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ابهدام ،چندمعنایی و امکانِ خوانشهای مختلو هسدددتند ،و از آنجا ک این ویژگیها،جزو
ویژگیهای متنی شعری هستند،شعرِ مزبور یکی از معیارهای مه ِ شعریا را احراز میکند.
کلیدواژهها :شعرشناسی شناختی ،ه آمیزی مزهومی ،خوانش ،ابهام ،شعر سپید
 .1مقدمه

خ نمریة ادبی در سدة بیست
از چش اندازی فلسزی ،می بوان چنین گزا ک در درازنای باری ِ
همواره دو دیددگاه عمده در باب ماهیاِ متون ادبی و ،در نتیج دو دسدددت رویکرد نسدددباب
خوانش آنها ،وجود داشدددت اسددداد یکی دیدگاهی ک آبار ادبی را ابژههای زیباییشدددناسدددانة
خودبسندهای در نمر میگیرد ک ابهام ،چندمعنایی ،بیبعینی و عدمقطعیا لازم ای جداییناپذیر
از آنها را بشدددکیل میدهد؛ ب گون ای ک نمیبوان این آبار را ب معنای بکیدددداییِ یگان ای
ب لحاظِ باریخی ،سیاسی ،اخلاقی ،روانی و یا آموزشی فروکاسا .رویکردهای مبتنیبر این نگاه
چگونگیِ خودِ فراینددِ خوانش متون ادبی را وجهدة نمر قرار میدهند ،و در پی آنا هسدددتند با
چندوچونِ امکانِ بزسیرهای گوناگون از یک ابر را ب بررسی بگیرند ،ن آنک ب عررة بزسیری
مشدددخز از آن بد عنوان بنها بزسدددیرِ «واقعی» و «درسدددا» بپردازند .ب طور کلِی ،نقد نوی
ش خوانندة
انگلیسدیامریکایی ،یدورتگرایی روسی ،ساخا گرایی چک و فرانسوی ،نق ِد واکن ِ
ت دریدا در این گروه جای
آلمانی و نقد نشدان شناسانة بارت و نقد ساخاشکنانة مبتنی بر نمرا ِ
میگیرند.
دیدگاه دیگرمتون ادبی را نمودگاری از پیشدددرفاِ آگاهیِ باریخیِ در نمر میگیرد و ،ه از
ن
اینرو ،رویکردهای مبتنیبر این دیدگاه در پی آناند با ب بررسی آبار ادبی جها آشکارساخت ِ
خوانشِ معینِ یگان ای بپردازند ک این آگاهی باریخی را ،در ابعاد باریخی ،سددیاسددی ،اجتماعی،
نمودار میسدددازد .در این دیددگاه و رویکردهای مبتنیبر آن ،ابهام و چندمعناییِ آبار ادبی رد و
انکار میگردد و بنها یک خوانشِ «درسدا» و «واقعیِ» بکیددایی ب رسمیا شناخت میشود.
برای نمون  ،نقدهای مارکسددیسددتی ،روانکاوان  ،اگزیسددتانسددیالیس د در این گروه قرار میگیرند
(زیما6931 ،د  .)3-61شددعرشددناسددیشددعرشددناسددی شددناختی ،در این میان ،ب دیدگاه نخسددا و
رویکردهای مبتنیبر آن بعلق دارد ،چ در پی آن نیسدددا با با فروکاسدددتنِ آبار ادبی ب بافا و
و
زمینة باریخی ،سدیاسدی ،اجتماعی ب خوانشدی یک ویگان دسا یابد ،بلک  ،از رهگذ ِر بویی ِ
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عملکردهدای شدددناختیِ درگیر در فرایند خوانش ک خوانندگانِ بابجرب هنگامِ رویارویی با آبار
ادبی در ذهن خود یورت میدهند ،چگونگی شکلگیری خوانشهای گوناگون را ،ک از طریق
واسدازی بخشهای سازندة متن و سوارکردنِ دوبارة آنها در هیئتی منسج و معنیدار یورت
میگیرند ،بررسی میکند .ب زبان فنواژههای رولان بارت در لذت متن ،شعرشناسی شناختی ب
بررس دیِ فرایندهایی میپردازد ک ب بجربة «ژوئیسددان ِ» نزد خوانندة «نویسددندهوار» میانجامند
(هاوک 3009 ،د .)33-31
هد

نگارندگان در پژوهش حارر این اسا با ب شیوهای بحلیلی در چارچوب شعرشناسی

شددناختی ب بررس دیِ شددعری از یکی شدداعران سددپیدسددرای فارسددی بپردازند و ،از این رهگذر،
امکداندابی را مورد بجزید و بحلیدل قرار دهندد ک این چارچوب در باب چگونگیِ خوانش و
بزسدددیر آبدار ادبی در اختیار مینهد .نمری ای ک در این راسدددتا پایة کار قرار میگیرد ب نمریة
ه آمیزی مزهومی 6موسددوم اسددا ک از سددوی ژیل فوکونی و مارک بِرنر ( )6331 ،3003پیش
نهاده شددده اسددا .ب طور کلّی ،بر پایة نمریة مزبور ،هر متن شددعری را میبوان چونان آمیزه 3یا
مجموع ای از آمیزههای مزهومی (ابرآمیزه) در نمر گرفا ک ب مدد فرایندهای شددناختی چندی،
نمیر فرافکنی ،نگاشدا ،فشدردهسازی و مانند اینها ،از رهگذر خلقِ شبک هایی ادغامی ساخا
و پرداخا شدده اسدا ،و دسدتیابی ب بزسیری از آن در میان خوانشهای بالقوه امکانپذیر نیز
مسدتلزمِ ساخاوپرداخاِ شبک هایی ادغامی ب یاری فرایندهای شناختیِ مزبور اسا .بزاوت در
بازسدددازیِ شدددبک های ادغامی نهزت در پشددداِ آمیزههای مزبور منجر ب پیدایش خوانشهای
متزاوت از متنی یکسان میشود و چنانک خواهی دید ،نمریة ه آمیزی مزهومی و سازوکارهای
دخیدل در آن ،در برکیدب بدا مزداهیمی چندد برگرفت از نمریة حوزههای مزهومیِ لانگاکر،ابزارِ
نمریِ نیرومندی جهاِ ببیین این مسددد ل ب دسدددا میدهند .وانگهی ،نمریة ه آمیزی مزهومی
ابزاری نیز برای سدددنجشِ میزان درسدددتی یا بهینگیِ خوانشهای گوناگون در اختیار مینهد ک
ب مدد آنها میبوان از میان قرائاهای مختلو برخی را بهین ب شدددمار آورد و اعتبار بیشبری
بدانها نسبا داد.

1. Conceptual Blending Theory
2. blend
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 .2پیشینة پژوهش

فوکونید و برنر یدددورتِ نهداییِ نمریدة ه آمیزی مزهومی را،پ

از چندد مقدالة منزرد در

سدالهای آغازین دهة  ،6330در کتابی موسدومب شدیوهای ک بدان میاندیشی (فوکونی و برنر،
 )3003عرر میکنند .جدای از پژوهشهای فراوانی ک بر پایة نمریة مزبور در گسترة پهناوری
از فعالیاهای انسدانی هموون هنر ،آیین و مذهب و علمی یورت گرفت اسا ،از ریاریات و
زبانشدناسدی گرفت با روانشدناسی و رواندرمانی و مردمشناسی (برنر3062 ،د  ،)316در حوزة
ادبیدات و مطالعات ادبی نیز نمریة ه آمیزی مزهومی چارچوب نمریِ بازهای برای کندوکاو در
آبار ادبی فراه آورده اسا .نمری نخستین کاربسا خود را در حوزة ادبیات در کار برنر ب نام
ذهن ادبی (برنر )6331 ،مییابد ،ک در آن با استزاده از نمریة ه آمیزی مزهومی ب بحث دربارة
سوی های مختلوِ حضورِ فراگیرِ «حیوان سخنگو» در ادبیات ملل پرداخت میشود.
از میان مقال های بسدددیاری ک ب کاربسدددا نمریة ه آمیزی مزهومی در ادبیات پرداخت اند
میبوان ب بحلیلِ سددمینو از جنب ای محوری از زندگیِ ذهنیِ شددختددیاهای داسددتانِ کوباهِ
ویرجینیدا وولو« ،لَپین و لَپینوا» ( )3001اشددداره کرد ک در آن ،ب مددِ ابزارهای مزهومیِ نمریة
ه آمیزی مزهومی ،ب بوییوِ چگونگیِ پیدایشِ جهانِ خیالیِ «خرگوشی» درونِ جهانِ «بالزعلِ»
ل شبکة
داسدتان میپردازد ،و چنین بیان میدارد ک جهانِ خیالیِ مزبور حایدلی اسدا از بشکی ِ
ادغامیِ پویایی با چندین فضددای درونداد ک از طریقِ فرافکنیِ گزینشددی ب درونِ فضددای آمیزه
«سدداختارهای پیدایش دیِ» بازهای درونِ آن پدید میآورند .مارکوس هاربنِر ( )3001ب کاربس داِ
نمریة ه آمیزی مزهومی در مورد مزهومِ چندگانگیِ چشددد انداز 6در نمریة روایا میپردازد ،و
پ

از اشداره ب فراگیرشدنِ مزهومِ چش اندازباوری در سدة بیست و بیساویک در حوزههای

گونداگون علوم اجتمداعی ،از ک بهدادادن بد پددیددة ادبیِ «چندگانگیِ چشددد انداز» در حوزة
روایاشدناسددی یاد میکند ،و هد اش را در مقالة خود بازنگریِ میانرشددت ای از مزاهی ِ نمری

بد مدددِ نمریدة ه آمیزی مزهومی در رمدانِ نام نگارانة بوبیاس اسدددمالِا ب نامِ هامزری کلینکر
( )6116بیان میدارد.

