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چکیده
معناشناسی شناختی به رابطة میان تجربه ،شناخت تجسّميافته و معنا پرداخته و کارکرد تجربههای
دريافتی انسان از جهان خارج و محیط اطراف را در فرآيند معناسازی مورد بررسی قرار میدهد .يکی از
مبانی مهم در معناشناسی شناختی ،الگوی بدنمندی شناخت است که به موجب آن ،تجربههای
دريافتی بدن انسان به شکلگیری مفاهیمی شناختی در ذهن و جسمیّتيافتگیِ معانیِ شکل گرفته در
آن منجر میشود .يکی از مفاهیم پربسامد در شعر حضرت علی(ع) ،مفهوم فنای دنیوی است؛ بدين معنا
که دنیا محل قرار نیست ،بلکه محل گذر است .بر اين اساس ،امیرمؤمنان با کاربست طرحوارههای
تصويری ـ حرکتی و الگوهای دوگانة آن (خطی – چرخشی) رابطة متناظری میان مفهوم انتزاعی فنای
دنیوی و طرحوارههای يادشده برقرار کرده است .اين مهم با طرح انگارههای متعدد در قالب گزارههايی
تشبیهی ،استعاری و کنايی در بافت معنايی شعر ايشان ،نمود يافته است .اين پژوهش سعی دارد تا با
کاربست الگوی بدنمندی شناخت ،نقش طرحوارههای حرکتیِ بهکار رفته در شعر آن حضرت را در
انتقال مفهوم فنای دنیوی بررسی نمايد .حاصل اين پژوهش اين است که کاربست طرحوارههای تصويری
ـ ـ ـ ـ حرکتی در شعر امیرالمؤمنین از يکسو به جسمیّتيافتگی و عینیّتبخشی مفهوم انتزاعی فناپذيری
انجامیده و از سوی ديگر به تثبیت آن در ذهن مخاطب کمک کرده است.

واژههای کلیدی :معناشناسی شناختی ،الگوی بدنمندی شناخت ،طرحوارههای تصويری ـ ـ ـ ـ حرکتی،
مفهوم فنای دنیوی ،شعر حضرت علی(ع) .
* .رايانامة نويسندة مسئول:

j_garjami@uma.ac.ir
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 .1مقدمه
معناشناسی بهعنوان دانشی که به مطالعة علمی معنا میپردازد ،به شاخههای مختلفی
تقسیم میشود .معناشناسی شناختی از جمله شاخههای علم معناشناسی است که به
فرآيند مطالعة معنا در ساية تجربة شناختی میپردازد .در چنین رويکردی ،تولید معنا
حاصل فرآيند چندمرحلهای است که بهموجب آن ،ابتدا تجربههای ادراکی انسان ـ ـ ـ به
عنوان موجودی معناسازـ ـ ـ در قالب مفاهیمی شناختی در ذهن وی ذخیره شده و در
گامهای بعدی ،همین انگارههای تجربهمند ،مبنای جسمیّت (عینیّت) يافتگی مفاهیم ِ
انتزاعیِ ذهن انسان میشوند .يکی از طرق عینیّتبخشی به مفاهیم انتزاعی ذهن ،در
چارچوب طرحوارههای حرکتی محقق میگردد که در حوزة نظرية بدنمندی شناخت
قرار دارد .در طرحوارههای حرکتی ،اصل حرکت پديدهها ـ ـ بهعنوان يکی از مبانی
تجربهمند و عینی ـ  ،الگويی برای برجسته ساختن بُعد حرکتمندی مفاهیم انتزاعی
است .يکی از اين مفاهیم انتزاعی که آموزههای دينی و اسالمی نیز همواره بر آن تأکید
داشته اند ،مفهوم فناپذيری دنیا و حیات دنیوی است که در متون مختلف دينی وادبی
همچون موتیفی در جهت القای گفتمان زاهدانه آمده است .با نظر به چنین اصلی ،مقالة
حاضر بر آن است تا مفهوم انتزاعی فناپذيری دنیا در شعر حضرت علی(ع) را با الگوگیری
از اصل بدنمندی شناخت و طرحوارههای حرکتی در آن تحلیل نمايد .دربارة
معناشناسی و مهمترين مبانی آن در ساير آثار حضرت علی(ع) پژوهشهايی صورت
گرفته است که از اين میان میتوان به اين مقالهها اشاره کرد .1 :مقالة «معناشناسی
زهد در نهجالبالغه بر اساس روش معناشناختی ايزوتسو» تألیف عباس مصاليیپور و
مروّت محمدی ،که تحلیلِ واژههايی که در حوزه معنايی زهد بهعنوان واژه کانونی قرار
داشته و ارتباط معنايی با آن دارند ،محور اصلی مقاله يادشده میباشد.
 .2مقالة «تحلیل مفهومی استعارههای نهجالبالغه با زبانشناسی شناختی» تألیف مهتاب
نورمحمدی و همکاران .اين مقاله نیز جايگاه استعاره در فرآيند مفهومسازی در متن
نهجالبالغه را بر مبنای نظرية شناختی لیکاف و جانسون بررسی مینمايد.
اما قدر مسلم اينکه در ارتباط با نظرية معناشناسی شناختی در شعر آن حضرت
پژوهشی انجام نشده است .براين اساس مقالة حاضر با الگوگیری از اين رويکرد
معناشناسی و يکی از الگوهای چهارگانه آن (الگوی بدنمندی شناخت) ،مفهوم فناپذيری
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علی(ع)

