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چکیده
سازوکار استعاری ذهن در معنابخشی به جهان ،نقطۀ محوری این تحقیق است .نظریۀ معاصر
استعاره که نقش استعاره را در معنابخشی به جهان اطراف مطرح میکند ،یکی از دستاوردهای مهم
زبانشناسی شناختی است .از میان انواع استعارههای مفهومی که این نظریه به تشریح آنها میپردازد،
استعارههای جهتی به آن نوع از استعاره اشاره دارد که پدیدارهای جهان را بهواسطۀ جهات ،برای ما
معنادار میکند .آنچنان که در این تحقیق نشان دادهایم ،شاید برای شمار بسیاری از اهالی زبان،
آشکار نباشد که چگونه پدیدههای طبیعی ،بهدلیل جایگاه قرارگیریشان در جهات ،با مفاهیم انتزاعی
مرتبط دانسته میشوند و به صفاتی متصّف میشوند که هرچند در عمیقترین الیههای دانش زبانی ما
نهفته است ،در حقیقت هیچ ارتباط ذاتی میان آن صفات و آن پدیدههای طبیعی وجود ندارد .در
تحقیق حاضر ،با ارائۀ نمونههایی از بزرگترین متون ادبی فارسی نشان دادهایم که چگونه بشر،
مفاهیمی را از حوزۀ تجربههای دینی ،معنوی ،فیزیکی ،عاطفی ،جنسیتی و ...به عاریه میگیرد و بر
پدیدههای جهان طبیعی فرامیافکند .همچنین کوشیدهایم تبیین کنیم که این فراافکنی بر مبانی مربوط
به جهت و جهتمندی استوار است .این نمونهها در عین حال که روند معنادار شدن جهان از طریق
استعاره را بر ما روشن میسازند ،نقش انکارناپذیر متنها را در تثبیت استعارهها ،نهادینه شدن آنها و
ابالغ آنها به گویندگان اعصار بعد بازگو میکنند.
کلیدواژه :زبانشناسی شناختی ،استعارههای جهتی ،بدنمندی ،زمین و آسمان.

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن (نویسندۀ مسئول) sh_mousavi@guilan.ac.ir
 دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه سمنان
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 .1مقدّمه
استفادۀ مکرّر از جملههایی همچون «پارسال درآمدِ او باال رفت»« ،درسش افت
کرده است»« ،توقعش باال رفته است» و ...چشم ما را بر این حقیقت میبندد که این
ی شناخت در بشر که
جمالت همگی بر پایۀ استعاره ساخته شدهاند .ساختار استعار ِ
بیش از همه در آثار شناختگرایانی چون جورج لیکاف ،1مارک جانسون 2و مارک

ترنر 3کاویده شده ،پای سازوکارهای ادبی را به حوزۀ شناخت میگشاید و
شناختگرایان را بر آن میدارد که ادعا کنند ،تمام شناخت بشر از جهان اطرافش ،از
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

طریق فرایندهایی مثل استعاره ،مجاز ،تمثیل و کنایه صورت میپذیرد و ذهن آدمی از
اساس ،ذهنی ادبی است و با سازوکارهای بالغی میاندیشد ( cf. Turner, 1996:
.)1-11
استعاره در این معنی ،از سطح یک ابزار بالغی فراتر میرود و در سطح ابزاری
ی
اندیشگانی مطرح میشود؛ امّا نقطۀ اشتراک این دو سطح ،آنجاست که در هر دو ِ
اینها با سازوکار به عاریت گرفتن و وامگیری از حوزهای و به کار گرفتن در حوزهای
دیگر ،مواجه خواهیم بود .نخستین حوزه ،حوزه یا دامنۀ مبدأ 4و دیگری حوزه یا دامنۀ

هدف 5نام میگیرد .اتصال میان این دو دامنه ،از طریق سازوکارهایی همچون
فراافکنی 6و نگاشت 7انجام میشود )7(.مفاهیم عینی که از محیط (دامنۀ مبدأ) وام
گرفته میشوند ،از طریق فراافکنی یا طرحافکنی ،به حوزهای انتزاعیتر (دامنۀ هدف)
منتقل میگردند .سپس دامنۀ هدف ،خود میتواند به دامنۀ مبدأ تبدیل شده ،از طریق
پشت سر گذاشتن مرحلهای دیگر از فراافکنی ،به مرحلۀ انتزاعیتری منتقل شود .به
همین دلیل است که شناختگرایان ،به ریشه داشتن تمام مفاهیم انتزاعی ،در مفاهیم
1. George Lakoff
2. Mark Johnson
3. Mark Turner
4. source domain
5. Target domain
6. projection
7. mapping
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عینی و محیطی باور دارند و آن را در قالب اصطالح بدنمندی 1بیان میکنند ( cf.
.)Lakoff & Johnson, 1999
بدنمندی ،ناظر بر آن است که ح ّتی عمیقترین ،فلسفیترین و انتزاعیترین مفاهیم
ذهنی بشر ،در سادهترین و ابتداییترین تجربیات بدنی او ریشه دارد (.)ibid
ایدۀ بدنمندی ،نخستین بار در میان شناختگرایان بروز نیافته است .پیش از آنها

نیز نحلههای مختلفی ،از جمله پدیدارشناسان ،بهویژه مرلوپونتی – 2به تأ ّسی از

هوسرل -3به جایگاه انکارناپذیر بدن در شکلگیری ادراک توجه داشتهاند
()cf. Merleau–Ponty, 1962؛ اما وجه ممیزۀ شناختگرایانی که از آنها یاد
شد ،پیوندی است که آنها میان بدنمندی و استعاره برقرار کردهاند .لیکاف و جانسون
برای گزارههای زبانی ،استعارههای بنیادین مییابند و برای آن استعارهها پایگاهی
فیزیکی /بدنی پیشنهاد میدهند؛ مثالً برای گزارۀ «عشق آنها به سرمنزل نرسید»،
استعارۀ «عشق ،سفر است» را پیشنهاد میکنند که پایگاهی تجربی /بدنی برای مفهوم
انتزاعی عشق پیش رو مینهد .شناختگرایان ،قائل به سه دسته استعارهاند.7 :
استعارههای ساختاری؛  .5استعارههای وجودی؛  .9استعارههای جهتی.
منظور از استعارههای ساختاری ،ساختارهای اولیه و مشترک تفکری است که در
گونههای ظاهر ًا متفاوت کاربردهای زبانی ،ثابت باقی میماند؛ مثالً در مبارزه میان دو
حیوان بر سر جفتگیری ،به دست آوردن غذا یا حفظ قلمرو ،همان ساختارهایی
جریان دارد که در یک گفتوگوی بسیار حرفهای دیپلماتیک یا در مکالمهای بسیار
علمی ( .)lakoff and Johnson, 2003: 62-69وقتی در گفتوگویی علمی،
حرف خود را با ارجاع به شخصیتی برجسته تقویت میکنیم؛ مثالً میگوییم« :همان

