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 چکیده

فرایند  ،آمیزی مزهومیاسدددا با با اسدددتزاده از نمریة ه  آنپژوهش حداردددر از هدد   

گذر، از این رهزاده مورد بررسی قرار دهد، و کامران رسول در یکی از اشعارِسازی را معنی

ک  این چارچوب در باب چگونگیِ فرایندِ خوانش و  پردازدامکانابی میبجزی  و بحلیل بد  

 رِشددع بحلیلِدهد. اختیار منتقدان قرار میشددعر در های حاک  بر آن در و محدودیابزسددیر 

ای در بابِ شرایط و چگونگی عنوان نمری ب  آمیزی مزهومینمریة ه در چارچوب برگزیده 

گزینشدددی، برقراری  ای، فرافکنیرهواانتقالِ طرحهایی چون ، بدا مکانیسددد فرایندد خوانش

 هایگیری از چند مزهوم در نمریة حوزهدر کنارِ بهره ها،سازی آنو فشرده پیوندهای حیابی

دهد ک  مخاطب چگون  و بر پایة چ  عملکردها و نشان مینمایی، مزهومیِ لانگاکر مانندِ رخ

ن، در این میا. یابدمیهای مختلزی از متنی یکسددان دسددا فرایندهایی شددناختی ب  خوانش

)مثلاً در طولِ فرایند بازسدددازی  عملکردیانجام یا عدمِ انجام ممکن اسدددا با  مخداطدب

های بک شسازی پیوندهای حیابی یا فرافکنیِ گزینشیِ ساختارهای مزهومیِ متزاوت( فشدرده

ن در ابودر نتیج ، از یک منمر، ب  این نمری  میبرسددد. ادغامی ب  خوانشددی متزاوت از متن 

گرایانة دریدا نگریسا ک  برای مزهوِم پسداسداخاخوانشِ حک ِ روایتی شدناختی از نمریة 

ناختی فراه  شدناسی شهای بجربیِ زبانبر یافت نسدبیا در خوانش بویدیو و ببیینی مبتنی

شده واجدِ ک  متونِ شدعری بررسی کندمیآشدکار پژوهشِ حاردر ، آورد. از طر  دیگرمی
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،جزو هااین ویژگی جا ک از آن هسدددتند، وهای مختلو ابهدام، چندمعنایی و امکانِ خوانش

 .کنداحراز میاز معیارهای مه ِ شعریا را یکی رِ مزبور شع،هستندای متنی شعری هویژگی

 ر سپیدآمیزی مزهومی، خوانش، ابهام، شع شناختی، ه شعرشناسی ها:کلیدواژه

 مقدمه .1

بوان چنین گزا ک  در درازنای باریِخ نمریة ادبی در سدة بیست  سزی، میاندازی فلاز چش 

ب  همواره دو دیددگاه عمده در باب ماهیاِ متون ادبی و، در نتیج  دو دسدددت  رویکرد نسدددبا

شدددناسدددانة ییهای زیباها، وجود داشدددت  اسددداد یکی دیدگاهی ک  آبار ادبی را ا بژهخوانش آن

ناپذیر ای جداییقطعیا لازم بعینی و عدمد ک  ابهام، چندمعنایی، بیگیرای در نمر میخودبسنده

 اییدددداییِ یگان بوان این آبار را ب  معنای بکای ک  نمیگون ب  ؛دهدها را بشدددکیل میاز آن

این نگاه  برفروکاسا. رویکردهای مبتنی لحاظِ باریخی، سیاسی، اخلاقی، روانی و یا آموزشیب 

با  هسدددتند ادهند، و در پی آنفراینددِ خوانش متون ادبی را وجهدة نمر قرار میچگونگیِ خودِ 

سیری ک  ب  عررة بزبررسی بگیرند، ن  آنچندوچونِ امکانِ بزسیرهای گوناگون از یک ابر را ب 

طور کلِی، نقد نوی بپردازند. ب « درسدددا»و « واقعی»عنوان بنها بزسدددیرِ مشدددخز از آن بد 

گرایی چک و فرانسوی، نقِد واکنِش خوانندة گرایی روسی، ساخایدورت امریکایی،انگلیسدی

 بر نمراِت دریدا در این گروه جایشکنانة مبتنیشناسانة بارت و نقد ساخاآلمانی و نقد نشدان 

 گیرند. می

 گیرد و، ه  ازدیدگاه دیگرمتون ادبی را نمودگاری از پیشدددرفاِ آگاهیِ باریخیِ در نمر می

اند با ب  بررسی آبار ادبی جها آشکارساختِن بر این دیدگاه در پی آنکردهای مبتنیرو، رویاین

ای بپردازند ک  این آگاهی باریخی را، در ابعاد باریخی، سددیاسددی، اجتماعی، خوانشِ معینِ یگان 

بر آن، ابهام و چندمعناییِ آبار ادبی رد و سدددازد. در این دیددگاه و رویکردهای مبتنینمودار می

د. شورسمیا شناخت  مییددایی ب بک« واقعیِ»و « درسدا»گردد و بنها یک خوانشِ نکار میا

یرند گکاوان ، اگزیسددتانسددیالیسدد  در این گروه قرار میبرای نمون ، نقدهای مارکسددیسددتی، روان

شددناختی، در این میان، ب  دیدگاه نخسددا و  شددعرشددناسددیشددعرشددناسددی(. 3-61د 6931)زیما، 

بر آن بعلق دارد، چ  در پی آن نیسدددا با با فروکاسدددتنِ آبار ادبی ب  بافا و رویکردهای مبتنی

ویگان  دسا یابد، بلک ، از رهگذِر بوییِو زمینة باریخی، سدیاسدی، اجتماعی ب  خوانشدی یک 
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گانِ بابجرب  هنگامِ رویارویی با آبار عملکردهدای شدددناختیِ درگیر در فرایند خوانش ک  خوانند

های گوناگون را، ک  از طریق گیری خوانشدهند، چگونگی شکلادبی در ذهن خود یورت می

دار یورت ها در هیئتی منسج  و معنیهای سازندة متن و سوارکردنِ دوبارة آنبخش واسدازی

تی ب  شناخ شعرشناسی، لذت متنهای رولان بارت در واژهزبان فنکند. ب گیرند، بررسی میمی

نجامند امی« وارنویسددنده»نزد خوانندة « ژوئیسددان ِ»پردازد ک  ب  بجربة بررسددیِ فرایندهایی می

 (.  33-31د 3009)هاوک ، 
ی شعرشناسچارچوب در ای بحلیلی شیوهب در پژوهش حارر این اسا با  گانهد  نگارند

د و، از این رهگذر، نسددرای فارسددی بپردازشدداعران سددپیدیکی  از شددناختی ب  بررسددیِ شددعری

د ک  این چارچوب در باب چگونگیِ خوانش و ندامکداندابی را مورد بجزید  و بحلیدل قرار ده

نمریة  ب  گیردقرار میای ک  در این راسدددتا پایة کار نهد. نمری بزسدددیر آبدار ادبی در اختیار می

( پیش 6331، 3003و مارک بِرنر )اسددا ک  از سددوی ژیل فوکونی   موسددوم 6آمیزی مزهومیه 

یا  3بوان چونان آمیزهطور کلّی، بر پایة نمریة مزبور، هر متن شددعری را مینهاده شددده اسددا. ب 

مدد فرایندهای شددناختی چندی، ( در نمر گرفا ک  ب ابرآمیزههای مزهومی )ای از آمیزهمجموع 

هایی ادغامی ساخا رهگذر خلقِ شبک ها، از سازی و مانند اینفرافکنی، نگاشدا، فشدرده نمیر

ر نیز پذیهای بالقوه امکانو پرداخا شدده اسدا، و دسدتیابی ب  بزسیری از آن در میان خوانش

اوت در بز یاری فرایندهای شناختیِ مزبور اسا.هایی ادغامی ب پرداخاِ شبک وساخامسدتلزمِ 

های منجر ب  پیدایش خوانش های مزبورهای ادغامی نهزت  در پشددداِ آمیزهبازسدددازیِ شدددبک 

 سازوکارهایآمیزی مزهومی و ک  خواهی  دید، نمریة ه شود و چنانمتزاوت از متنی یکسان می

ارِ ابزهای مزهومیِ لانگاکر،، در برکیدب بدا مزداهیمی چندد برگرفت  از نمریة حوزهدخیدل در آن

آمیزی مزهومی ه وانگهی، نمریة  .دهنددسدددا می این مسددد ل  ب بیینبنمریِ نیرومندی جهاِ 

ک   نهدهای گوناگون در اختیار میابزاری نیز برای سدددنجشِ میزان درسدددتی یا بهینگیِ خوانش

بری شدددمار آورد و اعتبار بیشهای مختلو برخی را بهین  ب بوان از میان قرائاها میمدد آنب 

 نسبا داد. هابدان

                                                           
1. Conceptual Blending Theory 

2  . blend 
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 پیشینة پژوهش .2

،پ  از چندد مقدالة منزرد در آمیزی مزهومی رانمریدة ه نهداییِ  یدددورتِ فوکونید  و برنر

، )فوکونی  و برنر اندیشی ای ک  بدان میشدیوهب در کتابی موسدوم، 6330های آغازین دهة سدال

نمریة مزبور در گسترة پهناوری  ک  بر پایةهای فراوانی پژوهش جدای از. کنندمی( عرر  3003

از ریاریات و یورت گرفت  اسا،  آیین و مذهب و علمی ن هنر،های انسدانی هموواز فعالیا

، در حوزة (316د 3062)برنر،  شناسیمردمدرمانی و و روانشدناسی روان گرفت  با شدناسدیزبان

 کندوکاو درای برای آمیزی مزهومی چارچوب نمریِ بازهنمریة ه  نیز ادبیدات و مطالعات ادبی

نام  کار برنر ب دردر حوزة ادبیات  خود راکاربسا ری  نخستین نماسا.   فراه  آورده آبار ادبی

آمیزی مزهومی ب  بحث دربارة د، ک  در آن با استزاده از نمریة ه یابمی( 6331)برنر،  ذهن ادبی

 .  شودپرداخت  میدر ادبیات ملل « حیوان سخنگو»های مختلوِ حضورِ فراگیرِ سوی 

اند می در ادبیات پرداخت وآمیزی مزهکاربسدددا نمریة ه های بسدددیاری ک  ب  از میان مقال 

های داسددتانِ کوباهِ ای محوری از زندگیِ ذهنیِ شددختددیاب  بحلیلِ سددمینو از جنب  بوانمی

مددِ ابزارهای مزهومیِ نمریة ( اشددداره کرد ک  در آن، ب 3001« )لَپین و لَپین وا»ویرجینیدا وولو، 

« علِبالز»درونِ جهانِ « خرگوشی»گیِ پیدایشِ جهانِ خیالیِ آمیزی مزهومی، ب  بوییوِ چگونه 

دارد ک  جهانِ خیالیِ مزبور حایدلی اسدا از بشکیِل شبکة پردازد، و چنین بیان میداسدتان می

زه درونِ فضددای آمیداد ک  از طریقِ فرافکنیِ گزینشددی ب ادغامیِ پویایی با چندین فضددای درون

( ب  کاربسدداِ 3001مارکوس هاربنِر )آورند. درونِ آن پدید میای بازه« سدداختارهای پیدایشددیِ»

