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تاريخ دريافت ،1397/01/18 :تاريخ پذيرش1397/08/29:

چکیده
تصويرسازی مفاهیم ذهنی در قالب پديدههای عینی ،به ويژه تجلی مفهوم «مرگ» به صورت ملموس،
در قصايد شاعران دوران جاهلی بسیار به چشم میآيد .از همین رو ،پژوهش حاضر ،هدف خود را برآن
گذاشته است تا با استناد به نظريۀ «چهار الگوی فضای ذهنی» فوکونیه و ترنر ،برای پاسخگويی به اين
پرسش چگونگی تصويرسازی و آفرينش آمیزههای مفهومی «مرگ» در دوران جاهلی ،به بررسی و

تحلیل ابیات مرتبط با اين موضوع نزد شعرای اين عصر (عنرتة بن شداد ،زهری بن أيبسلمی ،أمیة بن أيب-
الصلت و أبو ذؤیب هذيل) بپردازد و طبق اصول نظريۀ معناشناسی شناختی مذکور ،میزان
ّ

خیالبرانگیزی آنها را از نظر زبانشناسی ،مورد ارزيابی قرار دهد .نتائج به دست آمده بیانگر آن است که
برخی مفاهیم آفريدهشده در ابیات ،به يک الگوی آمیختگی ،محدود نمیشود؛ بلکه نیازمند الگوهای
آمیزشی بیشتری است .اين امر به ذهن شاعر بازمیگردد که با انتخاب واژگان و چنینش آن ،تصاوير
متعّددی را از يک ترکیب میآفريند و آمیزه مفهومیِ نوينی را سبب میشود .شبکههای معنايی بهدست
آمده در ابیات منتخب منحصر به شبکه تکحوزهای (استعاره مفهومی) در دو حالت با میزان خالقیت
متوسط و شبکه دوحوزهای در چهار حالت ،باداشتن بیشترين میزان خیالپردازی ،شد .آمیختگی مفاهیم
ذهنی در شبکههای معناشناختی پیشرفته ،گواه از ذهن خالق شاعر جاهلی دارد که با مددجستن از
محیط پیرامون خويش توانسته است فضای پويا و تازهای را میان واژگان ايجاد کند .باتوجهبه پايه
بررسیهای زبانشناسی شناختی ،چیدمان واژگان و آمیزش آن در تراکیب ،توانايی شاعر را به عرصۀ
نمايش میگذارد،و کاربست آمیزههای مفهومی ،اين امکان را به خواننده میدهد تا با نگاهی نو مؤلفه-
های شناختی را در اشعار جاهلی دريابد و به دنبال آن خوانش گستردهتری از مفاهیم مطرحشده داشته
باشد.
واژههای کلیدی :نقد ادبی ،زبانشناسی شناختی ،فضای ذهنی ،فوکونیه ،ترنر ،تحلیل شعر جاهلی.
* .رايانامۀ نويسندة مسئولhajiqasemi@fgn.ui.ac.ir :
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 .1مقدّمه
ی شناختی» شاخهای نو از دانش زبانشناسی است که در بازة زمانی 1970
«زبانشناس ِ
تا  1980میالدی به عرصۀ ظهور رسید .اين مکتب زبانی ،از مباحث علوم شناختی که به
ذهن انسان میپردازد و روانشناسی گشتالتی که نقطۀ مرکزی آن ادراکِ نتیجۀ تعامل
درونداد محیطی و پردازش ذهنی میباشد ،سرچشمه گرفتهاست (Evans & Green.
)2006: 3؛ و با علوم ديگری چون عصبشناسی ،هوش مصنوعی ،فلسفه و نقد ادبی در
ارتباط است .لذا ،يکی از مهمترين مکاتب دانش زبانشناسی بهشمار میرود.
داشتن چنین تعامل گستردهای با ديگر علوم ،سبب شده است تا قابلیت
انعطافپذيری به خود بگیرد و رابطۀ زبان انسان را با شناخت وی از جهان پیرامون
بررسی و تحلیل نمايد؛ چراکه «زبان ،الگوهای انديشه و ويژگیهای ذهن انسان را
منعکس میکند» ) (Croft& Cruse. 2004: 2و از زاويۀ نگاه زبانشناسیشناختی
«زبان يک قوه ذهنی غیر حوزهای و وابسته به ديگر قوای ذهنی است» .(Langacker.
.)1987: 6

