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 و ترنر فوکونیهچهار فضایی الگوی آمیختگی مفهومی با  براساس نظریة
 

 *قاسمی فرزانه حاجی
 اصفهان دانشگاه عربی ادبیات و زبان دکتری دانشجوی 

 جزینی مهدی عابدی
 اصفهان دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه استادیار

 (166تا  151)از ص                                                                    

 29/08/1397، تاريخ پذيرش:18/01/1397 تاريخ دريافت:                                          

 چکیده
وس، به صورت ملم« مرگ»های عینی، به ويژه تجلی مفهوم تصويرسازی مفاهیم ذهنی در قالب پديده

آيد. از همین رو، پژوهش حاضر، هدف خود را برآن در قصايد شاعران دوران جاهلی بسیار به چشم می

گويی به اين فوکونیه و ترنر، برای پاسخ «چهار الگوی فضای ذهنی»گذاشته است تا با استناد به نظريۀ 

به بررسی و    در دوران جاهلی،« مرگ»های مفهومی پرسش چگونگی تصويرسازی و آفرينش آمیزه

-سلمی، أمیة بن أيب، زهری بن أيببن شداد )عنرتةتحلیل ابیات مرتبط با اين موضوع نزد شعرای اين عصر 

بپردازد و طبق اصول نظريۀ معناشناسی شناختی مذکور، میزان ( الّصلت و أبو ذؤیب هذيل

ئج به دست آمده بیانگر آن است که شناسی، مورد ارزيابی قرار دهد. نتابرانگیزی آنها را از نظر زبانخیال

شود؛ بلکه نیازمند الگوهای شده در ابیات، به يک الگوی آمیختگی، محدود نمیبرخی مفاهیم آفريده

گردد که با انتخاب واژگان و چنینش آن، تصاوير آمیزشی بیشتری است. اين امر به ذهن شاعر بازمی

دست های معنايی بهشود. شبکهمیِ نوينی را سبب میآفريند و آمیزه مفهومتعّددی را از يک ترکیب می

ای )استعاره مفهومی( در دو حالت با میزان خالقیت حوزهآمده در ابیات منتخب منحصر به شبکه تک

پردازی، شد. آمیختگی مفاهیم ای در چهار حالت، باداشتن بیشترين میزان خیالمتوسط و شبکه دوحوزه

پیشرفته، گواه از ذهن خالق شاعر جاهلی دارد که با مددجستن از  های معناشناختیذهنی در شبکه

 هيبه پاباتوجهای را میان واژگان ايجاد کند. محیط پیرامون خويش توانسته است فضای پويا و تازه

 ۀشاعر را به عرص يیتوانا ب،یآن در تراک زشیواژگان و آم دمانیچ ،یشناخت یشناسزبان یهایبررس

-دهد تا با نگاهی نو مؤلفههای مفهومی، اين امکان را به خواننده میکاربست آمیزه ،وگذاردیم شينما

شده داشته تری از مفاهیم مطرحهای شناختی را در اشعار جاهلی دريابد و به دنبال آن خوانش گسترده

 .باشد
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 مهمقدّ. 1

 1970 زمانی ةباز در که است شناسیزبان دانش از نو ایشاخه «شناختی شناسیِ زبان»

 به که شناختی علوم مباحث از مکتب زبانی، اين. ظهور رسید عرصۀ به میالدی 1980 تا

 تعامل ۀنتیج ادراکِ آن مرکزی نقطۀ که گشتالتی شناسیروان و پردازدمی انسان ذهن

 .Evans & Green)است گرفتهسرچشمه  باشد،می ذهنی پردازش و محیطی داددرون

 در ادبی نقد و فلسفه مصنوعی، هوش شناسی،عصب چون ديگری علوم با ؛ و(3 :2006

 . رودشمار میبه شناسیزبان دانش مکاتب ترينمهم از يکی لذا،. است ارتباط

 قابلیت تا است شده سبب ،علوم ديگر با ایگسترده تعامل چنین داشتن     

 پیرامون جهان از وی شناخت با را انسان زبان رابطۀ و بگیرد خود به پذيریانعطاف

 را انسان ذهن هایويژگی و انديشه الگوهای ،زبان» چراکه نمايد؛تحلیل  و بررسی

 شناختیشناسیزبان نگاه يۀزاو از و   (Croft& Cruse. 2004: 2) «کندمی منعکس

 .Langacker).«است ذهنی قوای ديگر به وابسته و ایحوزه غیر ذهنی قوه يک نزبا»

1987: 6.) 
 بر و آيدمیحساب به شناختیشناسیزبان اصول تريناصلی از ،انسان «شناخت»     

 رويکردی شناختی،شناسیزبان». شودمیدريافت  و درک زبانی مفهوم و معنا آن، اساس

 «نگردمی انسان شناختی نظامِ  ساختار کشف برای ایوسیله انعنوبه زبان به که است
 (.59 :1381 راد،يوسفی و امگلف)