 ، و پردازددر نمریة روایا می 6اندازآمیزی مزهومی در مورد مزهومِ چندگانگیِ چشددد نمریة ه 

های هویک  در حوزاندازباوری در سدة بیست  و بیساپ  از اشداره ب  فراگیرشدنِ مزهومِ چش 

در حوزة « اندازچندگانگیِ چشددد »بهدادادن بد  پددیددة ادبیِ گونداگون علوم اجتمداعی، از ک 

ای از مزاهی ِ نمری رشددت اش را در مقالة خود بازنگریِ میانکند، و هد شدناسددی یاد میروایا

 هامزری کلینکرنامِ نگارانة بوبیاس اسدددمالِا ب آمیزی مزهومی در ر مدانِ نام مدددِ نمریدة ه بد 

 دارد.بیان می( 6116)

                                                           
1  . multuperspectivity 
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آمیزی مزهومی در مورد بحلیلی از های نمریة ه ( ب  کاربساِ یافت 3063یا گل وواچکا )سیلو

پردازد، ( می6«جهاندیسدددک»نامِ های بخیلیِ ک میکِ پرچا )ب های زبانی در داسدددتانیدددورت

کاِر  روند.ب  کاربردِ عادی و روزمره فرابر میهای زبانیِ مربوطهایی زبانی ک  از گزینشیورت

آمیزی مزهومی بر روی آبار ادبی وواچکا در مجموع کاربسدددتی بسدددیار نوآوران  از نمریة ه گل

رود، چ  وی سدازوکارهای نمریة مزبور را بر روی ابری ادبی در چندین سدط) )از شدمار میب 

ری  های این نمدهد، و قابلیاسدط)ِ ساختار روایی گرفت  با سط)ِ واجی( مورد بررسی قرار می

( 3066گیر، )دانسی زبان داستاندر کتاب گیر نیز دانسدی کند.وح مختلو واکاوی میرا در سدط

مدد نمریة فضددداهای ذهنی و و ب بندد کار میبد  در مورد روایدامزهومی را آمیزی نمریدة ه 

 دهد. مورد بررسی قرار میشناختی آمیزی مزهومی روایا را در ادبیات از دیدگاهی ه 

کار بوان ب  آمیزی مزهومی میشددده در زبان فارسددی در حوزة ه کارهای انجامبرین بازهاز  

های مزهومی ک  ب  بررسی معانی نوینی ک  در آمیزهاشداره کرد  (6931)ردل، رردایی و رفیعی پ 

پردازند و چگونگیِ پیدایشِ چنین مزاهیمی را در شعری از گروس عبدالملکیان آیند میپدید می

بر از آن نیز کارهایی در زمینة ادبیات بر پایة چارچوبِ دهند. پیشحلیل قرار میمورد بجزی  و ب

ار ادغام نوشت»بوان ب  ها میمزبور از سدوی شدماری نویسنده یورت گرفت  اسا ک  از میانِ آن

های شددبک ک  ب  بررسددی اشدداره کرد « و بتددویر در متون ادبی بر اسدداس نمریة ادغام مزهومی

داشددا ک  از نقشِ (، با این ک 6936اختتدداد دارد )یددادقی،  بتددویری ادبیِ در متونای آین 

 ها باعث پیدایشماند، پیوندهایی ک  عملکرد یا عدمِ عملکرد آنپیونددهدای حیدابی غدافدل می

معناشدناسی شناختی و نقش »بوان از میچنین ه شدوند.های گوناگون از متنی واحد میخوانش

آمیزی ه  نمریةیاد ک  ( از اردبیلی 6933«)ایرانی ةهدای عدامیانمزهومی در قتددد  ةادغدامنمرید

نیز در ( 6936و همکاران )برکا . بردکار میب هدای عامیان  ایرانی قتددد  در موردرا مزهومی 

های شددناسددی شددناختی )کاربسددا نمریة آمیختگی مزهومی بر قتدد روایا»ب  ای موسددوممقال 

 ای مشاب  کارِ اردبیلی بر روی دو قتة عامیان شیوهزهومی را ب آمیزی منمریة ه « عامیانة ایرانی(

 کند. اعمال می« ماهینکنن »و « روباه و خروس»نام ب 

 

                                                           
1  . Discworld 
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 چارچوب نظری .3

بوان نمریددة ه  آمیزی مزهومی را بدد  چهددار بخش بقسدددی  کردد اجزای طور کلّی، میبدد 

شددناسی پیوندهای ادغامی؛ گون  هایشدناسدیِ شدبک دهندة سداختاری و فرایندی؛ گون بشدکیل

جا ک  با های یادشدددده با آنحیدابی؛ و ایدددولِ بهینگی یا حاکمیا. در ادام ، هر یک از بخش

 گیرند.یابند مورد بررسی قرار میموروع پژوهش حارر اربباط می

 آمیزی مزهومیدهندة ساختاری و فرایندیِ نمریة ه اجزای بشکیل .9.6

های آیند. شددبک هایی متشددکل از فضدداهای ذهنی پدید میشددبک  های مزهومی از دلآمیزه

شددوند، دو فضددای داد بشددکیل میادغامی در حالاِ کمینة خود از چهار فضددای ذهنی درون

ب  ( نمودارِ مربوط6(. شکلِ )11د 3003داد، فضای مشترک و فضای آمیزه )فوکونی  وبرنر، درون

های مزهومِی بست »داد . فضاهای ذهنیِ دروندهدمی های ادغامی را نشدانشدبک  6ایِشدکلِ پای 

کردن جهاِ درک و فه  و انجامِ کنش کوچکی هسدددتندد در حینِ انددیشدددیددن و یدددحبدا

 (6شددکل )داد در (. فضدداهای درون10د 3003)فوکونی  و برنر، « شددوندوپرداخا میسدداخا

 هایپرداخاِ شبک واز ساخادر هر لحم   اند.یورتِ دایره نشان داده شدههای ادغامی ب شبک 

اند درونِ فضای داد مشترکرسدد میان فضداهای دروننمر میهایی ک  ب ادغام مزهومی، سداخا

(. 901-903د 3001گیرند ک  ب  فضدای مشدترک موسوم اسا )فوکونی  و برنر، سدومی قرار می

ابی اسدددا ک  عهدة فرایندِ همتایب داد نمیان فضددداهای دروکارِ بشدددخیزِ عنایدددر مشدددترک 

 هاینگاشا( 6کند. در شکل )داد برقرار میدو فضدای درون ابینِم 3فضداییهایی میاننگاشدا

فضای مشترک یدورت خط بیره و عنایرِ مشترکِ درونِ داد ب برقرارشدده میان فضداهای درون

هایی چند از دل دو فضددای سدداخاسددپ ، اند.چین نمایش داده شدددهیددورتِ خطوطِ نقط ب 

شدددوند، ک  گرچ  شددداملِ نام فضدددای آمیزه فرافکنی میب  چهارمدرون فضدددایی اد بد ددرون

بر بر و ویژههایی خاداند اما ساخاهایی مشترک اسا ک  درون فضای عام قرار گرفت ساخا

هایی را در دل خود جای دهد ک  درون فضددداهای را نیز دربردارد، و ممکن اسدددا سددداخا

هایی ساخاها ب  (. این سداخا903-960د 3001فوکونی  و برنر، ناپذیر اسدا )داد امکاندرون

                                                           
1  . Basic Diagram 

2  . cross-space mapping 
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( 6در شکل ) ها هستند.داد فاقد آنهایی ک  فضداهای درون، سداخاموسدوم هسدتند6پیدایشدی

را  هاس  عملکردِ شناختی این ساخا اندیدورت مرب  نشان  داده شدههای پیدایشدی ب سداخا

 .1سازی؛پرداخت 9سازی؛ کامل3نهشی(د ه 26-11د 3003)فوکونی  و برنر، آورند پدید می

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

داد ب  درونِ فضددای آمیزه فرافکنی کند و نهشددی عنایددری را از درون فضدداهای درونه 

خورند )فوکونی  و نمیچشدد  هایی را پدید آورد ک  در فضدداهای جداگان  ب سددان سدداخابدین

ای ک  گسدددترة وسدددیعی از وارهسدددازی از طریقِ فراینددِ انتقال طرح(. کدامدل11د 3003برنر، 

کند، سدداخاِ مزهومیِ برآمده از سدداختارهای مزهومیِ مرببط را از حافمة بلندمدت فراخوانی می

زی نیز در ادمة سددا(. پرداخت 11د 3003سددازد )فوکونی  و برنر نهشددت  را بکمیل میعنایددر ه 

مزهومِ پیدایشدددیِ پدیدآمده درون آمیزه را  2هایی ذهنیسدددازیسدددازی و از طریقِ شدددبی کامل

بایسددتی ب  و در نهایا نیز می(.11د 3003دهد )فوکونی  و برنر، بری میوپرداخا بیشسدداخا

های ادغام مزهومی، در شددبک موجبِ آن، ک  ب اشدداره کرد  1فرایند شددناختیِ فرافکنیِ گزینشددی

                                                           
1  . emergent structure 

2  . Composition 

3  . Completion 

4  . Elaboration 
5  . simulation 

6  . selectional projection 
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درون فضای آمیزه فرافکنی داد ب ها در فضداهای درونجملگیِ عنایدر و روابط موجود میان آن

بواند از فردی ب  فردی دیگر گزینش می نگیرد، و ای، بلکد  گزینش یدددورت میشدددونددنمی

ی  و دید آورد )فوکونها یا معانیِ پیدایشیِ متزاوبی را درون آمیزه پمتزاوت باشدد، و لذا سداخا

 (.  611-611د 3003برنر، 

 سازی      پیوندهای حیاتی و فشرده .3.2

 6داد ب  پیوندهای حیابیآمیزی مزهومی، پیوندهای موجود میان فضدداهای دروندر نمریة ه 

دهند دیگر پیوند میداد با یکموسوم هستند. پیوندهای حیابی عنایر همتا را در فضاهای درون

 فضایی درونِ آمیزه فشردهآورند. روابط برونپدید می 3فضداییب  روابط برونی موسدومو روابط

گردنددد. عملکرد در آمیزه نمودار می  9فضددداییهیئددا روابطی درونشدددونددد و در آن بدد می

از پیوندهای چند مورد  کند.های پیدایشددی کمک میب  ایجاد معانی و سدداخا 1سددازیفشددرده

 (د39-603د 3003)فوکونی  و برنر،  اندرقرار زیحیابی مه  ب 

رو زمان شوند، ه  از اینکان واق  میمجا ک  رویدادها در زمان و از آند 2الو. زمان و مکان

 داد ب کند ک  دو یا چند رویداد را درون فضدداهای درونو مکان چونان پیوندی حیابی عمل می

(. برای نمون ، طرحی بتددویری ک  319د 3001سددازند )اونگرر و اشددمیا، دیگر مرببط مییک

بواند ب  گزینش شدددماری چند رویدادهای دهد میزنجیرة زمدانیِ بکامل جانوران را نمایش می

دیداریِ دنبال آن پذکر در فرایند بکامل بسددنده کند، مثلاً پیدایش و نابودی دایناسددورها و ب قابل

سازی قرار ک  بحاِ سدازوکارِ فشردهای اسدا پیوندهای حیابی زمان و مکان انسدان؛ این نمون 

 (.136د 3001اند )ایونز و گرین، گردانی شدهاند و کوباهگرفت 

بغییر و دگرگونی پیوند حیابیِ بسدیار عامی اسا ک  میانِ دو فضای د 1بغییر و دگرگونیب. 