«شناخت» انسان ،از اصلیترين اصول زبانشناسیشناختی بهحساب میآيد و بر
اساس آن ،معنا و مفهوم زبانی درک و دريافت میشود« .زبانشناسیشناختی ،رويکردی
است که به زبان بهعنوان وسیلهای برای کشف ساختار نظا ِم شناختی انسان مینگرد»
(گلفام و يوسفیراد.)59 :1381 ،

در اين مقاله ،برآنیم مفهوم «مرگ» را در اشعار شعرای برگزيده از دوران جاهلی
(عنرتة ،زهری بن أبیسلمی ،أمیة بن أيبالصلت و أبو ذؤیب هذيل) ،براساس نقش «شناخت» و نظريۀ
آمیختگی فضاهای ذهنی فوکونیه و ترنر مورد بررسی و کاوش قرار دهیم.
پژوهش پیشرو ،آهنگ آن دارد به پرسشهای ذيل پاسخ دهد:
 .1چگونگی عملکرد شاعران عصر جاهلی (عنترة بن شدّاد ،زهیر بن أبیسلمی ،أمیة بن
أبی الصّلت و أبو ذؤيب هذلی) درتصويرسازی و آفرينش آمیزههای مفهومی «مرگ».
 .2کدام يک از الگوهای آمیزشی ،نقش پررنگتری در تصويرسازی مفهوم «مرگ» در
ابیات منتخب دارد؟
 .3شبکههای آمیختگی به چه میزان در خیالانگیزی تصاوير ايفاگر هستند؟
 .4کاربست «الگوهای فضای ذهنی» تا چه میزان در خوانشپذيری اشعار جاهلی اثرگذار
است؟
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از جمله پژوهشهای انجامشده درخصوص مفهوم مرگ در اشعار عربی بهطور کلی و
در اشعار جاهلی بهطور خاص میتوان به موارد ذيل اشاره کرد:
الف« :مرگ و زندگی در شعر شاعران عربی» ،لیال قاسمی حاجیآبادی ( ،)1389نوشتار
حاضر بر آن است تا به ديدگاه شاعران عربی از دورة جاهلی تاکنون بپردازد و تصوير اين

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

اما پیرامون تحقیقات صورتگرفته در زمینۀ معناشناسی ،زبانشناسی نوين و بهويژه
نظريۀ آمیختگی فضاهای ذهنی میتوان موارد زير را برشمرد:
الف« :شبکه شعاعیِ معنای «ديدن» در خطبههای نهجالبالغه بر پايه معناشناسی
شناختی قالبی(بررسی موردی فعل رأی با تکیه بر ترجمههای دشتی ،جعفری و شهیدی)» ،نصراهلل
شاملی و فرزانه حاجیقاسمی .در اين پژوهش ،طبق ديدگاه شبکۀ شعاعی ،هر واژه،
دارای يک معنای مرکزیِ محسوس است که برحسب موقعیتش در بافتهای مخلتف
زبانی گفتاری ،معانی حاشیهای جديدِ انتزاعی را بهوجود میآورد .قالبهای معنايی
فعل«ديدن» در خطبههای بررسیشده ،عبارتند از :ديداری ادراکی ،فهمیدن ،پنداشتن،
دانستن ،باورداشتن ،يافتن ،درککردن و تصمیمگرفتن .با اين وجود در ترجمههای
دشتی ،جعفری و شهیدی به اين نکته توجۀ کافی نشده است.
ب«:قالبهای معنايی فعل «رأی» در آيات قرآن کريم و برگردان فارسی بر پايۀ
نظريۀ معناشناسی قالبی چارلز فیلمور» ،توسط فرزانه حاجیقاسمی و نصراهلل شاملی
بررسی شده است .در اين پژوهش ،قالبهای معنايی فعل «رأی» در نمونههايی از آيات
قرآنی با استناد به نظريۀ فیلمور بررسی ،و نحوة ترجمۀ آنها در شش ترجمۀ معتبر
بازبینی شدهاست .دستاورد بررسی حاکی از آنست که مترجمین در برگردان فارسی فعل
مذکور ،آنچنان که بايسته است ،به بافت گفتاری آيات و تفاوت قالبهای معنايی
ارائهشده برای ديدن در زبان فارسی ،توجه الزم را مبذول نداشتهاند.
ج« :روايتشناسی شناختی (کاربست نظريۀ آمیختگی مفهومی بر قصههای عامیانۀ ايرانی)»،
برکت ،بهزاد وهمکاران.
« .2شناخت» و نقش آن در حوزة معنایی
واژگان باقرارگرفتن در کنار يکديگر در ساختار جمالت متعدّد ،حوزههای معنايی و
ی
مفهومی گوناگونی را به وجود میآورند .اين حوزههای معنايی و مفهومی از فضای ذهن ِ
انسان نشأتگرفته و با يکديگر در ارتباطند .ازهمینرو ،دريافت مفهوم جمالت صرفاً
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محدود به معنای قاموسی واژگان نمیشود؛ بلکه بايد متناسب با پیوندشان با هم ،در يک
ترکیب همنشین ،درک شوند.
در همین راستا ،مخاطب بايد به فضاهای ذهنی شکلگرفته در اثر تجارب عینی و
ملموس کسبشده ،رجوع کند و بر پايۀ آنها حوزة معنايی و مفهومی جمالت را دريابد
(راسخمهند.)121 :1393 ،