1. multuperspectivity
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سیلویا گلوواچکا ( )3063ب کاربساِ یافت های نمریة ه آمیزی مزهومی در مورد بحلیلی از
یدددورتهای زبانی در داسدددتانهای بخیلیِ کمیکِ پرچا (ب نامِ «دیسدددکجهان» )6میپردازد،
یورتهایی زبانی ک از گزینشهای زبانیِ مربوطب کاربردِ عادی و روزمره فرابر میروند .کا ِر
گلوواچکا در مجموع کاربسدددتی بسدددیار نوآوران از نمریة ه آمیزی مزهومی بر روی آبار ادبی
ب شدمار میرود ،چ وی سدازوکارهای نمریة مزبور را بر روی ابری ادبی در چندین سدط( (از
سدط(ِ ساختار روایی گرفت با سط(ِ واجی) مورد بررسی قرار میدهد ،و قابلیاهای این نمری
را در سدطوح مختلو واکاوی میکند .دانسدیگیر نیز در کتاب زبان داستان (دانسیگیر)3066 ،
نمریدة ه آمیزی مزهومی را در مورد روایدا بد کار میبندد و ب مدد نمریة فضددداهای ذهنی و
ه آمیزی مزهومی روایا را در ادبیات از دیدگاهی شناختی مورد بررسی قرار میدهد.
از بازهبرین کارهای انجامشددده در زبان فارسددی در حوزة ه آمیزی مزهومی میبوان ب کار
پردل ،رردایی و رفیعی ( )6931اشداره کرد ک ب بررسی معانی نوینی ک در آمیزههای مزهومی
پدید میآیند میپردازند و چگونگیِ پیدایشِ چنین مزاهیمی را در شعری از گروس عبدالملکیان
مورد بجزی و بحلیل قرار میدهند .پیشبر از آن نیز کارهایی در زمینة ادبیات بر پایة چارچوبِ
مزبور از سدوی شدماری نویسنده یورت گرفت اسا ک از میانِ آنها میبوان ب «ادغام نوشتار
و بتددویر در متون ادبی بر اسدداس نمریة ادغام مزهومی» اشدداره کرد ک ب بررسددی شددبک های
آین ای در متون ادبیِ بتددویری اختتدداد دارد (یددادقی ،)6936 ،با این ک داشددا ک از نقشِ
پیونددهدای حیدابی غدافدل میماند ،پیوندهایی ک عملکرد یا عدمِ عملکرد آنها باعث پیدایش
خوانشهای گوناگون از متنی واحد میشدوند.ه چنین میبوان از «معناشدناسی شناختی و نقش
نمریدةادغدام مزهومی در قتددد هدای عدامیانة ایرانی»( )6933از اردبیلی یاد ک نمریة ه آمیزی
مزهومی را در مورد قتددد هدای عامیان ایرانی ب کار میبرد .برکا و همکاران ( )6936نیز در
مقال ای موسددومب «روایاشددناسددی شددناختی (کاربسددا نمریة آمیختگی مزهومی بر قت د های
عامیانة ایرانی)» نمریة ه آمیزی مزهومی را ب شیوهای مشاب کارِ اردبیلی بر روی دو قتة عامیان
ب نام «روباه و خروس» و «نن ماهینک» اعمال میکند.

1. Discworld
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 .3چارچوب نظری

بد طور کلّی ،میبوان نمریددة ه آمیزی مزهومی را بد چهددار بخش بقسدددی کردد اجزای
بشدکیلدهندة سداختاری و فرایندی؛ گون شدناسدیِ شدبک های ادغامی؛ گون شددناسی پیوندهای
حیدابی؛ و ایدددولِ بهینگی یا حاکمیا .در ادام  ،هر یک از بخشهای یادشدددده با آنجا ک با
موروع پژوهش حارر اربباط مییابند مورد بررسی قرار میگیرند.
 .6.9اجزای بشکیلدهندة ساختاری و فرایندیِ نمریة ه آمیزی مزهومی
آمیزههای مزهومی از دل شددبک هایی متشددکل از فضدداهای ذهنی پدید میآیند .شددبک های
ادغامی در حالاِ کمینة خود از چهار فضددای ذهنی درونداد بشددکیل میشددوند ،دو فضددای
درونداد ،فضای مشترک و فضای آمیزه (فوکونی وبرنر3003 ،د  .)11شکلِ ( )6نمودارِ مربوطب
ی
شدکلِ پای ایِ 6شدبک های ادغامی را نشدان میدهد .فضاهای ذهنیِ درونداد «بست های مزهوم ِ
کوچکی هسدددتندد در حینِ انددیشدددیددن و یدددحبداکردن جهاِ درک و فه و انجامِ کنش
سدداخاوپرداخا میشددوند» (فوکونی و برنر3003 ،د  .)10فضدداهای درونداد در شددکل ()6
شبک های ادغامی ب یورتِ دایره نشان داده شدهاند .در هر لحم از ساخاوپرداخاِ شبک های
ادغام مزهومی ،سداخاهایی ک ب نمر میرسدد میان فضداهای درونداد مشترکاند درونِ فضای
سدومی قرار میگیرند ک ب فضدای مشدترک موسوم اسا (فوکونی و برنر3001 ،د .)901-903
کارِ بشدددخیزِ عنایدددر مشدددترک میان فضددداهای درونداد ب عهدة فرایندِ همتایابی اسدددا ک
نگاشداهایی میانفضدایی 3مابینِ دو فضدای درونداد برقرار میکند .در شکل ( )6نگاشاهای
برقرارشدده میان فضداهای درونداد ب یدورت خط بیره و عنایرِ مشترکِ درونِ فضای مشترک
ب یددورتِ خطوطِ نقط چین نمایش داده شدددهاند.سددپ  ،سدداخاهایی چند از دل دو فضددای
درونداد بد درون فضدددایی چهارم ب نام فضدددای آمیزه فرافکنی میشدددوند ،ک گرچ شددداملِ
ساخاهایی مشترک اسا ک درون فضای عام قرار گرفت اند اما ساخاهایی خادبر و ویژهبر
را نیز دربردارد ،و ممکن اسدددا سددداخاهایی را در دل خود جای دهد ک درون فضددداهای
درونداد امکانناپذیر اسدا (فوکونی و برنر3001 ،د  .)903-960این سداخاها ب ساخاهایی

1. Basic Diagram
2. cross-space mapping
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پیدایشدی6موسدوم هسدتند ،سداخاهایی ک فضداهای درونداد فاقد آنها هستند .در شکل ()6
سداخاهای پیدایشدی ب یدورت مرب نشان داده شدهاند س عملکردِ شناختی این ساخاها را
پدید میآورند (فوکونی و برنر3003 ،د )26-11د ه نهشی3؛ کاملسازی9؛پرداخت سازی.1

شکل .1شبکة ادغامیِ پایه (برگرفته از فوکونیه و ترنر)11 :2002 ،

ه نهشددی عنایددری را از درون فضدداهای درونداد ب درونِ فضددای آمیزه فرافکنی کند و
بدینسددان سدداخاهایی را پدید آورد ک در فضدداهای جداگان ب چشد نمیخورند (فوکونی و
برنر3003 ،د  .)11کدامدلسدددازی از طریقِ فراینددِ انتقال طرحوارهای ک گسدددترة وسدددیعی از
سدداختارهای مزهومیِ مرببط را از حافمة بلندمدت فراخوانی میکند ،سدداخاِ مزهومیِ برآمده از
عنایددر ه نهشددت را بکمیل میسددازد (فوکونی و برنر 3003د  .)11پرداخت سددازی نیز در ادمة
کاملسدددازی و از طریقِ شدددبی سدددازیهایی ذهنی 2مزهومِ پیدایشدددیِ پدیدآمده درون آمیزه را
سدداخاوپرداخا بیشبری میدهد (فوکونی و برنر3003 ،د .)11و در نهایا نیز میبایسددتی ب
فرایند شددناختیِ فرافکنیِ گزینشددی 1اشدداره کرد ک ب موجبِ آن ،در شددبک های ادغام مزهومی،

1. emergent structure
2. Composition
3. Completion
4. Elaboration
5. simulation
6. selectional projection
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جملگیِ عنایدر و روابط موجود میان آنها در فضداهای درونداد ب درون فضای آمیزه فرافکنی
نمیشدددوندد ،بلکد گزینش یدددورت میگیرد ،و این گزینش میبواند از فردی ب فردی دیگر
متزاوت باشدد ،و لذا سداخاها یا معانیِ پیدایشیِ متزاوبی را درون آمیزه پدید آورد (فوکونی و
برنر3003 ،د .)611-611
 .2.3پیوندهای حیاتی و فشردهسازی

در نمریة ه آمیزی مزهومی ،پیوندهای موجود میان فضدداهای درونداد ب پیوندهای حیابی

6

موسوم هستند .پیوندهای حیابی عنایر همتا را در فضاهای درونداد با یکدیگر پیوند میدهند
و روابطی موسدومب روابط برونفضدایی 3پدید میآورند .روابط برونفضایی درونِ آمیزه فشرده
میشدددونددد و در آن بد هیئددا روابطی درونفضدددایی 9در آمیزه نمودار میگردنددد .عملکرد
فشددردهسددازی 1ب ایجاد معانی و سدداخاهای پیدایشددی کمک میکند .چند مورد از پیوندهای
حیابی مه ب قرار زیراند (فوکونی و برنر3003 ،د )39-603د
الو .زمان و مکان2د از آنجا ک رویدادها در زمان و مکان واق میشوند ،ه از اینرو زمان
و مکان چونان پیوندی حیابی عمل میکند ک دو یا چند رویداد را درون فضدداهای درونداد ب
یکدیگر مرببط میسددازند (اونگرر و اشددمیا3001 ،د  .)319برای نمون  ،طرحی بتددویری ک
زنجیرة زمدانیِ بکامل جانوران را نمایش میدهد میبواند ب گزینش شدددماری چند رویدادهای
قابلذکر در فرایند بکامل بسددنده کند ،مثلاً پیدایش و نابودی دایناسددورها و ب دنبال آن پدیداریِ
انسدان؛ این نمون ای اسدا پیوندهای حیابی زمان و مکان ک بحاِ سدازوکارِ فشردهسازی قرار
گرفت اند و کوباهگردانی شدهاند (ایونز و گرین3001 ،د .)136
ب .بغییر و دگرگونی1د بغییر و دگرگونی پیوند حیابیِ بسدیار عامی اسا ک میانِ دو فضای
درونداد برقرار میگردد .مثلاً در کاربردِ عباربی مانندِ «دکتر!» خطاب ب کسددی ک هنوز در حالِ
بحتدیلِ پزشدکی اسا گون ای ه آمیزی مزهومی ب چش میخورد ،بدینبربیب ک دو فضای
دروندادِ «فرد مشدغولِ بحتدیلِ پزشدکی» با فضدای دروندادِ «فرد پ

از فراغا از بحتیل و
1. vital relation
2. outer-space relation
3. inner-space relation
4. compression
5. Time and Place
6. Analogy
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پزشدکشددن» (ک دومی یدروتِ بغییریافتة نخستین اسا) دره میآمیزند و با یکدیگر یگان
میشوند و کاربردِ عبارتِ بالا را امکانپذیر میسازند.
ی بیشماری
ج .اینهمانی یا هویا6د از طریقِ این پیوند حیابی اسا ک افراد فضاهایی ذهن ِ
را ک شاملِ دورانِ نوزادی ،کودکی ،نوجوانی و بزرگسالیشان (یا ب عباربی دیگر ،ابعادِ گوناگونِ
شدددختدددیتیِ آندان در محورهدای زمان ،مکان و نقشهای متنوعِ اجتماعی) میشدددود ،ب رغ ِ
بزاوتهای آشدددکاری ک با ه دارند ،ب یکدیگر مرببط میسدددازند و حسدددی از یکپارچگی
شدددختدددیتی پیدا میکنند .پیوندِ مزبور با پیوندهای حیابیِ دیگری چون بغییر ،زمان و علا و
معلول مرببط اسا (فوکونی و برنر3003 ،د .)32
د .علدا و معلول3د پیونددی حیدابی اسدددا ک میانِ دو فضدددای درونداد برقرار میگردد،
ب طوریک یکی از دو فضدددای مزبور علا و دیگری معلول ب شدددمار میرود .مثالی ک ایونز و
گرین برای این پیوندِ حیابی میآورند (3001د  )131ب یحن ای برمیگردد ک طیّ آن فردی ب
خاکسددترهای درون بخاری اشدداره میکند و این جمل را بر زبان میآورد« ،آن کنده خیلی طول
کشددید با بسددوزد ».ب گزتة آنان ،در این مثال ،فرد آمیزهای مزهومی پدید آورده اسددا ک شددبکة
ادغامیِ آن از دو فضدای درونداد «کندة سدوزان درون شدومین » و «کپة خاکسدتر» بشدکیل شده
ی
اسدا ،و فضدای نخسدا علاِ دروندادِ دوم را بشکیل میدهد .در جملة یادشده ،پیوندِ حیاب ِ
علا و معلول میان دو فضدای درونداد فشدردهسدازی شدده و ب یورتِ پیون ِد یگانگی درآمده
اساد فرد ب خاکستر (معلول) اشاره میکند اما مرادش کندة سوزان (علا) اسا.
 .3.3ردهشناسی شبکههای ادغامی