خطاب ب  کسددی ک  هنوز در حالِ « دکتر!»گردد. مثلاً در کاربردِ عباربی مانندِ داد برقرار میدرون

ای بربیب ک  دو فضخورد، بدینآمیزی مزهومی ب  چش  میای ه بحتدیلِ پزشدکی اسا گون 

فرد پ  از فراغا از بحتیل و »دادِ با فضدای درون« تدیلِ پزشدکیفرد مشدغولِ بح»دادِ درون
                                                           

1. vital relation 

2. outer-space relation 

3. inner-space relation 

4  . compression 

5. Time and Place 

6  . Analogy 



 01  ...                              گوناگون هایدر خوانش لیدخ یمفهوم یسازوکارها                  سال نهم                
 

ر یگان  دیگآمیزند و با یکمی)ک  دومی یدروتِ بغییریافتة نخستین اسا( دره « شددنپزشدک

 سازند. پذیر میشوند و کاربردِ عبارتِ بالا را امکانمی

ری شمافضاهایی ذهنِی بید از طریقِ این پیوند حیابی اسا ک  افراد 6همانی یا هویاج. این

نِ عباربی دیگر، ابعادِ گوناگوشان )یا ب را ک  شاملِ دورانِ نوزادی، کودکی، نوجوانی و بزرگسالی

رغ ِ شدددود، ب های متنوعِ اجتماعی( میشدددختدددیتیِ آندان در محورهدای زمان، مکان و نقش

پارچگی سدددی از یکسدددازند و حدیگر مرببط مییک های آشدددکاری ک  با ه  دارند، ب بزاوت

کنند. پیوندِ مزبور با پیوندهای حیابیِ دیگری چون بغییر، زمان و علا و شدددختدددیتی پیدا می

 (.32د 3003معلول مرببط اسا )فوکونی  و برنر، 

گردد، داد برقرار میپیونددی حیدابی اسدددا ک  میانِ دو فضدددای دروند 3د. علدا و معلول

رود. مثالی ک  ایونز و شدددمار میدیگری معلول ب  ک  یکی از دو فضدددای مزبور علا وطوریب 

گردد ک  طیّ آن فردی ب  ای برمی( ب  یحن 131د 3001آورند )گرین برای این پیوندِ حیابی می

آن ک نده خیلی طول »آورد، کند و این جمل  را بر زبان میخاکسددترهای درون بخاری اشدداره می

ای مزهومی پدید آورده اسددا ک  شددبکة ال، فرد آمیزهگزتة آنان، در این مثب « کشددید با بسددوزد.

بشدکیل شده « ک پة خاکسدتر»و « کندة سدوزان درون شدومین »داد ادغامیِ آن از دو فضدای درون

دهد. در جملة یادشده، پیوندِ حیابِی دادِ دوم را بشکیل میاسدا، و فضدای نخسدا علاِ درون

نِد یگانگی درآمده یویورتِ پشدده و ب  سدازیداد فشدردهعلا و معلول میان دو فضدای درون

 کند اما مرادش کندة سوزان )علا( اسا.اساد فرد ب  خاکستر )معلول( اشاره می

 های ادغامیشناسی شبکهرده .3.3

شود ک  داد میهای ادغامی شامل دو فضای درونبرین نوعِ شبک د ساده9های سدادهشدبک  .6

هایی چند چند نقش را در بردارد و دیگری محتویِ ارزش همراههدا قالبی مزهومی ب یکی از آن

 .(630د 3003)فوکونی  و برنر،  های مزبور اسابرای نقش

                                                           
1  . identity 

2  . Cause-Effect 

3  . Simplex Networks 
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هایی ادغامی هسددتند ک  در ای شددبک های ادغامی آین د شددبک 6ایهای ادغامی آین شددبک  .3

قالِب مزهومِی داد، فضای مشترک و آمیزه، از ها جملگیِ فضاهای ذهنی، یعنی فضاهای درونآن

 (.639-633د 3003دهندة یکسانی برخوردارند )فوکونی  و برنر، سازمان

داد اسددا ک  هر کدام دامن  دارای دو فضددای درونای بکد شددبک 3دامن های بکشددبک  .9

دهی ب  فضددای آمیزه انها برای سددازمدهندة متزاوبی دارند و بنها یکی از آنهای سددازمانقالب

 .(631د 3003)فوکونی  و برنر، شود. فرافکنی می

دهندة های سددازماندادها دارای قالبای دودامن  دروند در شددبک 9چنددامن های شددبک  .1

ای دارد ک  محتوای دهندهک  آمیزه نیز قالب سازمانمتزاوت و اغلب متضداربی هسدتند رمن آن

بر آن دارای دهند و افزونل میدادهای شبک  بشکیب  درونهای مربوطهایی از قالبآن را بخش

 .(696د 3003)فوکونی  و برنر،  هایی پیدایشی از آنِ خود نیزهساساخا

 اصول بهینگی  .3.1

ها وپرداخاِ آمیزهآمیزی مزهومی، شددماری ایددولِ نیز در کاراند ک  بر سدداخادر نمریة ه 

کنند. ایددولِ های ادغامی محدودیا ایجاد میحاکمیا دارند و در آفرینش و بازآفرینیِ شددبک 

گیرند دیگر در رقابا قرار میسازند، گاه با یکدیگر را بکمیل میک  اغلب یکمزبور در عینِ آن

ها ننحوی از انحا میاِن آبایستی ب سازی و بوپولوژی( و میسدازیِ فشدردهمیر ایدول بیشدین )ن

 دد آیای از ایول مزبور میسازگاری ایجاد کرد با ب  آمیزة بهین  دسا یافا. در زیر خلای 

موجبِ این ایل، پیوندهای حیابیِ موجود میانِ فضاهای ب د 1سازیسازی فشردهایل بیشین 

( درونِ فضددای آمیزه 1، ببدیل1گردانی، کوباه2سددازینحوی از انحا )میزانبایسددتی ب داد میدرون

بوان در یک شددبکة ادغامی ایجاد کرد، های ممکنی ک  میسددازی شددوند، و از میانِ آمیزهفشددرده

 (.931د 3003)فوکونی  و برنر،  ای بهین  خواهد بود ک  این ایل را برآورده سازدآمیزه

                                                           
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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های ممکنی ک  در یک شددبکة ادغامی موجبِ این ایددل، از میانِ آمیزهد ب 6بوپولوژیایددلِ 

دهندة موجود دروِن ای بهین  اسا ک  در آن بوپولوژی یا عنایرِ سازمانبوان شکل داد، آمیزهمی

ونی  و )فوک درون فضددای آمیزه فرافکنی شددده باشددندگون  بغییری ب داد بی هیچفضدداهای درون

سازی اغلب با ایل بوپولوژی در بعارض قرار سدازی فشدرده. ایدل بیشدین (931د 3003برنر، 

دل و ها بعانحوی میان آنبایسددتی ب یک شددبکة ادغامی برای رسددیدن ب  انسددجام می وگیرد، می

سددازی پیوندهای حیابی و سددازش برقرار سددازد، و این امر معمولاً از طریقِ الگوهای فشددرده

 گیرد.  می فرافکنیِ گزینشی یورت

 (.931)فوکونی  و برنرد « پارچ  دسا یابیدای منسج  و یکب  آمیزهد »3ایل ادغام

ر شبکة ادغامی در شرایط برابر، پیوندهای حیابیِ را دد »9سازیِ پیوندهای حیابیایدل بیشین 

 (.  990)فوکونی  و برنرد « ب  حداکثر برسانید

 «یطِ برابر، پیوندهای حیابیِ را بشدید کنیددر شراد »1بخشی ب  پیوندهای حیابیایدل شدت

 (.  990)فوکونی  و برنرد 

تی بایسعنوان یک واحد میدر شرایط برابر، دستکاری در فضای آمیزه ب د »2واریایل شبک 

سدادگی و بدون نمارت یا محاسددبة ارافی داد را ب وارِ مناسدب با فضداهای درونروابطِ شدبک 

 (.996د 3003 )فوکونی  و برنر،« حزظ کند

 بایسددتی قادر ب  انگیختنِبنهایی میدر شدرایط برابر، فضدای آمیزه خود ب د »1ایدل واسدازی

 (.993د 3003)فوکونی  و برنر، « بازسازیِ کلِّ شبکة ادغامی باشد

ای دربددارة چگونگیِ ریدد نم هددای مزهومید نطریددة حوزه1هددای مزهومینمریددة حوزه .3.5

مطابق این نمری ، معانی در ذهن انسددان در هومی در ذهن اسددا. بندیِ سدداختارهای مزسددازمان

ک  درک و فه ِ هر معنا ایگون شدددوند، ب مزهومی ذخیره می 1هایهدا یا قالبچدارچوبِ حوزه

                                                           
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 

، و یکسان اسا« حوزه»گردد، اما معنای آن با فیلمور برمیشناسیِ قالبی معنی( ب  نمریة frame« )قالب»هرچند ایطلاح . 1

 بری .کار میه  ب  یجاها را ب ( گاه آن62د 3001پیروی از کرافا و کروز )ما نیز در این پژوهش، ب 
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د. قالِب دهسازیِ قالبِ مزهومی معینی اسا ک  این معنا بخشی از آن را بشکیل میمستلزمِ فعال

ی از اند ک  برای فه  یکدیگر درپیوست ای از مزاهی  اشاره دارد ک  چنان با یکمزهومی ب  رشدت 

ی هامیان این خودِ حوزهوانگهی، مزهومی را درک کرد، و  شدددبکةبدایسدددتی کل این هدا میآن

بنیده برقرار اسا )فیلمور، پیوندهایی چندسوی  و دره  مزهومی در سداختارِ شدناختیِ ذهن نیز

a6311مزهومِ دیگری کدد  از دلِ این (.31د 3001؛ کرافدا و کروز، 620-626د 6311کر، ا؛ لنگد

 3نمایی یک عملیاتِ بزسدددیریاسدددا. رخ 6«نماییرخ»آیدد بعریو از حوزة مزهومی بیرون می

رانِی دیگر بهای حاشی سازیِ بخشی از ساختارِ پیویدة یک قالبِ مزهومی ب برجست  اسدا، و ب 

چ  حوزة مزهومی دهندة آن حوزة مزهومی اشددداره دارد. برای نمون ، چنانهای بشدددکیلبخش

 ای وسدی  از دیگر عنایر مزهومیبینی  ک  حوزة مزبور با شدبک را در نمر بگیری ، می« عشدق»

...( با و« خواستن»و « معشوق»و « عاشق)»ت  اسا، از ساختارِ درونیِ آن گرفت  پیوسمرببط و ه 

طور کلّی ها، و ب و مانند این« احسدداسددات و عواطو»، «نیاز زیسددتی»هایی مزهومی چون حوزه

)مانند انواع و  انددر یک فرهنگ خاد گرد آمده« عشدددق»بمدامی معدانی و مزاهیمی ک  حولِ 

کیل بنیده از مزاهی  را بشدره پیویده و ای و...(، و شبک  رمانتیکنی، ولاطآگاپ ، اف اقسام عشقد

سدددازیِ بخش معینی از این شدددبکة بودربو و معنای برگزیدن و برجسدددت نمایی ب رخ. 9اندداده

مثلًا  د؛دارقالبِ مزهومی مزبور عرر  میاز  نمایی بزسدیر متزاوبی، و هر رخپیوسدت  اسداه در

، از مجموعة «میعاد»...، )دارممیات بو را دوسادر فراسدوی مرزهای بن»لو، این شدعر از شدام

دنِ بوسی»را متزاوت از، مثلاً، این شعر حافظ، « عشدق»وردوح قالب مزهومی ، ب «(«آیدا در آین »

ا ر« عشددق»کند، و لذا بزسددیر متزاوبی از نمایی می، رخ«(933، )لبِ یار اول ز دسددا مگذار...