 اشعار شعرای برگزيده از دوران جاهلیرا در « مرگ»مفهوم  برآنیمدر اين مقاله،      

 و نظريۀ« شناخت»براساس نقش  (،الصلت و أبو ذؤیب هذيلسلمی، أمیة بن أيبی)عنرتة، زهری بن أب

 مورد بررسی و کاوش قرار دهیم.ه و ترنر یمیختگی فضاهای ذهنی فوکونآ

 های ذيل پاسخ دهد:به پرسش آهنگ آن داردرو، پژوهش پیش

بن  ةیمأ ،یسلمبن أبی ری، زهبن شدّاد ةعنتر. چگونگی عملکرد شاعران عصر جاهلی )1

 «.مرگ»می مفهو هایمیزهآآفرينش ( درتصويرسازی و هذلی بيالصّلت و أبو ذؤبی أ

در « مرگ»تری در تصويرسازی مفهوم کدام يک از الگوهای آمیزشی، نقش پررنگ. 2

 ابیات منتخب دارد؟

 انگیزی تصاوير ايفاگر هستند؟ های آمیختگی به چه میزان در خیالشبکه. 3

پذيری اشعار جاهلی اثرگذار تا چه میزان در خوانش« الگوهای فضای ذهنی». کاربست 4

 است؟



  153 1398 پاییز و زمستان ،2 شمارة ،11 سال عربی، ادب

طور کلی  و به  شده درخصوص مفهوم مرگ در اشعار عربیانجام هایله پژوهشجم از

 توان به موارد ذيل اشاره کرد:طور خاص  میدر اشعار جاهلی  به

 ، نوشتار(1389) آبادی، لیال قاسمی حاجی«عربی شاعران شعر در زندگی و مرگ»الف: 

 اين و تصوير بپردازد تاکنون هلیجا دورة از عربی شاعران ديدگاه به تا است آن بر حاضر

احلیاة واملوت  کتابب: .دهد قرار بررسی مورد آنان اشعار در را آن پايان و زودگذر زندگانی
 (.1977از مصطفی عبداللطیف جیاووک ) يف الشعر اجلاهلی

ويژه شناسی نوين و بهمعناشناسی، زبان زمینۀ گرفته درتحقیقات صورتپیرامون اما      

 رد زير را برشمرد:اتوان موآمیختگی فضاهای ذهنی می نظريۀ

 معناشناسیيه غه بر پاالالبهای نهجدر خطبه «ديدن» معنای شعاعیِ کهشب»الف: 
 ، نصراهلل«دی(های دشتی، جعفری و شهیبر ترجمه تکیه بررسی موردی فعل رأی با)قالبی شناختی

 واژه، هر شعاعی، شبکۀ گاهديد در اين پژوهش، طبق. قاسمیشاملی و فرزانه حاجی
 مخلتف هایبافت در موقعیتش برحسب است که محسوس مرکزیِ معنای يک دارای
 معنايی هایآورد. قالبمی وجودبه را انتزاعی جديدِ ایحاشیه معانی گفتاری،  زبانی
پنداشتن،  فهمیدن، ادراکی،  ديداری: از عبارتند شده،بررسی هایخطبه در «ديدن»فعل

های با اين وجود در ترجمهگرفتن. تصمیم و کردندرک يافتن، باورداشتن، ،دانستن
 .کافی نشده است ۀ، جعفری و شهیدی به اين نکته توجدشتی

رآن کريم و برگردان فارسی بر پايۀ در آيات ق «رأی»های معنايی فعل قالب»ب:    
  شاملیو نصراهلل قاسمیفرزانه حاجیتوسط  ، «معناشناسی قالبی چارلز فیلمور نظريۀ

هايی از آيات در نمونه« رأی»های معنايی فعل است. در اين پژوهش، قالب بررسی شده
معتبر  حوة ترجمۀ آنها در شش ترجمۀو ن ،فیلمور بررسی استناد به نظريۀ قرآنی با

بررسی حاکی از آنست که مترجمین در برگردان فارسی فعل  داست. دستاوربازبینی شده
های معنايی به بافت گفتاری آيات و تفاوت قالب است،چنان که بايسته مذکور، آن

 اند.شده برای ديدن در زبان فارسی، توجه الزم را مبذول نداشتهارائه
 ،«عامیانۀ ايرانی( هایقصه بر مفهومی آمیختگی نظريۀ کاربست) شناختی شناسیروايت»ج:     

 .رکت، بهزاد وهمکارانب
 

 معنایی ن در حوزةو نقش آ« شناخت» .2
های معنايی و د، حوزهقرارگرفتن در کنار يکديگر در ساختار جمالت متعدّواژگان با

های معنايی و مفهومی از فضای ذهنِی آورند. اين حوزهوجود می مفهومی گوناگونی را به

 رو، دريافت مفهوم جمالت صرفاًهمینفته و با يکديگر در ارتباطند. ازگرانسان نشأت
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شود؛ بلکه بايد متناسب با پیوندشان با هم، در يک د به معنای قاموسی واژگان نمیمحدو