طور که همه میدانیم ،دکارت 4میگوید ،»...گویی در حال قدرتنمایی ،ترساندن و
دور راندن مخالفان از قلمرو خود هستیم.
1. embodiment
2. Maurice Merleau-Ponty
3. Edmund Husserl
4. René Descartes
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در استعارههای وجودی ،برای امری غیرعینی ،از وجودهای عینی یا مادّی کمک
میگیریم یا به تعبیر بسیار ساده ،برای امور انتزاعی ،موجودیت یا شخصیت قائل
میشویم ( .)lakoff and Johnson, 2003: 26-32وقتی میگوییم او به دنبال
خوشبختی خود رفت ،خوشبختی همچون فردی یا موجودی قابل تعقیب پنداشته شده
است .بعضی از این استعارهها آنقدر در زبان تکرار شدهاند که ذهن نمیتواند استعاری
بودن آنها را درک کند؛ گویی کاربرد فعلی همچون دنبالکردن ،برای مفهومی مثل
خوشبختی ،کامالً طبیعی است؛ از این رو ،متوجه جنبۀ استعاری آن نمیشویم .در این
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

حالت ،بازگرداندن استعاره به اصل ،یعنی تفکیک دوبارۀ دامنۀ مبدأ از دامنۀ هدف،
بسیار دشوار است.
در نوع سوم استعاره ،یعنی استعارههای جهتی ،گاه نزدیکی و پیوند دامنۀ مبدأ و
هدف ،آنقدر زیاد است که تشخیص و تفکیک حوزۀ مبدأ از هدف ،بسیار دشوار
میشود .در اینجا نیز به اعتبار حضور بدن در مکان است که جهات ،معنی پیدا
میکنند؛ بنابراین ،ساحت استعارههای جهتی را نیز باید در ارتباط تنگاتنگ با بدنمندی
دانست.
در نوشتار حاضر ،تمرکز ما بر استعارههای جهتی است و در پی پاسخ به این
پرسش هستیم که بدنمندی ،چگونه بر معنادار شدن پدیدههای طبیعیای مرتبط با
جهت ،تأثیر میگذارد یا به عبارت دیگر ،چگونه جهات ،برای پدیدههای طبیعی،
تولیدِ معنا میکنند .از میان انواع پدیدههای طبیعی ،موضوع را به دو عنصرِ آسمان و
زمین که از نظر جهتی ،متضاد با هم هستند ،محدود کردهایم تا توضیح دهیم که تضاد
میان جهت ،چگونه بر تضاد میان معناهای پیوندخورده با این دو امر ،اثر گذاشته است.
بسیار محتمل است که آنچه دربارۀ پدیدههای طبیعی و نسبت آنها با مفاهیم
انتزاعی خواهیم گفت ،در ابتدا برای خوانندگان بدیهی به نظر آید؛ امّا این بدیهی
بودن ،دلیلی جز عادتشدگی ندارد .در نمونههای زیر نشان میدهیم که زمین /خاک
بهمثابۀ فروترین پدیدۀ طبیعی و در مقابل آن ،آسمان بهمثابۀ فراترین پدیدۀ طبیعی،
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چگونه بهترتیب با مفاهیم انتزاعیِ مرتبط با بدی /دنائت و خوبی /مناعت ،پیوند
میخورند ،بدون آنکه هیچ ارتباط ذاتی میان آنها و این مفاهیم وجود داشته باشد.
استعارههای جهتی ،در عین تأثیر انکارنشدنیشان در گشودن دیدگاههای تازه به
متن ،کمتر در تحلیل متون مورد استفاده قرار گرفتهاند .تحقیقات معدودی به زبان
فارسی انجام شده که در آنها استعارههای جهتی ،از متون استخراج و به خواننده نشان
داده میشود؛ امّا آنچه باید مورد انتقاد قرار گیرد ،این است که استخراج صرفِ
استعارههای جهتی از دل متون ،تا وقتی که نتواند نحوۀ شناخت ما را از جهان توضیح
دهد یا دستکم دیدی تازه از خود متن به ما ببخشد ،بیفایده است .البته این اشکالی
است که در تعداد زیادی از تحقیقاتی که بر اساس یک نظریه به متن میپردازند ،به
چشم میخورد .کارکرد مطالعات مبتنی بر نظریه ،صرفاً نشان دادن شواهدی نیست که
بتواند نظریه را پیاده کند ،بلکه باید بتواند نگاهی نو به متن یا به شناختِ ما از جهان،
بهواسطۀ متن ایجاد نماید .از این رو ،در این تحقیق کوشیدهایم با چنین شواهدی نشان
دهیم که جهان طبیعی چگونه تحت تأثیر روندهای استعاریسازی در نگاه ما معنا
میپذیرد و آنچه به پدیدهها اطالق میشود ،تا چه حد وامگرفته از دیگر حوزههای
تجربی زیست انسانی ،از تجربههای فیزیکی ،فرهنگی ،اجتماعی ،جنسیتی گرفته تا
دیگر تجربههاست.
از میان مطالعات متعددی که کوشیدهاند نظریۀ استعارههای مفهومی را بر متون
ادبی پیاده کنند ،غالباً استعارههای وجودی را برگزیدهاند؛ زیرا به دلیل شباهتِ بیشتر
آنها به استعارههای بالغی ،بازیابی و تحلیلشان آسانتر است .بنابراین پژوهشهایی را
که میتوان در زمینۀ استعارههای جهتی برشمرد ،بسیار اندکاند که میتوان به این
موارد اشاره کرد :ایمانیان و نادری ( )7995به نشان دادن وضعیت استعارههای جهتی
در نهج البالغه پرداختهاند .یگانه و افراشی ( )7992در تحقیقی با روششناسی مشابه،
استعاره های مرتبط با جهات باال ،پایین ،جلو ،عقب و ...را از برخی آیات قرآن
استخراج کرده و با سنجههای آماری ،نسبت آنها را با هم سنجیدهاند .پورالخاص و
آلیانی ( )7991نیز با مطالعۀ نمادهای حیوانی در غزلیات شمس و جایگاه قرارگیری
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آنها کوشیدهان د برخی خصایص نظام تفکری حاکم بر این غزلیات را مشخص کنند.
همچنین خادمزاده ( )7991با بررسی استعارههای جهتی در حکمت مالصدرا سعی در
توضیح استعاری جهانبینی او دارد .سبزعلیپور و رستمی ( )7991نیز دربارۀ
مفهومسازی عشق ،با استفاده از حوزۀ جنگ ،شواهدی ارائه کردهاند.

 .2ایدة بدنمندی :جهانیها 1و تفاوتها
تجربۀ بدنیِ آدمی در فضا/مکان ،به جهاتی که او با آنها سروکار دارد ،معنای
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

استعاری میبخشد .به باور شناختگرایان ،اشتراکات بدنهای انسانی در تمام جهان،
یکی از مهمترین عواملی است که موجب اشتراکات ساختاری و معنیشناسانۀ

زبانهای مختلف میشود .هوگان 2در مقاالت و پژوهشهایش ،به بررسی همگانیها و
جهانیهای ادبی پرداخته و دالیل این اشتراکات را با رویکردهای شناختی بدنمند
توضیح داده است ( .)cf. Hogan, 1997ویرژبیتسکا 3در تحقیقی در باب
جهانیهای زبان ،نشان میدهد که چگونه در تمام زبانها روندهای معناسازی مشابهی
برای نشان دادن موقعیت و پرسش از موقعیت وجود دارد که همگی با بدنمندی در ارتباط
هستند .به گفتۀ ویرژبیتسکا ( )29 :7994در همۀ زبانها واژههایی برای نشان دادن
موقعیت مکانی «زیر» و «باال» وجود دارد؛ امّا تحقیق بر روی کودکان نشان میدهد که
آنها ،استفاده از واژۀ «زیر» را زودتر از واژۀ «باال» آغاز میکنند؛ زیرا قوارۀ کوچک
بدنشان  -عاملی که به موجب آن ،همیشه خود را زیر کنترل دیگران و فروتر از آنها
میبینند -درک سریعتر مفهوم «زیر» را برای آنان میسر میکند.