بررسی مینمايد و در نهايت به سواالت زير پاسخ

دنیا را در ديوان حضرت
میدهد:
 .1حضرت علی(ع) در بیان مفهوم انتزاعی فناپذيری دنیا برمبنای طرحوارههای تصويری
– حرکتی ،از کدام الگوهای حرکتی بهره برده است؟
 .2طرحوارههای بهکار رفته در شعر ايشان در قالب چه سازوکارهای زبانی (بیانی) ارائه
شده است؟
 .3کاربست طرحوارههای يادشده در شعر ايشان ،چه نقشی در انتقال مفهوم انتزاعی
فناپذيری دنیا داشته است؟
 .2معناشناسی شناختی و مهمترین مؤلفههای آن
معناشناسی يا آنچه که در زبان انگلیسی به سمانتیک ( (Semanticتعبیر میشود،
نخستین بار توسط میشل بره آل ( )Michael Berealبه کار برده شد .هرچند که هدف
وی از کاربرد اين واژه ،تحقیق در معانی لغات از جنبة تاريخی بوده است (بدرهای:47 ،
 .)1377معناشناسی به واسطة کاربردهای چندگانة آن در مطالعات نقدی ،به انواع
مختلفی تقسیم می شود .ديرک گیررتس ( )Derec Girretsدر کتاب نظريههای معنی
شناسی واژگانی ،رهیافتهای معنیشناسی را به معنیشناسی تاريخی ،معنیشناسی
ساختارگرا ،معنیشناسی نوساختارگرا ،معنیشناسی زايشگرا و معنیشناسی شناختی
تقسیم میکند (گیررتس.)18 :1393 ،
يکی از رويکردهای نوين در مطالعات معناشناختی ،معناشناسی شناختی است که
خود شاخهای از زبانشناسی شناختی به شمار میآيد .پیش از ارائة تعريفی در مورد
معناشناسی شناختی ،ابتدا بايد به کلمهی شناخت و رابطة آن با معناشناسی پرداخت.
«ساختا ِر زبان ،انعکاس مستقیم شناخت است» ( .)Lee, 2001: 2اين گزارهای است
که مبنای نظريهپردازیها و تحلیلهای زبانشناسان شناختی را تشکیل میدهد .در
توضیح اين عبارت بايد گفت که زبانشناسی به اين معنا «شناختی» است که نقش
شناخت يا به عبارتی اطالعات موجود در ذهن را در مفهومسازی موقعیتهای خارجی
بررسی میکند (قائمینیا .)5 :1390 ،به عبارت ديگر زبانشناسی شناختی به اين مسأله
میپردازد که چگونه زبان و عناصر موجود درآن ،به واسطة اطالعات موجود در ذهن که
از طريق شناخت وتجربههای شناختی حاصل شده است ،به بیان جهان عینی و واقعیت-
های موجود در آن میپردازد .با اين مقدمه میتوان به تصوير روشنی از معناشناسی
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شناختی رسید .در معناشناسی شناختی نیز تحقق معنا و ساختار معنايی بهعنوان يکی
ی شکل گرفته در ذهن شخص
از عناصر زبانی ،در فرآيند شناخت و تجربههای شناخت ِ
(فراگیر زبان) میباشد .به بیانی ديگر از نظر معناشناسان شناختی ،انسان تجربههايی را که
از محیط اطراف خود (جهان خارج) کسب میکند ،به صورت مفاهیمی در ذهن ذخیره
میکند .اين مفاهیم درنهايت به منظور معناسازی و ارتباطدهی شخص با ديگران مؤثر
خواهد بود.
شايد از اين روست که لئونارد تالمی يکی از نظريهپردازان اين حوزه ،معناشناسی
شناختی را اين گونه تعريف میکند« :تحقیقات در معناشناسی شناختی درواقع تحقیق
و بررسی دربارة سازمان و محتوای مفهومی درزبان است» ( .)Talmy, 2000: 4در نهايت
با توجه به آنچه که گفته شد میتوان نتیجه گرفت که معناشناسی شناختی به مطالعه
رابطهی میان تجربه ،شناخت تجسم يافته و معنا میپردازد (سجودی و قنبری.)139 :1391 ،
درشکل شمارة  1فرآيند شکلگیری معنا از ديدگاه معناشناسی شناختی آمده است:

شکل  – 1فرآیند شکلگیری معنا در معناشناسی شناختی

امّا معناشناسـی شـناختی بـه مفهـوم واقعـی خـود دانـش نوپـايی اسـت؛ چـرا کـه
پايــههــای ايــن دانــش در دهــة  1970مــیالدی ريختــه شــد (روشــن و اردبیلــی:22 ،
 .)1392معناشناســـی شـــناختی در ســـاية ديـــدگاههای نظريـــهپـــردازان مهـــم
زبانشناســی شــناختی همچــون جــورج لیکــاف ،رونالــد لنــ اکــر و لئونــارد تــالمی
گســترش پیــدا کــرد (رک :قــائمینیــا .)46 :1390 ،ايــن رويکــرد از معناشناســی در واقــع
ادامــة مســیری بــود کــه توســط مکتــبهــای معناشناســی مختلفــی همچــون
معناشناســی تــاريخی ،معناشناســی ســاختگرا ،معناشناســی زايشــی و معناشناســی
واقعگرایِ مبتنی بر صدق شکل گرفته بود.
معناشناسان شناختی به چهار اصل مهم و اساسی استناد میکنند که عبارتند از:
 .1ساختار مفهومی ،تجسمی است (فرضیه شناخت تجسّمی).
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 .2ساختار معنايی ،ساختاری مفهومی است.
 .3بازنمايی معنا ،دايرةالمعارفی است.
 .4ساخت معنا ،مفهومسازی شده است (.)Evans& Green, 2006: 2
اصل اوّل (فرضیة شناخت تجسّمی) میگويد مفاهیمی که در ذهن آدمی به وجود میآيد ،از
تعامل انسان با محیط بیرونی (جهان خارج) شکل میگیرد (سجودی و قنبری.)141:1391،
براساس اين اصل که از آن به اصل چشماندازی يا نظرية بدنمندی شناخت ياد
میکنند (قائمینیا ،)52 :1390 ،ساختار مفهومی و معنیسازیهای ذهن انسان از
تجربههای شناختی وی که در ساية تعاملش با جهان خارج (محیط بیرون) بهوجود آمده
است ،مشتق میشود (روشن و اردبیلی .)22 :1392 ،با اين توضیح که انسان در تعامل با
جهان خارج و محیط بیرونی خود به يک شناختی از آن میرسد .درنهايت اين شناخت
به صورت تجربههايی در ذهن وی ذخیره شده و مبنايی برای مفهوم سازیهای آيندة
وی میشود.
اصل دوم که مبتنی بر گزارة «ساختار معنايی ،ساختار مفهومی است» میباشد ،به
اين نکته اشاره میکند که زبان به مفاهیمی که در ذهن گوينده هستند ،ارجاع میدهد؛
نه به اشیايی در جهان خارج (سجودی و قنبری .)141 :1391 ،طبق اين اصل معانی ساخته
و تداعی شده در ذهن که به صورت قراردادی و وضعی با نشانههای يک زبان (واژگان)
بیان میشوند ،درحقیقت بخشی از مفاهیمی است که به واسطة آن شناخت اولیه و
تجربههای شناختی ذهن از جهان خارج حاصل شده است.
اصل سوم که به اصل دايرةالمعارفی زبان معروف است ،بر اين نکته تأکید میکند
که ساختار معنايی ذاتا دايرةالمعارفی است (روشن و اردبیلی .)29 :1392 ،اين گفته بدان
معناست که هیچ ويژگی ثابت و واحدی از يک واژه که در هر بافتی بتوان آن را حفظ
کرد ،وجود ندارد .بلکه برای فهم منظور سخنگو و تعیین معنای مناسب به دانش
دايرةالمعارفی مربوط به بافت و دانش مربوط به معنای واژه نیاز است .در تکمیل مطلب
يادشده بايد به اين نکته اشاره کرد که در نظريههای پیشین ،کلمات را بستههای معنايی
روشنی میدانستند .درست مانند آنچه که در فرهن ها و لغت نامهها وجود دارد .امّا در
رويکرد شناختی به تمام گنجینة دانشی که يک کلمه میتواند داشته باشد؛ اعم از
صريح ،ضمنی ،بافتی ،مجازی و استعاری توجه نشان داده میشود (سجودی وقنبری:1391 ،
.)141
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اصل چهار ِم معناشناسان شناختی ،فرآيند ساخت معنا را فرآيندی مفهومسازی شده
میدانند .براساس اين اصل ،زبان معنا را رمزگذاری نمیکند .بلکه اين واژهها و ساير
واحدهای زبانی (مفاهیم) هستند که به معناسازی میانجامند (ر.ک :روشن و اردبیلی:1392 ،
( )31ر.ک :سجودی و قنبری .)142 :1391 ،به عبارت سادهتر میتوان گفت برطبق اين
ديدگاه ،معنا در سطح مفهومی ساخته میشود و ساختن معنا معادل مفهومسازی است
(ر.ک :روشن واردبیلی .)31 ،1391 ،در اين میان مفهومسازی به فرآيند پويايی گفته میشود
که در آن واحدهای زبانی در خدمت عملیات مفهومی و دانش پسزمینهای قرار
میگیرند (سجودی و قنبری.)142 :1391 ،
 .1-2الگوی بدن مندی شناخت و ساختار مفهومی

يکی از اصول چهارگانهای که در معناشناسی شناختی بدان استناد میشود ،نظرية
بدنمندی شناخت است .بر اساس اين اصل ،ساختار مفهومی ذهن انسان که درحقیقت
مبنای شکلگیری معنا و تولیدات معنايی است ،از تجربههای بدنمند انسان در جهان
خارج نشأت میگیرد .به عبارت ديگر معناشناسان شناختی اذعان میکنند که «ساختار
مفهومی جسمی شده است» .يعنی براساس رابطة جسم با محیط اطراف و جهان خارج،
هر شخص به فهم و ادراکی دست میيابد که حاصل اين تعامل است (راسخ مهند:1390 ،
 .)34-35بنابراين میتوان گفت تجربههای بدن انسان در محیط بیرونی و جهان خارج ،به
شکلگیری ساختار مفهومی و ادراکی ذهن وی میانجامد و اين امر در نهايت مبنای
معناسازیهای ذهن میشود.
درشکل زير فرآيند يادشده به ترتیب از مرحلة بدنمند شدهگی تا معنای زبانی آمده
است:

شکل شماره  : 2فرآیند بدنمند شدهگی معنا
(ر.ک :روشن ،اردبیلی)46 :1392 ،
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 .1-1-2طرحواره های تصویری – حرکتی

يکی از مفاهیم اساسی در معناشناسی شناختی مفهوم «طرحوارههای تصوری يا
تصويری» است .يعنی اين که ما در اين جهان اعمال و رفتارهايی انجام میدهیم؛ مثال
حرکت میکنیم ،غذا میخوريم ،میخوابیم ،محیط اطرافمان را درک میکنیم و از اين
طريق ساختهای مفهومی بنیادينی پديد میآوريم که برای انديشیدن دربارة امور
انتزاعیتر به کار میروند .بر اين اساس تجربیات ما از جهان خارج ،ساختهايی در ذهن
ما پديد میآورد که ما آنها را به زبان خود انتقال میدهیم .اين ساختهای مفهومی،
درحقیقت همان طرحهای تصوریاند .بهعبارت ديگر ،طرح تصوری نوعی ساخت
مفهومی است که برحسب تجربة ما از جهان خارج در زبان ما نمود میيابد (صفوی،
 .)67 :1382نخستین بار مارک جانسون در کتاب بدن در ذهن اين اصطالح را مطرح کرد
و براين اساس اذعان کرد که تجربههای بدنمندِ درونِ نظام مفهومی ،طرحوارههای
تصوری را به وجود میآورند ( .)Johnson, 1987: 43طرحوارههای تصوری به سه
قسمت :طرحوارههای تصوری حجمی ،طرحوارههای تصوری ـ حرکتی و طرحوارههای
قدرتی تقسیم میشوند (خسروی وهمکاران .)98 :1393 ،در اين مقاله ،به طرحوارههای
تصوری ـ حرکتی به عنوان يکی از شاخههای اصلی در طرحوارههای تصويری پرداخته
شده و از رهگذر آن نقش اين طرحوارهها در فرآيند معناسازی و شکلگیری ساختار
معنايی در اشعار امام علی(ع) مورد بررسی قرار میگیرد .همانگونه که پیشتر گفته شد،
يکی از طرحوارههای پیشنهادی جانسون در الگوی بدنمندی شناخت ،طرحوارههای
حرکتی است .به اعتقاد جانسون ،حرکت انسان و مشاهدة حرکت ساير پديدههای
متحرک ،تجربهای در اختیار انسان قرارداده تا طرحوارههای انتزاعی از اين حرکت
فیزيکی در ذهن خود پديد آورد و برای آنچه قادر به حرکت نیست ،چنین ويژگیای را
در نظر گیرد (ر .ک :صفوی .)375 :1390 ،در اين میان نکتة قابل ذکر اينکه در طرحواره-
های تصوری – حرکتی نیز به تبعیّت از محیط بیرونی (جهان خارج) نقاط آغازين و پايانی
در نظر گرفته شده است .بهطوری که حرکت از نقطة آغاز به نقطة پايان در اين مسیر
همانند هر مسیر تعريف شدهای ،متضمن گذر از حقیقتی به نام «زمان» میباشد .تبیین
طرحوارههای تصوری – حرکتی درقالب شکل  3آمده است:
الف