 شوند.درک  ،نشینترکیب هم

گرفته در اثر تجارب عینی و در همین راستا، مخاطب بايد به فضاهای ذهنی شکل     

معنايی و مفهومی جمالت را دريابد  کند و بر پايۀ آنها حوزةشده، رجوع ملموس کسب
 (.121: 1393مهند، راسخ)

سازی و قراردادن مفاهیم انتزاعی در مفهوم ر حقیقت، ساختار ذهنِی آدمی، پايۀد     

های مفهومی ملموس و محسوس است. اين ساختارهای ذهنی که پیِ آنها قالب و ترکیب

 . شوندمینامیده  «فضاهای ذهنی»است؛  شدهبر شناخت، ريخته 

شناختی، اهمیت قوای شناختی انسان در بافت زبانی   شناسیِ کارآمدن زبانروی با  

اندام  ۀپردازان بسیاری عرضگفتاری بیش از پیش هويدا گشت. در اين مسیر، نظريه

 از جمله کسانی بودند که سنگ بنایِ (Turner) و ترنر (Faucconier) کردند. فوکونیه

 اند. گذاشته تلفیق آنها ديدگاه خويش را بر ذهن، فضاهای ذهنی و 

ای پرداز، بر اين باور بودند که معنای اصلی واژگان را بايد از بافِت زبانیهر دو نظريه     

رو، فرآيندهای شناختی، در درک مفهوم همیند. ازکراست، برداشتکار رفتهکه در آن به

شده، با جهان چه ممکن است معنای برداشتات و جمالت نقش مؤثری دارند. اگرعبار

 برای تالش»اما منطبق با ادراکات حسیّ و واقعی است  ؛واقعی هماهنگی نداشته باشد

 انسان شناخت از که موضوعاتی مقام در ادبیات و زبان مطالعۀ به دادنو سامان سر

 و اصلی جايگاه احیای برای توانمی که است مسیری نماترين راست گیرند،مینشأت

 (.Turner. 1991: 24)« کرد لدنبا ذهنی و نگیفره فعالیتی عنوان به طبیعی زبان
تواند با آفريدن فضاهای ذهنی گوناگون و بر همین اصل، گوينده يا نويسنده می     
ای بنشاند که گويای انديشه و مفاهیم گونهنشینی بهد، واژگان را در ترکیب هممتعدّ

 ۀاست که با هدف ارائپیوستگی مفاهیم يا آمیختگی، اساس فرآيند ذهنی » .ذهنی باشد
به دنبال  (.Turner. 2008: 1)« کندمی آراستن مفاهیم عمل برهای تلفیق مفهومی، شبکه

ود. در شملموس و محسوس به مخاطب القا می اين روند، مفاهیم انتزاعی در بافتی کامالً
عنوان  شکل جديدی از فضاهای ذهنی را تحت( 1994) اين راستا فوکونیه و ترنر

آمیختگی »کردند. با اين باور که  مطرح« ختگی مفهومی با الگوی چهار فضايیآمی»
و « شودمیسپردن، فعال گفتن و گوشفرآيندی پوياست که در حین انديشیدن، سخن

شمار فرآيند آمیختگی و تلفیق مفهومی به ترين چرخۀاساسی ،پردازیتوانايی خیال
 (.14: 1391)برکت و همکاران، رود می
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 مومیِ شناختی است که بر روی مسئلۀمفهومی، يک فرآيند ع ةآمیز»به بیان ديگر،      
بندی انجام بندی و قابسازی ذهنی، رستهترازی، بازگشت، قالب، با هم)تساوی(برابری 

گیرد و نیز کار میگیرد. آمیختگی مفهومی، مفاهیم و اهداف شناختی متنوعی را بهمی
 :Faucconier & Turner. 1998)« گر استپذير و کنشا، انعطافبه هنگام انديشیدن، پوي

133.) 
 

 الگوی چهار فضایی نظریة .3
 ، فضای عام(Input) داداصلیِ دو درون یِ تلفیق مفهومی، دارای چهار حوزةفرآيند ذهن

(Generic Space) مفهومی و فضای آمیزة (Conceptual Blending Space)  است که طی
، صورت (elaboration) و توضیح (completion) ، تکمیل(composition) بترکی سه مرحلۀ

 2 دادمفهوم انتزاعی يا همان انديشه و درون 1داد ذهنی، درون گیرد. در اين رويۀمی
شان در فضای گیرند تا نقاط تشابهمفهوم ملموس و محسوس، در برابر يکديگر قرار می

آمیزة مفهومی،  نقاط تشابه و تفاوت در حوزة شدنترکیب سپس با ؛آيند هم عام گرد
 (Emergent Meaning Structure) «ساختار معنايی نوپا»به نام  معنايی جديدی حوزة