ی آدمی ،پايۀ مفهومسازی و قراردادن مفاهیم انتزاعی در
در حقیقت ،ساختار ذهن ِ
قالب و ترکیب های مفهومی ملموس و محسوس است .اين ساختارهای ذهنی که پیِ آنها
بر شناخت ،ريخته شده است؛ «فضاهای ذهنی» نامیده میشوند.
ی شناختی ،اهمیت قوای شناختی انسان در بافت زبانی
با رویکارآمدن زبانشناس ِ
گفتاری بیش از پیش هويدا گشت .در اين مسیر ،نظريهپردازان بسیاری عرضۀ اندام
کردند .فوکونیه ( )Faucconierو ترنر ( )Turnerاز جمله کسانی بودند که سنگ بنایِ
ديدگاه خويش را بر ذهن ،فضاهای ذهنی و تلفیق آنها گذاشتهاند.
ت زبانیای
هر دو نظريه پرداز ،بر اين باور بودند که معنای اصلی واژگان را بايد از باف ِ
که در آن بهکار رفتهاست ،برداشتکرد .ازهمینرو ،فرآيندهای شناختی ،در درک مفهوم
عبارات و جمالت نقش مؤثری دارند .اگرچه ممکن است معنای برداشتشده ،با جهان
واقعی هماهنگی نداشته باشد؛ اما منطبق با ادراکات حسیّ و واقعی است «تالش برای
سر و ساماندادن به مطالعۀ زبان و ادبیات در مقام موضوعاتی که از شناخت انسان
نشأتمیگیرند ،راست نماترين مسیری است که میتوان برای احیای جايگاه اصلی و
طبیعی زبان به عنوان فعالیتی فرهنگی و ذهنی دنبال کرد» (.)Turner. 1991: 24
بر همین اصل ،گوينده يا نويسنده میتواند با آفريدن فضاهای ذهنی گوناگون و
متعدّد ،واژگان را در ترکیب همنشینی بهگونهای بنشاند که گويای انديشه و مفاهیم
ذهنی باشد« .پیوستگی مفاهیم يا آمیختگی ،اساس فرآيند ذهنی است که با هدف ارائۀ
شبکههای تلفیق مفهومی ،بر آراستن مفاهیم عمل میکند» ( .)Turner. 2008: 1به دنبال
اين روند ،مفاهیم انتزاعی در بافتی کامالً ملموس و محسوس به مخاطب القا میشود .در
اين راستا فوکونیه و ترنر ( )1994شکل جديدی از فضاهای ذهنی را تحت عنوان
«آمیختگی مفهومی با الگوی چهار فضايی» مطرح کردند .با اين باور که «آمیختگی
فرآيندی پوياست که در حین انديشیدن ،سخنگفتن و گوشسپردن ،فعال میشود» و
توانايی خیالپردازی ،اساسیترين چرخۀ فرآيند آمیختگی و تلفیق مفهومی بهشمار
میرود (برکت و همکاران.)14 :1391 ،
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به بیان ديگر« ،آمیزة مفهومی ،يک فرآيند عمومیِ شناختی است که بر روی مسئلۀ
برابری (تساوی) ،با همترازی ،بازگشت ،قالبسازی ذهنی ،رستهبندی و قاببندی انجام
میگیرد .آمیختگی مفهومی ،مفاهیم و اهداف شناختی متنوعی را بهکار میگیرد و نیز
به هنگام انديشیدن ،پويا ،انعطافپذير و کنشگر است» ( Faucconier & Turner. 1998:
.)133