فراروی از »و « بجربة اوج و اسددتعلا»ب  های مربوطسددازدد در مورد نخسددا، جنب برجسددت  می

شدود، و در نمایی و برجسدت  میرخ« عشدق»در مورد « ادارکات و احسداسدات عادی و روزمره

یابند و برجسددتگی می« عشددق»دربارة « عواطو و احسدداسددات عادی»و « نیازِ بیولوژیک»دومی 

های مزهومی نزد لنگاکر با مزاهی  یادشدة برکیب این مزاهی  از نمریة حوزهند. گردنمایی میرخ

                                                           
1  . profiling 

2  . construal operation 

، یگرید طور کلّی هر حوزة مزهومی، یا ب «عشق»ساختار درونی و پیوندهای بیرونیِ قالب مزهومی دقیقِ بررسی و بوییوِ . 9

 رایبرود )باشد، و لذا از حویلة پژوهش حارر بسیار فرابر می ای، جداگان کتابِبواند موروع یک مقال ، بلک  خود می

 (.3009استین، بنگرید ب  نمون ، 
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ک  در ادام  خواهی  دید، ابزار نمری نیرومندی برای بررسدددی آمیزی مزهومی، چنداننمریدة ه 

 آورد.های گوناگون از متنی واحد فراه  میچگونگی پیدایش خوانش

 تجزیه و تحلیل .1

بدد  بجزید  و بحلیددل شدددعری برگزیدده از کددامران ی، اکنون پ  از معرفی چدارچوب نمر

رو برگزیدی  ک  پردازی . این شددداعر را از آنآمیزی مزهومی میدر قالب نمریة ه  زادهرسدددول

وازده د از محبوبیا بالایی برخوردار باشد )گواه آنرسدد در میان دیگر سدپیدسدرایان نمر میب 

لازم ب  ذکر اسا ک  باشدد(. می 6932با  6936از ..« فکر کن  باران.»نوبا چاپ برای مجموعة 

 ستندههای گوناگونی در این پژوهش خوانششعرمنتخب گرفت  از بزسدیرهای متزاوتِ یورت

از )ر نز چندینبربیب ک  اشددعار ب  دسددا آورده اسددا، بدینک  نگارنده از مخاطبانِ مختلو ب 

 ها از متون مزبورده( عررد  شده و بزسیرِ آننگارن ادبیاتِ هایدانشدجویانِ یکی از کلاس جمل 

 وربط شده اسا.  ببا

 (6) شمارةشعر 

 نور ب  قبرم ببارد

 ک  عاشقِ بوام... 

 (6936، ام«بو»فکر کن  باران دیشب مرا شست ، امروز زاده، مجموعة )کامران رسول

ی عاشِق کسگردد ک  دارد ب  فردی برمیبتدویری ک  این متن شعری ب  مخاطب عرر  می

طور اما چندوچونِ این ذکرِ خیر ب کند.نیکی یاد میق از خویشددتن ب سددببِ این عشدداسددا و ب 

، عباربی دیگردهد. ب های گوناگونی راه میرو متن ب  خوانشدقیق مشخز نیسا، و ه  از این

د مور ندچدر زیر، ب  رسد. گوش میمتن قطعی نیسا و ابهام دارد، و یداهای متنوعی از آن ب 

آمیزی مزهومی کنی ، و سدددپ ، از طریق ابزارهای نمری نمریة ه ها اشددداره میاز این خوانش

 کنی .ها را بوییو و ببیین میگیری آنچگونگی شکل

بوان ذیل دو دسدددت  قرار دادد را می (6) شدددمارةشدددعر های ممکن از طور کلّی، خوانشب 

معنی ک  در هر یک بدین گیرند،یورت می« قعشد»حوزة مزهومیِ محدودة در هایی ک  خوانش

گرددو، از همان در سددداختار مزهومی افراد فعال می« عشدددق»ها حوزة مزهومی از این خوانش

رغِ   یابد. بمیسدوی عنایدرِ مزهومی مرببط با قالِب مزبور سوق ابتدای کنشِ خوانش، ذهن ب 
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هایی هم  بزاوت، با این«عشددق»می سددازی حوزة مزهوها در فعالاشددتراک این دسددت  از خوانش

ک  در ادام  خواهی  دید، ها، چناناز این خوانشهر یکک  وجود دارد، و آن ه  اینهدا میدان آن

نمایی رخ را «عشق»مزهومی  حوزةگردآمده پیرامونِ بافتة بخش متزاوبی از شبکة پیویده و دره 

جا با بوج  ب  ابزارهای نمری مورداستزاده در این پژوهش مطرح الی ک  در اینسد اما ند. کنمی

، «عشق»جای حوزة مزهومِی خوانش، ب  اگر مخاطب در همان آغاز کنشِشدود این اسا ک  می

، حوزة «عشددق»جای چ  وی، ب چنانمثلاً، شددود  ای دیگر بپردازد چ  میسددازی حوزهب  فعال

 هایی کاملاًیا خوانش ب  خوانشوی در این یددورت،چ   را فعال سددازد «وسددیلة نقلی »مزهومی 

هایممکن از متن بالا را بشددکیل ها دسددتة دوم خوانشمتزاوت از متن بالا خواهد رسددید، و این

در متن دیگر ن  ب  معشددوقِ انسددانی بلک  ب  « بو»، رددمیر هادسددت  از خوانشدر این دهند. می

، «خرابی»نمایی از طریقِ عنایددری مانند گشددا، ک  در یددورتِ رخ برخواهد« ای نقلی وسددیل »

های گوناگون راه خوانش ن بعداد، ب  همیهاو مانند این «جوانی»، «عشدددقِ مداشدددین»، «بعمیر»

وسددیلة »نماییِ هر حوزة مزهومی دیگری جز سددازی و رخاین مسددئل  در مورد فعال .6دهدمی

کند، و در نتیج  شددمارِ بالقوه ممکنِ یدددق مینیز آن  دهندةو عنایددر مزهومیِ بشددکیل« نقلی 

 3گردد.نهایا میبیهر متن دیگری، ها از متن مزبور، و اساساً خوانش

 های بزسیرمحدودیاکوی مت خر در اِ رسانند ک ا ب  بمایزی میهای دسدتة دوم ما رخوانش

خلا ِ مور ِ اکو، برک  کت  آنبوری) این ن گردد.قائل می« بزسیربیش»و « بزسدیر»( میانِ 6330)

های بزسیر از دانسا، در محدودیا( ک  هر بزسیری را روا می6312اولیة خود در ابر گشدوده )

« تزادةاس»یک متن و « بزسدیر»آید، و میان گرایانة دریدا برمیدر مخالزا با نمرات پسداسداخا

 ِ زعگذارد.ب مد( بمایز مینامی« بزسدددیربیش»متدددار  دیگر )ک  وی خواهی از آن برای ب دل

اکوی مت خر، هر بزسیری از متن روا نیسا، و عوامل پراگمابیک یا عملگرایان  کنش خوانش را 

                                                           
اش، ک  در های مکررِ ماشینبوان فردی را در نمر آورد ک  از خرابیشمار خوانشِ ممکنِ دیگر، میبرای نمون ، از میان بی. 6

ا هایی مانند این رخوانش آورد.ای نوستالژیک ب  آن نیز دارد، کلاف  شده اسا و گزتة مزبور را بر زبان میحال علاق عین

شمار و بی «کتاب»، «حیوانات خانگی»بقریب برای هر حوزة مزهومی دیگری نیز در نمر گرفا، نمیر حوزة مزهومی بوان ب می

 حوزة مزهومی دیگر.

الب اکر، یعنی قهای مزهومی لانگدهند ابزارهای نمری برگرفت  از نطریة حوزهها نشان میشود، این مثالک  مشاهده میچنان. 3

آمیزی مزهومی مورد استزاده قرار خاطرِ آن در این پژوهش همراه با نمریة ه ب  ک  نمایی، کارکردی رایا حوزة مزهومی و رخ

 های متزاوت از متنی واحد.رسانندد ببیینِ نمریِوگونگی رسیدن ب  خوانشانجام میخوبی  ب ند ب ا گرفت
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های . طبق این دیدگاه، خوانش(31-31د 3003بیانکی و جِری، ) سدددازنددر عمدل محددود می

بافاِ ایلی خود ک  ز ( را ا6، زیرا متن شعر )روندشمار میبزسیر ب دسدتة دوم متداقی از بیش

ها مورد خواهی در سایر بافاب طور دلو آن را ب  اسا جدا کردهب  اشعار عاشقان  بافتی مربوط

جا آن اسا ک  چارچوِب نمری مورداستزادة ما در این نکتة ایلی در این اند.اسدتزاده قرار داده

اگون از سدددوی افراد های گونخوبی از عهدة ببیینِ امکان خوانشدر سدددط) نمری، ب  ،پژوهش

بوان شدناسانی چون اکو، میپیروی از نمریاتِ نشدان د، هرچند، در ب عدِ عملی، ب آیمختلو برمی

 هایی قائل گشا.ها محدودیابرای آن

های گوناگونی خوانش ک  در آغاز این بخش اشداره شد،چنانهای دسدتة اول. و اما خوانش

آوری از افراد مختلو جم  ، چ  دسدددتة اول یا دوم،گیرندجا مورد بررسدددی قرار میک  در این

وم، های دستة ددر خوانشیورت بجربی مورد ب یید قرار گرفت  اسا. ها ب اند و اعتبارِ آنشدده

وانش خکّلِی س  الگوی  ،نداهبزسدیرهایی ک  افراد مختلو از متن شعری بالا ارائ  داد بر اسداس

رو هسددتی  ک ، با دربتددورآوردنِ خود در روب  فردیخوانش اول، با در د بشددخیز اسدداقابل

در دورانِ  ب  محبوبی متعالیاش جهاِ عشدددقبد  روح و روانِ خود بد آیندده و مرِِ خویش، 

زامی از متدر ، در واق ، یورِت الت«ببارد»خوانش، عبارتِ  در اینفرسدتد. اش درود میزندگی

خواهد زمانی در کار رفت  اساد راوی از خداوند میعایی ب اسا، و در معنایی د « باریدن»فعلیِ 

)هرچند در متنِ شعر اشارة یریحی ب  آینده و مرِِ راوی نشده  ک  درگذشداپ  از آن آینده

رار یا آرزویی ق در وج  دعایی« ببارد»ک  فعل ویژه آنبتددور آن پذیرفتنی اسددا، ب حال با این

وی،  قرار گیرد، چرا ک  ة الهی، مورد مغزرت و عنایا ویژ(ب  آینده اسددا، و آرزو معطو دارد

و سددتوده بعالی یافت  و ب  ورزیدن ب  معشددوقی دارای ختددالی والا خاطر عشددقب  زع  خود،ب 