 بیرونی مطابقتی نداشته باشد، های دنیایشود که ممکن است با واقعیتمیآفريده 
شابه فضای م ،مفهومی که فضای آمیزة ندباور ، بر اينرو، فوکونیه و ترنرازهمین

 .(144همان: )است برداری نشدهدادها نیست و از آنها کپیدرون

اطالعات »داد، دارای سازمانی مستقل هستند که فضايی درون هر يک از دو حوزة     
آورند؛ يعنی دانشی که با توجه به تجارب میدست المعارفی بهةخود را از دانش دائر

 (.31: 1394)اردبیلی، گیرند در برابر يکديگر قرار می، «اندشده زيسته در ذهن ما ذخیره

 
(Fauconner. 1998: 143) الگوی فضای ذهنی 
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فضاهايی است که  در حال ذخیرة ،گفتنذهن انسان به هنگام انديشیدن و سخن

شده به دو گونه آفرينند. فضاهای ساختهعنوان فضاسازها، آنها را میواحدهای زبانی به

ای جديد و ساختارهای معنايی نوپا و ديگری فضاهای ذهنی قديم و هستند؛ يکی فضاه

شده پیشین طور متناوب به فضاهای ساخته به» شوند ومی کهنه که دوباره زنده

  (.27: 1394پور و سینايی نوبندگانی، )حسام شوندمی« معطوف
 

 مراحل فرآیند آمیختگی مفهومی . 1-3

کردن عناصر هت ورود به تلفیق مفاهیم، ترکیبنخستین مرحله ج: ترکیب مرحلةالف: 

گردد.  مفهومی فراهم ست تا شرايط الزم برای شروع آمیزةداد با يکديگر اهر دو درون

تنهايی وجود دادها بههايی است که در هر کدام از دروندادن مؤلفهنقش ترکیب، نشان»

 (.130: 1393مهند، )راسخ« ندارد

ای است. دادها در فضای آمیختگی، اتصال هستهب عناصر درونهای ترکیيکی از راه     

-می دادها، در يک روز، در آمیختگی به يکديگر متصلدر مثال راهب، دو روز در درون»

« انداما دو راهب، با موجوديت مستقل و مجزا از يکديگر در فضای آمیزه آمده ؛شوند

(Faucconier & Turner. 1998: 144).  :کنندة اين مرحله، کامل یل:تکم مرحلةب

يا همان فضاهای  (Image Schemas) ذهنیهای طرحواره مرحلۀ قبلی است که بر پايۀ

 فرآيند آخرين مرحلۀ: توضیح مرحلةج:  کند.می ذهنی، مسیر تلفیق مفهومی را طی

، 2و  1 دادهای مشترک درونداشتن ويژگی نظر در آمیختگی، مرحلۀ توضیح است که با

 دهد.می مفهومی را شرح معنايِی فضای آمیزة ساختار

 

(Conceptual Integration Networks) های تلفیقی مفهومیانواع شبکه .3-2
  

-دادی با محور ارزشتلفیقی ساده، درون در شبکۀ: (Simplex network) ساده شبکةالف:

آمیخته، ترکیبی از شوند. فضای میها در برابر يکديگر واقع داد ديگری از نقشها و درون

(Mirror network) ایآینه شبکة ب:  .)Turner. 2008 :3(هاست ها و نقشارزش
زمانی : 

مفهومِی  شوند، آمیزةديگر ظاهر میدادها با قالبی يکسان و مشابه در مقابل همکه درون

 یاحوزهکت شبکة ج: (.همان)آفريند ای را میتلفیق مفهومی آينه آمده، شبکۀدستبه

(Single-scope network) :دادها با قالبی متفاوت و مستقل از تلفیقی، درون در اين شبکۀ

دادها حضور گیرند و در فضای آمیخته تنها يکی از درونيکديگر، در برابر هم قرار می

 ان نگاشت مبدأ به مقصد در استعارةای همحوزهبه بیانی ديگر، شبکۀ يک (.همان)دارد 
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ست که در الگوی فضاهای ذهنی، حوزة مبدأ، قالب آمیزة ا (1ه شناختی)استعارمفهومی 

پور و سینايی نوبندگانی، )حسامباشد های فضای آمیخته، میمقصد، ويژگی مفهومی و حوزة

در شبکۀ تلفیق مفهومی : (Double-scope network) ایحوزهدو شبکةد: (. 29: 1394

طوری که مجزا و مستقل از يکديگر دارند به قالب و فضای کامالً  ،دادهاای، درونحوزهدو

هايی از هر دو ويژگی ،شدهاما در فضای آمیخته ؛اشتراکی وجود ندارد میان آنها نقطۀ

ترين صورتِ پیوستگی مفهومی ای، پیشرفتهحوزهآمیختگی دو»ور دارد؛ با اين حال حض

  (.Turner. 2008: 2)« است

شان در يک فضای ذهنی، از با يکديگر و ترکیبدادها ت درونهمین عدم سنخیّ     

های تی در شناخت و درک امور انتزاعی برخوردار است که اين نوع از شبکهچنان اهمیّ 

، غالباً» (.همان)پیوند ناگسستنی دارد  ،انسان ۀتلفیق مفهومی، با مباحث فلسفی و انديش