 .6شدبک های سداده9د سادهبرین نوعِ شبک های ادغامی شامل دو فضای درونداد میشود ک
یکی از آنهدا قالبی مزهومی ب همراه چند نقش را در بردارد و دیگری محتویِ ارزشهایی چند
برای نقشهای مزبور اسا (فوکونی و برنر3003 ،د .)630

1. identity
2. Cause-Effect
3. Simplex Networks
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 .3شددبک های ادغامی آین ای6د شددبک های ادغامی آین ای شددبک هایی ادغامی هسددتند ک در
ی
ب مزهوم ِ
آنها جملگیِ فضاهای ذهنی ،یعنی فضاهای درونداد ،فضای مشترک و آمیزه ،از قال ِ
سازماندهندة یکسانی برخوردارند (فوکونی و برنر3003 ،د .)639-633
 .9شددبک های بکدامن 3د شددبک ای بکدامن دارای دو فضددای درونداد اسددا ک هر کدام
قالبهای سددازماندهندة متزاوبی دارند و بنها یکی از آنها برای سددازماندهی ب فضددای آمیزه
فرافکنی میشود( .فوکونی و برنر3003 ،د .)631
 .1شددبک های چنددامن 9د در شددبک ای دودامن دروندادها دارای قالبهای سددازماندهندة
متزاوت و اغلب متضداربی هسدتند رمن آنک آمیزه نیز قالب سازماندهندهای دارد ک محتوای
آن را بخشهایی از قالبهای مربوطب دروندادهای شبک بشکیل میدهند و افزونبر آن دارای
ساخاهایی پیدایشی از آنِ خود نیزهسا (فوکونی و برنر3003 ،د .)696
 .1.3اصول بهینگی

در نمریة ه آمیزی مزهومی ،شددماری ایددولِ نیز در کاراند ک بر سدداخاوپرداخاِ آمیزهها
حاکمیا دارند و در آفرینش و بازآفرینیِ شددبک های ادغامی محدودیا ایجاد میکنند .ایددولِ
مزبور در عینِ آنک اغلب یکدیگر را بکمیل میسازند ،گاه با یکدیگر در رقابا قرار میگیرند
(نمیر ایدول بیشدین سدازیِ فشدردهسازی و بوپولوژی) و میبایستی ب نحوی از انحا میا ِن آنها
سازگاری ایجاد کرد با ب آمیزة بهین دسا یافا .در زیر خلای ای از ایول مزبور میآیدد
ایل بیشین سازی فشردهسازی1د ب موجبِ این ایل ،پیوندهای حیابیِ موجود میانِ فضاهای
درونداد میبایسددتی ب نحوی از انحا (میزانسددازی ،2کوباهگردانی ،1ببدیل )1درونِ فضددای آمیزه
فشددردهسددازی شددوند ،و از میانِ آمیزههای ممکنی ک میبوان در یک شددبکة ادغامی ایجاد کرد،
آمیزهای بهین خواهد بود ک این ایل را برآورده سازد (فوکونی و برنر3003 ،د .)931

1. Mirror Networks
2. Single-Scope Network
3. Double-Scope Networks
4. Maximization of Compression Principle
5. Scaling
6 . Syncopation
7. Conversion
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ایددلِ بوپولوژی6د ب موجبِ این ایددل ،از میانِ آمیزههای ممکنی ک در یک شددبکة ادغامی
میبوان شکل داد ،آمیزهای بهین اسا ک در آن بوپولوژی یا عنایرِ سازماندهندة موجود درو ِن
فضدداهای درونداد بی هیچگون بغییری ب درون فضددای آمیزه فرافکنی شددده باشددند (فوکونی و
برنر3003 ،د  .)931ایدل بیشدین سدازی فشدردهسازی اغلب با ایل بوپولوژی در بعارض قرار
میگیرد ،و یک شددبکة ادغامی برای رسددیدن ب انسددجام میبایسددتی ب نحوی میان آنها بعادل و
سددازش برقرار سددازد ،و این امر معمولاً از طریقِ الگوهای فشددردهسددازی پیوندهای حیابی و
فرافکنیِ گزینشی یورت میگیرد.
ایل ادغام3د «ب آمیزهای منسج و یکپارچ دسا یابید» (فوکونی و برنرد .)931
ایدل بیشین سازیِ پیوندهای حیابی9د «در شرایط برابر ،پیوندهای حیابیِ را در شبکة ادغامی
ب حداکثر برسانید» (فوکونی و برنرد .)990
ایدل شدتبخشی ب پیوندهای حیابی1د «در شرایطِ برابر ،پیوندهای حیابیِ را بشدید کنید»
(فوکونی و برنرد .)990
ایل شبک واری2د «در شرایط برابر ،دستکاری در فضای آمیزه ب عنوان یک واحد میبایستی
روابطِ شدبک وارِ مناسدب با فضداهای درونداد را ب سدادگی و بدون نمارت یا محاسددبة ارافی
حزظ کند» (فوکونی و برنر3003 ،د .)996
ایدل واسدازی1د «در شدرایط برابر ،فضدای آمیزه خود ب بنهایی میبایسددتی قادر ب انگیختنِ
بازسازیِ کلِّ شبکة ادغامی باشد» (فوکونی و برنر3003 ،د .)993
 .5.3نمریددة حوزههددای مزهومی1د نطریددة حوزههددای مزهومی نمرید ای دربددارة چگونگیِ
سددازمانبندیِ سدداختارهای مزهومی در ذهن اسددا .مطابق این نمری  ،معانی در ذهن انسددان در
چدارچوبِ حوزههدا یا قالبهای 1مزهومی ذخیره میشدددوند ،ب گون ایک درک و فه ِ هر معنا
1. Topology Principle
2. Integration Principle
3. Maximization of Vital Relations Principle
4. Intensification of Vital Relations Principle
5. Web Principle
6. Unpacking Principle
7. Conceptual Domain Theory
 .1هرچند ایطلاح «قالب» ( )frameب نمریة معنیشناسیِ قالبی فیلمور برمیگردد ،اما معنای آن با «حوزه» یکسان اسا ،و
ما نیز در این پژوهش ،ب پیروی از کرافا و کروز (3001د  )62گاه آنها را ب جای ه ب کار میبری .
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ب
مستلزمِ فعالسازیِ قالبِ مزهومی معینی اسا ک این معنا بخشی از آن را بشکیل میدهد .قال ِ
مزهومی ب رشدت ای از مزاهی اشاره دارد ک چنان با یکدیگر درپیوست اند ک برای فه یکی از
آنهدا میبدایسدددتی کل این شدددبکة مزهومی را درک کرد ،و وانگهی ،میان این خودِ حوزههای
مزهومی در سداختارِ شدناختیِ ذهن نیز پیوندهایی چندسوی و دره بنیده برقرار اسا (فیلمور،
6311a؛ لنگداکر6311 ،د 620-626؛ کرافدا و کروز3001 ،د .)31مزهومِ دیگری کد از دلِ این
بعریو از حوزة مزهومی بیرون میآیدد «رخنمایی» 6اسدددا .رخنمایی یک عملیاتِ بزسدددیری

3

ی دیگر
اسدا ،و ب برجست سازیِ بخشی از ساختارِ پیویدة یک قالبِ مزهومی ب بهای حاشی ران ِ
بخشهای بشدددکیلدهندة آن حوزة مزهومی اشددداره دارد .برای نمون  ،چنانچ حوزة مزهومی
«عشدق» را در نمر بگیری  ،میبینی ک حوزة مزبور با شدبک ای وسدی از دیگر عنایر مزهومی
مرببط و ه پیوست اسا ،از ساختارِ درونیِ آن گرفت («عاشق» و «معشوق» و «خواستن» و )...با
حوزههایی مزهومی چون «نیاز زیسددتی»« ،احسدداسددات و عواطو» و مانند اینها ،و ب طور کلّی
بمدامی معدانی و مزاهیمی ک حولِ «عشدددق» در یک فرهنگ خاد گرد آمدهاند (مانند انواع و
اقسام عشقد آگاپ  ،افلاطونی ،رمانتیک و ،)...و شبک ای پیویده و دره بنیده از مزاهی را بشکیل
دادهاند .9رخنمایی ب معنای برگزیدن و برجسدددت سدددازیِ بخش معینی از این شدددبکة بودربو و
دره پیوسدت اسدا ،و هر رخنمایی بزسدیر متزاوبی از قالبِ مزهومی مزبور عرر میدارد؛ مثل ًا
این شدعر از شداملو« ،در فراسدوی مرزهای بنات بو را دوسامیدارم«( ،...میعاد» ،از مجموعة
«آیدا در آین »)» ،ب وردوح قالب مزهومی «عشدق» را متزاوت از ،مثلاً ،این شعر حافظ« ،بوسیدنِ
لبِ یار اول ز دسددا مگذار ،»)933( ،...رخنمایی میکند ،و لذا بزسددیر متزاوبی از «عشددق» را
برجسددت میسددازدد در مورد نخسددا ،جنب های مربوطب «بجربة اوج و اسددتعلا» و «فراروی از
ادارکات و احسداسدات عادی و روزمره» در مورد «عشدق» رخنمایی و برجسدت میشدود ،و در
دومی «نیازِ بیولوژیک» و «عواطو و احسدداسددات عادی» دربارة «عشددق» برجسددتگی مییابند و
رخنمایی میگردند .برکیب این مزاهی از نمریة حوزههای مزهومی نزد لنگاکر با مزاهی یادشدة
1. profiling
2. construal operation
 .9بررسی و بوییوِ دقیقِ ساختار درونی و پیوندهای بیرونیِ قالب مزهومی «عشق» ،یا ب طور کلّی هر حوزة مزهومی دیگری،
خود میبواند موروع یک مقال  ،بلک کتابِ ،جداگان ای باشد ،و لذا از حویلة پژوهش حارر بسیار فرابر میرود (برای
نمون  ،بنگرید ب استین.)3009 ،
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نمریدة ه آمیزی مزهومی ،چندانک در ادام خواهی دید ،ابزار نمری نیرومندی برای بررسدددی
چگونگی پیدایش خوانشهای گوناگون از متنی واحد فراه میآورد.
 .1تجزیه و تحلیل