و عشددوق ب کید بر روی مک  چ  مه  اسددا اینرسددیده اسددا. در این خوانش، آن درجة بالایی

شددایسددتگیِ عاشددق برای چنین فرجامِ نیکی پ  از مرِ ب  ، و گیردقرار میختددال نیکِ وی 

عباربی دیگر، در این خوانش، شددود. ب معشددوق والایی نسددبا داده می ورزیِ او ب  چنانعشددق

در . دگردمیبحسین  شایستةشود، و عاشق نیز از دولاِ عشقِ او اسا ک  معشدوق سدتایش می

اش ، با بتددورکردنِ خود در آینده زمانی پ  از مرِشددود ک بتددویر میفردی ، ومخوانش د

کند، با )هرچندد در این مورد نیز متن هیچ اشدددارة یدددریحی ب  زمان آینده و مرِِ راوی نمی

ول قبموج  و قابل« باریدن»هم  چنین برداشددتی با بوج  با حضددورِ یددورتِ التزامیِ فعل این
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داند. در این خوانش، خیری میب معشدوق خود را شدایستة عاقبااش ب  جهاِ عشدقاسدا(،ب 

میان یا ذکری از او ب شددود و معشددوق، برخلا ِ خوانش اول، این عاشددق اسددا ک  سددتایش می

اطِر خسدبِب ختاِل نیک معشوق بلک  ب ن  ب گیردد عاشدق مورد نکوهش قرار میو یا ، آیدنمی

)ک  ممکن اسا از سوی خود  هابحملِدشواریعینِ ورزی ب  معشوق در عشدقایدرارِ خود در 

در این خوانش، داند. ، خود را شایستة فرجامی نیک پ  از مرِ میمعشدوق باشدند یا غیر او(

مواج  خواهی  بود،  معشددوقیا شددوخی با هجوِ چ  معشددوق مورد نکوهش قرار گیرد، با چنان

عاشدقی را بتور کرد ک  از شدت و  بوانو در خوانش سدوم، می؛ک  در ادام  خواهی  دیدچنان

 گویی نحوی ک بیند، ب رفت  میخود را ازدسا اش ب  معشدوقعشدقِ پرشدور و سدوزان حدتِ

خوانش چهارمی نیز بر خواهی  پرداخا.بد  این خوانش بیش ،در ادامد  اکنون م رده اسدددا.ه 

خوانش ب  آن اشدداره  بوان برای این متن در نمر گرفا، ک  در انتها، پ  از بررسددی این سدد می

یا « خودسدددتا»، «خاکسددداران » با عناوینِ بربیبب  در ادام این سددد  خوانش ب  . 6خواهی  کرد

 کنی . یاد می« رمانتیک»یا « پرشور»و « وفاداران »

 آمیزیهای یادشده در چارچوب نمریة ه گیری خوانشاکنون ب  بویدیوِ چگونگی شدکل

و دوم،  آمیزی مزهومی، در خوانش اولهددای نمریددة ه واژهفنپردازی . از منمر مزهومی می

ای مواج  هستی  ک  از دو شبکة ادغامی با فضدای آمیزه،«خودسدتا»و  «خاکسداران » هایخوانش

قبرم  نور ب »ب  بخشِ نخساِ شعر، یعنی سداده بشدکیل شدده اسداد یکی شبکة ادغامی مربوط

ن هر دوی ای«. ک  عاشددق بوام»ش دوم شددعر، یعنی ب  بخ، و دیگری شددبکة ادغامی مربوط«ببارد

. اسا بشکیل شدهداد دو فضای دروناز هایی ساده هستند، وهر یک های ادغامی شدبک شدبک 

 پردازی . طور جداگان  میدر ادام  ب  بازسازی هر یک از دوشبکة مزبور ب 

و  «رستادن ب  مردگاندرودف»داد اول شاملِ قالبِ معناییِ فضای درونشدبکة ادغامی نخساد 

ک  داد دوم و فضدددای درونشدددود؛ می «کنندة دروددریدافا»و « فرسدددتنددة درود»هدای نقش

متوج  مخاطب داد، کردنِ این دو فضای درونوپرداخت پ  از ساخت را دربردارد. « راوی»ارزش

ایی مابیِن فض( میانهاییشود، و در نتیج  آغاز ب  یافتنِ بناظرهایی )نگاشایابی میعملکردِ همتا

 بربیب اساسازد؛ بدین ها را مشخز میکند، و عنایر مشترک میان آنداد میدو فضای درون
                                                           

خاطر کمبود جا جا ب ک  بسیار اسا، و ما در ایننهایا، دسان برای این متن، اگر ن  بیهای بالقوه ممکشمار خوانش. 6

 کنی . برای بحلیل ب  همین موارد بسنده می
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 در« راوی» ارزشداد اول با در فضای درون«کنندة دروددریافا» و« فرستندة درود»های نقشک  

 بور شامِل ساختارهایمشترکِ شبکة مز د لذا، فضدای عام یایابندانطباق می داد دومفضدای درون

شدددود. مخاطب، سدددپ ، بر بنیادِ فرایندِ می« پذیرکنش»و « کنشدددگر»، «کنش»برِ کلّی و انتزاعی

 ارزشداد اول و را از فضای درون« کنندة دروددریافا»و « فرستندة درود»های نقشنهشدی، ه 

آمیزد. میدهد و دره یزه قرار میگیرد و درونِ فضددای آمداد دوم میرا از فضددای درون« راوی»

داد اول و دوم برقرار پیوند حیابیِ نقش و ارزشددی نیز ک  میان دو فضددای درونطور همزمان، ب 

 یورتِ پیوند حیابِی یگانگی درون فضای آمیزهسازی قرار گرفت  ب اسا بحا سازوکار فشرده

 هایبا نقش «راوی»ارزشدر آن ک   اسافضای آمیزه  ونِدرآید. حایل پیدایشِ ساختاری درمی

  ک  شویفردی مواج  میدر نتیج  با گردد، و یگان  می«کنندة دروددریافا»و « فرسدتندة درود»

 فرستندددرود می 6نِ خود پ  از مرِب  روح و روا

 

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

 

وپرداخاِ شبکة ادغامی دوم همانند شبکة نخسا شدبکة ادغامی دومد بمامی مراحلِ ساخا

های و نقش« بودنعاشدق»داد اول آن شدداملِ قالبِ معنایی بزاوت ک  فضدای درون اسدا، با این

« معشوق راوی»و « راوی»های داد دوم آن از ارزششود؛ و فضای درونمی« معشوق»و « عاشق»

                                                           
  هم  مزهومِ مزبور با بوج  ببر اشاره شد، گرچ  در متن هیچ اشارة آشکاری ب  زمان آینده نشده اسا، با اینک  پیشچنان. 6

 استنباط اسا.قابل«( ببارد)»کاربردِ وج  التزامی و دعایی 
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و « گربجرب »بر انتزاعیبر و یند همتایابی دو ساختار کلّیجا نیز، فرااسدا. در این بشدکیل یافت 

نهشددی، . سددپ ، از طریقِ فرایند ه کندمیداد شددناسددایی را میان دو فضددای درون« پذیرکنش»

آمیزند، و با میدره « معشددوق راوی»و « راوی»های با ارزش« معشددوق»و « عاشددق»های نقش

 داد فشددردهسددازی، پیوند حیابی نقش و ارزش میان دو فضددای درونرِ فشددردهعملکردِ سددازوکا

سدداختاری درون  آیند. حایددل پیدایشیددورت یگانگی درمیگردد و درون فضددای آمیزه ب می

« معشددوق»و « عاشدق»های با نقش« معشدوق راوی»و « راوی»های ارزش آمیزه اسدا ک  در آن

 آید ک  عاشقِ معشوق خود اسادید میگردند، و در نتیج  فردی پدیگان  می

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

 

بر )ابرآمیزه( ای بزرِوپرداخا، درون فضددای آمیزهاین دو شددبکة ادغامی، پ  از سدداخا

ب  بربیب، راوی خطابآورند. بدینشددعر موردبررسددی را پدید می آمیزند، و کلّیاِ متنمیدره 

 کند چرا ک  عاشقِ او اساد فرستد و از خود بجلیل میرود میمعشوق ب  خود د
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 (1به کلیتِ شعر شمارۀ )شبکة ادغامی مربوط. 1شکل 

 

غامی این متن کدام ک  مخاطب در ادامة فرایند بازسددازیِ شددبکة ادب  این، بسددت  حلاین مردر

بی از های متزاوب  خوانش کند«( برجست »نمایی )یا را رخ« عشق»عنایرِ مرببط با حوزةمزهومی 

 ادام در  های اول و دوم یادشده در بالا هستند.خواهد رسید، ک  همان خوانش این متن شدعری

 پردازی . آمیزی مزهومی میدر چارچوبِ نمریة ه این مطلب ب  بحلیل 

سددازی و از طریق عملکردِ ب  کاملنهشددی، طیِّ فرایند مربوطچ  وی، پ  از فرایند ه چنان

ده و از شبکة پیویرا و دیگر مزاهی  وابست  ب  آن « عشق خاکساران »عنتدرِ ای، وارهانتقالِ طرح

 ب  درونِ فضای نمایی کند وو رخاز حافمة بلندمدت فعال « عشق»پیوسدتة حوزة مزهومیِ ه رد

خوانشِ اول درون فضددای آمیزه پدیدار خواهد شدددد راوی از طریقِ عشددقی انتقال دهد،  آمیزه

ز مرِ طوری ک  پ  ایابد، ب بعالی می سیرتیزان  ب  معشوقی والامنش و نیکاکسداران  و عزخ

ها چنین نمایی آنسددازی و رخعنایددری مزهومی ک  فعالشددود. شددایسددتة درود و بحسددین می

اکسددیر »، «کیمیای مهر»چون هایی فرهنگی وارهطرح شدداملِسددازند پذیر میخوانشددی را امکان

شود ک  ه  در ادبیات فارسی )کلاسیک و معایر( و ه  ادبیات جهان ها میاینو مانند « عشدق

ناگزت  پیدا اسا، 6بوان سراغ گرفا.ها را میهای فراوانی از آنب  سدابق  هستند و نمون مسدبوق

                                                           
ویند گ)»در سرباسر دیوان غزلیات سعدی « یافتن از طریق عشقبعالی»و « بخشمعشوق چونان موجودی بعالی»اندیشة . 6

از کیمیای عشق بو زر گشا )»( و حافظ 911، «ام افتاد و زر شدمروی سرخ بو سعدی ک  زرد کرد / اکسیر عشق بر م 

ما اسا، و حتی در متون عرفانی فارسی نیز نزوذ قدربمندی ( حکمزر331، «شود/ آری ب  یمن لطو شما خاک زر  روی من
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ها هایی فرهنگی مستلزم آن اسا ک  فرد پیشاپیش آنوارهسدازی و دسترسی ب  چنین طرحفعال

پذیر زهومی ذهن خود داشددت  باشددد، و الا چنین خوانشددی از شددعر مزبور امکانرا در سدداختار م

 مل م بر در نسدددبیا در بزسدددیرای متزاوت نیز یکی دیگر از عوازمین گردد. لذادانش پیشنمی

 اسا. 