« هستند)ناسازگار( هنگ ای، ناهماحوزهدادهای شبکه تلفیقی دونه همیشه، فضای درون
 (.همان)

حاالتی که داشتن فضاهای آمیخته از مرگ و موجودات مادی و  نظر در حال، با     

انگیزی تا میزان خیالاشعار جاهلی ديده شده است؛ برآن شديم آنان است، که در  خاص

 اساس شناخت و ذهن بسنجیم.  اين فضاها را بر
 

 جاهلی شعر از هایینمونه در« مرگ»فضای ذهنی  .4

نقش بسته است؟  آدمیدر ذهن به چه صورتی  ،مهم و مؤثر در زندگی مادی اين مفهومِ

 ؟تا احساسش را نسبت بدان بیان کند ريزدو چگونه آن را در قالب واژگان و جمالت می

مرگ چیست؟ چه حالتی را در  حقیقت بوده که مطرح سؤال اين ویهمیشه برای 

رو، زمانی که برای يکی از گ مانند چه چیزی است؟ ازهمینمر کند؟انسان ايجاد می

گذارد کوه میافتد، سر به ناله و شِنزديکان انسان يا کسانی که دوستشان دارد اتفاق می

تصوير های متفاوت بهگونهاز آن را برای خويش يا ديگران بهو درد ناشی  و مرگ

هوم مرگ و از ديگران به بیان مف سرايان بیشاز میان شعراء و ادباء، مرثیهکشد. می

که از دنیای مادی استمداد از تجاربی  در اين روند، با ناناي .اندسازی آن پرداختهعینی

 .اندرفتن را عینیت بخشیده دنیا اند، مفهوم انتزاعی ازآوردهدست پیرامون خود به

  .واقعی است تصويری اندآورده دست به مرگ از جاهلی عصر شاعران که تصويری»

« جويد بهره حسی تصاويری از آن دادنجلوه مأنوس برای تا دارد سعی شاعر جاهلی

يکی )شعر الموت( جاهلی شعر مرگ  که در دورة طوریبه ،(100: 1390آبادی، )قاسمی حاجی
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رفت. اساس واژگانی که گويای احساس شاعران نسبت به مرگ شمار میاز انواع شعر به

 .(106: 1995)الشوری، انديشه  بود؛ نه بر پايۀحتمیت آن  وبود، حسّ مادی 

اشعار شعرای برخی از ابیات هايی از آمیزش مفهوم ذهنی را از در اين مقاله، نمونه      

 (اهلذيل بوذؤیبأالصلت،  يبأة بن ، أمیوسلمیأبعنرتة بن الشداد، زهری ابن ) دوره جاهلی
                ضايی فوکونیه و ترنر بررسی و تحلیل کنیم.الگوی چهار ف ۀبرگزيديم تا براساس نظري

ِر املخناای» ُوُض الشَّیُخ ِفی َبخ  َيخ

 

 وخیخرِجُع ساملًا وخالبخحُر طخامِ  

 

ِت   املخوُت ِطفاًل ِف ُمُهود   َیخ

 
 

 «وخیخلقخى حختفخُه قخبلخ الِفطامِ  

 

 (75: 1983، ةعنتر)            

 سالم باز و /ـ تمام شرايط برای فوتش فراهم استـ رود فرو میشخص فرتوت در دريای مردن )

دراين صورت، مرگ به سراغ کودک يا ]ی مرگ[ متالطم و خروشان است. که درگردد درحالیمی

 .(بردآيد/ و پیش از آنکه از شیر گرفته شود، او را باخود میآرامیده در مهد می

توان اال، تعريفی که از مرگ میبه گزينش و چینش واژگان در دو بیت بباتوجه

، به سراغ انسان در کار خود آنست که بدون ايجاد هرگونه محدوديتی ،دست آوردبه

بگذارد و به سمت نوزاد در مهد  رود. گاه ممکن است شخص فرتوت و ناتوانی را کنارمی

نظاره مرگ را بهزيستن بر زمین را تجربه کند،  آرامیده برود و پیش از آنکه تجربۀ

 نشیند. 

