و آب دیده ،بسامدی بـاال
در اشعار موالنا ندارد و به نوعی ماجرای دل را با آتش درون مفهومسازی میکنـد کـه
این امر ،اثباتی است بر این نکته که موالنا نگاهی درونگرا دارد.
مضمونسازیها دربارة اشک هم در شعر این شـاعر شـباهتهـای زیـادی دارد کـه
برآمده از سنّت شعر فارسی است که در آن بهخاطر جنبة تراژیـک عشـق ،بـه گریسـتن
عاشق توجهی ویژه شده است .از ورای واژگان و تصویرسازیهای موالنا دربارة گریـه
میتوان به نگاه غمپرست وی پی بـرد .از آنجـا کـه او غـم و عشـق را دو یـار دیرینـه و
پــرآب بــودن چشــم را بــرای آن اولــی میدانــد ،شــاید بتــوان بــه روحی ـة احساســی و
درونگرای موالنا پی برد .نگاه موالنـا متوجـه دنیـای درون شخصـی (انفسـی) اسـت و
مظروف چشم معشوق در سخن وی ناپیداست و غیبت معشوق در حجم چشـم عاشـق،
به طور مستقیم بیان شده است.
دانی چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشقان /زیرا که آن مه بیشـتر در ابرهـا پنهـان
شود (کلیات شمس ،غزل .)430
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گر راندة آن منظرم بستهست از او چشم ترم /من در جحیم اولیترم جنّت نشاید مـر
مرا (دیوان شمس ،غزل.)3
در ادبیات فارسی ،دل ،مظهر درک شهودی و چشم ،نمایندة حواس ظـاهری اسـت
و پرکاربردترین ابزار حسی برای درک واقعیـت محسـوب مـیشـود .در ابیـات موالنـا
چشم و مظروفهایش کمتر از دل و مظروفهایش به کار رفته است .این نـوع ادراک
با شخصیت شهودی تناسب دارد.
حسّیها به روش مستقیم ارتبای برقرار کرده ،از زبان بهعنوان ابزار استفاده میکننـد
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

تا افکار را به مؤثرترین شکل انتقال دهند .آنها معتقدند زبان باید منظورشان را برسـاند
و منظورشان باید همانی باشد کـه گفتـه مـیشـود؛ امـا شـهودیهـا بـه روش پیچیـده و
غیرمستقیم ارتبای برقرار میکنند؛ نگـاهی باریـکبینانـه بـه زبـان دارنـد و از اسـتعاره و
کنایه بیشتر بهره میبرند (تیگر.)229-222 :2326 ،
دلتنگ همیدانند کان جای که انصاف است/صد دل به فدا باید آن جان بقایی را
دل نیست کم از آهن آهن نه که میداند /آن سنگ کـه پیـدا شـد پـوالد ربـایی را
(دیوان شمس ،غزل.)77
مفهوم عشق نیز بهعنوان مظروف سر در سخن موالنا با واژگانی چون سـودا ،شـور،
آشفتگی ،خیال وصل ،آشوب و فتنهها ،نشان معشوق و خود معشوق بیان شده است که
تحلیل آنها عشق پرشور و تا حدودی عشق رفاقتی را در وجود موالنا نشان میدهد.
خستگی موالنا از غم عشق و دور بودن معشوق از حجم نگـاه ،بـا آن همـه ارزش و
اعتباری که معشوق دارد ،منطقی به نظر نمیرسد و بیانگر نگاه احساسی اوست:
تویی جان من و بی جان ندانم زیست من باری /تویی چشم من و بی تو ندارم دیده بینـا
(همان ،غزل .)02
موالنا در بیشتر ابیات سعی میکند ارتباطـات و معـانی پوشـیده و ضـمنی را مطـرح
کند و در برخی ابیات ،چشم را در معنای انتظار به کار میبرد؛ بـهویـژه انتظـار توجـه و
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توقـع از جانـب معشـوق کـه معنـی ضــمنی انتظـار ،یعنـی دریـافتگری را القـا مـیکنــد.
دریافتگرها به نتیجه قائل نبوده ،مسیر برایشان در اولویت است.
ز انتظارم دیده و دل بر ره است /زین غمم آزاد کن ،گر وقت هست (مثنوی ،دفتر
اول.)92 :
ابیات مربوی به طرحوارههای چشم و دل نیز این ظرفیت را دارد که در قالب عشـق
رفاقتی و عشق پرشور مورد تحلیل قرارگیرد؛ مثالً متعدد بودن مظروف چشم مـیتوانـد
دال بر عشق پایدار موالنا باشد .شخصیت درونگرا ،شهودی ،احساسـی و دریـافتگر بـا
رویکرد انفسی موالنا مناسب است.
طرحوارههای حجمی مرتبط با سه عضو بدن ،یعنی سر ،چشـم و دل در ایـن بخـش
مطرح شد و براساس آن ،تحلیلی شناختی از شخصیت موالنا ارائه گردید .از آنجـا کـه
پای شناخت شخصیت انسان در میان است و انسان جنبههـای مختلـف و گـاه متضـادی
دارد ،طبع ـاً مطالــب مربــوی بــه آن هــم متنــوع اســت و بــه حــوزههــای مختلفــی چــون
روانشناسی ،جامعهشناسی ،سیاست و ...مربوی میشود .بنابراین ،گستردگی مطالـب تـا
حدی قابل توجیه است و با نگاهی عمیقتر مـیتـوان دریافـت کـه مطالـب مطـرحشـده
مؤیّد و مکمّل یکدیگرند.