لیکاف و جانسون نیز در فصلی مجزّا از کتاب استعارههایی که با آن زندگی
میکنیم ( )57-74 :5119میکوشند استعارههای متعدد زبانی را یافته ،پایههای بدنی/
فیزیکی هریک را مشخص کنند .بنا به باور آنها همۀ انواع استعاره ،در تجربیات بدنی
1. Universalities
2 . Hogan
3 .Wierzbicka
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ما ریشه دارند؛ با این حال شاید اثبات این امر دربارۀ استعارههای جهتی ،آسانتر از
دیگر انواع استعارهها باشد؛ زیرا همۀ ما به تجربه دریافتهایم که درک انسان از جهت،
بهشدت وابسته به موقعیت و تجربیات بدنی /فیزیکی اوست .برای مثال ،وجود سَر،
بهعنوان مهم ترین قسمت بدن در باال ،جهت باال را با مفاهیمی همچون ارزشمندی و
اهمیت پیوند میدهد .عالوه بر این ،سایر تجربیات محیطی ،مثالً تجربۀ ریختن مایع در
ظرف ،جهت باال را با مفهوم ازدیاد همراه میکند؛ به این معنی که زیاد کردن مایع
درون ظرف ،با باال آمدن سطح آن همراه است؛ بنابراین ،جهت باال با مفهوم ازدیاد
پیوند میخورد ،بدون آنکه ارتباطی ذاتی میان این دو مفهوم برقرار باشد .دقیق ًا عکس
این ارتباط نیز صادق است؛ جهت پایین با مفهوم تقلیل و کم بودن پیوند میخورد،
بدون آنکه میان این دو ،ارتباطی الزامی برقرار باشد .اگر دقیقتر بنگریم ،خواهیم دید
که بسیاری از انواع ازدیاد یا تقلیل ،با باالتر یا پایینتر رفتن ارتفاع (حرکت جهتی)
همراه نیستند .برای مثال ،زیاد شدن گلها ،زیاد شدن فقر ،زیاد شدن دانش و...
ارتباطی با صعود و نزول ارتفاع ندارد؛ امّا این ابزار استعاری ذهن ،با فراافکندن بسیاری
از مفاهیم به حوزۀ جهت ،آنها را جهتمند میکند؛ مثالً با فراافکندن دادههای آماری
(مانند کاهش /افزایش فقر) به حوزۀ جهت ،موجب شکلگیری نظامی از نشانهها یا
نمودارها میشود که در آنها برای نشان دادن مفهوم ازدیاد یا تقلیل بر روی محور
عمودی یک نمودار ،ارتفاع را باال و پایین میکنند .این امر نشان میدهد که دیگر

حوزههای دانشی ،از قبیل ریاضی و آمار نیز چگونه وابستۀ استعارهاند .ریش)5111( 1

در مقالهای مفصل ،نقش استعارههای جهتی را در نمودارسازی بصری ریاضی و آمار
نشان میدهد .نمودار زیر ،یکی از انواع نمودارهایی است که در کار وی وارد شده
است:

. Risch

1
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در نمودار  ،aاستعارۀ جهتی «باال ،بیشتر است» ،بنیان بصری شکلگیری نمودار
است و در نمودار  ،bاستعارۀ «پایین ،کمتر است» (Johnson, 1987: 233؛
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

Lakoff, 1987: 614؛ .)cf. Tversky, 1995: 29- 53

کوچش 1بر آن است که استعارههای جهتی را باید «استعارههای انسجام» بنامیم؛

زیرا بشر از طریق فراافکندن مصادیق مختلف ازدیاد و تقلیل بر محور ارتفاع ،همۀ
آنها را در یک چارچوب مفهومی یکسان انسجام میبخشد ( Kövecses, 2010:
40؛ کوچش .)44-42 :7999 ،قابلیت دوقطبی جهات (مثل باال در مقابل پایین و جلو
در مقابل عقب) ،حتّی این انسجامبخشی را آسانتر میکند؛ زیرا برای طرف مقابل
تمام مفاهیمی که مثالً با جهت باال در ذهن سامان داده میشوند ،میتوان جهت پایین
را در نظر گرفت .برای مثال ،حوزۀ استعاری «باال ،زیاد است؛ پایین ،کم است»،
بهنحوی که در سطرهای زیر میبینیم ،به ساماندهی دیگر مفاهیم منتج میشود:
«باال ،زیاد است؛ پایین ،کم است»؛ پس «باال خوب است؛ پایین بد است».
اگر «باال خوب است؛ پایین بد است» ،پس «سالمتی باال است؛ بیماری پایین است»،
«هشیاری باال است؛ بیهوشی پایین است»« ،شادی باال است؛ غم پایین است»« ،حُسن باال
است؛ عیب پایین است»« ،منطق باال است؛ بیمنطقی پایین است» (رک :کوچش،
.)44 :7999
استعارههای باال در زبانهای مختلف مصداق دارد .در زبان انگلیسی جملۀ I am
 up todayرسانای معنای شادی و در عوض I am down ،رسانای معنای غم
1. Kövecses
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است .در زبان فارسی نیز شادی ،باال و غم ،پایین است« :فالنی یک ساعت پیش روی
ابرها راه میرفت؛ امّا بعدش پنچر شد ».گفته شد که لیکاف و جانسون معتقدند هریک
از استعارههای مفهومی ،در یک تجربۀ بدنی /فیزیکی ریشه دارند .به گفتۀ آنها
( )74 :5119تصور شادی در باال و غم در پایین ،به این علت است که انسان در شادی،
قامتی افراشته و در غم ،قامتی خمیده و فرورفته به خود میگیرد .در خود فرورفتن ،به
معنای غمگین بودن که کنایۀ بسیار مشهوری در زبان فارسی است ،تأییدی بر سخن
آنان است.
یافتن ارتباط این استعارهها با حاالت فیزیکی انسان در نمونههای باال سخت نیست؛
امّا برخی مواقع ،یافتن این ارتباط کمی دشوار است؛ مثالً شاید چندان روشن نباشد که
در باال تصور کردنِ هوشیاری ،چه ارتباطی با تجربههای بدنی دارد .باید گفت که
نگاشت «هشیاری باالست و بیهوشی پایین است» با تجربۀ بدنی خوابیدن ،بیهوش شدن،
مُردن (قرار گرفتن روی زمین /پایین رفتن) و بیدار شدن ،هشیار شدن ،برخاستن
(فاصله گرفتن از زمین /باال رفتن) ارتباط دارد (رک :کوچش .)44 :7999 ،با این
حال ،در کمال تعجب میتوان دید که برخی از انواع این استعارهها در برخی
فرهنگهای زبانی ،بهشدت متفاوت هستند.
یکی از نمونههای عجیب این تفاوتها ،در مفهومسازی زمان است .برای
انگلیسیزبانان یا فارسیزبانان شاید بدیهی است که زمان آینده ،پیش روی ما و
گذشته ،پشت سر ما قرار دارد .پایگاه فیزیکی این پدیده را نیز باید در «طی مسیر»
جست .در طی یک مسیر ،مناظری که قرار است ببینیم و هنوز ندیدهایم ،پیش روی ما
و آنچه قبالً دیدهایم ،پشت سر ما قرار داد؛ از این رو ،در فارسی میگوییم :دیروز را
پشت سر گذاشتیم و آینده ،پیش روی ماست؛ امّا این مسئله را نباید بدیهی پنداشت.
در همۀ زبانها وضع بدین منوال نیست .نمودهای زبانی برخی فرهنگها نشان میدهد
که برای آنها زمان آینده ،در پشت سر و گذشته ،پیش رو قرار دارد .در زبان آیمارا،1
یکی از معدود زبانهای باقیماندۀ بومیان آمریکا که در غرب بولیوی رواج دارد ،برای
1. Aymara
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اشاره به سال گذشته ،از عبارت  nayra maraاستفاده میشود nayra .در این زبان،
به معنی چشم و پیش چشم و  nayra maraبه معنی «سال پیش چشم» است .عبارت
 qhipa urunaنیز که برای اشاره به روز آینده به کار میرود ،به معنی «روز پشتی»
است qhipa .در این عبارت ،به معنی پشت و عقب است ( Núñez & Sweetser,
 .)2006: 415, 417نونیـیز 1و سویـیتسر 2در پژوهشی به جستوجوی علّت این