شود، زمانی پدید می از سوی عاشق« خودستایی»ملِ سداختارِ پیدایشدیِ خوانشِ دوم، ک  شدا

،عنتدددرِ ایوارهاز رهگذرِ عملکردِ انتقال طرح ،سدددازیردددمنِ فرایندِ کاملآید ک  مخاطب، می

، «مخالزا خانوادة معشوق با عاشق»پیوسدت  با آن را مانند و برخی مزاهی ِ ه « وفاداران عشدق »

در حافمة بلندمدت ها را و مانند این« خوان برای ویال معشوقگذر از هزا»، «رقیب عشدقی»

ک  در چنان.در این خوانش نیز، ه انتقال دهد آمیزهدرون فضدددای و ب  نمدایی کنددو رخفعدال 

در قالب چنین مزاهیمی « عشددق»نماییِ حوزة مزهومی خوانش نخسددا بدان اشدداره شددد، رخ

هایی فرهنگی نمیرِ وارهب  طرحدر نمام مزهومیِ شددختددی خود مسددتلزم آن اسددا با مخاطب 

ها همونان وفاداران  عشقی، خسرو، و بحمل دشواری )ک  در عین داشتنِ رقیبِ« کنفرهاد کوه»

چنان عاشدددق ها ه ادهک  در عین مخالزاِ خانو)« رومئو و ژولیا»ماند(، عاشدددق شدددیرین می

دیگر در زبان فارسی های فرهنگی وارهطرحها، در کنارِ بسدیاری مانند این و( انندمدیگر مییک

دسددترسددی داشددت  باشددد.  عیتی وجود دارد،برای بویددیو چنین موق های جهانو دیگر زیان

جهان بیرون از  بجربةها طیّ سازیِ آندرونیهای فرهنگی حایلی از وارهدسدترسی ب  این طرح

فِی المعارگیری دانِش دایرهقول اِکو، منجر ب  شکلسازی ک ، ب ای درونیسدوی فرد اسا، گون 

پ  از فرافکنی این (. 21-11د 3003بو، فارّ وناشددود )می جمعیالمعار ِ شددختددی از دلِ دایره

در شددود میقادر سددازی، ، از رهگذرِ فرایندِ پرداخت اسددا ک  مخاطبدرون آمیزه ها ب سدداخا

دهد سازی کند ک  در آن فردی معشوق خود رامخاطب قرار مییی آمیزه را شبی ذهنِ خود فضدا

                                                           
. در (، بخش شش دفتر اول مولانا، مثنوی،، «گر زین سر و گر زان سر اسا / عاقبا ما را بدان ش  رهبر اسا یشقاع)»دارد 

ا شعر / / ب  ظراف لبانا)»بوان در اشعار شاملو یافا های چنین نگاهی ب  عشق را میشعر معایر فارسی نیز بهترین نمون 

، «یورت انسان درآیدجوید / با ب سازد / ک  جاندار غارنشین از آن سود میها را ب  شرمی چنان مبدل میبرین بوس شهوانی

های هدر سد «عشق درباری»بوان ب  سناِ میزمین نیز، برای نمون ، مغرب (. در ادبیات«آیدا در آین »، از مجموعة آیدا در  آین 

زخ ب  بهشا او را در سزرش از دوو مستقی  طور غیرمستقی  ، ک  ب عشقِ دانت  ب  بئابری  طور مشخزطور کلی، و ب ب   میان

های خود از عشق ب  او ب  عشق واره، ک  در دیوان غزلو عشق پترارکا ب  لائورا ،دانت ، دوزخ، سرود اول(کند )راهنمایی می

 اشاره کرد.   ،(91د 3003ی، ه  و ماجّ)کِرک رسدب  خداوند می
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شددایسددتة بحسددین و  هادشددواریبحملِ ب  او در عینِ  وفاداری در عشددقخاطرِ و خودش را ب 

 داند. ستایش می

ز اطور بتور کرد ک ، بوان اینگنجد، میچنان ذیلِ خوانش دوم میدر خوانشی دیگر،ک  ه 

پیوسددت  با آن برخی مزاهی ِ ه و « عشددق زناشددویی»، عنتددرِ ایوارهرهگذرِ عملکردِ انتقال طرح

 نماییو رخدر حافمة بلندمدت فعال هاو مانند این «زن نافرمان و سرکش»، «جوزن سلط »مانند 

نماییِ حوزة مزهومی یابند.در این خوانش نیز رخمیانتقال  آمیزهدرون فضدددای و بد  گردنددمی

هایی وارهطلبد با مخاطب در نمام مزهومیِ خود ب  طرحدر قدالب چنین مزاهیمی می« عشدددق»

« زهزنِ ناشدد»خ لقی و بندمزاجی معرو  اسددا(، )ک  ب  بد« گزانتیپ، زن سددقراط»فرهنگی نمیرِ 

ها و ایطلاحات ، در کنارِ بسیاری عبارت6ها)ک  یک مزهوم فقهی و حقوقی اسدا( و مانند این

پ  9، دسترسی داشت  باشد.3دیگر در زبان فارسدی ک  برای بویدیو چنین موقعیتی وجود دارد

ادر قسازی، از رهگذرِ فرایندِ پرداخت ، اسا ک  مخاطبدرون آمیزه ها ب از فرافکنی این سداخا

سازی کند ک  در آن فردی معشوق یا همسر خود را، یی آمیزه را شبی در ذهنِ خود فضاشود می

های ناپسددند وی خاطرِ بحملِ ختددلادهد و خودش را ب جد یا شددوخی، مخاطب قرار میب 

طور ن اسا با معشوق، ب ای داند. مقتود از این خودستایی نیزشدایسدتة بحسدین و ستایش می

ک  از سددوگیری مردسددالاران  در این گیرد. برای آنجدی یا از سددر شددوخی، مورد انتقاد قرار 

موجبِ آن عاشددق  بوان خوانشددی متناظر را نیز در بتددور آورد ک  ب خوانش کاسددت  شددود، می

 جا، برعک  مورد اول، این زن اسددا ک شددختددی م نث اسددا و معشددوق مذکر، و در این

ها( با بیانِ چنین و مانند این« مسددئولیتی، بی«بوجهیبی»های معشددوق خود را )مانند ختددلا

 د. کندهد و، در مقابل، یبر خودش را بحسین میای دعایی مورد نکوهش و انتقاد قرار میجمل 

ب، مخاط مستلزم آن اسا ک  ،«رمانتیک»یا « عشق پرشور»، خوانش رسیدن ب  خوانش سوم

  یک متن مزبور نآمیزة و خوانش قبلی، بشخیز دهد ک  شبکة ادغامیِ نهزت  در پ ِ برخلا ِ د

نکت   بشخیِز این بری دارد.ای چنددامن  اسدا، و لذا پیویدگیِ بیشسداده بلک  شدبک  شدبکة

                                                           
 .یاد کرد «کردنِ زنِ سرکشرام»نامِ بوان از نمایشنامة کمدی شیکسپیر ب ای دیگر، میعنوان نمون ب . 6

 و نمایر آن.« ذلیلمرد زن»مانند عبارت . 3

های عنوان یکی از خوانشب هم  یرفاً نمر رسد، با ایننگارنده واقو اسا ک  چنین خوانشی ممکن اسا مردسالاران  ب . 9

 ممکن ب  آن اشاره شد.
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با  قایس در م« عشق»های متزاوبی از حوزة مزهومیِ نماییِ بخشآن اسا ک  وی ب  رخمسدتلزم 

، «قهر و عتاب معشوق»، «علاقة شدددید»پردازد، مانند عنایدری مزهومی چون دو خوانش قبلی ب

بافتة ها ک  بخشددی از شددبکة دره و مانند این «درد و رنجِ هجران»، «اعتنایی معشددوقناز و بی»

در ادبیات  مزاهیمی ک ، چ  در زبان عادی و چ دهند، را بشدددکیل می« عشدددق»حوزة مزهومی 

ای جمل سددادگی در حالِ بیانِ دو خوانشِ قبلی راوی را ب 6.خورندچشدد  میوفور ب فارسددی، ب 

این اما ، دهندمورد بتددور قرار میاش ب  معشددوق خاطر عشددقبرای خود ب دعایی و آرزویی 

ها . برخلا ِ دو خوانش نخسددا ک  در آنبرخوردار اسددابری بیش پیویدگیاز  سددوم خوانش

کند، در می« بتور»یدورتِ فضایی ذهنی در بقابل با اکنونِ بالزعل یرفاً راوی زمانِ آینده را ب 

کندد می« زیسا»ادراکی، طور حسّیاکنون، گویی ب بلک  ه « بتور»این خوانش وی آینده را ن  

وج   اش ب  معشدددوق، در قالبِجها عشدددقطلبِ خیر برای خود را ب در این خوانش، راوی 

 یوبرای  خواهد، زیرااکنون آن را میکند بلک  ه ب  آینده حوال  نمی،«(ببارد)»التزامی و دعایی 

ها از میان بزاوبی وجود ندارد، و فایدددلة میان آن)و در نتیج  مرِِ وی( میدانِ اکنون و آیندده 

 عشق سببِراوی ب عباربی دیگر، ب . م رده اسااکنون ه ک  گویی وی برداشت  شده اسا، چنان

در عین  لیجان داده و آنشده اسا ک  از فرط و مشدقتی زحما چنان خود ب  معشدوق دچار 

در آنِ واحد فردی ک  فرستد. درود می دش پ  از مرِب  روحِ خوزنده اسدا و همونان حال 

رچند ناسددازواری یکی از آمیز اسددا، هآشددکارا بتددویری بناق  ه  م رده اسددا و ه  زنده

دهد. در ادام  ب  بررسی چگونگی پیدایش چنین معنای های زبان شدعر را بشکیل میمشدختد 

 پردازی .آمیزی مزهومی میمتناقضی در چارچوب ایطلاحات نمریة ه 

معنی ای چنددامن  اسا، بدینب  این خوانش شبک ک  گزت  شدد، شدبکة ادغامیِ مربوطچنان

ک  در ادام  خواهی  دید. شبکة داد در بشکیل فضای آمیزه سه  دارند، چنانرونک  همة فضای د

                                                           
ند و مان «سر کسی را ب  باد دادن»، «برای کسی م ردن»، «م ردة کسی بودنک شت »هایی چون در زبان عادی و روزمره، عبارت. 6

ی، عتاب و ناز و هجران گرها معشوق با جلوهاشعار و ابیابی ک  در آنرسانند. در زبان ادبی نیز، معنای مزبور را میها این

نالة زیر و زار من زاربر اسا هر زمان / ب  »)برای نمون ،  دهد در دیوان سعدی و حافظ بسیار اساعاشق را گوشمال می

 «عشق جنگ اسا»بوان ب  استعارة مزهومی ها را نیز میبر آنو بیش (،116، سعدی، «دهد عشق بو گوشمال منک  ب  هجر می

آفرین بر دلِ نرم بو ک  از بهر )»شود خورد و یا کشت  می، جنگی ک  البت  عاشق همواره در آن شکسا میمربوط دانسا

من از آن روز ک  در بند بوام آزادم / )»آید اسارت درمیب  ( و یا133حافظ، ، «اینماز آمدهبواب / ک شتة غمزة خود را ب 

 .(916، سعدی، «پادشاه  ک  ب  دسا بو اسیر افتادم
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فرد »داد اول ک  شامِل داد بشدکیل شدده اسداد فضدای درونادغامی مزبور از دو فضدای درون

دهد. را در خود جای می« فرد عاشددق م رده»داد دوم ک  شددود؛ و فضددای درونمی« عاشددق زنده