پ

از معرفی چدارچوب نمری ،اکنون بد بجزید و بحلیددل شدددعری برگزیدده از کددامران

رسدددولزاده در قالب نمریة ه آمیزی مزهومی میپردازی  .این شددداعر را از آنرو برگزیدی ک
ب نمر میرسدد در میان دیگر سدپیدسدرایان از محبوبیا بالایی برخوردار باشد (گواه آن دوازده
نوبا چاپ برای مجموعة «فکر کن باران »...از  6936با  6932میباشدد) .لازم ب ذکر اسا ک
بزسدیرهای متزاوتِ یورتگرفت از شعرمنتخب در این پژوهش خوانشهای گوناگونی هستند
ک نگارنده از مخاطبانِ مختلو ب دسددا آورده اسددا ،بدینبربیب ک اشددعار ب چندین نزر (از
جمل دانشدجویانِ یکی از کلاسهای ادبیاتِ نگارنده) عررد شده و بزسیرِ آنها از متون مزبور
بباوربط شده اسا.
شعر شمارة ()6
نور ب قبرم ببارد
ک عاشقِ بوام...
(کامران رسولزاده ،مجموعة فکر کن باران دیشب مرا شست  ،امروز «بو»ام)6936 ،
ق کسی
بتدویری ک این متن شعری ب مخاطب عرر میدارد ب فردی برمیگردد ک عاش ِ
اسددا و ب سددببِ این عش دق از خویشددتن ب نیکی یاد میکند.اما چندوچونِ این ذکرِ خیر ب طور
دقیق مشخز نیسا ،و ه از اینرو متن ب خوانشهای گوناگونی راه میدهد .ب عباربی دیگر،
متن قطعی نیسا و ابهام دارد ،و یداهای متنوعی از آن ب گوش میرسد .در زیر ،ب چند مورد
از این خوانشها اشددداره میکنی  ،و سدددپ  ،از طریق ابزارهای نمری نمریة ه آمیزی مزهومی
چگونگی شکلگیری آنها را بوییو و ببیین میکنی .
ب طور کلّی ،خوانشهای ممکن از شدددعر شدددمارة ( )6را میبوان ذیل دو دسدددت قرار دادد
خوانشهایی ک در محدودة حوزة مزهومیِ «عشدق» یورت میگیرند ،بدینمعنی ک در هر یک
از این خوانشها حوزة مزهومی «عشدددق» در سددداختار مزهومی افراد فعال میگرددو ،از همان
ب مزبور سوق مییابد .ب رغ ِ
ابتدای کنشِ خوانش ،ذهن ب سدوی عنایدرِ مزهومی مرببط با قال ِ
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اشددتراک این دسددت از خوانشها در فعالسددازی حوزة مزهومی «عشددق» ،با اینهم بزاوتهایی
میدان آنهدا وجود دارد ،و آن ه اینک هر یکاز این خوانشها ،چنانک در ادام خواهی دید،
بخش متزاوبی از شبکة پیویده و دره بافتة گردآمده پیرامونِ حوزة مزهومی «عشق» را رخنمایی
میکنند .اما سد الی ک در این جا با بوج ب ابزارهای نمری مورداستزاده در این پژوهش مطرح
ی «عشق»،
میشدود این اسا ک اگر مخاطب در همان آغاز کنشِ خوانش ،ب جای حوزة مزهوم ِ
ب فعالسددازی حوزهای دیگر بپردازد چ میشددود مثلاً ،چنانچ وی ،ب جای «عشددق» ،حوزة
مزهومی «وسددیلة نقلی » را فعال سددازد چ در این یددورت،وی ب خوانش یا خوانشهایی کاملاً
متزاوت از متن بالا خواهد رسددید ،و اینها دسددتة دوم خوانشهایممکن از متن بالا را بشددکیل
میدهند .در این دسددت از خوانشها ،رددمیر «بو» در متن دیگر ن ب معشددوقِ انسددانی بلک ب
«وسددیل ای نقلی » برخواهد گشددا ،ک در یددورتِ رخنمایی از طریقِ عنایددری مانند «خرابی»،
«بعمیر»« ،عشدددقِ مداشدددین»« ،جوانی» و مانند اینها ،ب همین بعداد خوانشهای گوناگون راه
میدهد .6این مسددئل در مورد فعالسددازی و رخنماییِ هر حوزة مزهومی دیگری جز «وسددیلة
نقلی » و عنایددر مزهومیِ بشددکیلدهندة آن نیز یدددق میکند ،و در نتیج شددمارِ بالقوه ممکنِ
خوانشها از متن مزبور ،و اساساً هر متن دیگری ،بینهایا میگردد.

3

خوانشهای دسدتة دوم ما را ب بمایزی میرسانند ک اِکوی مت خر در محدودیاهای بزسیر
( )6330میانِ «بزسدیر» و «بیشبزسیر» قائل میگردد .بوری( این نکت آنک اکو ،برخلا ِ مور ِ
اولیة خود در ابر گشدوده ( )6312ک هر بزسیری را روا میدانسا ،در محدودیاهای بزسیر از
در مخالزا با نمرات پسداسداخاگرایانة دریدا برمیآید ،و میان «بزسدیر» یک متن و «استزادة»
دلب خواهی از آن برای متدددار

دیگر (ک وی «بیشبزسدددیر» مینامد) بمایز میگذارد.ب زع ِ

اکوی مت خر ،هر بزسیری از متن روا نیسا ،و عوامل پراگمابیک یا عملگرایان کنش خوانش را
 .6برای نمون  ،از میان بیشمار خوانشِ ممکنِ دیگر ،میبوان فردی را در نمر آورد ک از خرابیهای مکررِ ماشیناش ،ک در
عینحال علاق ای نوستالژیک ب آن نیز دارد ،کلاف شده اسا و گزتة مزبور را بر زبان میآورد .خوانشهایی مانند این را
میبوان ب بقریب برای هر حوزة مزهومی دیگری نیز در نمر گرفا ،نمیر حوزة مزهومی «حیوانات خانگی»« ،کتاب» و بیشمار
حوزة مزهومی دیگر.
 .3چنانک مشاهده میشود ،این مثالها نشان میدهند ابزارهای نمری برگرفت از نطریة حوزههای مزهومی لانگاکر ،یعنی قالب
یا حوزة مزهومی و رخنمایی ،کارکردی را ک ب خاطرِ آن در این پژوهش همراه با نمریة ه آمیزی مزهومی مورد استزاده قرار
گرفت اند ب خوبی ب انجام میرسانندد ببیینِ نمریِوگونگی رسیدن ب خوانشهای متزاوت از متنی واحد.
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در عمدل محددود میسدددازند (بیانکی و جِری3003 ،د  .)31-31طبق این دیدگاه ،خوانشهای
دسدتة دوم متداقی از بیشبزسیر ب شمار میروند ،زیرا متن شعر ( )6را از بافاِ ایلی خود ک
بافتی مربوطب اشعار عاشقان اسا جدا کرده و آن را ب طور دلب خواهی در سایر بافاها مورد
ب نمری مورداستزادة ما در این
اسدتزاده قرار دادهاند .نکتة ایلی در این جا آن اسا ک چارچو ِ
پژوهش ،در سدددط( نمری ،ب خوبی از عهدة ببیینِ امکان خوانشهای گوناگون از سدددوی افراد
مختلو برمیآید ،هرچند ،در بعدِ عملی ،ب پیروی از نمریاتِ نشدان شدناسانی چون اکو ،میبوان
برای آنها محدودیاهایی قائل گشا.
و اما خوانشهای دسدتة اول .چنانک در آغاز این بخش اشداره شد ،خوانشهای گوناگونی
ک در اینجا مورد بررسدددی قرار میگیرند ،چ دسدددتة اول یا دوم ،از افراد مختلو جم آوری
شددهاند و اعتبارِ آنها ب یورت بجربی مورد ب یید قرار گرفت اسا .در خوانشهای دستة دوم،
ی خوانش
بر اسداس بزسدیرهایی ک افراد مختلو از متن شعری بالا ارائ دادهاند ،س الگوی ک ّل ِ
قابلبشددخیز اسدداد در خوانش اول ،با فردی روب رو هسددتی ک  ،با دربتددورآوردنِ خود در
آیندده و مرِِ خویش ،بد روح و روانِ خود بد جهاِ عشدددقاش ب محبوبی متعالی در دورانِ
ت التزامی از متدر
زندگیاش درود میفرسدتد .در این خوانش ،عبارتِ «ببارد»  ،در واق  ،یور ِ
فعلیِ «باریدن» اسا ،و در معنایی دعایی ب کار رفت اساد راوی از خداوند میخواهد زمانی در
آینده پ

از آنک درگذشدا (هرچند در متنِ شعر اشارة یریحی ب آینده و مرِِ راوی نشده

با اینحال بتددور آن پذیرفتنی اسددا ،ب ویژه آنک فعل «ببارد» در وج دعایی یا آرزویی قرار
دارد ،و آرزو معطو ب آینده اسددا) ،مورد مغزرت و عنایا ویژة الهی قرار گیرد ،چرا ک وی،
ب زع خود ،ب خاطر عشددقورزیدن ب معشددوقی دارای ختددالی والا و سددتوده بعالی یافت و ب
درجة بالایی رسددیده اسددا .در این خوانش ،آنچ مه اسددا اینک ب کید بر روی معشددوق و
ختددال نیکِ وی قرار میگیرد ،و شددایسددتگیِ عاشددق برای چنین فرجامِ نیکی پ

از مرِ ب

عشددقورزیِ او ب چنان معشددوق والایی نسددبا داده میشددود .ب عباربی دیگر ،در این خوانش،
معشدوق سدتایش میشود ،و عاشق نیز از دولاِ عشقِ او اسا ک شایستة بحسین میگردد .در
خوانش دوم ،فردی بتددویر میشددود ک  ،با بتددورکردنِ خود در آینده زمانی پ

از مرِاش

(هرچندد در این مورد نیز متن هیچ اشدددارة یدددریحی ب زمان آینده و مرِِ راوی نمیکند ،با
اینهم چنین برداشددتی با بوج با حضددورِ یددورتِ التزامیِ فعل «باریدن» موج و قابلقبول

10

مجلة زبانشناسی و گويشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

شمارة /2پیاپی 61

اسدا)،ب جهاِ عشدقاش ب معشدوق خود را شدایستة عاقباب خیری میداند .در این خوانش،
برخلا ِ خوانش اول ،این عاشددق اسددا ک سددتایش میشددود و معشددوق ،یا ذکری از او ب میان
ب ختا ِل نیک معشوق بلک ب خاط ِر
نمیآید ،و یا مورد نکوهش قرار میگیردد عاشدق ن ب سدب ِ
ایدرارِ خود در عشدقورزی ب معشوق در عینِ بحملِدشواریها (ک ممکن اسا از سوی خود
معشدوق باشدند یا غیر او) ،خود را شایستة فرجامی نیک پ