طرحوارة حركتی
طرحوارة حرکتی ،مفهوم حرکت در محیط انتزاعی را مورد بحث قرار میدهد.
انسان به دلیل تجربهای که از حرکت خود و مشاهدة حرکت سایر پدیدههای متحرک
در جهان به دست آورده ،طرحوارهای انتزاعی از این حرکت فیزیکی را در ذهن خود
شکل میدهد و برای آنچه فاقد حرکت فیزیکی است ،این ویژگی را در نظر میگیرد
و این تصور ذهنی را به مفاهیم انتزاعی تسرّی میبخشد .این طرحواره ،طرحوارة
حرکتی نامیده میشود .شریفیان ( )9622این طرحواره را بهعنوان «طرحوارة راه»
معرفی کرده است .این طرحواره ،مفاهیم انتزاعی را در قالب حرکت از نقطة مبدأ تا
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مقصد مفهومسازی میکند .جانسون آن را به سه طرحوارة مبدأ ،مسیر و مقصد تقسیم
میکند .در این تقسیمبندی فقط حرکت در مسیر افقی که رایجترین نوع حرکت
است ،مورد توجه قرار میگیرد؛ در حالی که حرکت بسیار بیش از این میتواند دارای
عناصری قابل تفکیک باشد .به عبارت دیگر ،یک رویداد حرکتی میتواند به حرکت،
رویداد همراه آن و نیز دیگر عناصر تجزیه شود و به همین ترتیب ،طرحوارههای
مختلفی زیرمجموعة طرحوارة حرکتی قرار گیرد .طرحوارة حرکتی ،یکی از
رایجترین ساخت هایی است که از عملکرد جسمانی مداوم بدن ما نشئت میگیرد.
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

عادیترین ،سادهترین و رایجترین تجربة روزمرة هر انسانی ،حرکت از جایی به جای
دیگر است .همین مفهوم ساده ،گاه وظیفة نشان دادن و روایت کردن پیچیدهترین
مفهوم زندگی بشر ،یعنی مرگ را برعهده میگیرد .در ادامه ،به بررسی دو طرحوارة
افقی و عمودی خواهیم پرداخت.

طرحوارة حركت افقی
حرکت از جایی به جای دیگر ،مستلزم مسیر است .از آنجا که گوینده ممکن است
در ابتدا ،انتها یا در میان مسیر قرار داشته باشد یا چیز دیگـری را در یکـی از ایـن نقـای
تصور کند ،این طرحواره به سه گروه تقسیم میشود :طرحوارة مبدأ ،طرحوارة مسـیر و
طرحوارة مقصد.

طرحوارة مبدأ
در اشعار موالنا ،مفاهیم انتزاعی زیر در قالب این طرحواره بیان شدهاند:
 .2مفهــوم نــابودی :مفــاهیم ناخوشــایندی مثــل بــیطــاقتی ،عــدم تحمــل ،عــدم
خویشتنداری ،گذر زمان ،از دست دادن فرصت ،ضرر و زیان ،از دست دادن داشتههـا
و مرگ معمولی و نیز مـرگ عاشـقانه کـه مـیتـوان همـه را زیـر عنـوان کلـی نـابودی
گردآورد.
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آتشی بودند ،مؤ من سوز و بس  /سوخت خود را آتش ایشان چو خس(مثنوی،
دفتر اول :بخش .)22
در این بیت ،مفهوم نابودی مطرح شده است .مبدأ آتش در این بیت بـه بیـدادگران
مربوی میشود.آن بیدادگران آتشی بودند که فقط اهل ایمان را مـیسـوزاندند؛ امـا آن
آتش ،آنان را نیز همچون خار و خاشاک سوزاند و خود در آتشی که افروختـه بودنـد،
سوختند.
اصل ایشان بود آتش ابتدا /سوی اصل خویش رفتند انتها (همان).
مفهوم «از بین رفتن قـدرت» ،از طریـق طـرحوارة مبـدأ و بـا فعـل «رفـتن» و حـرف
اضافة «از» بیان میشود .چیزی از مبدأ رفت؛ یعنی قبالً در آنجـا بـود .ایـن نکتـه بیـانگر
عدم رضایت موالنا از وضعیت موجود است و به زعـم وی حـقسـتیزانی کـه از جـنس
آتش بودند ،سرانجام به اصل خویش بازگشتند.
 .9مفهوم علت ایجاد :مفهوم انتزاعی «علیت» با طرحوارة مبدأ و غالباً با فعل «آمـدن
از» مفهومسازی میشود .شاعر به جای آنکه بگوید  yباعـث بـه وجـود آمـدن  xشـد،
میگوید x :از  yآمد.
در تن ِ خود بنگر ،این اجزای تن /از کجا جمع آمدند اندر بدن ؟
آبی و خاکی و بادی و آتشی /عرشی و فرشی و رومیّ و کشی (دیوان شمس ،غزل
.)72
ابن سینا ( 291-376هـ.ق) در کتاب قانون مدعی است که دو عنصر سـنگین ،یعنـی
خاک و آب ،سازندة اعضای بدن هستند و دو عنصر سبک ،یعنی آتش و هوا ،سـازندة
روح .اگرچه این دیدگاه ممکن است بسیار عامیانه به نظر رسد ،آثاری ژرف بـر درک
امروزی ما از جهان دارد .یکی از این آثار ،توجه به حاالت مـادّه اسـت .مفهـوم مـادّه و
انرژی را میتوان از اعتقاد به عناصر اربعه برداشت کرد .خاک ،نماینـدة حالـت جامـد،
آب نمــادی از حالــت مــایع و هــوا یــادآور حالــت گــازی اســت و آتــش ،نماینــدة
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حالت پالسما .به این ترتیب ،موالنا چهار عنصر اشارهشـده در ایـن بیـت را موجودیـت
انسان دانسته ،حاالت چهارگانة مادّه را در اجزای بدن انسان یادآور میشود:
هم ز آتش ،زاده بودند آن فریق /جزوها را سوی کل آمد طریق (مثنوی ،دفتر اول:
بخش .)22
در بیت آخر ،موالنا حقستیزان را از جنس آتش میداند و مسلماً جزوهـا بـه سـوی
کل باز میگردند .کاربرد فعل آمدن در مفهومسازی این طرحواره نشـان مـیدهـد کـه
آمدن بر اختیار و در مقابل رفتن ،بر جبرگرایی داللت دارد.
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