سال در آن مفهوم مرگ در بیت نخست، دريای مواجی تصور شده است که فرد کهن

مرگ او را فراهم است؛ اما  زند و شرايط قطع ارتباط با حیات برايش کامالً پا میودست

درنگ و است که بی درآمده یبه مانند شخص مرگ،، در بیت دومبرد. در خود فرونمی

 دارد.قدم برمیکودک خفته در گهواره  سمتبه و شرايط،  بدون درنظرگرفتن سنّ 

 ،درپی از يک قصیدهبا دو ماهیت متفاوت، در دوبیت پیشده از مرگ، دو تصوير ارائه     

مختلف برای مفهوم  از دو جنس کامالً ،نشان از پويايی ذهن شاعر در آفرينش دو پیکره

، «الشیخ»، «خیوض»انتخاب واژگان  توان گفتمیانتزاعی واحد است. به عبارت ديگر، 
در  «مهد»و  «طفل»، «موت»، «أیيت»در بیت اول و واژگان  «طام»، «املناای»، «حبر»

را به ذهن متبادر ماهیت متفاوت دو در کنار يکديگر،  اين واژگان و چیدمان بیت دوم

 .نمودم یرستتوان الگوی آمیختگی مفاهیم می دولذا، کند؛ می
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يک مفهوم  ر که به نقش گزينش و چینش واژگان در آفريدن تصاوير نو ازهمانطو

با دو معنای نزديک به هم؛ يکی سرعت و ديگری « خیوض» اشاره شد، انتخاب واژة
بسیار )دريا( بودن آب به شکل تجمعی با حالت مايع و سیالسرازيرشدن مايعات 

معنای مرگ به «املنیة»که جمع  «املناای» البته در بیت شعر، از واژةهماهنگی دارد. 
 ۀاحاطتواند گويای حضور فراگیر و جمع می ستفاده شده است. اين استعمال صیغۀا

سال فرورفته در آب دريا کهن مرگ باشد که در اين حالت با وضعیت فرد شمول پديدة
  تناسب دارد.

ای میختگی فضاه، باالترين سطح از آةدر تصويرسازی بیت نخست از قصیدة عنتر

شود و اين نکته مربوط به توانايی شاعر در ترکیب ای ديده میحوزهذهنی يعنی شبکۀ دو

 و آمیزش واژگانی است. 

دادها از يک جنس و قالب نیستند؛ اما وجه تلفیقی، اگرچه درون در اين شبکۀ     

هايشان ترکیب ذهنی عینی اشتراکی دارند که در فضای عمومی قرار گرفته و از تفاوت

توان ای يا استعارة مفهومی میحوزهده شده است. بنابراين، آن را شبکۀ تلفیقی يکآفري

تلفیقی  انگیزی باال نسبت به شبکۀتن خیالداش ای باوجودِحوزهيک نام گذاشت. شبکۀ

 گیرد. پايین قرار می ای، در ردةبا شبکۀ تلفیقی دوحوزه ای، در مقايسۀاده و آينهس
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ون بد ،«انسان»و مفهوم عینی  «مرگ»شود، مفهوم ذهنی که مالحظه میطور همان

اند و شبکۀ یقی، در مقابل يکديگر قرار گرفتهتلف داشتن وجه اشتراکی در اين شبکۀ

معنا که شاعر، از آمیختن دو حوزة ذهنی و عینی،  اند. بدينوجود آوردهای را بهدوحوزه

ذهنی  عینی  آفريده است. اين حوزة ،ین استهن و عآمیزش ذ حوزة نويی را که زايیدة

رو، همین ترکیبی را دست داده است که نه خیال کامل است نه واقعیت محض. از

 رود.تلفیقی فضاهای ذهنی به شمار می ترين شبکۀپیشرفته
 

  ُتِصب مخن عخشواءخ  خخبطخ  املناای رخأیتُ »
 

 فخیهِرمِ  یُ عخمَّر ُُتطئ مخن و ُُتتهُ  

 

 یخنلنخهُ  املناایخ  أسبابخ  هخابخ  وخمن

 

 «ِبُسلَّمِ  السَّماءِ  أسباب یخرقخ  وإن 
 .(110ـ  111: 1988 )زهیر،

 

 

دارد و به کند، او را از میان برمیمحابا و ناآگاهانه به هرکس برخورد های مرگ را ديدم که بیحالت)

کسی که از شرايط منتهی رسد. ت ادامه دهد و به زمان پیری سازد تا به حیاهرآنکه اصابت نکرد، رها می

به ـ ردبان به سوی آسمان باال رود هرچند که از ن ،يابدنهايت مرگ او را درمی به مرگ فرار کند، در

 .ـ(خاکی دسترسی يابد ةدورترين نقطه در کر

اقدام به کاری  ،لدون فکر و تأمّببسان انسانی است که مرگ  ،در اين بیت از زهیر    
ا آدمی ررو، مرگ همین نابینايی که قادر به دانستن شرايط نیست. ازيا انسان  ،کندمی

انسان  . هرچندآنکه شرايط آنان را بسنجدبی يابدمی سال درسال و چه کهنچه جوان
، ای که بشود اختیار کرده باشد و بتواند در دورترين نقطهرا داشت قدرت نفوذ به آسمان