اختالف پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که برای آیماراییها ،این انسان نیست که
زمان را همچون مسیری طی میکند ،بلکه انسان در مواجهه با زمان ،انسان ثابت است و
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

این زمان است که بر وی میگذرد؛ به همین دلیل ،زمان گذشته ،در نزدیکترین
فاصله به فرد و پیش روی او و زمان آینده ،در پشت سر او قرار دارد (418-419
 .)ibid:نمودار زیر در حالت  ،bگویای تل ّقی مواجهۀ گویشوران زبانهایی مثل فارسی
و انگلیسی با زمان و حالت  ،aمربوط به گویشورانی همچون گویشوران زبان آیمارایی
است.

) ،)ibid: 406با کمی تغییر

1. Núñez
2. Sweetser
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این نمونۀ کوچک ،نشاندهندۀ آن است که فرهنگ زبانی ما چگونه موقعیت
خویشتن ما را در جهان ،برایمان تعیین میکند ،بدون اینکه بدانیم ،حضور بدنی خود را
در موقعیتی خاص تل ّقی میکنیم و زبان است که این تلقّی از خویشتن 1را در ما ،بدون
آنکه به آن آگاه باشیم ،تثبیت کرده است .عادتزدایی از این استعارههای
خودکارشده میتواند آگاهی دوبارهای از جهان و جایگاه عناصر آن به ما عرضه کند؛
بنابراین ،شناخت استعارهها در متن /بافتار /فرهنگهای مختلف ،راهی است به سوی
درکِ شباهتها و تفاوتهای کارکردهای دستگاه شناختی میان آحاد بشر.

 .4عناصر طبیعی بر محور استعاره
پیش از این گفتیم که وضعیت بدن (برای مثال ،قرار گرفتنِ سر در باال) و تجربیات
بدنی (برای مثال ،مشاهدۀ افزایش مایع درون ظرف) ،به تجربیات بدنی محدود
نمیماند و از طریق سازوکارهای استعاری ،به مقوالت دیگر فراافکنده میشود.
پدیدهها و عناصر طبیعی نیز از این فراافکنی بینصیب نیستند و بسیاری از مفاهیمی که
در زبان ما به پدیدههای طبیعی نسبت داده شده ،چیزی جز یک نگاشت استعاری
نیست؛ امّا اینکه بدن ما چه نقشی در استعارهسازی با عناصر و پدیدههای طبیعی دارد،
مطلبی است که به آن خواهیم پرداخت.
مشهور است که جهانبینی طبیعی قدمایی ،جهان را متشکل از چهار عنصر بسیط
خاک ،آب ،آتش و باد میدانست .این چهار عنصر طبیعی ،به صفاتی متصف بودهاند؛
به عناصر خاک و آب ،صفت سردی را نسبت میدادند و به آتش و هوا صفت گرمی
را .همچنین به عناصر خاک و آب ،صفت سنگینی و به آتش و هوا سبکی را نسبت
میدادند .از این رو ،خاک و آب ،عناصر فرودست تلقّی میشوند؛ زیرا به سبب
سنگینی ،فرومیافتند و باد و آتش ،عناصر فرادست هستند؛ زیرا به سبب سبکی،
فرامیروند (خواجه نصیر.)524/5 :7912 ،