طبق تصریح قرآن کریم و مـأثورات دینـی و بـه لحـاظ تکـوینی ،اصـل آدمیـان از
خاک است؛ ولی از نظر وصفی ،انسانها یا مظهر نـور حـق هسـتند یـا از آتـش ابلـیس.
افراد مؤمن و صالحان ،جزو نور حق و بیدادگران و حقستیزان از جنس آتش و ابلـیس
هستند و شیطان ،مظهر قهر خداوند است.

طرحوارة مسیر
در برخی از فرهنگها برای بیان عشق میان دو نفر و مفهومسازی رابطة عاشـقانه ،از
طرحوارة مسیراستفاده میشود؛ برای مثال در جملة «عشق آنها پسـتی و بلنـدی زیـادی
داشته است» ،شاهد نگاشت طرحوارة مسیر بر قلمرو عشق هستیم (شـریفیان .)9624 ،در
تفکر ایرانی ،از طرحوارة مسیر برای قالـبگیـری مفهـومسـازیهـای مختلفـی اسـتفاده
میشود .فعل «رفتن بر /در» و واژة «راه» ،دو کلیدواژة طرحوارة مسیر هستند.
حاجب آتش بود بیواسطه /در دل آتش رود بـیرابطـه (مثنـوی ،دفتـر اول :بخـش
.)92
قلب ،آتش دید و در دم شد سیاه /قلب را در قلب ،کی بودهست راه ؟ (همان ،دفتر
چهارم :بخش .)244
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موالنا از «راه عشق» سخن میگوید و به وصف سختیهای آن مـیپـردازد .اسـتعارة
راه بر این نکته تأکید میورزد کـه عشـق صـرفاً مقولـهای قلبـی نیسـت ،بلکـه در عمـل
جلوهگر میشود و سختیهای بسیاری را بر عاشق تحمیل میکند.

طرحوارة مقصد
«رفتن به»« ،آمدن به»« ،راه بردن/داشتن» و «رسیدن بـه» کلیـدواژگان بـهکاررفتـه در
این طرحواره هستند.
به جستوجوی وصالش چـو آب مـیپـویم/تـو را کـه غصـه آن نیسـت کـو کجاسـت
بخسب (دیوان شمس ،غزل .)322
به همان اندازه که موالنا روی مسیر و سختیهای راه تمرکـز مـیکنـد ،بـه وصـف
مقصد آن راه که معشوق است ،میپردازد .موالنا حتی موقع سـخن گفـتن از مسـیر ،بـه
پایان آن نظر داشته ،دغدغة به پایان رساندن و وصال معشوق را در سر دارد:
چون آب روان دیدی بگذار تیمم را /چون عید وصال آمد بگذار ریاضت را
(دیوان شمس ،غزل )74

طرحوارههای عمودی
در طرحوارههای حرکتی میتوان برای هـر مسـیر ،جهتـی در نظـر گرفـت .مسـیرها
بهخودیخود جهتدار نبوده ،ضـرورتاً دارای یـک جهـت نیـز نیسـتند .چـون انسـانهـا
معموالً در گذراندن هر مسیر ،به دنبال هـدفی هسـتند ،مسـیرها را بـهصـورت جهـتدار
درک میکنند.
ما در این قسمت طـرحوارة حرکـت رو بـه بـاال را «طـرحوارة صـعود» و طـرحوارة
حرکت رو به پایین را «طرحوارة سقوی» مینامیم؛ زیرا این دو واژه ،بار معنایی مثبت و
منفی این طرحوارهها را بهتر القا میکنند.
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جایگاه انسان در هستی ،تعیینکنندة نوع استعاره است و تمام استعارههای ساختة
دست بشر ،انسانمحور هستند .به عبارت دیگر ،انسان خود را محور عالم هستیمیداند
و همه چیز را در مقایسه با خود و موقعیت و جایگاه خود میسنجد .برای مثال ،اگر
باران یا برف از آسمان به سمت زمین ببارد ،از آن ،به «فرود آمدن» تعبیر میکند؛ اما
اگر آب یا نفت را از چاه بیرون بیاورد ،عبارت «باال کشیدن» را در مورد آن به کار
میبرد (کرد زعفرانلو و حاجیان.)230 :2312 ،
طرحوارة صعود
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