ب
شکل شماره -٣نمودار حرکتی در طرحواره های حرکتی
(ر .ک :صفوی)375:1390 ،
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 .3سبک شعری حضرت علی

(ع)

حضرت علی(ع) و شخصیت يگانه و بینظیر ايشان ،همواره مورد توجه نويسندگان و
پژوهشگران مختلفی است که هريک ،گوشهای از حیات گرانبهای امیرالمؤمنین را به
تصوير کشیدهاند .در کنار ويژگیهای فردی و اخالقی منحصر به فرد امیرمؤمنان که
شهرة عا ّم و خاص بوده و دوست و دشمن بدان اعتراف کرده است ،قدرت بالغی و ادبی
کالم ايشان نیز بسیاری از سخنوران و اديبان را مبهوت خود ساخته است .جورج جرداق
نويسندة مشهور لبنانی درکتاب معروف خود ،علی(ع) صدای عدالت انسانی در ارتباط با
فصاحت و بالغت کالم ايشان مینويسد:
«شروط اساسی بالغت و بیان کامل که توافق و تطبیق سخن با مقتضای موضوع است،
آن چنان که در نزد علی(ع) جمع و تکمیل بود؛ در نزد هیچ اديب و سخنور عربی ديده
نمیشود و در واقع بیان علی بن ابیطالب(ع) عالیترين و برترين نمونة بالغت پس از
قرآن کريم است» (ر.ک :جرداق.)19 :1379 ،

درهمین راستا شايد بتوان گفت نمود بالغت متعالی کالم ايشان ،کتاب ارزشمند
نهجالبالغه است که درفصاحت و بالغت به اوج خود رسیده است .عالوه بر اين میراث
گهربار ،از امیرالمؤمنین ديوان شعری نیز به يادگار مانده است .اين ديوان مشتمل بر
اشعار منتسب به موالست که درونماية بیشتر آنها ،مضامین حکیمانه میباشد و با
تصحیح سالم شمسالدين و ترجمة راهب عارفی میناآباد در سال  1391و به همّت
انتشارات راشدين به چاپ رسیده است .ويژگی برجستة اين اشعار حکیمانه و پندآموز،
داشتن مضامین و معانی برخاسته از تجربیاتی است که از آبشخور خِرَد ناب
امیرالمؤمنین سرچشمه گرفته است .درحقیقت ،اين اشعار تصويرگر تجربههای مختلف
ادبی و عرفانی آنحضرت در طول حیات ارزشمندشان میباشد .تجربهمندی معانی و
مفاهیم اشعار حضرت علی(ع) بدين معناست که بافت معنايی اين اشعار درحقیقت وامدار
تجربیاتی است گرانبها که آيینة تمامنمای میراث هنری و ادبی آن حضرت بوده و
پژوهشگران و انديشمندان را در شناخت زوايای پنهان اين گوهر يگانه بشريت رهنمون
خواهد بود .براين اساس در اين مقاله برآن شدهايم تا يکی از پربسامدترين مفاهیم ديوان
آن بزرگوار را که همان مفهوم فنای دنیوی است ،با تکیه براصل بدنمندی شناخت
بررسی کنیم.
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 .4بررسی فناپذیری دنیا در شعر حضرت علی(ع) براساس طرحوارههای تصویری
 حرکتیگفته شد که در فرآيند معناسازی ،کاربست طرحوارههای تصويری – حرکتی در راستای
عینیّت بخشی به مفاهیم ذهنی و انتزاعی بوده و قابلیّت فهم و تفسیرپذيری اين مفاهیم
را باال میبرد .بهعبارت ديگر ،مفاهیم ذهنی و انتزاعی که اغلب بهصورت معانی کلی در
ذهن ذخیره شدهاند ،با ارائه در قالب طرحوارههای تصويری – حرکتی که مقولهای عینی
و فیزيکی هستند ،درنهايت بهتصوراتی محسوس تبديل میشوند که فهم و پذيرش آنها
برای مخاطب نیز امکانپذير خواهد بود .اين مهم در شعر حضرت علی(ع) بهخوبی نمايان
است .درحقیقت ،امیرالمؤمنین با بیانِ پربسامد مفهوم انتزاعی فناپذيری دنیا و حیات
دنیوی در سرتاسر ديوان خود ،سعی بر آن داشتهاند تا مخاطبان خويش را به اين
حقیقت مهم آگاه سازند که اين دنیا محل گذر و عبور است و بقای حقیقی در عالم
آخرت است .ايشان بهمنظور عینیّتبخشی به اين مفهوم ،اغلب از الگوی بدنمندی و
طرحوارههای تصويری ـ ـ ـ حرکتی چون :سفر ،راه و  ...بهره بردهاند .در اين میان،
مؤلفههايی چون؛ نقطههای آغازين و پايانی ،زمانمندی و مکانمندی (ظرف بودهگی) ،راه
(مسافت) و مقیاسهای خطی ،بهعنوان مهمترين مبانی طرحوارههای حرکتی ،الگوی
حرکتمندی در شعر آنحضرت را شکل داداند .شايان ذکر است که نمودار حرکتی
طرحوارههای بهکار رفته در شعر امیرالمؤمنین در قالب دو الگوی متفاوت خطی و
چرخشی نمود میيابد:
 .1-4طرحوارههای حرکتی بر مبنای الگوی خطی (طرحوارههای حرکتی– خطی) ( )
در اين الگوی حرکتی ،جهت حرکتمندی پديدهها با توجه به متغیّرهای سهگانه (مبدأ،
مقصد و مسافت) ،مسیری افقی را طی مینمايد .ضمن آنکه مبدأ (ابتدا) و مقصد (انتها)