توان رسم کرد همانند لگويی که برای اين بیت میا .خواهد يافتمأوی گزيند، مرگ او را 
 است. قبلیالگوی آمیختگی بیت 
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ون ، بد«انسان»و مفهوم عینی « مرگ»شود، مفهوم ذهنی طور که مالحظه میهمان
اند و شبکۀ یقی، در مقابل يکديگر قرار گرفتهتلف داشتن وجه اشتراکی در اين شبکۀ

عینی، ذهنی و  معنا که شاعر، از آمیختن دو حوزة ند. بديناوجود آوردهای را بهدوحوزه
ذهنی   آفريده است. اين حوزة ،آمیزش ذهن و عین است ی را که زايیدةننوي حوزة
 نه واقعیت محض. از و کامل است ترکیبی را دست داده است که نه خیالِ  ،عینی
 .رودشمار میترين شبکۀ تلفیقی فضاهای ذهنی بهرو، پیشرفتههمین

 

 هخرخماً  ت  يخُ  طخةً عخب   ت  يخُ  لخ  إن  »

 

 ُء ذائُِقهامخر ال   وخ  س  أ  كخ  مخوتِ ل  لِ  

 

 ن  إ وخ  یاةِ ل  ا ِف سِ ف  النَّ  بخةُ غ  رخ  ما

 

 «الِحُقها مخوتُ ل  فخا طخویالً  ت  عاشخ  
                      (  32: 1998الّصلت،  أيب بن )أمیة   

نیا را ترک خواهد کرد؛ زيرا مرگ جامی است اگر به جوانی نمیرد، به پیری اين د»

تمايل نفس به زيستن ]طوالنی[ معنايی ندارد؛  آن خواهد بود. ةکه انسان، قطعا نوشند

طور حتم سراغش خواهد  مرگ به ،چراکه هرچند به مدت مديدی زندگی کند، در پايان

 «.آمد

که مرگ به سراغ راب است و شخصی مجاز از نوشیدنی يا ش «کأس»، فوقدر بیت      

نوشد در دست دارد و محتويات درونش را می جامیآيد همچون فردی است که میوی 

 ،کند. ازآنجا که محتويات داخل لیوانو بدين طريق آن را از راه دهان وارد بدن خود می

 دهد.ر بدن را تحت تأثیر خود قرار میسسرعت سرا، بهال داردت سیّماهیّمايع است و 
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 همراه دارد،که مرگ را به دانستشرايطی  را در دست فرد، جامن مراد از شايد بتوا 

واسطه تماس دارد، شرايط حاکم بر زندگی فرد نیز وی بی ،جام گونه که فرد با بدنۀهمان

 دهد تا به دست و به خواست خود، جام مرگ را سرکشد. را در وضعیتی قرار می

کند و مرگ را سرانجام و زندگی را مطرح می مۀعدم عالقه به ادا ،شاعر در بیت دوم     

نماد ناامیدی از زندگی و  جاملذا،  داند.هرچند طوالنی، می ،زندگی پايان حتمیِ 

 مرگ است. داخل لیوان، نمادِ نوشیدنیِ

وجود دارد، دو الگوی چهار فضايی را « کأس» به صنعت ادبی مجاز که در واژةوجهبات     

  رسم خواهیم نمود. 

 
 

دادها از يک جنس و قالب نیستند؛ اما وجه تلفیقی، اگرچه درون شبکۀ در اين

هايشان ترکیب ذهنی  عینی اشتراکی دارند که در فضای عمومی قرار گرفته و از تفاوت

 «مفهومی استعارة»يا  «ایحوزهتکتلفیقی  شبکۀ»آفريده شده است. بنابراين، آن را 

 انگیزی باال نسبت به شبکۀداشتن خیال وجودِ ای باحوزهتک . شبکۀنهادتوان نام می

پايین قرار  ای، در ردةای، در مقايسۀ با شبکۀ تلفیقی دوحوزهتلفیقی ساده و آينه

 گیرد. می

 :وان به يکی از داليل ضعف ابتکار در اشعار جاهلی اشاره کردتاينجا می در     

يعنی آنچه به دست  ،یردگترين آن را میمورد معانی، شاعر جاهلی سهل در»

افکند. در آوردنش در محیط میسر باشد. او برای يافتن معانی عمیق خود را به رنج نمی

شعری دور  رؤياهای... و همین امر او را از اش، سطحی استر زندگیاش و نیز دانديشه
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)فاخوری، « . بنابراين شاعر جاهلی شعرش از حیث الهام و ابتکار ضعیف استاست داشته

1389 :43.)  
 مايع درونش بگیريم، مرگ با مايع را در بیت مذکور، مجاز از« کأس» اگر واژة

میزد و آهم می درعنوان فضای عمومی نداشتن وجه اشتراک به وجودِ با )نوشیدنی(

ذهن،  ی با بیشترين بهره از شناخت و قوةاحوزه دو نوشیدنی مرگ را در يک شبکۀ

 د.نآفريمی

 هنگام که داندمی ایدرنده حیوان همچون را مرگ ،هذلی ابوذؤيبی ديگر، ادر نمونه     

 .بود نخواهد سودمند حرز و دعايیهیچ  آن فرارسیدن
 

 فارخهاظ  أخ  ت  شخبخ ن  مخنیخُة أخ ل  ا وخإذخا»