. Ego
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امروزه میدانیم که خاک ،عنصری بسیط نیست؛ بلکه خود متشکّل از عناصر
متعدد است .در خاک ،عناصر چندگانهای – از جمله هوا -موجود است که همه به
شکل همگون درهم آمیختهاند و فراز و فرود طبقاتی ندارند .از سوی دیگر میدانیم
که هوا نیز عنصری بسیط نیست و قرارگیری آن در جایگاه باالترین عنصر ،بر اساس
پارادایم علمی عصر ما وجهی ندارد .با این حال ،شاید آگاه نباشیم که زبان ما در
موارد متعددی ،هنوز بر اساس پارادایم جهانبینی قدمایی ،به جهان طبیعت مینگرد؛
مثالً وقتی میگوییم« :فالنی آدم خاکیای است» ،استعارههای جهتی را به کار
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گرفتهایم و فروتنی و «افتادگی» را در خاک سنگین و فروافتاده بازجستهایم .اینجا
نگاشت استعاری «پایین ،کم است» ،خود را به خاک نیز تسرّی میدهد؛ زیرا خاک نیز
ی
در محور عناصر ،در پایینترین جایگاه قرار دارد؛ پس بر اساس نگاشت استعار ِ
«پایین ،کم است» ،نگاشت استعاریِ «خاک ،کم است» ساخته میشود و بدین گونه
انسانی که خود را کم یا پایین میگیرد ،با خاک نسبت مییابد.
این دست استعارهها بنیانهای جهانبینی طبیعی اهالی زبان را آشکار میکند .یکی
از مستعدترین بسترهای بُروز این بنیانها ،زبان ادبی است .زبان ادبی ،با به دست دادن
نمونههایی متنوع از استعارههای مفهومی ،میتواند مسیر تکوین استعارهها را در زبان
امروز ما و جا افتادن آنها را در ضمیر ما روشن سازد .در کتابهای معناشناسی
شناختی که اکنون در کشور ما موجود است ،مثالهایی که برای استعارههای مفهومی
آورده شده ،ترجمۀ استعاره هایی از زبان انگلیسی هستند (که در زبان فارسی سابقه و
صدق ندارند) یا تمام ًا به مثالهایی از زبان امروز اکتفا کردهاند ،حال آنکه میدانیم
متون ادبی ،حاوی تعداد زیادی از استعارههای نهفته یا ازیادرفته هستند و میتوانند
بیانگر آن باشند که نگاه امروز ما به جهان پیرامونمان ،میراث کدام تلقّیهای استعاری
است.
خاک /زمین ،در برابر هوا /آسمان
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مثالهایی که پس از این ،از متون کهن ارائه خواهد شد ،بیانگر آن است که عناصر
طبیعی «خاک /زمین» و «هوا /آسمان» ،چگونه بر محور استعارههای جهتی با مفاهیم
«بد» و «نیک» پیوند می یابند .سپس نشان خواهیم داد که این پیوستگی تا کجا بسط
داده میشود و این عناصر طبیعی چگونه به قلمروهای معنوی و روحانی پیوند مییابند.
در این مقاله ،به ذکر مثالهایی معدود از مهمترین موارد بسنده شده تا بهطور مفصّلتر
به بسط و تشریح موضوع اصلی پرداخته شود.
آنچه پیش از این ،دربارۀ عادتواره شدن استعاره گفته شد ،در اینجا مجدداً باید
یادآوری شود؛ زیرا اگر در خوانش ما عادت زدایی از استعاره اتفاق نیفتد ،در بسیاری
از مثالهای زیر ،ماهیت استعاری معنا پوشیده خواهد ماند و خوانندگان ممکن است
معنای استعاری را به جای معنای طبیعی و بدیهی واژه بگیرند .برای مثال ،در نگاشت
شمارۀ یک این جدول ،ممکن است خواننده تصور کند «کم» و «بیش» در این
شاهدمثالها به معنای «خوار» و «واال» است و بپندارد که این دو معنی برای «کم» و
«بیش» ،طبیعی و بدیهی است .نکته ،دقیقاً همین جاست .کاربرد واژۀ «کم» در معنای
«خوار» و «بیش /زیاد» در معنای «واال» محل نزاع ماست .کاربرد «کم» و «بیش» در
معنای «خوار» و «واال» ،ناشی از تفکری استعاری است؛ تفکری که حوزۀ تجربههای
بنیادین فیزیکی را با امور انتزاعی پیوند میدهد .بنابراین الزم است در تکتک مثالها
خواننده ،ذهن را از معنای عادی شده منصرف کند تا روند استعاری شدن در معناسازی
درک شود.
نگاشــ ـ

 :1خــــاک ،پــــایین اســ ـ  .آســمان بــات اســ  ،بــات زیــاد اســ

پـــایین ،کـــ اســـ

← خـــاک ،کـــ

← آسمان ،زیاد اس .

اس .
از آن پــــــس براهــــــام را خوانــــــد و گفــــــت برآمـــــــد آفتـــــــابی ز آســـــــمان بـــــــیش
کــــه ای در کمــــی گشــــته بــــا خــــاک جفــــت کشـــــید آن مـــــاه را در چنبـــــر خـــــویش
(فردوسی)494/4 :7914 ،
کـــم ز خـــاکی چونـــک خـــاکی یـــار یافـــت

(نظامی)792 :7991 ،
() 5

شـــه از روم شـــد بـــا زمـــین خـــویش بـــود
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از بهــــــاری صــــــد هــــــزار انــــــوار یافــــــت بـــــه روم آمـــــد از آســـــمان بـــــیش بـــــود
(نظامی)255 :7914 ،

(مولوی :7912 ،د)541/5.
مـن نــور پــاکم ای پســر ،نـه مشــت خــاکم مختصــر
آخــر صــدف مــن نیســتم ،مــن درّ شــهوار آمــدم
(مولوی)719/9 :7911 ،
نگاشــ ـ

 :2خــــاک ،پــــایین اســ ـ  .آســـمان ،باتســـ  .بـــات ،ارزشـــمند

پـــایین ،بـــیارزش اســـ
بیارزش اس

← خـــاک ،اســ

(خوار اس ).

← آســمان ،ارزشــمند اســ

(واتمقام اس ).

سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

زمیــــــنم مــــــن بــــــه قــــــدر او آســــــمانوار زمــــین پــــارس دگــــر فــــرّ آســــمان دارد
زمـــــین را کـــــی بـــــود بـــــا آســـــمان کـــــار

بـــه مـــاه طلعـــت شـــاه و ســـتارگان حشـــم

(نظامی)512 :7991 ،

(سعدی)441 :7919 ،

چـــه کـــاووس پیشـــم چـــه یـــک مشـــت خـــاک آســـــمان رتبتـــــی کـــــه ســـــجده برنـــــد
چــــــرا دارم از خشــــــم او تــــــرس و بــــــاک
(فردوسی)721/5 :7949 ،

آســـــــمانهـــــــاش خاضـــــــع االعنـــــــاق
(انوری)511/7 :7914 ،

شــــه از روم شــــد بــــا زمــــین خــــویش بــــود

() 9

ای نهـــــان گشـــــته در بزرگـــــی خـــــویش

بــــــه روم آمــــــد از آســــــمان بــــــیش بــــــود وز بزرگــــــی ز آســــــمان شــــــده بــــــیش
(نظامی)7959 :7944 ،
نگاشـــ

(انوری)541/7 :7914 ،

 :4مـــردن ،پـــایین اســـ .

خــــاک ،پــــایین اســ ـ
مرده اس .

() 2

زنـــد ی ،باتسـ ـ

← خــــاک ،باتس

اسـ ـ  .آســـمان،

← آسمان ،زنده اس .

(ایــن نگاشــت بیشــتر بــه صــورت «زنـــدگی
در آســــمان /از جانــــب آســــمان اســــت»،
در شواهد دیده میشود).
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برخـــــاکِ مـــــرده ،بـــــادِ مســـــیحا برافکنـــــد تـــا باشـــدت حیـــات ز خضـــرای آســـمان
(خاقانی)975 :7914 ،

(خاقانی)794 :7914 ،

گــــر میخــــواهی کــــه مــــرده خــــاکی نشــــوی کیســــــت آن کــــــس عطــــــارد فلکــــــی
جهـــدی بکـــن و بـــه زنـــدگی خـــاک ببــــاش کــــه بــــدو جــــانِ آســــمان شــــاد اســــت
(انوری)291/5 :7914 ،

(عطار)759 :7912 ،

دم عیسیســــت پنــــداری نســــیم بــــاد نــــوروزی طیــــــب حیــــــات خواســــــتن از آســــــمان
که خـاک مـرده بـاز آیـد در او روحـی و ریحـانی خطاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
کـــز شیشـــهای ذلیـــل ،امیـــد صـــواب نیســـت

(سعدی)411 :7919 ،

(امیرخسرو دهلوی)91 :7947 ،
نگاشــ

 :2مــاده /جســ پــایین اســ  .روح بــات اســ  .آســمان بــات اســ

خــــاک ،پــــایین اســ ـ

← خــــاک ← ،آســــــمان روح /محــــــ روح
اس .

ماده /جس اس .