چنین الگوی حرکتی ،دو نقطة متفاوت از هم میباشد .شواهد گويای آن است که در
ديوان حضرت ،بیان مفهوم فناپذيری دنیا بر مبنای طرحوارههای حرکتی ،اغلب در قالب
الگوی خطی ارائه شده است.
حضرت امیرالمؤمنین در بخشی از اشعارشان دربارة پرهیز از دنیا و دنیاپرستی
چنین سروده اند:
ُع َّد ِمن ِ
صنها
نفس َ
الحيا َة فَ ُ
ک َ

و تَ َـو َّق الـدنيا و التَ َأمنَنها
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ِ
وت
الم َ
ـتقبل َ
إنّما جئتَها لتَس َ

ِ
ِج َعنـها
و أدخلتَها لـتُخر َ

(امام علی(ع) )165 :1391 ،

« نفس خود را در اين دنیا مصون بدار و از دنیا برحذر باش و احساس امنیت نکن .تو به
دنیا آمدهای تا به استقبال مرگ بروی و وارد آن شدی تا از آن خارج شوی».
شاهد پژوهش در بیت دوم ،بهويژه مصراع دوم آن می باشد .آنجا که حضرت علی(ع) با
طرح انگارة «دنیا گذرگاه است» ،رابطهای متناظر میان مفهوم انتزاعی فناپذيری دنیا و
طرحوارة گذرگاه يا اقامتگاه موقت ايجاد کرده و بدين ترتیب مفهوم يادشده را درقالب
تصاويری عینیتر و ملموستر بهکار برده است .در اين راستا ،کاربستِ ساختواژههای
«أدخَلتَها» و «تَخرُجُ عنها» بهنوبة خود ،مؤلفههای حرکتی مختلفی چون؛ زمانمندی و
مکانمندی ،راه و مسافت و مقیاس حرکتی را بهدنبال داشته و در نهايت پايههای
جسمیّتيافتگی مفهوم انتزاعی مذکور (فنای دنیوی و بقای اخروی) را تقويت میکند .با اين
توضیح که عبارت «أدخلتَها» ،تداعیگر نقطة آغازين مسیر و عبارت «تُخرجَ» نیز
تداعیگر نقطة پايانی مسیر میباشد .در اين میان ،باهمآيی اين دو عبارت ،مقولة مقیاس
حرکتی را که در اين طرحواره ،مدتزمانی نامعلوم است ،به ذهن متبادر میکند .درواقع
حضرت ،مقیاس و مسافت را در اين الگوی حرکتی معیّن نساخته است .از اينرو ،فاصلة
میان نقطة شروع (أدخلتَها) و نقطة پايان (تُخرج) بهمنزلة معیار و مقیاس حرکتمندی
ی بهکار رفته در الية
بهشمار میرود .بر همین اساس میتوان گفت که در طرحوارة حرکت ِ
معنايی شعر ،مطلق مفهوم حرکت و گذرايی ـ ـ بدون درنظر گرفتن مدّتزمان آن ـ ـ ـ مورد
توجه قرار گرفته است:

همین الگوی حرکتی ،مبنای شکلگیری طرحوارههای تصويری با محوريت مفهوم
فناپذيری دنیا در بیت ديگری از امیرالمؤمنین شده است:
کي ِ
ـل يَـوم
نادي ُک َّ
لَکـُم َملَـ ٌ ُ

لِـدوا لِلم ِ
ـوت و ابنُوا لِلخـراب
(امام علی(ع))57 :1391 ،

«هر روز فرشتهای ندا میدهد زاد و ولد کنید برای مردن و آباد سازيد برای ويران شدن».
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در حقیقت ،حضرت در مسیر حرکتمندی دنیا ،والدتها و آبادانیهای دنیوی را
نقطة آغازين اين مسیر و مرگها و ويرانیها را نقطة پايانی آن معرفی کرده است و بدين
ترتیب مفهوم کلی و انتزاعی فناپذيری دنیا را درچارچوب نموداری حرکتی ترسیم
مینمايد:

اين درحالی است که در برخی از اشعار آنحضرت مقیاس و معیار حرکتمندی در
طرحوارة مذکور ،برجسته شده تا بدينترتیب مقولة زودگذر بودن دنیای فانی و کوتاه
بودن حیات دنیوی با تأکید بیشتری به مخاطب انتقال داده شود .از جمله آن بیت زير
است:
طع الدهـ ُر ُکـ ّل ذا
دهر سـاعـةٌ
يَقـ ُ
إنّمـا الـ ُ
(امام علی(ع))85 :1391 ،

«همانا دنیا ساعتی بیش نیست و اين يک ساعت هم تمامشدنی است».