ا ک  اس« انسان عاشق»داد عنتر برِ میان این دو فضای درونبر و کلییسداختارِ مزهومیِ انتزاع

ار کسازی ب جا، عملکرد کاملدر اینگیرد. از سدوی سدازوکار همتایابی مورد شدناسایی قرار می

ای شددماری عنایددر مرببط با هر یک از دو فضددای وارهافتد و از طریقِ عملیاتِ انتقال طرحمی

بربیب، دهدد بدینها انتقال میدرون آنسدددازد و ب بلنددمددت فعال می داد را از حدافمدةدرون

 «بودنعاشددق»و « فرسددتادن ب  مردگان ددرو»، «بوان بکل »، «بودنزنده»عنایددری مزهومی چون 

و « فقدان کنش»، «فقددان بکل »، «بودنم رده»هدایی چون داد اول؛ و م لزد برای فضدددای درون

گردند. سددپ ، فرایند داد دوم فعال و منتقل میرای فضددای درونب« فقدان اندیشدد  و احسدداس»

ا ر« بودنم رده»عنترِ «( فرد عاشق م رده»دوم )یعنی داد افتد و از فضای درونکار مینهشدی ب ه 

درود فرستادن »، «بوان بکل »داد اول عنایرِ دهد، و از فضدای دروندرون فضدای آمیزه قرار می

میزه درون آروشدنی پیدا اسا، این فرافکنی عنایر ب ک  ب چنانرا. « بودنعاشدق»و « ب  مردگان

 دادحالتی گزینشددی دارد، و بمامی سدداختارهای مزهومیِ مرببط با هر یک از دو فضددای درون

مثلاً درون آمیزه یددحبتی از زمان و مکان و چگونگی م ردنِ  شددوند؛درون آمیزه فرافکنی نمیب 

بربیب، درون آمیزه شود. بدینها نمیفرد عاشدق و یا ختدویدیات فرد عاشق زنده و مانند این

 از فرط عشددق وک  آید ک  فردی عاشددق در عین آنپدید می آمیزیبناق  سدداختاری پیدایشددیِ

رود د»، «بوان بکل »های فردِ عاشقی را ک  زنده اسا، یعنی یم رده اسا ویژگب  معشوق علاق  

سددازد. اما در پیدایش این سدداختار ، از خود نمودار می«بودنعاشددق»و « فرسددتادن ب  مردگان

 بشددخیز پیوندهای حیابی میان دو یعنید، عملیات شددناختی دیگری نیز نقش دارآمیز بناق 

 ها درون فضای آمیزه.سازی آنفشرده داد وفضای درون

« عاشددق م رده»و « عاشددق زنده»داد، یعنی میان پیوندهایی حیابی ک  میان دو فضددای درون

عاشددق »شددوند. آشددکار اسددا ک  میان برقرارند شدداملِ زمان، مکان، علا و معلول و هویا می

ای زمانی و مکانی، ولو ، فایدددل «مرِ»و « زندگی»عباربی دیگر، ، یا ب «عاشدددق م رده»و « زنده

« مرِ»و «( عاشددق زنده« )»زندگی»بسددیار کوباه، وجود دارد. همونین آشددکار اسددا ک  میان 

ها و ای از علامعلولی برقرار اسددا، زیرا زندگی از طریقِ رشددت پیوندی علی«( عاشددق م رده)»

عاشددق »یاِ شددود. و بالاخره آشددکار اسددا ک  هوهای میانی در نهایا ب  مرِ خت  میمعلول
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هم ، همانی وجود ندارد. با اینها اینمتزاوت اسدددا و میان آن« عاشدددق م رده»با هویا « زنده

ه سددازی، درونِ فضددای آمیزفضددایی، زیر ب بیر عملکرد فشددردهبمامی این پیوندهای حیابیِ میان

ریقِ از ط بربیب،اند. بدینیدددورتِ پیوند یگانگی درآمدهاند و ب شدددده گردانی و فشدددردهکوباه

 اسا« عاشق م رده»و « عاشق زنده»معلولی میان سدازی فایلة زمانی و مکانی و نیز علیفشدرده

تهای زندگی بر، انعباربی دقیق، یا ب شودانتهای آن پرباب می باره از میانة زندگی ب یکب فردک  

همانی در هویا یا این سددازیِ پیوند حیابیعلا فشددردهافتد. و نیز ب ناگهان ب  میانة زندگی می

شود از میان برداشت  می« عاشق م رده»و « عاشق زنده»هیئا پیوند یگانگی اسا ک  بزاوت میان 

 .  کنداحساس میها را خویشتنِ خود و فرد هر دوی آن

در سازی، مدد عملکردِ پرداخت های شدناختی یادشدده، مخاطب، ب پ  از فراغا از عملیات

ک  از شدِت عشق خود کند ک  در آن فردی در عین آنسازی میه را شبی ذهنِ خود فضایی آمیز

هم  زنده اسا و ب  م ردة اعتنایی معشدوق ب  او( م رده اسدا، با اینب  معشدوق )و/یا از سدرِ بی

اعتناییِ معشددوق شددکایا ای غیرمسددتقی  از بیشددیوهسددان ب فرسددتد، و بدینخود درود می

ردد گنما برمیمتناق آمیز و اغراقود در این خوانش ب  سدداختاری معنای پیدایشددیِ موجکند.می

آید، و شدداعر از آن جهاِ ابرازِ شددکایاِ خود ب  معشددوق، البت  ک  درونِ فضددای آمیزه پدید می

جویدد رنجِ رسیده از سوی معشوق )ب  هر دلیلی، چ  ای غیرمسدتقی  و ظریو، سود میشدیوهب 

چنان زنده اسا و باعث شدده اسدا وی بمیرد اما در عینِ حال ه اعتنایی یا هر چیز دیگر( بی

 بواند ب  م ردة خود درود بزرستد.می

 
 (1( از شعر شمارۀ )به خوانشِ سوم )پارادوکسیکالشبکة ادغامیِ مربوط. 5شکل 
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بتور دور از ذهن، قابلای با اندازهبر اشداره شد، خوانشِ چهارمی نیز، هرچند ک  پیشچنان

بوان آن را پردازی . مطابق این خوانش، ک  میطور مختتدددر ب  آن میجدا بد و در ایناسدددا، 

ک  مورد جهاِ بثبیا عاطزی بر روی معشدددوق در حالی،ب خواندد، راوی« بیمدارنداک»خوانش 

ای ک  گون دچارِ بجزی  و دوگانگی شددختددیا شددده اسا، ب اعتنایی یا طردِ او قرار گرفت ، بی

شددبکة . 6فرسددتدپندارد و ب  آن درود میم رده می بخش دیگر آن را،شددختددیا وی بخشددی از

داد بشددکیل یافت  اسدداد فضددای درون از سدد ای چنددامن  اسددا ک  شددبک  ادغامیِ این خوانش

را  دومداد ؛ فضای درونشودمی« گانگیِ هویتی یا شختیتیدو»دادِ نخسدا شاملِ فضدای درون

دهد؛ فضای شکل می« منزلة کلِّ شدختدیا اسداهر بخشدی از شدختدیا ب »مجازِ مزهومیِ 

« آسدیب و مرِ روحی آسدیب و مرِ جسدمانی اسا»نیز از اسدتعارة مزهومیِ  سدومداد درون

 بشکیل شده اسا. 

از یک آمیزة  3شدهزدایییوربی فشرده ،«دوگانگی شدختدیتی»، یعنی اولدادِ فضدای درون

گیِ یگان»مزهومی )آمیزة این شبکة ادغامیِ . ، اسا«یگانگیِ هویا»یا « منِ آدمی»مزهومی دیگر، 

رای ب« منِ دورانِ کودکی»داد بشکیل یافت  اساد برای نمون ، شمار فضاهای دروناز بی («هویا

دادِ برای فضای درون« منِ دیروز»دادِ دوم؛ برای فضای درون« منِ بزرگسدالی»فضدای نخسدا؛ 

برای فضای « معشوق دساِب  ک شت منِ »م؛ دادچهاربرای فضدای درون« عاشدقِ زندهمنِ »سدوم؛ 

وندِ حیابی، از جمل  داد شماری پیطور الی آخر. میانِ این فضاهای دروندادِ پنج ؛ و همیندرون

معنی ک ، برای نمون ، میانِ فضددای بدین برقرار اسددا؛همانی )هویا( زمان، مکان، بغییر و این

«( معشوق دساِک شت  ب منِ )»دادِ پنج  درون و فضدای«( منِ دوران کودکی)»دادِ نخسدا درون

( حایددلِ بغییرِ معشددوق دسدداِب کشددت  لحاظِ زمانی و مکانی فایددل  وجود دارد؛ یکی )منِ ب 

« من»همیش  « من»همانی دارند )با ه  اینها همة آنحال دیگری )منِ کودک( اسدا؛ و در عین

آمیزند و پیوندهای حیابیِ میداد دره (. درونِ فضدددای آمیزه، همة این فضددداهای دروناسدددا

آیدد ه  بر یگانگی درمییورتِ پیوندِ حیابیِ مبتنیشود و ب سازی میها فشدردهموجود میانِ آن

                                                           
ا مقبولییادشده یورت خوانش  ، در این«نور ب  قبرِ من بیارد / ک  عاشقِ بوسا»بود، گون  چ  شعر مزبور اینچنان. 6

و  روشنی نشان از شکا شخز و سوم شخز برای ارجاع ب  خویشتن ب یافا، چ  بزاوت میان رمایر اولمیبری بیش

 .انقسامِ شختیتی دارد

2  . decompressed 
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نامِ گردند، در زندگیِ عادی و روزمرة خود، از موجودیتی ب رو اسدددا کد  افراد قادر میاز این

  چسدددخن بگویند ک ، در عینِ بکثّر و چندگانگی، از ماهیتی یگان  برخوردار اسدددا. آن« من»

در واق ، همان شود، با آن مواج  می، «گانگی هویادو» اول، یعنیدادِ مخاطب در فضدای درون

ر )د دادشاسا ک  پیوندهای حیابیِ موجود میان فضاهای درون« یگانگیِ هویا»یا « من»آمیزة 

زدایی فشددرده«( دسدداِ معشددوقمن ک شددت  ب »و « من عاشددقِ زنده»داد دو فضددای درون جا،این

روانی. ورعیتی مشاب  در برخی بیماراِن روحی،اندوردهاند، و لذادوگانگیِ شختیتی پدید آشدده

شددبکة  اولدادِ ک  محتوای فضددای درون)شددده زداییدادِ فشددردهدو فضددای درونفرافکنی این 

هر »داد دیگر )( در کنار دو فضددای دروندندهشددعر موردبررسددی را بشددکیل می ادغامیِ آمیزة

آسدیب و مرِ روحی آسیب و مرِ » و «منزلة کلِّ شدختدیا اسدابخشدی از شدختدیا ب 

 مجازِ  فرافکنیِ آورندد درون فضای آمیزه خوانش چهارم یادشده را پدید می( ب «جسدمانی اسدا

هر یک از شود باعث میدرون آمیزه ب « کلّ آن اسامنزلة ز شدختیا ب هر بخشدی ا»مزهومیِ 

روانیِ ناشددی از آسددیبِ عاطزی بجزی  و از شددختددیتی ک  در ابرِ فروپاشددیِ روحی دو بخش