قالـــــــب خـــــــاکی بـــــــه زمـــــــین بـــــــازداد گــــر همچــــو روح راه نیــــابی بــــر آســــمان
روح طبیعــــــــی بــــــــه فلــــــــک واســــــــپرد اصـــــحابِ کهـــــفوار بـــــرو راه غـــــارگیر
(سنایی)594 :7924 ،

(مولوی)544 /5 :7911 ،

مکــــــــن در جســــــــم و جــــــــان منــــــــزل ز آســمان بــه مــن از روح قــدس هــر نفســی
کــــــــــه ایــــــــــن دون اســــــــــت و آن واال بریـــــــــد جـــــــــانم روحِ معطـــــــــر آورده
(عراقی)94 :7912 ،

(سنایی) 741 :7911 ،

از خـــــاک درگذشـــــته ،افـــــالک درنوشـــــته او روح آســــمان و زمــــین اســــت نــــزد مــــا
یــــکبــــاره روح گشــــته ،تــــن را طــــالق داده روح تـــو آســــمان و تـــن تــــو زمـــین بــــود
(اوحدی)941 :7941 ،
نگاش
اس

(شاه نعمت اهلل ولی)929 :7911 ،

 :4مادر ،پایین اس  .خاک پایین
← خاک /زمین ،مادر اس .

()4

پدر ،بات اس  .آسمان بات اس

←

آسمان ،پدر اس .

اجــــزای خــــاک حاملــــه بودنــــد از آســــمان مـــادر تـــو خـــاک و آســـمان پـــدر توســـت
نـــه مـــاه گشـــت ،حاملـــه زان بـــیقـــرار شـــد در تـــــن خـــــاکی نهفتـــــه جـــــان ســـــمائی
(مولوی)714 /5 :7911 ،

(ناصر خسرو)97 :7921 ،

پــــــدر ،آســــــمان اســــــت و مــــــادر زمــــــین مادراننــــــــــد ایــــــــــن مراکــــــــــبِ دون
نخــــــوانم بــــــر ایــــــن روزگــــــار آفــــــرین پــــــــــدرانت کواکــــــــــب گــــــــــردون
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(فردوسی)544/2 :7912 ،

[ ]...گفتـــهای :بیپـــدر چـــه کـــس باشـــد
پــــــدر آســــــمان نــــــه بــــــس باشــــــد

خـــود شـــیرِ شـــادیای نرســـاند بـــه کـــام تـــو (اوحدی 441 :7941 ،و )429
ایــــن ســــالخورده مــــادر انــــدوهزایِ خــــاک
(سیف فرغانی)799 :7944 ،

بپرورنــــد بــــه عــــدلش همــــی درختــــان را
ز مهــر چــون پــدر و مــادر ،آســمان و زمــین
(امیرمعزی)459 :7971 ،

مجال این نوشتار اجازه نمیدهد به حوزههای متعددی که این مثالها میتواند پا به
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

عرصۀ آنها بگذارد ،وارد شویم؛ امّا خوانندۀ آگاه ،میتواند درک کند که
استعارههای جهتی چگونه در تفسیر انسان از طبیعت ،نقش بازی میکنند و ارزشهای
فرهنگی ،اخالقی ،معنوی و حتی جنسیتی برای ما میسازند (برای مثال ،نک :نگاشت
پنج).
این پنج نگاشت ،از کلّیترین و مهمترین نگاشتهای مرتبط با خاک هستند که
دربارۀ آسمان نیز مابازای متضادشان یافت میشود و مثالهای متعدد نیز برای هریک
میتوان یافت؛ امّا میزان نگاشتهایی که میتوان برای آنها در نظر گرفت ،به این پنج
مورد خالصه نمیشود؛ هرچند ممکن است شاهدمثالهای کمتری داشته باشند.
نگاشتهای متنوعی همچون:
 شادی ،باال (در آسمان) و رنج و غم ،پایین (در خاک) است :من ز شادی برآسمان برین /نام من در زمین دهان به دهان (فرّخی سیستانی)541 :7917 ،؛ خاک را

بر غم سرشت اول قضا اندر قدر /غم کند ناچار خاکی را به نسبت اقتضا (سنایی،
.)47 :7924
 قدرت و قوّت ،باال (در آسمان) و ضعف ،پایین (در خاک) است :زور عزمتو آسمانقدرت /گل قهر تو آفتاباندای (انوری)421 /7 :7914 ،؛ ای همه هستی ز

تو پیدا شده /خاک ضعیف از تو توانا شده (نظامی.)1 :7919 ،
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 لطافت و سبکی ،باال (در آسمان) و سنگینی و تراکم ،پایین (در خاک) است:هفتهای را ز زیر خاک کثیف( /)4برزند سر یکی گیاه ضعیف (جامی)14 :7911 ،؛ ور
خود برآید بر سما کی تیره گردد آسمان /کز دود آورد آسمان چندان لطیفی و ضیا

(مولوی ،9 :7914 ،غزل .)51
 -روشنی ،باال (در آسمان) و تیرگی ،پایین (در خاک) است :شد از خروج

ریاحین چو آسمان روشن /زمین به اختر میمون و طالع مسعود (حافظ/)475 :7945 ،
جهان مر ترا داد یزدان پاک /ز تابنده خورشید تا تیره خاک (فردوسی:7944 ،
.)771/7
 -ایستایی /تصلّب ،پایین (در خاک) و جنبش و پویایی ،باال (در آسمان) است:

از بس که جرعه بر تن افسردۀ( )9زمین /آن آتشین دواج سراپا برافکند (خاقانی،
)799 :7914؛ قرار نیست به جایی بلندهمّت را /چگونه از حرکت آسمان بیاساید