بیت ،تداعیگر اين مفهوم کلی است که دنیا و حیات دنیوی ساعتی بیش نیست و البته
اين يک ساعت هم به سرعت در حال گذر است .سازوکار زبانی بیت برای
عینیتبخشی به مفهوم مذکور و ملموستر کردن آن برای مخاطب ،کاربست طرحوارة
تصويری ـ ـ ـ حرکتی با محوريت زمان حرکت میباشد .بر اين اساس اليه معنايی بیت بر
مبنای انگارة «دنیا ساعت (زمان) است» ،شکل گرفته است .در اين الگوی حرکتی ،نقطة
آغازين حرکت ،اولین دقیقه و نقطة پايانی آن ،شصتامین دقیقة ساعت میباشد .مقیاس
و مسافت حرکت در اين الگوی حرکتی ،در مجموع 60 ،دقیقه میباشد که برای ترسیم
مدت زمان حیات دنیوی بر مبنای طرحوارة حرکتی ،مقیاس و مسافتی کوتاه به نظر
میآيد .درواقع حضرت علی(ع) با تعیّن چنین مقیاس و مسافتی در اين طرحوارة حرکتی،
سعی برآن داشته تا مفهوم زودگذر بودن دنیا و حیات دنیوی را با تأکید بیشتری به
مخاطب انتقال دهد:
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در اين راستا ،نکته شايان ذکر اينکه گاهی اوقات ،حیات دنیوی در نظر آن حضرت
چنان کوتاه و محدود است که در مقیاس زمانی حتی به ساعت هم نمیکشد؛ بلکه به
ی
نَفَسی بند است .مسلم است که در چنین حالتی ،مقیاس و مسافت الگوی حرکت ِ
زمانمند ،بسیار کوتاهتر و محدودتر از قبل ارائه میشود:
أنفاس تُـ َع ُّد فَ ُکلّما
ک
حياتُ َ
ٌ

صت ِمن عُم ِرها
َم َ
س أن َق َ
ضی نَـ َف ٌ
(ع)

(امام علی )31: 1391 ،

«زندگی تو ،نَفَسهايی است که شمرده میشود ،هر نَفَسی که بگذرد ،جزئی از عمر
است که کم میشود».
همانطور که گفته شد ،اين بیت نیز همچون نمونة قبلی خود ،دارای طرحوارة
تصويری ـ ـ ـ حرکتی با محوريت زمان حرکت میباشد؛ با اين توضیح که الية معنايی بیت،
بر مبنای انگارة «حیات دنیوی ،نَفَس (دم و بازدم) است» ،شکل گرفته و کامال بديهی
است که مقیاس و مسافت چنین حرکتی ،همین چند نَفَس کوتاهی است که شمرده
میشود:

 .2-4طرحوارههای حرکتی بر مبنای الگوی چرخشی (طرحوارههای حرکتی ـ ـ ـ
چرخشی) (

)

در اين الگوی حرکتی ،توالی رويدادها و پديدهها و حرکت دورهای آنها ،مفهوم کلی
حرکت و حرکتمندی را القا میکنند و با توجه به ماهیت تکرارشوندگی عنصر زمان در
آن ،الگوی مناسبی برای انگارة حرکت و گذر سريع زمان در حیات دنیوی میباشد .بر
همین اساس گفته میشود که «طرحوارة چرخشی ،اصلیترين الگو برای درک مفهوم
زمان است» (باقری خلیلی و محرابی کالی .)129 :1392 ،با اين توضیح میتوان به اهمیّت و
ت طرحوارة مذکور در شعر آنحضرت پی برد .در واقع ايشان در راستای
ت کاربس ِ
ضرور ِ
انتقال هرچه ملموستر و عینیتر مفهوم انتزاعی فنا و زوال دنیوی و اينکه فرصت
ی
محدود زندگی دنیوی چه بهسرعت میگذرد ،در موارد متعددی الگوی چرخش ِ
طرحوارة حرکتی را انتخاب کرده است که از آن جمله ،میتوان به بیت زير اشاره کرد:
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ألَم تَـ َر َّ
وم و لَيـلةٌ
َّهر يَ ٌ
أن الـد َ

يکر ِ
ـوت إلی َسبت
ان ِمن َسبت يَف ُ
َ ّ
(امام علی(ع))72 :1391 ،

«آيا نمی بینی که روزگار ،همین شب و روز است که پشت سر هم ،از اين شنبه تا
شنبة ديگر میآيند».
در اين بیت نیز حضرت علی(ع) برای بیان مفهوم انتزاعی دنیای فانی ،از طرحوارههای
) خبری نیست و به
حرکتی بهره برده است .با اين تفاوت که اينبار از الگوی افقی (
) طرحوارة حرکتی استفاده شده است.
جای آن ،از الگوی چرخشی و َدوَرانی (
حضرت علی(ع) برای عینیّتبخشی به مفهوم زوالپذيری دنیا و حیات دنیوی که در

وم و لیلةٌ» آمده است ،طرحوارة حرکتی را بر
الدهر یَ ٌ
مصرع اول بیت درقالب عبارت « ُ
مبنای الگوی چرخشیِ آن پايهگذاری کرده است .اين مهم در مصراع دوم بیت نمود
يافته است .آنجا که عبارت «يکرّان (اللیلُ و النّهار) مِن سَبتٍ إلی سَبتٍ» مصداق عینی و
جسمیّت يافته از توالی و تعاقب (گذر) پیاپی ايام زندگانی دنیوی است:

همین انگاره در بیت ديگری از ديوان امیرالمؤمنین بهکار رفته و پاية معناشناختی
آن را شکل داده است .آنجا که می فرمايد:
ت ميتاً فَ ِ
رت حيّاً
ص َ
قد ُکنـ َ َ

و عن قَلـيل تَصـي ُر َمـيتاً
(امام علی(ع))70 :1391 ،

«تو مرده بودی ،پس زنده شدی و بهزودی دوباره میمیری».
در اين بیت نیز مفهوم انتزاعی فناپذيری دنیا ،بر اساس طرحوارة حرکتی ـ چرخشی
بیان شده است .در اين الگوی حرکتی که همواره درحال چرخش و گشتار است ،نقطة
پايان ،خود شروعی است دوباره برای حرکت و جابهجايی در جهت رسیدن به نقطة
پايان ديگری که در اصل همان نقطة شروع اولیه است .بر اين اساس ،طرحوارة يادشده
در بیت در قالب ترسیم چرخة آفرينش انسان و صیروريت و دگرديسی حیات وی شکل
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گرفته است .بدين ترتیب الگوی حرکتمندی در اين نمودار گشتاری (چرخشی) ،از مرده
بودن به زنده شدن و دوباره از زنده بودن به مردن میباشد که البته چنین گشتار و
چرخشی درکنار القای مفهوم فناپذيری دنیا ،بهطور ضمنی بیانگر حیات بعد از مرگ نیز
خواهد بود:

شايان ذکر است که بحث طرحوارههای تصويری ـ ـ حرکتی در شعر حضرت
صرفا به تعیّن الگوهای حرکتی و مقیاس حرکتمندی در هر يک محدود نمیشود؛ بلکه
در اين میان ،نحوة بیان و انتقال اين طرحوارهها نیز از اهمیت بهسزايی برخوردار
میباشد .بر اين اساس ،عمدهترين سؤالی که مطرح میشود ،اين است که طرحوارههای
تصويری ـ ـ ـ حرکتی چگونه و در قالب چه سازوکارهای زبانی (بیانی) در بافت معنايی شعر
امیرالمؤمنین نمود میيابند؟ بهعبارت ديگر ،الگوی زبانی (بیانی) آنحضرت برای به
تصوير کشیدن طرحوارههای تصويری ـ حرکتی در شعر خود چیست؟ در پاسخ بايد
اذعان داشت که اين مهم بهواسطة کاربست تکنیکهای متفاوت زبانی (بیانی) در شعر
ايشان انجام می گیرد .در اين راستا ،يکی از همین ساز وکارها ،استفاده از گزارههای
تشبیهی مختلف میباشد که با بسامد بااليی در شعر آنحضرت بهکار رفته است و از
نمونههای آن میتوان به ابیات زير اشاره کرد:
علی(ع)

إنّـما الـدنيا َکـ ِظل زائل
نائم
أو َکـطَيف قَـد يَ ُ
راه ٌ

بات ليالً فَارتَحل
أو َکضيف َ
الح في ِ
أفق األمل
أو َکبَرق َ
(امام علی(ع))126 :1391 ،

«همانا دنیا مانند سايه رفتنی است يا مانند میهمانی است که شبانه آمده و سپس
کوچ کرده و رفته است و يا مانند خوابی است که خوابیده میبیند و يا همچون برق
آسمان است که در افق امید و آرزو ظاهر گشته است»
همانطور که در اين دو بیت آمده است ،حضرت علی(ع) مفهوم انتزاعی دنیای فانی
و حیات زوالپذير آن را درقالب گزارههای متعدد تشبیهی بیان کرده است .در هريک از
اين تشبیهها که بر پايه طرحوارة تصويری ـ ـ ـ حرکتی شکل گرفته ،شاهد انگارههايی
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چون؛ «دنیا ،سايه است»« ،دنیا ،مسافر است»« ،دنیا ،خواب و رؤياست»« ،دنیا ،برق
آسمان است» ،میباشیم .بیشک فراوانی تشبیههای مذکور پاية جسمیّتيافتگی مفهوم
دنیای فانی را با محوريت حرکت و عبورِ سريع ،باال برده و مفهوم ذهنی يادشده را در
چارچوب تصاويری حسّی و عینی به مخاطب انتقال میدهد .با اين توضیح که وجه شبه
و نقطة مشترک در اين تشبیهسازیها ،زودگذر بودن و ناپايداری طرفین تشبیه میباشد.
سايه ،پديدهای است که در لحظهای شکل گرفته و پس از مدتزمانی کوتاه کنار
میرود .میهمان ،همانگونه که از نام آن پیداست؛ همواره پس از اقامتی کوتاهمدت قصد
عزيمت و حرکت دارد .خواب نیز رؤيايی است ناپايدار که با چشمبستن و خوابیدنی
شروع و بالفاصله با چشمگشودن و بیدار شدنی پايان میپذيرد و درنهايت برق آسمان
که حرکت و گذر لحظهای و آنی نور است.
کاربست گزارههای مجازی يکی ديگر از الگوهای زبانی (بیانی) متفاوتی است که برای
نشاندادن مفهوم فناپذيری دنیا بر پاية طرحوارههای تصويری ـ حرکتی در شعر
امیرالمؤمنین ديده میشود .در بخش ديگر از اشعار آن حضرت چنین آمده است:
ک في الحـياةِ تَـ َزُّوداً
قَ ّدم لِنَفس َ
واهتَ َّم للسـف ِر ال َق ِ
ريب فَإنّـهُ

ع
فَلقد تُفـارقُها َو َ
أنت ُمـو ّد ُ
ِ
ِ
أشس ُع
أنـأی من السف ِرالبَعيد َو َ
(امام علی(ع))111 :1391 ،

«برای خودت در اين دنیا توشهای آماده کن که آن را ترک خواهی کرد و وداع
خواهی گفت و به سفری که نزديک است (ترک دنیا) اهتمام بورز که اين سفر از هر
سفری طوالنیتر است».
بافت معنايی اين دو بیت ،بر پاية انگارة «مرگ همچون سفر است» ،شکل گرفته
است .در واقع حضرت علی(ع) در بیانی (گزارهای) مجازی ،استعارة سفر را برای مفهوم کلی
و انتزاعی مرگ در دنیای فانی آورده است .چنین انگارهای حتی در زبان هنجار روزانه
نیز کاربرد زيادی دارد .به طور مثال گفته میشود «فالنی به سفر آخرت رفت» .در اين
دو بیت مفهوم انتزاعی مرگ و فناپذيری در اين دنیا بر پاية طرحوارههای حرکتی و با
تصوّرِ سفر انگاشتنِ آن (مرگ و فناپذيری دنیوی) شکل گرفته است .براين اساس ،نقطة
شروع طرحوارة حرکتی ،حیات دنیوی است .آنجا که بنابر گزارههای شعری در
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مصراعهای اول تا سوم ،مؤلفههای سفر و حرکت در قالب عبارتهايی چون« :قَ ّدم
ِ
ع» و «واهتَ َّم للسف ِر القر ِ
یب» نمود میيابد.
لِنَفس َ
أنت ُم ّ
ود ُ
ک يف احلیاة تَ َزُّودا»« ،لََقد تُفارقُها و َ