مجاِز مزهومِی جزء ب  کل( پیدا اند حک ِ شدختیتی کامل را )در ابرِ کارکرِد دیگر جدا شددهیک

درونِ  ب« عاطزی آسیب و مرِِ جسمانی اسا آسیب و مرِِ» آن، فرافکنیِ استعارةکنند. پ  از 

 موجودی م ردهب   ک  دچار آسیب روحی شده راهای جداشدة راوی یکی از بخشفضدای آمیزه 

ایی یا برِک اعتننتیج د بخشی از شختیا راوی ب  بخش دیگر آن ک  در ابر بیسدازد. ببدیل می

 فرستد.رود میشده دروحی معشوق دچار مَرِ 

 
 (1چهارم از شعر شمارۀ )شبکة ادغامی خوانش . 6شکل 
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های بالا بنگری ، در خوانشِ نخسددا و دوم، چنان چ  از دیدگاه ایددولِ بهینگی ب  خوانش

داد اول و در فضاهای درونموجود های بوپولوژی )ساخاسازی و سازیِ فشردهبیشدین لِ واید

چنددان حزظ یگر ه آمیختگی بددا یددکه در عینِ درونِ آمیزه هددا، هددا و ارزشدوم، یعنی نقش

(، ایل عهده داردک  ارزش اسا نقشِ فرستندة درود و عاشق را ه  ب اندد راوی در عینِ آنشده

هایی هستند ک  از پیش در وارهدرونِ آمیزه طرحشده ب های فرافکنیوارهسدازیِ الگو )طرحکامل

و لِ ادغام و، ایدد«(عشددق وفاداران »و « خشبعشددقِ بعالی»اند، مانند زبان فارسددی موجود بوده

پارچ  اسددا(، واسددازی )از دسددا و یک)معنای پدیدآمده درونِ آمیزه مزهومی یکواری شددبک 

، «عاشقِ کسی بودن»و « نور باریدن ب  قبرِ کسی»طریقِ عنایدرِ موجود در آمیزه، مانندِ ایدطلاحِ 

ز ، چون معنای ستایش اشاِ آن پرداخابوان ب  بازسدازی کلّ شدبکة ادغامی نهزت  در پ ِ پمی

بر این ایوِل حاکمیتی، اند. اما در خوانشِ سوم، علاوهرعایا شده رسانند(عشق و عاشقی را می

اند، بخشی ب  پیوندهای حیابی نیز برآورده شدهو شدتحیابی  پیوندهایسازیِ دو ایدلِ بیشین 

ن   ادغامِی نهزت  در پِ  متن مزبورک  شبکة مخاطب، نخسدا، با بشدخیز اینبربیب ک  بدین

، علا ان، مکپیوندهای حیابیِ زمانای چنددامن  اسا، ب  شناساییِ یک شدبکة سداده بلک  شبک 

شددمار پیوندهای حیابی را بنابراین، آید، و داد آن نائل میو معلول وهویا میان فضدداهای درون

از دهد، و دوم، مورد افزایش میاز یکی )پیوند نقش و ارزش، در دو خوانش نخسا( ب  چهار 

معلولیِ رویدادهایی ک  و علی ، مکانیطریقِ حدذ ِ بسدددیاری از مراحلِ میانی در زنجیرة زمانی

ین دو نقطة آغازب  ذکرِ بنها ) بوانند ب  مرِِ فردی عاشددق در ابر عشددق ب  معشددوق بینجامندمی

سددازی و فشددرده های مزبورراپیوند ،اکتزا شددده اسددا(بودن( و نقطة پایانی )م ردن( )عاشددق

 آمیزی مزهومی، هر آمیزه. طبقِ نمریة ه ها شدت بخشیده اساو لذا ب  آن ساخت گردانی کوباه

وپرداخاِ خود برآورده سازد خوانِش بهین  برین ایولِ بهینگی را در ساخایا خوانشی ک  بیش

 خوانشِا دو خوانشِ نخسا در مقایس  ببوان خوانشِ سوم را می بنابراین،شود، و محسدوب می

اً اند، بلک  یدددرفهای دیگر نادرسدددابهین  قلمداد نمود. البت  این بدان معنا نیسدددا ک  خوانش

 سازند.بری را برآورده میایولِ بهینگیِ ک 

در آن رعایا شده اسا سازی الگو ایل کاملدر مورد خوانش چهارم، گرچ  درسا اسا 

ا خود ب»، «فروپاشی شختیا»در قالبِ مزاهیمی مثل « دوگانگی شدختدیا»مزهومیِ )سداختارِ 

هم  بسیاری ایول دیگر با این (،ها پیشاپیش در زبان فارسی وجود داردو مانند این« حر  زدن
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سا؛ بری برخوردار اها از بهینگی ک ب  بقیة خوانشنسدبابنابراین، اند، و در آن برآورده نشدده

اند، زیرا هیچ عنتری در متن شعری اسدازی و اربباط در آن رعایا نشدهبرای نمون ، ایدولِ و

  مدد آن ببتوان ب بنابرآن از بجزیة شددختددیاِ راوی داشددت  باشددد، و وجود ندارد ک  حکایا 

ن بر اشاره شد، اگر متک  پیشب  چنین خوانشدی پرداخاد چنانبازسدازیِ شدبکة ادغامیِ مربوط

ر جا ک  هیورت، از آن، در این«قبر من ببارد / ک  عاشدق بوسانور ب  »بود، یدورت میبدین

کنند و لذا حاکی از انقسام ای اشاره میشخز ب  موجودیا یگان شخز و سومدو ردمیر اول

عر ک  متن ایلِی ششدند، حال آندو ایل مزبور برآورده میدر چنین حالتی شدختیتی هستند، 

)خوانش  اندبرآورده شددده وارییددول ادغام و شددبک گون  نیسددا. گرچ  در این خوانش، ااین

دم علا عک  اشاره شد، ب هم  در متن شعری، چنانبا این، مزبور خوانشدی نسبتاً منسج  اسا(

شود ک  از چنین خوانشی حمایا کند. ای یافا نمیرعایا دو ایدل واسدازی و اربباط، قرین 

بخشی ب  شدتل ایدد طور مشددخز،ب چنین در مقایسد  با خوانش سدوم، خوانش چهارم، ه 

گرچ  در خوانش چهارم، مانند خوانش سوم ایل را نیز رعایا نکرده اسداد پیوندهای حیابی 

سازی پیوندهای حیابی از طریقِ شناسایی پیوندهای زمان، مکان، علا و معلول و هویا بیشین 

پیوندهای حیابیِ ک  جای آنهم  در آن، برعک  خوانش سددوم، ب رعایا شددده اسددا، با این

های سدددازی و یگان  گردند، اربباط میانِ حلق و معلول و هویا فشدددرده زمدان، مکدان، علدا

اند، و ه  از دیگر جدا و منزک شدددهدهندة این پیوندها از میان رفت  اسددا و لذا از یکبشددکیل

  داگانهایی کاملاً مسددتقل و جرو اسددا ک  دو ب عد از شددختددیا راوی ببدیل ب  موجودیااین

مار شدهند با خوانش سوم را خوانش بهین  ب همة این نکات ما را ب  این سو سوق میاند. گشت 

 دارند.بری برخوربنها از بهینگی ک  های دیگر نادرسا نیستند، بلک انشبیاوری ، هرچند خو
 

 (1نخست از شعر شمارۀ )به خوانشِ های مربوطویژگی .1 جدول

 ساده نوع شبکة ادغامی

 ساده زة مزهومینوع آمی

 سازی شده اسا، ک  ب  یگانگی فشردهنقش و ارزش سازیِ آنپیوندِ حیابی و فشرده

 معشوقبجلیل از  ساختارِ پیدایشی
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 ( 1از شعر شمارۀ )به خوانش دوم های مربوطویژگی .2 جدول

 ساده نوع شبکة ادغامی

 ساده نوع آمیزة مزهومی

 سازی شده اسا، ک  ب  یگانگی فشردهارزشنقش و  سازیِ آنپیوندِ حیابی و فشرده

 عاشقبجلیل از  ساختارِ پیدایشی

 
 (1سوم از شعر شمارۀ )به خوانشِ های مربوطویژگی .3 جدول

 چنددامن  نوع شبکة ادغامی

 ساده نوع آمیزة مزهومی

 دانشدهسازی ک  ب  یگانگی فشردهومعلول و هویا، ، مکان، علازمان سازیِ آنپیوند حیابی و فشرده

 فرستدای ک  زنده اسا و ب  روحِ خود درود میفردِ م رده ساختار پیدایشی

 

 (1خوانش چهارم از شعر شمارۀ )به های مربوطویژگی .1 جدول

 چنددامن  نوع شبکة ادغامی

 ساده نوع آمیزة مزهومی

 اندشدهزدایی ومعلول و هویا، ک  فشردهزمان، مکان، علا سازیِ آنپیوند حیابی و فشرده

ا برکِ اعتنایی یبخشی از شختیا راوی ب  بخش دیگر آن ک  در ابر بی ساختار پیدایشی

 فرستدمعشوق دچار مَرِ روحی شده درود می

 گیرینتیجه .5

آمیزی ، نمریة ه مشدداهده شدددزاده از رسددولک  در بجزی  و بحلیلِ شددعرِ برگزیده چنان

های خوبی از عهدة ببیین و بوجی  خوانشب  خود،شدددناختی مددد سدددازوکارهای مزهومی، بد 

های گوناگون از متون یکسان خوانشمطابق این چارچوب، آید. گوناگون از متنی یکسدان برمی

ویژه انتقال ، ب عمدباً حایددلی هسددتند از بزاوت در اجرای فرایندها و عملکردهایی شددناختی

 های ادغامیِ حل مختلو بازسازی شبک ک  در مرا سازیِ پیوندهای حیابی،ای و فشدردهوارهطرح

از سدددوی مخاطب یدددورت  عمل خوانشدر طول های مزهومی نهزتد  در پ ِ پشددداِ آمیزه

گرایانة بوان ب  نمریة مزبور در حک ِ روایتی شناختی از نمریة پساساخاسان، میگیرند. بدینمی

های ت بر یافیدریددا نگریسدددا کد  برای مزهومِ نسدددبیا در خوانش بویدددیو و ببیینی مبتن
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دقیق  طورکند، بلک  ب گویی اکتزا نمیآورد، و بنها ب  کلیشدددناسدددی شدددناختی فراه  میزبان

کند. لحاظ شددناختی بوجی  میگیری آن را ب چندوچون این نسددبیا بزسددیری و شددرایطِ شددکل

ر م  بهدهد، با اینچنین، نمریة مزبور گرچ  در نمر ب  بزسدددیرهای مختلو از متن مجال میه 

های ممکن اسدداس ایددولِ بهینگیِ خود ک  بر خوانش حاکمیا دارند در عمل برخی از خوانش

ی دیگر، از سویشود. ها اعتباری یکسان قائل نمیکند و برای بمامی آنرا ارج) یا بهین  بلقی می

های گوناگون از متنی واحد مسدددتلزم آن اسدددا ک  متن واجد ابهام باشدددد، و، امکان خوانش

هایی در نمر بگیری  ک  متنی را ببدیل ب  متنی ادبی یا شدددعری چ  ابهام را یکی از ویژگیچنان

 های خود در این پژوهشیددورت، بر پایة یافت  ، در این(313-319د 6931)گراهام،  سددازدمی
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