از مرِ میداند .در این خوانش،

چنانچ معشددوق مورد نکوهش قرار گیرد ،با هجوِ یا شددوخی با معشددوق مواج خواهی بود،
چنانک در ادام خواهی دید؛و در خوانش سدوم ،میبوان عاشدقی را بتور کرد ک از شدت و
حدتِ عشدقِ پرشدور و سدوزاناش ب معشدوق خود را ازدسارفت میبیند ،ب نحوی ک گویی
ه اکنون مرده اسدددا .در ادامد  ،بد این خوانش بیشبر خواهی پرداخا.خوانش چهارمی نیز
میبوان برای این متن در نمر گرفا ،ک در انتها ،پ

از بررسددی این سد خوانش ب آن اشدداره

خواهی کرد .6ب این سددد خوانش در ادام ب بربیب با عناوینِ «خاکسددداران »« ،خودسدددتا» یا
«وفاداران » و «پرشور» یا «رمانتیک» یاد میکنی .
اکنون ب بویدیوِ چگونگی شدکلگیری خوانشهای یادشده در چارچوب نمریة ه آمیزی
مزهومی میپردازی  .از منمر فنواژههددای نمریددة ه آمیزی مزهومی ،در خوانش اول و دوم،
خوانشهای «خاکسداران » و «خودسدتا»،با فضدای آمیزهای مواج هستی ک از دو شبکة ادغامی
سداده بشدکیل شدده اسداد یکی شبکة ادغامی مربوطب بخشِ نخساِ شعر ،یعنی «نور ب قبرم
ببارد» ،و دیگری شددبکة ادغامی مربوطب بخش دوم شددعر ،یعنی «ک عاشددق بوام» .هر دوی این
شدبک های ادغامی شدبک هایی ساده هستند ،وهر یک از دو فضای درونداد بشکیل شده اسا.
در ادام ب بازسازی هر یک از دوشبکة مزبور ب طور جداگان میپردازی .
شدبکة ادغامی نخساد فضای درونداد اول شاملِ قالبِ معناییِ «درودفرستادن ب مردگان» و
نقشهدای «فرسدددتنددة درود» و «دریدافاکنندة درود» میشدددود؛ و فضدددای درونداد دوم ک
ارزش«راوی» را دربردارد .پ

از ساخت وپرداخت کردنِ این دو فضای درونداد ،مخاطب متوج

ن
عملکردِ همتایابی میشود ،و در نتیج آغاز ب یافتنِ بناظرهایی (نگاشاهایی) میانفضایی مابی ِ
دو فضای درونداد میکند ،و عنایر مشترک میان آنها را مشخز میسازد؛ بدین بربیب اسا
 .6شمار خوانشهای بالقوه ممکن برای این متن ،اگر ن بینهایا ،دساک بسیار اسا ،و ما در اینجا ب خاطر کمبود جا
برای بحلیل ب همین موارد بسنده میکنی .
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ک نقشهای «فرستندة درود» و «دریافاکنندة درود»در فضای درونداد اول با ارزش «راوی» در
ل ساختارهای
فضدای درونداد دوم انطباق مییابندد لذا ،فضدای عام یا مشترکِ شبکة مزبور شام ِ
کلّی و انتزاعیبرِ «کنش»« ،کنشدددگر» و «کنشپذیر» میشدددود .مخاطب ،سدددپ  ،بر بنیادِ فرایندِ
ه نهشدی ،نقشهای «فرستندة درود» و «دریافاکنندة درود» را از فضای درونداد اول و ارزش
«راوی» را از فضددای درونداد دوم میگیرد و درونِ فضددای آمیزه قرار میدهد و دره میآمیزد.
ب طور همزمان ،پیوند حیابیِ نقش و ارزشددی نیز ک میان دو فضددای درونداد اول و دوم برقرار
ی یگانگی درون فضای آمیزه
اسا بحا سازوکار فشردهسازی قرار گرفت ب یورتِ پیوند حیاب ِ
درمیآید .حایل پیدایشِ ساختاری درونِ فضای آمیزه اسا ک در آن ارزش«راوی» با نقشهای
«فرسدتندة درود» و «دریافاکنندة درود»یگان میگردد ،و در نتیج با فردی مواج میشوی ک
ب روح و روانِ خود پ

از مرِ 6درود میفرستندد

شکل  .2شبکة ادغامی بخش اول شعر شماره ()1

شدبکة ادغامی دومد بمامی مراحلِ ساخا وپرداخاِ شبکة ادغامی دوم همانند شبکة نخسا
اسدا ،با این بزاوت ک فضدای درونداد اول آن شدداملِ قالبِ معنایی «عاشدقبودن» و نقشهای
«عاشق» و «معشوق» میشود؛ و فضای درونداد دوم آن از ارزشهای «راوی» و «معشوق راوی»
 .6چنانک پیشبر اشاره شد ،گرچ در متن هیچ اشارة آشکاری ب زمان آینده نشده اسا ،با اینهم مزهومِ مزبور با بوج ب
کاربردِ وج التزامی و دعایی («ببارد») قابلاستنباط اسا.
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بشدکیل یافت اسدا .در اینجا نیز ،فرایند همتایابی دو ساختار کلّیبر و انتزاعیبر «بجرب گر» و
«کنشپذیر» را میان دو فضددای درونداد شددناسددایی میکند .سددپ  ،از طریقِ فرایند ه نهشددی،
نقشهای «عاشددق» و «معشددوق» با ارزشهای «راوی» و «معشددوق راوی» دره میآمیزند ،و با
عملکردِ سددازوکارِ فشددردهسددازی ،پیوند حیابی نقش و ارزش میان دو فضددای درونداد فشددرده
میگردد و درون فضددای آمیزه ب یددورت یگانگی درمیآیند .حایددل پیدایش سدداختاری درون
آمیزه اسدا ک در آن ارزشهای «راوی» و «معشدوق راوی» با نقشهای «عاشدق» و «معشددوق»
یگان میگردند ،و در نتیج فردی پدید میآید ک عاشقِ معشوق خود اساد

شکل  .3شبکة ادغامی بخش دوم شعر شمارۀ ()1

این دو شددبکة ادغامی ،پ

از سدداخاوپرداخا ،درون فضددای آمیزهای بزرِبر (ابرآمیزه)

دره میآمیزند ،و کلّیاِ متن شددعر موردبررسددی را پدید میآورند .بدینبربیب ،راوی خطابب
معشوق ب خود درود میفرستد و از خود بجلیل میکند چرا ک عاشقِ او اساد

سال نهم
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شکل  .1شبکة ادغامی مربوطبه کلیتِ شعر شمارۀ ()1

دراین مرحل  ،بسددت ب اینک مخاطب در ادامة فرایند بازسددازیِ شددبکة ادغامی این متن کدام
عنایرِ مرببط با حوزةمزهومی «عشق» را رخنمایی (یا «برجست ») کند ب خوانشهای متزاوبی از
این متن شدعری خواهد رسید ،ک همان خوانشهای اول و دوم یادشده در بالا هستند .در ادام
ب بحلیل این مطلب در چارچوبِ نمریة ه آمیزی مزهومی میپردازی .
چنانچ وی ،پ

از فرایند ه نهشددی ،طیِّ فرایند مربوطب کاملسددازی و از طریق عملکردِ

انتقالِ طرحوارهای ،عنتدرِ «عشق خاکساران » و دیگر مزاهی وابست ب آن را از شبکة پیویده و
دره پیوسدتة حوزة مزهومیِ «عشق» از حافمة بلندمدت فعال و رخنمایی کند و ب درونِ فضای
آمیزه انتقال دهد ،خوانشِ اول درون فضددای آمیزه پدیدار خواهد شدددد راوی از طریقِ عشددقی
خاکسداران و عزیزان ب معشوقی والامنش و نیکسیرت بعالی مییابد ،ب طوری ک پ

از مرِ

شددایسددتة درود و بحسددین میشددود .عنایددری مزهومی ک فعالسددازی و رخنمایی آنها چنین
خوانشددی را امکانپذیر میسددازند شدداملِ طرحوارههایی فرهنگی چون «کیمیای مهر»« ،اکسددیر
عشدق» و مانند اینها میشود ک ه در ادبیات فارسی (کلاسیک و معایر) و ه ادبیات جهان
مسدبوقب سدابق هستند و نمون های فراوانی از آنها را میبوان سراغ گرفا6.ناگزت پیدا اسا،
 .6اندیشة «معشوق چونان موجودی بعالیبخش» و «بعالییافتن از طریق عشق» در سرباسر دیوان غزلیات سعدی («گویند
روی سرخ بو سعدی ک زرد کرد  /اکسیر عشق بر م ام افتاد و زر شدم» )911 ،و حافظ («از کیمیای عشق بو زر گشا
روی من  /آری ب یمن لطو شما خاک زر شود» )331 ،حکمزرما اسا ،و حتی در متون عرفانی فارسی نیز نزوذ قدربمندی

مجلة زبانشناسی و گويشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

15

شمارة /2پیاپی 61

فعالسدازی و دسترسی ب چنین طرحوارههایی فرهنگی مستلزم آن اسا ک فرد پیشاپیش آنها
را در سدداختار مزهومی ذهن خود داشددت باشددد ،و الا چنین خوانشددی از شددعر مزبور امکانپذیر
نمیگردد .لذادانش پیشزمین ای متزاوت نیز یکی دیگر از عوامل م بر در نسدددبیا در بزسدددیر
اسا.
خوانشِ دوم ،ک شداملِ سداختارِ پیدایشدیِ «خودستایی» از سوی عاشق میشود ،زمانی پدید
میآید ک مخاطب ،ردددمنِ فرایندِ کاملسدددازی ،از رهگذرِ عملکردِ انتقال طرحوارهای،عنتدددرِ
«عشدق وفاداران » و برخی مزاهی ِ ه پیوسدت با آن را مانند «مخالزا خانوادة معشوق با عاشق»،
«رقیب عشدقی»« ،گذر از هزاخوان برای ویال معشوق» و مانند اینها را در حافمة بلندمدت
فعدال و رخنمدایی کندد و ب درون فضدددای آمیزه انتقال دهد.در این خوانش نیز ،ه چنانک در
خوانش نخسددا بدان اشدداره شددد ،رخنماییِ حوزة مزهومی «عشددق» در قالب چنین مزاهیمی
مسددتلزم آن اسددا با مخاطب در نمام مزهومیِ شددختددی خود ب طرحوارههایی فرهنگی نمیرِ
«فرهاد کوهکن» (ک در عین داشتنِ رقیبِ عشقی ،خسرو ،و بحمل دشواریها همونان وفاداران
عاشدددق شدددیرین میماند)« ،رومئو و ژولیا» (ک در عین مخالزاِ خانوادهها ه چنان عاشدددق
یکدیگر میمانند) و مانند اینها ،در کنارِ بسدیاری طرحوارههای فرهنگی دیگر در زبان فارسی
و دیگر زیانهای جهان برای بویددیو چنین موقعیتی وجود دارد ،دسددترسددی داشددت باشددد.
دسدترسی ب این طرحوارههای فرهنگی حایلی از درونیسازیِ آنها طیّ بجربة جهان بیرون از
ی
ش دایرهالمعارف ِ
سدوی فرد اسا ،گون ای درونیسازی ک  ،ب قول اِکو ،منجر ب شکلگیری دان ِ
شددختددی از دلِ دایرهالمعار ِ جمعی میشددود (فارّونابو3003 ،د  .)21-11پ