(صائب.)7992/4 :7919 ،
بعضی نگاشتها نیز ممکن است لزوماً شواهد متضاد آن در عنصر مقابل یافت
نشود ،امّا ذهن درمییابد که وقتی برای مثال ،سردی با خاک مرتبط است ،البد گرمی
با آسمان در ارتباط است .برای مثال :آب سرد و تر بُود مانند بلغم بیخالف /خاک
سرد و خشک و سودا همچو او اینجا بود (شاه نعمتاهلل ولی .)149 :7911 ،یا وقتی
بخشندگی /مهربانی ،مرتبط با آسمان است ،البد خسّت /نامهربانی ،با خاک ارتباط
دارد .برای مثال :ابوعلی حسن آن مسند سمو و علو /که آفتاب جالل است و آسمان
سخا (انوری.)71/7 :7914 ،
با وجود تنوّع ظاهری این نگاشتها باید گفت که همـۀ اینها در دو نگاشت
پایهای و اصلی ،قابل تلخیص است .7 :پایین ،بد است ← زمین /خاک ،بد است؛ .5
باال ،خوب است ← آسمان ،خوب است و نهایت ًا اینکه ،خوبیها ،باال و بدیها ،پایین
هستند.
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برای بازیابی حوزههای مبدأ در این استعارهها ،عالوه بر پدیدههای محیطی (از قبیل
ازدیاد مایع درون ظرف) ،باید مبناهای بدنمند را نیز در نظر آورد .همان گونه که پیش
از این نیز گفته شد ،وجود سر ،در مقام ارزشمندترین عضو بدن ،در باال ،ارزش خود
را به طور کلّی به جهت باال تسرّی میدهد .از طرف دیگر ،خوابیدن و مردن ،بهمثابۀ
دو عامل متضاد با هوشیاری و زندگی ،تجربۀ نزدیکی بدن به خاک را به تجربهای
منافی حسّ حیات بدل میکند و سپس به آن در قالب یک تجربۀ جهتی مینگرد؛
تجربهای که در آن ،جهات ،معنای حیات و مرگ به خود میگیرند و بدین ترتیب،
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جهت باال با مفاهیمی که الزمۀ حیاتاند ،همچون روح ،شادی ،نور ،گرما و ...پیوند
میخورد و جهت پایین با مفاهیمی عکس آنها .این روال استعاری جهتی ،بر
پدیدههای طبیعی جهتمند نیز فراافکنده میشود و بدین ترتیب ،آسمان با خوبی و
خاک با بدی پیوند میخورد ،بدون آنکه از این دو بهحقیقت ،شایستگی یا قصوری
سر زده باشد .در تجربۀ زبانی ما بدیِ خاک آنچنان بدیهی است که عراقی بهوضوح
بر آن صحّه میگذارد« :از خاک بتر هزار باریم» (عراقی.)542 :7912 ،
جالب آنجاست که این استعارۀ جهتی حتّی در طب هم وارد شده و مزاجهایی که
به آب و خاک (عناصر پایینی) نسبت دارند ،با سردی که مسبّب کاهلی و رخوت
است ،پیوند دارند و مزاجهایی که به آتش و هوا منسوباند ،با گرمی که مسبّب نیرو و
نشاط است (رک :جرجانی.)42/7 :7924 ،
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ابنسینا نیز دو عنصر پایینی ،یعنی خاک و آب را اسباب تشکیل جسم میداند و دو
عنصر باالیی ،یعنی آتش و هوا را اسباب تشکیل روح (ابن سینا.)244/2 :7941 ،
ی
در اینجا باید نقبی زد و به فرهنگ عرفانی ادب فارسی نظر کرد .این استعارهساز ِ
جهتی در فرهنگ عرفانی ما چهرهای متمایز به خود میگیرد و خاک بینوا بهغایت در
آن نکوهش میشود .با درک روند استعارهسازی میتوان دریافت که چرا در فرهنگ
عرفانی ما ،زمین و خاک تا این حد نکوهش شده ،عالم افالک بر عالم خاک تشرّف
دارد .پیوند زمین با مادّیت و جسمانیت و در عوض ،پیوند آسمان و افالک با روح و
روحانیت ،موجبات این تفکر را رقم زده است؛ چنانکه بسیاری از عرفا ،همصدا با
آنچه در مرصاد العباد میخوانیم ،بر آناند که «دل بر مثال آسمان است و تن بر مثال
زمین؛ زیراک خورشید روح از آسمان دل بر زمین قالب میتابد و آن را به نور حیات
منوّر میدارد» (نجم رازی.)792 :7919 ،
همچنین بیدلیل نیست که بهشت همیشه در آسمان پنداشته میشود .در برخی
زبانها از جمله زبان آلمانی ،کلمهای که برای نامیدن «آسمان» به کار میرود ،یعنی
 ،Himmelعیناً همان کلمهای است که به «بهشت» نیز اطالق میشود .در زبان انگلیسی
نیز  ،Heavenبه معنی بهشت ،در کنار واژۀ  ،Skyبه معنی آسمان نیز آمده است؛ هرچند
Heaven

بیشتر بار متافیزیکی و روحانی دارد.

Cielo

در ایتالیایی به معنی بهشت و

آسمان است و همین کلمه به صورت  Cielدر زبان فرانسوی نیز به هر دو معناست.
پیش از این اشاره کردیم که یک نگاشت استعاری ،ح ّتی اگر مابازای متضاد در
متون نداشته باشد ،به ذهن متبادر میشود؛ برای مثال ،همین گزاره که «بهشت در
آسمان است» ،گزارۀ «پس البد ،جهنم در زمین است» را به ذهن متبادر میکند .جالب
اینجاست که در مسیحیت ،به این باور که بهشت در آسمانها و جهنم در زمین است،
گرایش وجود دارد .در برخی روایات اسالمی نیز آمده است« :مردی یهودی از امام
علی (ع) پرسید :بهشت و جهنم کجاست فرمود :بهشت در آسمان و دوزخ در زمین
است( ».دیلمی .)711 :7911 ،در برخی منابع دیگر هم به وجود بهشت در آسمان و
دوزخ در زمین اشاره شده است« :و أما مکانهما فقد عرفت أن االخبار تدل علی أن
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الجنه فوق السموات السبع و النار فی األرض السابعه و علیه أکثر المسلمین» (مجلسی،
 .)512/1در آیۀ  72سورۀ مبارکۀ نجم نیز به وجود بهشت نزد سدره المنتهی (در
باالترین نقطۀ آسمان) اشاره شده است« :عندها جنّۀ المأوى» .تفتازانی نیز میگوید که
هر چند در مکان بهشت و جهنم قطعیتی وجود ندارد ،بیشتر علما معتقدند که بهشت،
در آسمان و جهنم ،زیر زمین است (رک :تفتازانی.)777/2 :7419 ،
یکی دیگر از مواردی که به تقسیمبندی مراتب خوبی و بدی بر محور عمودی (باال
و پایین) اشاره دارد ،طبقات دوزخ و بهشت است .طبقات هفتگانۀ دوزخ و بهشت،
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نشاندهندۀ آن است که بدتر بودن یا بهتر بودن ،بر محور عمودی (باال به پایین) چیده
میشود .گناهکاران هرچه گناهکارتر باشند ،در طبقات پایینتری جای میگیرند و
نیکوکاران ،هرچه نیکوکارتر ،در طبقات باالتر؛ در حالی که تقسیمبندی دوزخ یا
بهشت برای انواع گناهکاران یا نیکوکاران میتوانست بر محور افقی ،مثالً از چپ به
راست باشد .اساساً کاربرد واژۀ «طبقات» برای بهشت و جهنم ،خود به این تقسیمبندی
عمودی اشاره دارد؛ زیرا برای تقسیمبندیهای محور افقی ،از واژۀ «طبقه» استفاده
()1

نمیشود.