این طرحواره در اشعار موالنا برای بیان مفاهیم انتزاعی متعددی به کـار رفتـه اسـت.
بازنمایی استعاری مفاهیم مثبت و منفی با طرحوارههای صعود و سقوی اتفـاقی نیسـتند،
بلکه براساس تجربههای فیزیکی ما شکل گرفتهاند .مثالً باال رفـتن از کـوه و صـعود بـه
قله ،افتخاری بزرگ است؛ اما پایین آمدن از کوه ،ارزشمند تلقی نمیشود و سـقوی از
کوه هم مرگ را بـه ذهـن مـیرسـاند .در مضـامین عرفـانی ،طـرحوارة صـعود جایگـاه
معشوق (خداوند) را یادآور میشود که در باال قراردارد و عاشق کـه در مقابـل آن سـر
تعظیم فرود آورده است .در حالت دعا نیز نگاه انسان رو به آسمان است .ایـن جمـالت
بیان میکنند که آنچه خوب است ،در باال و آنچه بد است ،در پایین جای میگیرد.
آب از باال به پستی در رود  /آنگه از پستی به باال بر رود
گندم از باال به زیر خاک شد  /بعد از آن او خوشه و چاالک شد (مولوی ،دفتر ،3
بخش )23
در این عبارات« ،آسمان »و «زمین» نقطة آغاز حرکت در نظـر گرفتـه شـدهانـد کـه
«عقل»و «عشق» حرکت خود را از آنجا شروع میکنند .جهت این حرکت ،از پـایین بـه
باال و صعودی است .ایـن تصـویر عینـی ،حـوزة مبـدأ در اسـتعارة مفهـومی ایـن ابیـات
محسوب میشود .حوزة مقصد ،مفهوم انتزاعی «به وجود آمدن» است.
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اسم خواندی ،رو مُسمّی را بجو /مَه به باال دان ،نه اندر آبِ جو (مثنوی ،دفتر اول،
بخش .)202
میل روحت ،چون سوی باال بود /در تزاید ،مرجعـت آنجـا بـود (همـان ،دفتـر دوم،
بخش.)22
آب کم جو ،تشنگی آور به دست /تا بجوشد آبت از باال و پست (همان ،دفتر
سوم ،بخش .)24

طرحوارة سقوط
این طرحواره در اشعار موالنـا ،کـاربرد کمتـری نسـبت بـه طـرحوارة صـعود دارد.
مفاهیم انتزاعی بیانشده با این طرحواره ،گاه با طرحوارة صعود در یک بیت وکنار هم
به کار رفتهاند:
خموش باش که تا شرح این همو گوید/کـه آب و تـاب همـان بـه کـه آیـد از بـاال
(دیوان شمس ،غزل .)927
اظهار فروتنی عاشق در برابر معشوق ،با تصویر عینی خم کردن و پـایین آوردن سـر
در برابر معشوق و نیز ارتبای عاشق با معشوق ،با طرحوارة سـقوی بیـان شـده اسـت .بـه
عبارت دیگر ،حرکتی است که از عاشق شروع و به معشوق ختم میشود و حتـی نگـاه
عاشق به معشوق بهصورت حرکت از باال به پایین به تصویر درآمده است.
به سرباالی عشق این دل از آن آمد کـه صـافی شـد /کـه از دردی آب و گـل مـن
بیدل در این پستم (همان ،غزل .)2221

تحلیل شناختی طرحوارههای صعود و سقوط
با توجه به نوع کاربرد طرحوارههای سقوی و صعود ،دو نکتـه در تحلیـل شـناختی،
قابل مطرح شدن است:
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بررسی اشعار موالنا نشان میدهد که طرحوارة صعود تقریباً چهـار برابـر طـرحوارة
سقوی به کار رفته است .در بیشتر ابیات ،طرحوارة صعود و سقوی در کنـار هـم آمـده
است .موالنا فقط برای نشان دادن مفهوم «ایجاد شدن» ،از فعل برخاستن اسـتفاده کـرده
است که جهت حرکت آن رو به باالست .استعارة مفهومی «به وجود آمدن ،باالسـت و
از بین رفتن ،پایین است» ،مبنای ایجاد ایـن طـرحواره بـوده اسـت .موالنـا از طـرحوارة
صعود برای بیانِ «به وجود آمدنِ مفهومی مثبت» استفاده میکند.
صاحبنظران ،غزلیات عاشقانة سعدی را زمینی و غزلیات عارفانة موالنا را آسمانی
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

و غزلیــات حــافن را بینــابین و معلــق میــان آســمان و زمــین دانســتهانــد .میــزان کــاربرد
طرحوارههای سقوی و صعود نیز با این نامگذاری تناسب دارد.
براساس دیدگاه لیکاف ،این استعارة مفهومی کـه «زنـدگی ،سـفر اسـت» در بیشـتر
فرهنگها و زبانها رایج است .این اسـتعاره در فرهنـگ و زبـان عرفـانی مـا بـه شـکلی
متفاوت به کار رفته است .در عرفان ،مسیر این سفر ،خطی و افقی نیست؛ بلکـه مسـیری
عمودی و جهتی رو به باال دارد؛ چون مقصد این سفر ،خداست و خـدا نسـبت بـه همـة
جهانیان ،اعلی و برتر است .ناچار برای عارفی که همیشه به خدا میاندیشد و از نظـر او
همــه چیــز بــه ســوی خــدا در حرکــت اســت ،تصــوّر جهتــی عمــودی و رو بــه بــاال
اجتنابناپذیر است .او حتی برای مفاهیمی غیر از خـدا نیـز حرکـت رو بـه بـاال در نظـر
میگیرد .مقصد یک شعر عاشقانه ،معشوقی است که در روی زمین قرار دارد؛ بنـابراین
هرچه شعر از عرفان فاصله میگیرد ،بسامد طرحوارة سقوی در آن بیشتر میشود.
در اشــعار موالنــا معشــوق از جایگــاهی بلنــد برخــوردار اســت ،کــامالً بــر عاشــق و
کارهای او اشراف دارد و اگر عاشق ،قدم نادرسـتی در راه عشـق بـردارد ،بـه او تـذکر
میدهد.