از فرافکنی این

سدداخاها ب درون آمیزه اسددا ک مخاطب ،از رهگذرِ فرایندِ پرداخت سددازی ،قادر میشددود در
ذهنِ خود فضدایی آمیزه را شبی سازی کند ک در آن فردی معشوق خود رامخاطب قرار میدهد
دارد («عاشقی گر زین سر و گر زان سر اسا  /عاقبا ما را بدان ش رهبر اسا» ،مولانا ،مثنوی ،دفتر اول ،بخش شش ) .در
شعر معایر فارسی نیز بهترین نمون های چنین نگاهی ب عشق را میبوان در اشعار شاملو یافا («لبانا  /ب ظرافا شعر /
شهوانیبرین بوس ها را ب شرمی چنان مبدل میسازد  /ک جاندار غارنشین از آن سود میجوید  /با ب یورت انسان درآید»،
آیدا در آین  ،از مجموعة «آیدا در آین ») .در ادبیات مغربزمین نیز ،برای نمون  ،میبوان ب سناِ «عشق درباری» در سدههای
ق دانت ب بئابری  ،ک ب طور غیرمستقی و مستقی او را در سزرش از دوزخ ب بهشا
میان ب طور کلی ،و ب طور مشخز عش ِ
راهنمایی میکند (دانت  ،دوزخ ،سرود اول) ،و عشق پترارکا ب لائورا ،ک در دیوان غزلوارههای خود از عشق ب او ب عشق
ب خداوند میرسد (کِرکه و ماجّی3003 ،د  ،)91اشاره کرد.

سال نهم
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و خودش را ب خاطرِ وفاداری در عشددق ب او در عینِ بحملِ دشددواریها شددایسددتة بحسددین و
ستایش میداند.
در خوانشی دیگر،ک ه چنان ذیلِ خوانش دوم میگنجد ،میبوان اینطور بتور کرد ک  ،از
رهگذرِ عملکردِ انتقال طرحوارهای ،عنتدرِ «عشددق زناشددویی» و برخی مزاهی ِ ه پیوسددت با آن
مانند «زن سلط جو»« ،زن نافرمان و سرکش» و مانند اینهادر حافمة بلندمدت فعال و رخنمایی
میگردندد و بد درون فضدددای آمیزه انتقال مییابند.در این خوانش نیز رخنماییِ حوزة مزهومی
«عشدددق» در قدالب چنین مزاهیمی میطلبد با مخاطب در نمام مزهومیِ خود ب طرحوارههایی
فرهنگی نمیرِ «گزانتیپ ،زن سددقراط» (ک ب بدخلقی و بندمزاجی معرو

اسددا)« ،زنِ ناش دزه»

(ک یک مزهوم فقهی و حقوقی اسدا) و مانند اینها ،6در کنارِ بسیاری عبارتها و ایطلاحات
دیگر در زبان فارسدی ک برای بویدیو چنین موقعیتی وجود دارد ،3دسترسی داشت باشد9.پ
از فرافکنی این سداخاها ب درون آمیزه اسا ک مخاطب ،از رهگذرِ فرایندِ پرداخت سازی ،قادر
میشود در ذهنِ خود فضایی آمیزه را شبی سازی کند ک در آن فردی معشوق یا همسر خود را،
ب جد یا شددوخی ،مخاطب قرار میدهد و خودش را ب خاطرِ بحملِ ختددلاهای ناپسددند وی
شدایسدتة بحسدین و ستایش میداند .مقتود از این خودستایی نیز این اسا با معشوق ،ب طور
جدی یا از سددر شددوخی ،مورد انتقاد قرار گیرد .برای آنک از سددوگیری مردسددالاران در این
خوانش کاسددت شددود ،میبوان خوانشددی متناظر را نیز در بتددور آورد ک ب موجبِ آن عاشددق
شددختددی م نث اسددا و معشددوق مذکر ،و در اینجا ،برعک

مورد اول ،این زن اسددا ک

ختددلاهای معشددوق خود را (مانند «بیبوجهی» ،بیمسددئولیتی» و مانند اینها) با بیانِ چنین
جمل ای دعایی مورد نکوهش و انتقاد قرار میدهد و ،در مقابل ،یبر خودش را بحسین میکند.
رسیدن ب خوانش سوم ،خوانش «عشق پرشور» یا «رمانتیک» ،مستلزم آن اسا ک مخاطب،
برخلا ِ دو خوانش قبلی ،بشخیز دهد ک شبکة ادغامیِ نهزت در پ ِ آمیزة متن مزبور ن یک
ز این نکت
شدبکة سداده بلک شدبک ای چنددامن اسدا ،و لذا پیویدگیِ بیشبری دارد .بشخی ِ
 .6ب عنوان نمون ای دیگر ،میبوان از نمایشنامة کمدی شیکسپیر ب نامِ «رامکردنِ زنِ سرکش» یاد کرد.
 .3مانند عبارت «مرد زنذلیل» و نمایر آن.
 .9نگارنده واقو اسا ک چنین خوانشی ممکن اسا مردسالاران ب نمر رسد ،با اینهم یرفاً ب عنوان یکی از خوانشهای
ممکن ب آن اشاره شد.
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مسدتلزم آن اسا ک وی ب رخنماییِ بخشهای متزاوبی از حوزة مزهومیِ «عشق» در مقایس با
دو خوانش قبلی بپردازد ،مانند عنایدری مزهومی چون «علاقة شدددید»« ،قهر و عتاب معشوق»،
«ناز و بیاعتنایی معشددوق»« ،درد و رنجِ هجران» و مانند اینها ک بخشددی از شددبکة دره بافتة
حوزة مزهومی «عشدددق» را بشدددکیل میدهند ،مزاهیمی ک  ،چ در زبان عادی و چ در ادبیات
فارسددی ،ب وفور ب چش د میخورند6.دو خوانشِ قبلی راوی را ب سددادگی در حالِ بیانِ جمل ای
دعایی و آرزویی برای خود ب خاطر عشددقاش ب معشددوق مورد بتددور قرار میدهند ،اما این
خوانش سددوم از پیویدگی بیشبری برخوردار اسددا .برخلا ِ دو خوانش نخسددا ک در آنها
راوی زمانِ آینده را ب یدورتِ فضایی ذهنی در بقابل با اکنونِ بالزعل یرفاً «بتور» میکند ،در
این خوانش وی آینده را ن «بتور» بلک ه اکنون ،گویی ب طور حسّیادراکی« ،زیسا» میکندد
در این خوانش ،راوی طلبِ خیر برای خود را ب جها عشدددقاش ب معشدددوق ،در قالبِ وج
التزامی و دعایی («ببارد»)،ب آینده حوال نمیکند بلک ه اکنون آن را میخواهد ،زیرا برای وی
میدانِ اکنون و آیندده (و در نتیج مرِِ وی) بزاوبی وجود ندارد ،و فایدددلة میان آنها از میان
برداشت شده اسا ،چنانک گویی وی ه اکنون مرده اسا .ب عباربی دیگر ،راوی ب سببِ عشق
خود ب معشدوق دچار چنان زحما و مشدقتی شده اسا ک از فرط آن جان داده ولی در عین
حال همونان زنده اسدا و ب روحِ خودش پ

از مرِ درود میفرستد .فردی ک در آنِ واحد

ه مرده اسددا و ه زنده آشددکارا بتددویری بناق

آمیز اسددا ،هرچند ناسددازواری یکی از

مشدختد های زبان شدعر را بشکیل میدهد .در ادام ب بررسی چگونگی پیدایش چنین معنای
متناقضی در چارچوب ایطلاحات نمریة ه آمیزی مزهومی میپردازی .
چنانک گزت شدد ،شدبکة ادغامیِ مربوطب این خوانش شبک ای چنددامن اسا ،بدینمعنی
ک همة فضای درونداد در بشکیل فضای آمیزه سه دارند ،چنانک در ادام خواهی دید .شبکة
 .6در زبان عادی و روزمره ،عبارتهایی چون «کشت مردة کسی بودن»« ،برای کسی مردن»« ،سر کسی را ب باد دادن» و مانند
اینها معنای مزبور را میرسانند .در زبان ادبی نیز ،اشعار و ابیابی ک در آنها معشوق با جلوهگری ،عتاب و ناز و هجران
عاشق را گوشمال میدهد در دیوان سعدی و حافظ بسیار اسا (برای نمون  « ،نالة زیر و زار من زاربر اسا هر زمان  /ب
ک ب هجر میدهد عشق بو گوشمال من» ،سعدی ،)116 ،و بیشبر آنها را نیز میبوان ب استعارة مزهومی «عشق جنگ اسا»
مربوط دانسا ،جنگی ک البت عاشق همواره در آن شکسا میخورد و یا کشت میشود («آفرین بر دلِ نرم بو ک از بهر
بواب  /کشتة غمزة خود را ب نماز آمدهای» ،حافظ )133 ،و یا ب اسارت درمیآید («من از آن روز ک در بند بوام آزادم /
پادشاه ک ب دسا بو اسیر افتادم» ،سعدی.)916 ،
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ل «فرد
ادغامی مزبور از دو فضدای درونداد بشدکیل شدده اسداد فضدای درونداد اول ک شام ِ
عاشددق زنده» میشددود؛ و فضددای درونداد دوم ک «فرد عاشددق مرده» را در خود جای میدهد.
سداختارِ مزهومیِ انتزاعیبر و کلیبرِ میان این دو فضای درونداد عنتر «انسان عاشق» اسا ک
از سدوی سدازوکار همتایابی مورد شدناسایی قرار میگیرد .در اینجا ،عملکرد کاملسازی ب کار
میافتد و از طریقِ عملیاتِ انتقال طرحوارهای شددماری عنایددر مرببط با هر یک از دو فضددای
درونداد را از حدافمدة بلنددمددت فعال میسدددازد و ب درون آنها انتقال میدهدد بدینبربیب،
عنایددری مزهومی چون «زندهبودن»« ،بوان بکل »« ،درود فرسددتادن ب مردگان» و «عاشددقبودن»
برای فضدددای درونداد اول؛ و م لزد هدایی چون «مردهبودن»« ،فقددان بکل »« ،فقدان کنش» و
«فقدان اندیش د و احسدداس» برای فضددای درونداد دوم فعال و منتقل میگردند .سددپ  ،فرایند
ه نهشدی ب کار میافتد و از فضای درونداد دوم (یعنی «فرد عاشق مرده») عنترِ «مردهبودن» را
درون فضدای آمیزه قرار میدهد ،و از فضدای درونداد اول عنایرِ «بوان بکل »« ،درود فرستادن
ب مردگان» و «عاشدقبودن» را .چنانک ب روشدنی پیدا اسا ،این فرافکنی عنایر ب درون آمیزه
حالتی گزینشددی دارد ،و بمامی سدداختارهای مزهومیِ مرببط با هر یک از دو فضددای درونداد
ب درون آمیزه فرافکنی نمیشددوند؛ مثلاً درون آمیزه یددحبتی از زمان و مکان و چگونگی مردنِ
فرد عاشدق و یا ختدویدیات فرد عاشق زنده و مانند اینها نمیشود .بدینبربیب ،درون آمیزه
سدداختاری پیدایش دیِ بناق