در ادبیات فارسی نیز این طبقهبندی بارها تکرار شده است؛ چنانکه فردوسی
میسراید :زبر چون بهشت ا ست و دوزخ به زیر /بد آن را که باشد به یزدان دلیر
(فردوسی.)241/4 :7914 ،
جهانی بودن بدنمندی و داشتن بدن مشابه ،موجب جهانی شدن استعارۀ «باال ،خوب
است و پایین ،بد است» شده است؛ امّا همچنانکه پیش از این نیز یاد شد ،مطالعات
شناختی ،همانقدر که به جهانیها عالقهمند است ،تفاوتها و تمایزها را نیز نشانه
میگیرد .بسترهای گفتمانی و فرهنگی متفاوت میتواند تفاوتهای نسبی در دستگاه
شناختی ما ایجاد کند .به نظر میرسد نگاشت جهانی «پایین ،بد است» ،در پیشینۀ
فرهنگ عرفانی ما بهشدت تقویت شده باشد ،به نحوی که یکی از عناصر «پایینی»
جهان ،یعنی «خاک» ،به لوث نفسانیترین و مذمومترین مفاهیم این گفتمان آلوده شده
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است .باید یادآور شد که در گفتمانهای عرفانی سایر ملل ،از جمله گفتمان عرفانی
گنوسی ،یهودی و مسیحی نیز میتوان مواردی را در مذمّت زمین ،بر پایۀ نگاشت
«پایین ،بد است» یافت .برای مثال میتوان به اندیشههای آگوستین قدیس در باب
شهرهای «زمینی» در برابر شهرهای «آسمانی» یا عدالت «زمینی» در برابر عدالت
«آسمانی» و نقصان و مشقّت در زندگی «زمینی» اشاره کرد

(Deane, 1963؛ Gilson,

)1960؛ امّا به نظر می رسد در گفتمان ادب عرفانی فارسی این مفهوم مذمّتآمیز بیشتر
بر عنصر «خاک» متمرکز شده است( )9و این استعارۀ مفهومی بدنمند بنیادین و جهانی،
در عرصۀ روحانیترین و معنویترین سطوح تفکر وارد گردیده و چهرهای
منحصربهفرد یافته است .این بسط معنایی تا بدانجا در فرهنگ ادبی ما گسترده است که
مذموم بودن خاک برای کسانی که کمترین مطالعات ادبی (در حد آموزشهای رسمی)
دارند ،مفهومی آشناست و حتم ًا بارها و بارها با آن مواجه شدهاند .به نظر میرسد این
مفهوم ،اکنون در تصوّرات شناختی ایرانیان ،نهادینه شده باشد .کمترین دستاورد
واکاوی ریشهها و آبشخورهای مفاهیم عادیشده ،تازه شدن نگاه ما به آنهاست .وقتی
متوجه میشویم پستترین و واالترین پدیدهها و مضمونپردازیهای رنگارنگ حول
آنها  -برای مثال تمام آنچه دربارۀ روحانی بودن و پاک بودن آسمانها و مذموم
بودن زمین و خاک تصور میشود -در یک استعارۀ جهتی ساده ریشه دارد ،از
انگارههای خود در شگفت خواهیم شد.

نتیجه یری
بدنمندی و تجربههای فیزیکی بدن در محیط ،پایگاهی مهم برای تولید استعارههای
مفهومی است .یکی از نخستین تجربههای فیزیکی بشر ،ارتباط او با جهات است.
جهات به نسبت ارتباطشان با بدن و تجربههای بدنی ،برای بشر معنایی خاص مییابند.
تجربههایی از قبیل از خواب برخاستن ،هوشیار شدن ،قامتافراخته شدن در هنگام
خوشحالی ،قرار گرفتن ارزشمندترین بخش بدن ،یعنی سر در قسمت باالی بدن و...
جهت باال را با مفاهیم مثبت ،از قبیل شادی ،ارزشمندی ،فراوانی و ...نسبت میدهند .از
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طرف دیگر ،مُردن ،بیهوش شدن ،خوابیدن ،فرورفتن در خود به هنگام غم و ...که با
جهت پایین در ارتباط هستند ،این جهت را با مفاهیم منفی ،از قبیل غم ،بیارزشی،
قلـّت و ...مرتبط میسازند .پدیدههای طبیعی ،از قبیل آسمان و زمین ،بهواسطۀ
قرارگرفتنشان در جهات باال و پایین ،با مفاهیم انتزاعی و ارزشی پیوند مییابند ،بدون
آنکه ارتباطی طبیعی و ذاتی میان آنها و این مفاهیم برقرار باشد .متون ادبی بهعنوان
یکی از ذخایر بزرگ معناشناسی ،به ما نشان میدهند که این روندهای استعاری
معناسازی چگونه توسط تکثیر زبانی در متون ،تثبیت و به نسلهای بعد منتقل میشوند.
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نمونههایی که در تحقیق حاضر از نظر گذشت ،نشاندهندۀ آن است که چگونه
پدیدههای طبیعی ،از قبیل آسمان و زمین ،از طریق همان روندهای استعاری ،از حوزۀ
طبیعت فراتر میروند و به معنویترین و روحانیترین تجربههای بشری پیوند
میخورند.

پینوش
 .7برای اطالع دقیق از مفهوم نگاشت و فراافکنی و کارکرد آنها در مفهومسازی زبانی ،رک:
.Fauconnier and Turner, 1994
 .5نیکلسون این مصراع را به صورت «?( »Art thou less than earthمولوی)1 :7917 ،
ترجمه کرده است .در زبان فارسی هرچند به طریق مجاز« ،خاک» معنای زمین گرفته ،در زبان
انگلیسی ،عنصر چهارم ،همچنان «زمین» است و این زمین است که بهعنوان عنصر مادّی و نماد
جسمانیت ،نکوهش میشود.
 .9با زمین خویش بود :مثلِ زمین ،بیقدر بود.
 .4نگاشت استعاریِ «زندگی باالست ،مرگ پایین است» ،در زبانهای مختلف به چشم میخورد.
طبیعی است که روی زمین افتادنِ مردگان ،ذهن را به سوی این استعاره سوق دهد (رک :کوچش،
44 :7999؛ افراشی.)11-19 :7992 ،
 .2این نگاشت به بهترین شکل در مطالعاتِ مربوط به دوگانههای جنسیتی ( gender binary
 )oppositionsنشان داده شده است؛ برای اطالعاتِ بیشتر ← . Levi, 1980
 .4کثیف در اینجا به معنای متراکم است ،در برابر لطیف.
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 .1میدانیم که فسردن و افسردن ،در متون قدیم ادب فارسی به معنای یخ زدن نیز هست؛ امّا در
این بیت ،فسردن از آنجا که در اشاره به کلِ زمین به کار رفته ،به معنای یخ زده بودنِ قسمتی از زمین
نیست ،بلکه مراد ،انجماد و تصلّب کلّی در زمین در تقابل با پویایی و تح ّرک افالک است.
 .1باید به این نکته توجه داشت که آسمان و زمین در قرآن لزوماً به معنی آسمان و زمین مادّی به
کار نرفته است و از آنجا که بهشت و جهنم نیز مکانهای مادّی و از جنس مادّه نیستند ،به جایگاهی از
جنس مادّه احتیاج ندارند  .بنابراین وقتی قرآن به وجود بهشت و جهنم در آسمان وزمین اشاره دارد،
منظور ،آسمان و زمین مادّی نیست .همچنین باید در نظر داشت که به شهادت آیۀ شریفۀ «وَمَا أَرْسَلْنَا
مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ» ،این مفاهیم برای نزدیکی به دستگاه شناختی بشر ،به این شکل به کار
رفتهاند؛ امّا مطمئناً معنای تفسیری آنها چیزی ورای لفظ است.
 .9به نظر میرسد یکی از دالیل این تفاوت ،ترجمههای دانشمندان مسلمان از آثار فیلسوفان
یونانی باشد .در فلسفۀ یونان ،بهویژه در آثار ارسطو ،چهار مادۀ اولیۀ زمین ،آب ،آتش و هوا هستند؛
امّا در متون ترجمهشدۀ اسالمی ،به جای «زمین» ،عمدتاً از «خاک» سخن گفته شده است.
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