طرحوارة قدرتی
مفهوم طرحوارة قدرتی ،از تجربـة انسـان ناشـی مـیشـود .براسـاس ایـن تجربـه ،بـا
نیرویی مواجه میشویم که ما را از حرکت به سمت جلو باز میدارد طرحوارة قـدرتی،
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از لحاظ استعاری ،بیشتر ،قلمرو انتزاعی «علـتهـا» را سـاختاربندی مـیکنـد؛ بـهعنـوان
مثال ،در دو جملة «غمِ از دست دادنِ مادرش او را به انـزوا کشـاند» و «فقـر ،او را وادار
به دزدی کرد» ،علتها (غم و فقر) که قلمروهای انتزاعـی هسـتند ،بـهوسـیلة طـرحوارة
قدرتی ،بهصورت استعاری ساختاربندی شدهاند.
طرحوارة قـدرتی و حرکتـی ،در شـعر عرفـانی بـرای بیـان مراحـل و منـازل سـیر و
سلوک کاربرد زیادی دارد .در اغلب اشعار موالنا ،مفهوم «زندگی» به منزلة راه در نظر
گرفته میشود و مفهوم «عاشق شدن» به منزلة مانعی است که عاشق در مسیر زنـدگی بـا
آن برخورد میکند.
طرحوارة قدرتی بهکاررفته در سخن موالنا به سـه گـروه متمـایز تقسـیم مـیشـود:
وجود مانع ،پذیرش مانع و برداشت مانع.

وجود مانع
در شعر موالنا مفهوم عاشق شدن ،با عبارت به دام افتادن بیـان شـده اسـت .زنـدگی
یک مسیر است و معشوق چون راهزن در کمین عاشق:
خواب ببر ز چشم ما چون ز تو روز گشـت شـب/آب مـده بـه تشـنگان عشـق بـس
است آب ما
جمله ره چکیده خون از سر تیو عشـق او/جملـه کـو گرفتـه بـو از جگـر کبـاب مـا
(دیوان شمس ،غزل .)21
چو در عالم زدی تو آتش عشق/جهان گشتهست همچون دیگ حلوا (همان ،غـزل
.)22

پذیرش مانع
موالنا در چند بیت ،از پذیرش مانع سخن میگویـد .البتـه در ایـن ابیـات بیشـتر بـه
لزوم مانع و فلسفة وجود آن میپردازد .او آتش هجر ،آتش عشـق ،آتـش غـم و آتـش
دل را به جان میخرد؛ زیرا هدف غایی او معشوق است.
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در آتــــش عشــــق چــــون خلیلــــی /خــــوش بــــاش کــــه مــــیدهــــد نجاتــــت
(کلیات شمس ،غزل .)301
مگریـــــز ز ســـــوز عشـــــق زیـــــرا /جـــــز آتـــــش عشـــــق دود و سوداســـــت
(همان ،غزل .)372
رو چو آتش می چو آتش عشق آتش هر سه خوش/جان ز آتشهای درهم پرفغان
این الفرار (همان  ،غزل .)2677
ای دل ار آب کـــــوثرت بایـــــد /آتـــــش عشـــــق را تـــــو کـــــوثر گیـــــر
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

(همان  ،غزل .)2202

برداشت مانع
در شعر موالنا دعا ،شراب و می ،وسیلهای برای از میان بردنِ مانع مهمی چون غم و
اندوه (غم فردی ،اجتماعی ،سیاسی و دینی) معرفی شده است:
ور مست شد این دل و نشان گفت /آخر نه بـه روی آن پـری بـود (دیـوان شـمس،
غزل .)724
در اشعار موالنا ،عشق عرفانی هم در قالب مسیر مطرح شده و مـوانعی در آن مسـیر
وجود دارد که برداشت مانع ،گرایش به اختیار و پذیرش مـانع ،گـرایش بـه جبـر را بـه
ذهن میرساند .موالنا برای برداشتن مانع ،از دو عنصر «نیروی معنوی» (شامل آه و دعـا
و شخ

پیغمبرگونه) و «شراب» مدد میجوید و گاه این دو عنصـر را بـا هـم ترکیـب

میکند:
هله من خموش کردم برسان دعا و خدمت/چه کند کسـی کـه در کـف بـهجـز از دعـا
ندارد (همان ،غزل .)707
گه مثل آفتاب گنج زمین میشود/گه چو دعای رسول سوی سـما مـیرود (همـان،
غزل )121
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معموالً انسان زمانی که ناامید شود و احساس کند برای برطرف کـردن مشـکالت،
کاری از او ساخته نیسـت ،گـرایش بیشـتری بـه دعـا پیـدا مـیکنـد .سـخن موالنـا بیـان
غیرمستقیم این مسئله است که از دست کسی کاری ساخته نیست و فقط خدا و اولیـای
الهی میتوانند به داد ما برسند.گرایش به شراب نیز بیانگر استحکام موانعی است کـه بـا
عقل و منطق نمیتوان آن را از سر راه برداشت؛ بنـابراین ،شـراب بـهظـاهر ازبـینبرنـدة
مانعی چون غم معرفی شده است و در واقع باید آن را فرار از مانع به حساب آورد:
ز های و هوی حریفان ز نای و نوش ظریفان /هوای نور صبوح و شراب نار چه میشد
هزار بلبل مست و هزار عاشق بیدل /در آن مقام تحیر ز روی یـار چـه مـیشـد (همـان،
غزل .)262