آمیزی پدید میآید ک فردی عاشددق در عین آنک از فرط عشددق و

علاق ب معشوق مرده اسا ویژگیهای فردِ عاشقی را ک زنده اسا ،یعنی «بوان بکل »« ،درود
فرسددتادن ب مردگان» و «عاشددقبودن» ،از خود نمودار میسددازد .اما در پیدایش این سدداختار
بناق

آمیز عملیات شددناختی دیگری نیز نقش دارد ،یعنی بشددخیز پیوندهای حیابی میان دو

فضای درونداد و فشردهسازی آنها درون فضای آمیزه.
پیوندهایی حیابی ک میان دو فضددای درونداد ،یعنی میان «عاشددق زنده» و «عاشددق مرده»
برقرارند شدداملِ زمان ،مکان ،علا و معلول و هویا میشددوند .آشددکار اسددا ک میان «عاشددق
زنده» و «عاشدددق مرده» ،یا ب عباربی دیگر« ،زندگی» و «مرِ» ،فایدددل ای زمانی و مکانی ،ولو
بسددیار کوباه ،وجود دارد .همونین آشددکار اسددا ک میان «زندگی» («عاشددق زنده») و «مرِ»
(«عاشددق مرده») پیوندی علیمعلولی برقرار اسددا ،زیرا زندگی از طریقِ رشددت ای از علاها و
معلولهای میانی در نهایا ب مرِ خت میشددود .و بالاخره آشددکار اسددا ک هویاِ «عاشددق
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زنده» با هویا «عاشدددق مرده» متزاوت اسدددا و میان آنها اینهمانی وجود ندارد .با اینهم ،
بمامی این پیوندهای حیابیِ میانفضددایی ،زیر ب بیر عملکرد فشددردهسددازی ،درونِ فضددای آمیزه
کوباهگردانی و فشدددرده شددددهاند و ب یدددورتِ پیوند یگانگی درآمدهاند .بدینبربیب ،از طریقِ
فشدردهسدازی فایلة زمانی و مکانی و نیز علیمعلولی میان «عاشق زنده» و «عاشق مرده» اسا
ک فردب یکباره از میانة زندگی ب انتهای آن پرباب میشود ،یا ب عباربی دقیقبر ،انتهای زندگی
ناگهان ب میانة زندگی میافتد .و نیز ب علا فشددردهسددازیِ پیوند حیابی هویا یا اینهمانی در
هیئا پیوند یگانگی اسا ک بزاوت میان «عاشق زنده» و «عاشق مرده» از میان برداشت میشود
و فرد هر دوی آنها را خویشتنِ خود احساس میکند.
پ

از فراغا از عملیاتهای شدناختی یادشدده ،مخاطب ،ب مدد عملکردِ پرداخت سازی ،در

ت عشق خود
ذهنِ خود فضایی آمیزه را شبی سازی میکند ک در آن فردی در عین آنک از شد ِ
ب معشدوق (و/یا از سدرِ بیاعتنایی معشدوق ب او) مرده اسدا ،با اینهم زنده اسا و ب مردة
خود درود میفرسددتد ،و بدینسددان ب شددیوهای غیرمسددتقی از بیاعتناییِ معشددوق شددکایا
میکند.معنای پیدایشدیِ موجود در این خوانش ب سدداختاری اغراقآمیز و متناق

نما برمیگردد

ک درونِ فضددای آمیزه پدید میآید ،و شدداعر از آن جهاِ ابرازِ شددکایاِ خود ب معشددوق ،البت
ب شدیوهای غیرمسدتقی و ظریو ،سود میجویدد رنجِ رسیده از سوی معشوق (ب هر دلیلی ،چ
بیاعتنایی یا هر چیز دیگر) باعث شدده اسدا وی بمیرد اما در عینِ حال ه چنان زنده اسا و
میبواند ب مردة خود درود بزرستد.

شکل  .5شبکة ادغامیِ مربوطبه خوانشِ سوم (پارادوکسیکال) از شعر شمارۀ ()1
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چنانک پیشبر اشداره شد ،خوانشِ چهارمی نیز ،هرچند با اندازهای دور از ذهن ،قابلبتور
اسدددا ،و در اینجدا بد طور مختتدددر ب آن میپردازی  .مطابق این خوانش ،ک میبوان آن را
خوانش «بیمدارنداک» خواندد ،راوی،ب جهاِ بثبیا عاطزی بر روی معشدددوق در حالیک مورد
بیاعتنایی یا طردِ او قرار گرفت  ،دچارِ بجزی و دوگانگی شددختددیا شددده اسا ،ب گون ای ک
بخشددی ازشددختددیا وی بخش دیگر آن را ،مرده میپندارد و ب آن درود میفرسددتد .6شددبکة
ادغامیِ این خوانش شددبک ای چنددامن اسددا ک از سد فضددای درونداد بشددکیل یافت اسدداد
فضدای دروندادِ نخسدا شاملِ «دوگانگیِ هویتی یا شختیتی» میشود؛ فضای درونداد دوم را
مجازِ مزهومیِ «هر بخشدی از شدختدیا ب منزلة کلِّ شدختدیا اسدا» شکل میدهد؛ فضای
درونداد سدوم نیز از اسدتعارة مزهومیِ «آسدیب و مرِ روحی آسدیب و مرِ جسدمانی اسا»
بشکیل شده اسا.
فضدای دروندادِ اول ،یعنی «دوگانگی شدختدیتی» ،یوربی فشردهزداییشده 3از یک آمیزة
مزهومی دیگر« ،منِ آدمی» یا «یگانگیِ هویا» ،اسا .شبکة ادغامیِ این آمیزة مزهومی («یگانگیِ
هویا») از بیشمار فضاهای درونداد بشکیل یافت اساد برای نمون « ،منِ دورانِ کودکی» برای
فضدای نخسدا؛ «منِ بزرگسدالی» برای فضای دروندادِ دوم؛ «منِ دیروز» برای فضای دروندادِ
سدوم؛ «منِ عاشدقِ زنده» برای فضدای دروندادچهارم؛ «منِ کشت ب دساِ معشوق» برای فضای
دروندادِ پنج ؛ و همینطور الی آخر .میانِ این فضاهای درونداد شماری پیوندِ حیابی ،از جمل
زمان ،مکان ،بغییر و اینهمانی (هویا) برقرار اسددا؛ بدینمعنی ک  ،برای نمون  ،میانِ فضددای
دروندادِ نخسدا («منِ دوران کودکی») و فضدای دروندادِ پنج («منِ کشت ب دساِ معشوق»)
ب لحاظِ زمانی و مکانی فایددل وجود دارد؛ یکی (منِ کشددت ب دس داِ معشددوق) حای دلِ بغییرِ
دیگری (منِ کودک) اسدا؛ و در عینحال همة آنها با ه اینهمانی دارند («من» همیش «من»
اسدددا) .درونِ فضدددای آمیزه ،همة این فضددداهای درونداد دره میآمیزند و پیوندهای حیابیِ
موجود میانِ آنها فشدردهسازی میشود و ب یورتِ پیوندِ حیابیِ مبتنیبر یگانگی درمیآیدد ه

 .6چنانچ شعر مزبور اینگون بود« ،نور ب قبرِ من بیارد  /ک عاشقِ بوسا» ،در این یورت خوانش یادشده مقبولیا
بیشبری مییافا ،چ بزاوت میان رمایر اولشخز و سوم شخز برای ارجاع ب خویشتن ب روشنی نشان از شکا

و

انقسامِ شختیتی دارد.
2. decompressed
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از اینرو اسدددا کد افراد قادر میگردند ،در زندگیِ عادی و روزمرة خود ،از موجودیتی ب نامِ
«من» سدددخن بگویند ک  ،در عینِ بکثّر و چندگانگی ،از ماهیتی یگان برخوردار اسدددا .آنچ
مخاطب در فضدای دروندادِ اول ،یعنی «دوگانگی هویا» ،با آن مواج میشود ،در واق  ،همان
آمیزة «من» یا «یگانگیِ هویا» اسا ک پیوندهای حیابیِ موجود میان فضاهای دروندادش (در
اینجا ،دو فضددای درونداد «من عاش دقِ زنده» و «من کشددت ب دس داِ معشددوق») فشددردهزدایی
شددهاند ،و لذادوگانگیِ شختیتی پدید آوردهاند،ورعیتی مشاب در برخی بیمارا ِن روحیروانی.
فرافکنی این دو فضددای دروندادِ فشددردهزداییشددده (ک محتوای فضددای دروندادِ اول شددبکة
ادغامیِ آمیزة شددعر موردبررسددی را بشددکیل میدهند) در کنار دو فضددای درونداد دیگر («هر
بخشدی از شدختدیا ب منزلة کلِّ شدختدیا اسدا» و «آسدیب و مرِ روحی آسیب و مرِ
ی مجا ِز
جسدمانی اسدا») ب درون فضای آمیزه خوانش چهارم یادشده را پدید میآورندد فرافکن ِ
مزهومیِ «هر بخشدی از شدختیا ب منزلة کلّ آن اسا» ب درون آمیزه باعث میشود هر یک از
دو بخش شددختددیتی ک در ابرِ فروپاشددیِ روحیروانیِ ناشددی از آسددیبِ عاطزی بجزی و از
ی جزء ب کل) پیدا
یکدیگر جدا شددهاند حک ِ شدختیتی کامل را (در ابرِ کارکر ِد مجا ِز مزهوم ِ
کنند .پ

از آن ،فرافکنیِ استعارة «آسیب و مرِِ عاطزی آسیب و مرِِ جسمانی اسا» ب درونِ

فضدای آمیزه یکی از بخشهای جداشدة راوی را ک دچار آسیب روحی شده ب موجودی مرده
ک
ببدیل میسدازد .نتیج د بخشی از شختیا راوی ب بخش دیگر آن ک در ابر بیاعتنایی یا بر ِ
معشوق دچار مَرِ روحی شده درود میفرستد.