 

یمخة   ُكلَّ  تخ ی  فخ ل  أخ    «فخعُ ن  الت خ  ُتخ
 

 (57: 1400، )اهلذيل           
 .(يابیبرد، هیچ حرزی را نافع نمی زنده[ فرو جسم موجودزمانی که مرگ چنگالش را ]در )

ای به تصوير کشیده شده است که با همانند حیوان درنده ،در اين بیت، مرگ     

گريختن  انش، شکار خود را از حیات که سبب چابکی و نهايتاًهای تیز و برّفروبردن پنجه

ای که يا اثری از آن گونهبه ؛ا بخوردراحتی طعمه ر کند تا بتواند بهشود، ساقط میاو می

  های آن نشان از وجودش باشد.باقی نماند يا استخوان

 ،توان نام گذاشتمفهومی می ای يا استعارةحوزهاين فضای ذهنی را، شبکۀ تک     

 ةکنندعالئم حیاتی، قطع ةظاهر فیزيکی، گیرند ة)نابودکنند بدين معنی که شاعر وجه اشتراکی

داد مادی يافته است. شبکه ذهنی و درون داددرونمیان با دنیای زندگان( ارتباط 

ای، در اده و آينهتلفیقی س به شبکۀ باال نسبت انگیزیِداشتن خیال وجودِ ای باحوزهکت

 گیرد. پايین قرار می ای، در ردةمقايسه با شبکۀ تلفیقی دوحوزه
 

 . نتیجه5

آمیختگی بر  مبنی ،فوکونیه و ترنر اس نظريۀاس گرفته بربه بررسی صورت توجهبا

پیوند مفهوم انتزاعی  با ،جاهلی دورة برگزيدة، شاعران يیفضا چهارالگوی مفهومی با 

قالب آمیزش  درکی را در شان، تصوير قابلهای فیزيکی محیط زندگیمرگ با پديده

ن مقاله بررسی شد  از شده  که در اياند؛ اما آمیختگی مفاهیم آفريدهمفاهیم ارائه داده

فضاهای  بندی شبکهدسته بر اساسچه  اگر ؛انگیزی در يک سطح قرار ندارندلحاظ خیال

ند. از اهقرار نگرفت ،ی هماساده و آينهتلفیقی  ترين رده يعنی شبکۀخته، در پايینآمی
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ال گیزی بااندو شبکه به ترتیب از میزان خیال های آمیختگی مفاهیم،میان شبکه

 ای.حوزه دو و شبکۀمفهومی  يا همان استعارةای حوزه تک خوردار است؛ شبکۀبر

د  به وشهايی که از آن استنباط میتوجه به برداشت شده  بابرخی از ابیات بررسی     

 ةشده از ديوان عنتربیش از يک الگوی آمیختگی مفاهیم نیاز داشت؛ مانند بیت انتخاب

که با انتخاب واژگان و چنینش آن،  است به ذهن شاعراين امر  بازگشت اد وبن شدّ

سبب ها را آفريند و آمیزش مفاهیم با پديدهرا از يک ترکیب می یدتصاوير متعدّ

ای حوزهآمده در ابیات منتخب منحصر به شبکه تکدستهای معنايی بهشبکه .شودمی

ای در چهار وحوزهد بکۀدر دو حالت با میزان خالقیت متوسط و شمفهومی(  ة)استعار

-آمیختگی مفاهیم ذهنی در شبکهشد. پردازی، حالت، باداشتن بیشترين میزان خیال

های معناشناختی پیشرفته، گواه از ذهن خالق شاعر جاهلی دارد که با مددجستن از 

ای را میان واژگان ايجاد کند. محیط پیرامون خويش توانسته است فضای پويا و تازه

آن در  زشیواژگان و آم دمانیچ ،یشناخت یشناسزبان یهایررسب هيبه پاباتوجه

های مفهومی، اين ،و کاربست آمیزهگذاردیم شينما ۀشاعر را به عرص يیتوانا ب،یتراک

های شناختی را در اشعار جاهلی دريابد دهد تا با نگاهی نو مؤلفهامکان را به خواننده می

 .شده داشته باشدیم مطرحتری از مفاهو به دنبال آن خوانش گسترده
 

 نوشتپی
هايی که با آن زندگی استعاره»مفهومی يا شناختی را در کتاب  استعارة نخستین بار لیکاف و جانسون .1

ها و رفتارهای میالدی مطرح کردند. لیکاف معتقد است مفاهیم ذهنی که انديشه 1980سال « کنیممی

 .(Lakoff & Johnson. 1980. p. 8) دارد خاستگاه استعاری ،گیردآدمی از آن نشأت می
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