در هريک از اين عبارتها ،شاعر انسان رو به فنا و نابودی را مسافری تصوّر کرده که
خود را آمادة سفر میکند؛ زاد و توشة سفر را که همان اعمال و کردار وی در اين
دنیاست ،جمع کرده و با آن (دنیا) خداحافظی میکند .در مقابل ،نقطة پايانی و مقصد
نهايی طرحواره يادشده جهان آخرت میباشد؛ آنجا که غايت نهايی چنین سفری است.
در اين راستا ذکر نکته ای ضروری است و آن اينکه حضرت برای ترسیم مسافت
کوتاه حیات دنیوی از بیانی ديالکتیک بهره برده است .بدينترتیب که ايشان با ايجاد
تقابلی دوسويه میان سفر نزديک (حیات دنیوی) و سفر دور و دراز (حیات اخروی) ،کوتاه
بودن و زودگذر بودن و در نهايت فناپذيری حیات دنیوی را به مخاطب القا کرده است.
يکی ديگر از الگوهای زبانی (بیانی) متفاوتی که در شعر امیرالمؤمنین بهکار گرفته
شده تا مفهوم فناپذيری دنیا ،در قالب طرحوارههای تصويری ـ ـ ـ حرکتی به مخاطب نشان
داده شود ،اسلوب کنايی است که بهموجب آن ،مقولة حرکتمندی در مدلول ضمنی
متن بیان میشود .يکی از موارد آن ،بیت زير میباشد:
أری الدنيا ستُ ِ
ؤذ ُن بِإن ِـطالق
َ

ش ّـمرًة علی قَ َدم و سـاق
ُم َ
(امام علی(ع) )117 :1391 ،

«میبینم که دنیا آستین باال زده و نسبت به رفتن خود هشدار میدهد».
ق» در اين بیت ،دو عبارتی
گزارههای « َستُؤذِنُ بِإنطِالقٍ و مُشَمّرة علی قَ َدمٍ و سا ٍ
هستند که با داللت کنايی خود و بهطور ضمنی ،میتوانند مفهوم آمادگی برای حرکت و
سفر را در ذهن مخاطب تداعی کنند .البته شايان ذکر است که دريافت مدلول ضمنی و
کنايهوا ِر حرکت و حرکتمندی در اين بیت ،مانعِ ناديده گرفتهشدن بافت استعاری آن
نشده است؛ بلکه همارزی سبکِ استعاری و کنايی که در راستای بیان مفهوم يادشده
بوده ،درنهايت طرحوارههای حرکتی آن را بیش از پیش برجستهتر کرده است.
از ديگر نمونههای بیان کنايی مفهوم فناپذيری حیات دنیوی در قالب طرحوارههای
تصويری ـ ـ حرکتی در شعر آنحضرت ،میتوان به نمونة زير اشاره کرد:
رحل عنقَريب
فَيا هذا َستَ ُ

کوت
الم ُهم ُس ٌ
إلی قَوم َک ُ
(ع)

(امام علی )70 :1391 ،
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«پس ای انسان (گوش به زن باش) بهزودی خواهی رفت ،بهسوی کسانی (مردگانی) که
سخنشان ،سکوت است».
ی تجسّميافته ،در اليههای ضمنی
چنانکه مشاهده میشود ،الگوی تصويری ـ ـ ـ حرکت ِ
بیت ارائه شده است .در اين راستا ،عبارت «سَتَرحلُ عن قريبٍ» در مصراع اول بیت،
نقطة آغازين و عبارت «إلی قَومٍ کالمُهُم سُکوتٌ» (الموتی) در مصراع دوم بیت ،نقطة
پايانی اين طرحواره بوده و قید «عَن قَريبٍ» مقیاس و معیار اين حرکتمندی را مشخص
میکند .البته همانگونه که در نمونة کنايی قبلی گفته شد ،دريافت مدلول ضمنی و
کنايهوار الگوی حرکتمندی در الية معنايی بیت ،مانع ناديده گرفته شدن اين مدلول،
در بافت استعاری «سَتُرحَلُ» نشده است.
 .5نتیجه
يکی از مفاهیم پربسامد در ديوان حضرت علی(ع) ،مفهوم انتزاعی فنا و زوالپذيری دنیا
میباشد .کاربست مفهوم يادشده در شعر وی با نتايجی همراه است که عبارتند از:
 .1امیرالمؤمنین بهمنظور عینیتبخشی به اين مفهوم انتزاعی ،از طرحوارههای تصويری–
حرکتی و الگوهای دوگانة آن يعنی طرحوارهای حرکتی ـ خطی و طرحوارههای حرکتی
– چرخشی بهره برده است که در اين میان سهم طرحوارههای خطی بیشتر از نوع
چرخشی آن است.
 .2براين اساس ،آنحضرت با کاربست سازوکارهای متفاوت زبانی (بیانی) همچون؛
گزارههای تشبیهی ،استعاری و کنايی ،مفهوم فناپذيری دنیا را در قالب الگويی
حرکتمند ارائه کرده است .طرحِ انگارههايی چون؛ «دنیا ،گذرگاه است»« ،دنیا ،ساعت
است»« ،دنیا ،سايه است»« ،دنیا ،خواب و رؤياست»« ،دنیا ،برق آسمانی است» و  ...در
همین راستا میباشد.
 .3درنهايت ايشان با ايجاد رابطهای متناظر میان مفهوم انتزاعیِ فناپذيری دنیا و
طرحوارههای تصويری ـ ـ ـ حرکتی در ساختار زبانی شعر خود ،پاية جسمیتيافتگی و
ی مفهوم يادشده را باال برده و به تثبیت آن در ذهن مخاطب کمک میکند.
عینیتبخش ِ
منابع
ابی طالب(ع) ،علی ،ديوان حضرت علی(ع) ،تصحیح و تنقیح بر اساس روايت سالم شمسالدين ،ترجمة
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