تحلیل شناختی طرحوارههای قدرتی
نگاهی گفتمانمدار به عشق:
در آثار هر شاعر یا نویسندهای ،نگرش شخصی و ذهنیت هستیشـناختی ،ارزشهـا،
تلقّیها ،باورها ،احساسات و پیشداوریهای زمانة وی ،به طور خودآگاه یا ناخودآگاه
نمودار میشود (فتوحی )324 :2326 ،و استعاره نـهتنهـا در تشـخی

آن بـه مـا کمـک

میکند ،بلکه خود فرایندی واقعیتآفرین است؛ یعنی واقعیتهایی تازه خلق میکنـد و
قسمت خودآگاه و ناخودآگاه ذهن را با هم پیوند مـیدهـد .بنـابراین بـرای شناسـایی و
تبیین محتوای ناهوشیار ذهن ،ابزاری قدرتمند محسوب میشود (همان.)329-322 :
در قسمت قبل گفتیم که موالنا عشق را به منزلة مـانع تصـویر کـرده اسـت .معمـوالً
آنچه ناخوشایند و نامطلوب است ،در قالب مانع تصویر میشود .آیا عشـق ،ناخوشـایند
و نامطلوب است؟ هدف این شاعر از تصویر عشـق -بـا وجـود تقـدّس و احترامـی کـه
برای این مفهوم قائلاست -در قالب مانع چیست؟ پرسش دیگری که مطـرح مـیشـود
این است که چرا عاشق و معشوق باید رودرروی هم قرار بگیرند؟
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برای تحلیل دقیقتر دیدگاه موالنا در این زمینه ،از مباحث مطـرح در حـوزة تحلیـل
گفتمان استفاده شده ،هرچند نظریهای خاص ،مبنای تحلیل قرار نگرفته است.
گفتمان ،در اصطالح عبارت است از گفتار یا نوشتاری که دارای ساختار و سرشت
اجتماعی باشـد (همـان .)320 :پیـروان رویکـرد تحلیـل گفتمـان ،ادبیـات را سرشـار از
اظهارات فراواقع مـیداننـد کـه حقیقـت در پشـت آنهـا نهفتـه اسـت .حتـی ادبیـات را
جدّیترین قالب ،از نظر درآمیختگی با ابعاد اجتماعی و فرهنگی بهشمار آوردهانـد کـه
به نوعی از طریق آن ،شـاعران دگرگـونیهـای سیاسـی را مـدّنظر داشـتهانـد .در متـون
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

سیاسی ،استفاده از ساختارهای گفتمانمدار ،بیشتر برای بیان ایدئولوژی به معنـای منفـی
آن ،یعنی ترویج گرایشهای یک گروه خاص در جامعه به کار مـیرود؛ امـا در متـون
ادبی ،برای بیان ارزشهای فرهنگی و اجتماعی مردم جامعه اسـتفاده مـیشـود؛ بـهویـژه
اینکه موالنا وابستگی به گروه یا طبقهای خاص نداشتهاست.
آنچه نگاه گفتمانی به عشق را قوت میبخشد ،جریان قطبیسازی در گفتمان عشـق
به کمک استعارة «معشوق به منزلة پادشـاه» اسـت .در اشـعار موالنـا تمرکـز قـدرت در
دست معشوق است و او هرگونه که بخواهد ،از آن بهره میگیرد.
در رابط ـة عاشــقانة شــعر موالنــا ،معشــوق« ،شــمس»« ،خورشــید»« ،آفتــاب»« ،جــان
نوداده»« ،ساقی دل» و «مطرب دل» ،استعارههایی از «عشـق بـه منزلـة دام» اسـت کـه در
قسمت قبل ،شواهد متعددی از آن ذکر شد و میتواند نوعی انتقـاد سیاسـی بـه حسـاب
آید .واژة دام ،معنی ضمنی توطئه را به ذهن مـیرسـاند کـه در فضـای اجتمـاعی عصـر
موالنا ،در دربار پادشاهان مستبد وجود داشت.
در نمونههای یادشده در قسمت قبل ،از افتادن و اسـیر شـدن در دام معشـوق سـخن
گفته میشود ،نه از اسیر بـودن از ابتـدا و گـاه مفـاهیم حسـرت ،ناچـاری و نـاگزیری و
همهگیر بودن نیز در کنار فرایند اسارت مطرح میگردد.
عشق مجازی نیز گاه در قالب مسیر به تصویر کشیده شـده کـه مقصـد ایـن مسـیر،
معشوق و کار عاشق طی کردن راه و رسیدن به معشوق است؛ کـاری کـه بـه دشـواری
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امکانپذیر میشود و اغلب محال به نظر میرسد .طی این مسیر ،موانـع فراوانـی وجـود
دارد؛ این موانع هم اغلب از خود معشوق نشئت میگیرد .به عبارت دیگر ،معشـوق هـم
مقصد است و هم مانع .به نظر میرسد موانع این دو حوزه ،شباهتی تامّ به هم دارنـد .بـه
عبارت دقیقتر ،در اشعار موالنا ما با تلفیق اسـتعارة «عشـق بـه منزلـة پادشـاه» و اسـتعارة
«عشق به منزلة مانع» روبهرو هستیم.
در حوزة طرحوارة قدرتی ،هجران و فقدان معشوق و مانعانگیـزی دشـمنان موالنـا
در ناپدید شدن مرادش و بیقراری وی در فقدان شمس مطرح شده است که مـیتـوان
آن را بیان نمادین شرارتها و عناد شاگردان موالنا دانست.

نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،بررسی طرحوارههای تصوّری مبتنی بر آب و آتش بوده است.
تحلیل دادههای پژوهش ،مؤیّد این نکته است که تجربیات زیستی ،فیزیکـی و بدنمنـد،
تا چه اندازه در پیدایش نظام ذهنی شاعر نقش دارند و ثابت میکند رابطهای تنگاتنـگ
میان زبان ،تفکر و مفهومسازی شاعر وجود دارد .هرجـا شـناخت انسـان مطـرح باشـد،
خواه ناخواه پای علم انسانشناسی و روانشناسی ،بـهویـژه در ایـن مـورد ،روانشناسـی
شخصیت به میان کشیده میشـود .موالنـا گسـتردهتـرین طیـف تجربـة اجتمـاعی را در
چشماندازهای مثنوی خود مطرح مـیکنـد و مـا را بـه ایـن نتیجـه مـیرسـاند کـه میـان
فرهنگ عامه در معنای خاص و فرهنگ به طور کلی یـا میـان علـوم تخصصـی و علـوم
غیرتخصصی ،هیچ مرز روشنی وجود ندارد .موالنا نیز اشتیاقی بـه ترسـیم چنـین خـط و
مرزهایی در تجربة بشری ندارد و برعکس ،شعر او جریانی کلنگر را پیش می برد کـه
امکان خواندن تمام تجارب را در راه و روشی غنایافته از عرفان ،فراهم میآورد.
بررسی آب و آتش در مضامین عرفانی موالنا نشان داد کـه چگونـه ایـن دو عنصـر
وقتی در طول یک بیت قرار میگیرند ،در سطح ظاهری ،تضاد و تقابل و در سطح برتر
آنگاه که از جدال بین آتش عشق با آب عقالنیت سخن به میان مـیآیـد ،از خاصـیت
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ذاتیشان دور شده ،خاصیتی دیگر از ماهیت وجودی خـود را بـه نمـایش مـیگذارنـد.
تشبیه عشق به آتش ،در مفهوم خاصیت سوزانندگی و نابودکنندگی آن اسـت و تشـبیه
آب به عقل ،هم نوید حیات مـیدهـد و هـم بـرودت ،طغیـان و سرکشـی را بـه تصـویر
میکشد.
مطالعات زبانشناسی شناختی نشان داده است که چگونه اعضای بدن بهعنـوان منبـع
یا قالبی برای مفهومسازیِ تجربههای مختلـف عمـل مـیکننـد .اسـتعارههـای مفهـومی
معموالً از تجربههای بدنمند ریشه گرفتهاند .البته این تجربههای بدنمند بـرای ورود بـه
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قلمروهای مقصد باید از صافی مدلهای فرهنگی عبور کننـد .بـه نظـر ایـن نویسـندگان
عالوه بر مدلهای فرهنگی ،روحیات ،شخصیت و جهانبینی گوینـده و نویسـنده بسـیار
پراهمیت است؛ بهویژه در شعر که رابطة شاعر بـا زبـان ،رابطـهای پـر رمـز و راز اسـت.
شاعر ،هنگامی به کمال شعری خود میرسد که جهان ذهنی او در زبانش متجلّی شـود؛
یعنی زبان او جهان او را نشان دهد ،نه اینکه آن را توصیف کند.
بررسی طرحوارههـای حجمـی ،حرکتـی و قـدرتی در اشـعار موالنـا نشـان داد کـه
تجارب بدنی و عینی ،مقدّم بر تجربة انتزاعی و ذهنی اسـت .بـا بررسـی طـرحوارههـای
تصوّری مرتبط با واژههای آب و آتش در شش دفتر مثنوی و دیوان شمس ،نتایج زیـر
به دست آمد:
 ابیات بسیاری در مثنوی معنوی و دیوان شمس دارای طرحوارة حجمیاند که از میانآنان سه عضو بدن ،یعنی «سر»« ،چشم» و «دل» بیشتر از دیگـر واژگـان ،دارای حجـم و
ظرف مفاهیم انتزاعی تصویر شدهاند.
 سر در زبان فارسی ،ظرف مفاهیم مرتبط با اندیشه قرار گرفتـه ،امـا در اشـعار موالنـا،ظرف واژگان مرتبط با عشق است.
 با توجه به دو کارکرد اصلی طرحوارة حجمی ،یعنی «اختفا» و «تداعی عملکـرد» ،درمورد ظـرف سـر در اشـعار موالنـا مـیتـوان گفـت کـه عشـق از نظـر ایـن شـاعر ،مـرز
ممنوعهای دارد؛ زیرا در ظرف «سر» و «دل» مخفی شده است.
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 به دلیل آنکه در شعر موالنا ظرف «سر» که قلمرو ویژة «عقل» است ،با واژگان مرتبطبا مفهوم انتزاعی عشق پر میشود و این امر یادآور تعارض دیرینة عقل و عشق و بیانگر
پیروزی همیشگی عشق در پهنة ادب فارسی است و به دلیل آنکه سر در زبان فارسی به
معنی رئیس ،مهتر ،نفر اول و معانی دیگر از این نوع به کار میرود و از آنجا که سر بـه
پادشاه و پادشاه به سر تشبیه میشود ،غلبة عشق بر عقل را میتوان نمود اسـتعاری سـتیز