شکل  .6شبکة ادغامی خوانش چهارم از شعر شمارۀ ()1
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چنان چ از دیدگاه ایددولِ بهینگی ب خوانشهای بالا بنگری  ،در خوانشِ نخسددا و دوم،
ایدولِ بیشدین سازیِ فشردهسازی و بوپولوژی (ساخاهای موجود در فضاهای درونداد اول و
دوم ،یعنی نقشهددا و ارزشهددا ،درونِ آمیزه در عینِ ه آمیختگی بددا یددکیگر ه چنددان حزظ
شدهاندد راوی در عینِ آنک ارزش اسا نقشِ فرستندة درود و عاشق را ه ب عهده دارد) ،ایل
کاملسدازیِ الگو (طرحوارههای فرافکنیشده ب درونِ آمیزه طرحوارههایی هستند ک از پیش در
زبان فارسددی موجود بودهاند ،مانند «عشددقِ بعالیبخش» و «عشددق وفاداران ») ،ایددولِ ادغام و
شددبک واری (معنای پدیدآمده درونِ آمیزه مزهومی یکدسددا و یکپارچ اسددا) ،واسددازی (از
طریقِ عنایدرِ موجود در آمیزه ،مانندِ ایدطلاحِ «نور باریدن ب قبرِ کسی» و «عاشقِ کسی بودن»،
میبوان ب بازسدازی کلّ شدبکة ادغامی نهزت در پ ِ پشاِ آن پرداخا ،چون معنای ستایش از
عشق و عاشقی را میرسانند) رعایا شدهاند .اما در خوانشِ سوم ،علاوهبر این ایو ِل حاکمیتی،
دو ایدلِ بیشین سازیِ پیوندهای حیابی و شدتبخشی ب پیوندهای حیابی نیز برآورده شدهاند،
ی نهزت در پ ِ متن مزبور ن
بدینبربیب ک مخاطب ،نخسدا ،با بشدخیز اینک شبکة ادغام ِ
یک شدبکة سداده بلک شبک ای چنددامن اسا ،ب شناساییِ پیوندهای حیابیِ زمان ،مکان ،علا
و معلول وهویا میان فضدداهای درونداد آن نائل میآید ،و بنابراین ،شددمار پیوندهای حیابی را
از یکی (پیوند نقش و ارزش ،در دو خوانش نخسا) ب چهار مورد افزایش میدهد ،و دوم ،از
طریقِ حدذ ِ بسدددیاری از مراحلِ میانی در زنجیرة زمانی ،مکانی و علیمعلولیِ رویدادهایی ک
میبوانند ب مرِِ فردی عاشددق در ابر عشددق ب معشددوق بینجامند (بنها ب ذکرِ دو نقطة آغازین
(عاشددقبودن) و نقطة پایانی (مردن) اکتزا شددده اسددا) ،پیوندهای مزبوررا فشددردهسددازی و
کوباهگردانی ساخت و لذا ب آنها شدت بخشیده اسا .طبقِ نمریة ه آمیزی مزهومی ،هر آمیزه
ش بهین
یا خوانشی ک بیشبرین ایولِ بهینگی را در ساخاوپرداخاِ خود برآورده سازد خوان ِ
محسدوب میشود ،و بنابراین ،خوانشِ سوم را میبوان در مقایس با دو خوانشِ نخسا خوانشِ
بهین قلمداد نمود .البت این بدان معنا نیسدددا ک خوانشهای دیگر نادرسدددااند ،بلک یدددرفاً
ایولِ بهینگیِ ک بری را برآورده میسازند.
در مورد خوانش چهارم ،گرچ درسا اسا ایل کاملسازی الگو در آن رعایا شده اسا
(سداختارِ مزهومیِ «دوگانگی شدختدیا» در قالبِ مزاهیمی مثل «فروپاشی شختیا»« ،با خود
حر

زدن» و مانند اینها پیشاپیش در زبان فارسی وجود دارد) ،با اینهم بسیاری ایول دیگر
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در آن برآورده نشددهاند ،و بنابراین ،نسدباب بقیة خوانشها از بهینگی ک بری برخوردار اسا؛
برای نمون  ،ایدولِ واسدازی و اربباط در آن رعایا نشدهاند ،زیرا هیچ عنتری در متن شعری
وجود ندارد ک حکایا از بجزیة شددختددیاِ راوی داشددت باشددد ،و بنابرآن بتوان ب مدد آن ب
بازسدازیِ شدبکة ادغامیِ مربوطب چنین خوانشدی پرداخاد چنانک پیشبر اشاره شد ،اگر متن
بدینیدورت میبود« ،نور ب قبر من ببارد  /ک عاشدق بوسا» ،در اینیورت ،از آنجا ک هر
دو ردمیر اولشخز و سومشخز ب موجودیا یگان ای اشاره میکنند و لذا حاکی از انقسام
ی شعر
شدختیتی هستند ،در چنین حالتی دو ایل مزبور برآورده میشدند ،حال آنک متن ایل ِ
اینگون نیسددا .گرچ در این خوانش ،ایددول ادغام و شددبک واری برآورده شدددهاند (خوانش
مزبور خوانشدی نسبتاً منسج اسا) ،با اینهم در متن شعری ،چنانک اشاره شد ،ب علا عدم
رعایا دو ایدل واسدازی و اربباط ،قرین ای یافا نمی شود ک از چنین خوانشی حمایا کند.
ه چنین در مقایسد با خوانش سدوم ،خوانش چهارم ،ب طور مشددخز ،ایدل شدتبخشی ب
پیوندهای حیابی را نیز رعایا نکرده اسداد گرچ در خوانش چهارم ،مانند خوانش سوم ایل
بیشین سازی پیوندهای حیابی از طریقِ شناسایی پیوندهای زمان ،مکان ،علا و معلول و هویا
رعایا شددده اسددا ،با اینهم در آن ،برعک

خوانش سددوم ،ب جای آنک پیوندهای حیابیِ

زمدان ،مکدان ،علدا و معلول و هویا فشدددردهسدددازی و یگان گردند ،اربباط میانِ حلق های
بشددکیلدهندة این پیوندها از میان رفت اسددا و لذا از یکدیگر جدا و منزک شدددهاند ،و ه از
اینرو اسددا ک دو بعد از شددختددیا راوی ببدیل ب موجودیاهایی کاملاً مسددتقل و جداگان
گشت اند .همة این نکات ما را ب این سو سوق میدهند با خوانش سوم را خوانش بهین ب شمار
بیاوری  ،هرچند خوانشهای دیگر نادرسا نیستند ،بلک بنها از بهینگی ک بری برخوردارند.
جدول  .1ویژگیهای مربوطبه خوانشِ نخست از شعر شمارۀ ()1
نوع شبکة ادغامی

ساده

نوع آمیزة مزهومی

ساده

پیوندِ حیابی و فشردهسازیِ آن

نقش و ارزش ،ک ب یگانگی فشردهسازی شده اسا

ساختارِ پیدایشی

بجلیل از معشوق

سال نهم
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جدول  .2ویژگیهای مربوطبه خوانش دوم از شعر شمارۀ ()1
نوع شبکة ادغامی

ساده

نوع آمیزة مزهومی

ساده

پیوندِ حیابی و فشردهسازیِ آن

نقش و ارزش ،ک ب یگانگی فشردهسازی شده اسا

ساختارِ پیدایشی

بجلیل از عاشق

جدول  .3ویژگیهای مربوطبه خوانشِ سوم از شعر شمارۀ ()1
نوع شبکة ادغامی

چنددامن

نوع آمیزة مزهومی

ساده

پیوند حیابی و فشردهسازیِ آن

زمان ،مکان ،علاومعلول و هویا ،ک ب یگانگی فشردهسازی شدهاند

ساختار پیدایشی

فردِ مردهای ک زنده اسا و ب روحِ خود درود میفرستد

جدول  .1ویژگیهای مربوطبه خوانش چهارم از شعر شمارۀ ()1
نوع شبکة ادغامی

چنددامن

نوع آمیزة مزهومی

ساده

پیوند حیابی و فشردهسازیِ آن

زمان ،مکان ،علاومعلول و هویا ،ک فشردهزدایی شدهاند

ساختار پیدایشی

بخشی از شختیا راوی ب بخش دیگر آن ک در ابر بیاعتنایی یا برکِ
معشوق دچار مَرِ روحی شده درود میفرستد

 .5نتیجهگیری

چنانک در بجزی و بحلیلِ شددعرِ برگزیده از رسددولزاده مشدداهده شددد ،نمریة ه آمیزی
مزهومی ،بد مددد سدددازوکارهای شدددناختی خود ،ب خوبی از عهدة ببیین و بوجی خوانشهای
گوناگون از متنی یکسدان برمیآید .مطابق این چارچوب ،خوانشهای گوناگون از متون یکسان
عمدباً حایددلی هسددتند از بزاوت در اجرای فرایندها و عملکردهایی شددناختی ،ب ویژه انتقال
ی
طرحوارهای و فشدردهسازیِ پیوندهای حیابی ،ک در مراحل مختلو بازسازی شبک های ادغام ِ
نهزتد در پ ِ پشددداِ آمیزههای مزهومی در طول عمل خوانش از سدددوی مخاطب یدددورت
میگیرند .بدینسان ،میبوان ب نمریة مزبور در حک ِ روایتی شناختی از نمریة پساساخاگرایانة
دریددا نگریسدددا کد برای مزهومِ نسدددبیا در خوانش بویدددیو و ببیینی مبتنیبر یافت های
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زبانشدددناسدددی شدددناختی فراه میآورد ،و بنها ب کلیگویی اکتزا نمیکند ،بلک ب طور دقیق
چندوچون این نسددبیا بزسددیری و شددرایطِ شددکلگیری آن را ب لحاظ شددناختی بوجی میکند.
ه چنین ،نمریة مزبور گرچ در نمر ب بزسدددیرهای مختلو از متن مجال میدهد ،با اینهم بر
اسدداس ایددولِ بهینگیِ خود ک بر خوانش حاکمیا دارند در عمل برخی از خوانشهای ممکن
را ارج( یا بهین بلقی میکند و برای بمامی آنها اعتباری یکسان قائل نمیشود .از سویی دیگر،
امکان خوانش های گوناگون از متنی واحد مسدددتلزم آن اسدددا ک متن واجد ابهام باشدددد ،و،
چنانچ ابهام را یکی از ویژگیهایی در نمر بگیری ک متنی را ببدیل ب متنی ادبی یا شدددعری
میسددازد (گراهام6931 ،د  ،)313-319در این یددورت ،بر پایة یافت های خود در این پژوهش
(خوانشهای گوناگون از متنِ شعریِ واحد) ،میبوانی اینطور نتیج گیری کنی ک اشعار سپید
ی ادبیساز هستند
این شداعر ،چنانک نمریة ه آمیزی مزهومی آشکار میسازد ،واجد این ویژگ ِ
و لذا میبوانند در ردة آبارِ ادبی و شعری قرار بگیرند.
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