طبقة عامه با طبقة حاکم دانست که به خاطرعدم تحقّق آن در دنیـای واقعـی ،در دنیـای
رؤیایی ادبیات شکل گرفته است.
 به دلیل آنکه موالنا از واژگانی مانند «سودا»« ،هوس»« ،خیال وصل» و «مهر» بهعنـوانمظروفِ ظرفِ سر استفاده کرده است و این واژگان ،هم بر جنبة جسمانی عشـق و هـم
معنوی آن داللت میکنند ،میتوان گفت عشق موالنا هم به قلمرو «عشق پرشور» و هـم
به دلیل تداوم عشق و غیاب معشوق ،تا حدودی به قلمرو «عشق رفاقتی» تعلق دارد.
 در ادبیات فارسی ،دل ،مظهر درک شهودی است و چشم ،نمایندة حواس ظـاهری وپرکاربردترین ابزار حسّی برای درک واقعیت محسوب میشود .در ابیات موالنـا چشـم
و مظروفهایش کمتر از دل و مظروفهایش به کار رفته و کاربرد دل فراوانتر اسـت.
این نوع ادراک ،با شخصیت شهودی تناسب دارد.
 با بررسی و تحلیل چشم و واژگان مرتبط با آن ،در مواردی که مانند ظـرف و دارایحجم فرض شدهاند ،این نتایج به دست آمد که چشم در اشعار موالنا ،ظرف معشوق و
اشک واقع شده و در واقع برای بیان دو مفهوم انتزاعی عشق و غم بـه کـار رفتـه اسـت.
کاربرد طرحوارههای حجمی مربوی به چشم ،با وجود شباهت ظاهری ،تفاوتهایی نیز
با هم دارند؛ از جمله کاربرد بیشتر واژة چشم به جای واژه نظر ،یعنی نگـاه معطـوف بـه
درون در اشعار موالنا.
 آب چشم و آب دیده ،بسامد باالیی در اشعار موالنا ندارد و به نـوعی مـاجرای دل رابا آتش درون مفهومسازی میکند که این امر ،اثباتی اسـت بـر شخصـیت درونگـرای
موالنا.
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 به دلیل آنکه طرحوارة حجمی مرتبط با واژة دل در اشعار موالنا دارای ویژگیهـاییاست ،مانند سکون مظروفِ دل یا حرکت به سمت درون ،یعنی وارد شـدنِ مفـاهیم بـه
حجم دل ،گرایش بیشتر موالنا به مفاهیمی چون آینگـی دل ،وسـعت آن ،تحـت سـلطة
معشوق بودن و نگاه مثبت او به آتش ،بهعنوان مظروف دل میتوان گفت که در اشـعار
موالنا فضای انفسی به جای فضای آفاقی ،بر حجم دل غلبه دارد.
 از ورای واژگان و تصویرسازیهای موالنا دربارة گریه میتـوان بـه نگـاه غـمپرسـتوی پی برد .او غم و عشق را دو یار دیرینه میداند و «پر آب» بـودن چشـم را بـرای آن
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اولی میداند و نیز شاید بتوان به روحیة درونگرای موالنا پی برد.
 نــوع غــم و انــدوهی کــه بــهعنــوان مظــروف دل مطــرح شــده اســت ،در شــعر موالنــاویژگیهایی مثل پنهان بودن ،تکیه بر عوامل بیرونی ،بلندمدت بودن ،درمانناپـذیری و
در کنار شادی قرار گرفتن دارد و میتوان آن را غم انفسی نامید.
 موالنا از ترکیب راه عشق سخن گفته ،به توصـیف سـختیهـای ایـن راه مـیپـردازد.طرحوارة مقصد به معشوق تعلق دارد.
 در شعر موالنا طرحوارة صعود یـا حرکـت رو بـه بـاال بیشـتر از طـرحوارة سـقوی یـاحرکت رو به پایین به چشم میخورد .نگاه موالنا به معشـوق ،از پـایین بـه باالسـت کـه
این امر ،دلیل نگاه عرفانی و آسمانی موالناست.
 در حوزة طرحوارة قدرتی ،هجران و فقدان معشوق و مانعانگیزی دشـمنان موالنـا درناپدید شدن مرادش و بیقراری وی در فقدان شمس مطرح شده است که مـیتـوان آن
را بیان نمادین شرارتها و عناد شاگردان موالنا دانست.
 در بررسی چهار بعد شخصیت (سنخنمای شخصیت مـایرز -بریگـز) درمـییـابیم کـهنوع نگاه و شخصیت موالنا ،بیانگر شخصیت درونگرا ،شهودی ،احساسی و دریـافتگر
اوست.
 طرحوارة حجمـی در اشـعار موالنـا بیشـترین کـاربرد را دارد و طـرحوارة حرکتـی وقدرتی بهترتیب در مرتبـة دوم و سـوم قـرار مـیگیرنـد .علـت بسـامد بـاالی طـرحوارة
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حجمی را میتوان در فرهنگ ایرانی جسـتوجو کـرد .الگوهـای فرهنگـی ،الگوهـای
مسلّم و مفروضی هستند که تا حد زیادی در بین اعضای یک جامعـه مشـترکاند و در
درک آن اعضا از جهان و طرز رفتارشان در آن ،نقش بزرگی دارند.
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