 .3نظریة الگوی چهار فضایی
فرآيند ذهنیِ تلفیق مفهومی ،دارای چهار حوزة اصلیِ دو درونداد ( ،)Inputفضای عام
( )Generic Spaceو فضای آمیزة مفهومی ( )Conceptual Blending Spaceاست که طی
سه مرحلۀ ترکیب ( ،)compositionتکمیل ( )completionو توضیح ( ،)elaborationصورت
میگیرد .در اين رويۀ ذهنی ،درونداد  1مفهوم انتزاعی يا همان انديشه و درونداد 2
مفهوم ملموس و محسوس ،در برابر يکديگر قرار میگیرند تا نقاط تشابهشان در فضای
عام گرد هم آيند؛ سپس با ترکیبشدن نقاط تشابه و تفاوت در حوزة آمیزة مفهومی،
حوزة معنايی جديدی به نام «ساختار معنايی نوپا» ()Emergent Meaning Structure
آفريده میشود که ممکن است با واقعیتهای دنیای بیرونی مطابقتی نداشته باشد،
ازهمینرو ،فوکونیه و ترنر ،بر اين باورند که فضای آمیزة مفهومی ،مشابه فضای
دروندادها نیست و از آنها کپیبرداری نشدهاست (همان.)144 :
هر يک از دو حوزة فضايی درونداد ،دارای سازمانی مستقل هستند که «اطالعات
خود را از دانش دائرةالمعارفی بهدست میآورند؛ يعنی دانشی که با توجه به تجارب
زيسته در ذهن ما ذخیره شدهاند» ،در برابر يکديگر قرار میگیرند (اردبیلی.)31 :1394 ،

( )Fauconner. 1998: 143الگوی فضای ذهنی
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ذهن انسان به هنگام انديشیدن و سخنگفتن ،در حال ذخیرة فضاهايی است که
واحدهای زبانی بهعنوان فضاسازها ،آنها را میآفرينند .فضاهای ساختهشده به دو گونه
هستند؛ يکی فضاهای جديد و ساختارهای معنايی نوپا و ديگری فضاهای ذهنی قديم و
کهنه که دوباره زنده میشوند و «به طور متناوب به فضاهای ساختهشده پیشین
معطوف» میشوند (حسامپور و سینايی نوبندگانی.)27 :1394 ،
 .1-3مراحل فرآیند آمیختگی مفهومی

الف :مرحلة ترکیب :نخستین مرحله جهت ورود به تلفیق مفاهیم ،ترکیبکردن عناصر
هر دو درونداد با يکديگر است تا شرايط الزم برای شروع آمیزة مفهومی فراهم گردد.
«نقش ترکیب ،نشاندادن مؤلفههايی است که در هر کدام از دروندادها بهتنهايی وجود
ندارد» (راسخمهند.)130 :1393 ،
يکی از راههای ترکیب عناصر دروندادها در فضای آمیختگی ،اتصال هستهای است.
«در مثال راهب ،دو روز در دروندادها ،در يک روز ،در آمیختگی به يکديگر متصل می-
شوند؛ اما دو راهب ،با موجوديت مستقل و مجزا از يکديگر در فضای آمیزه آمدهاند»
( .)Faucconier & Turner. 1998: 144ب :مرحلة تکمیل :اين مرحله ،کاملکنندة
مرحلۀ قبلی است که بر پايۀ طرحوارههای ذهنی ( )Schemas Imageيا همان فضاهای
ذهنی ،مسیر تلفیق مفهومی را طی میکند .ج :مرحلة توضیح :آخرين مرحلۀ فرآيند
آمیختگی ،مرحلۀ توضیح است که با در نظر داشتن ويژگیهای مشترک درونداد  1و ،2
ی فضای آمیزة مفهومی را شرح میدهد.
ساختار معناي ِ
 .2-3انواع شبکههای تلفیقی مفهومی ()Conceptual Integration Networks

الف:شبکة ساده ( :)Simplex networkدر شبکۀ تلفیقی ساده ،دروندادی با محور ارزش-
ها و درونداد ديگری از نقشها در برابر يکديگر واقع میشوند .فضای آمیخته ،ترکیبی از
ارزشها و نقشهاست ) .(Turner. 2008: 3ب :شبکة آینهای ( :)Mirror networkزمانی
ی
که دروندادها با قالبی يکسان و مشابه در مقابل همديگر ظاهر میشوند ،آمیزة مفهوم ِ
بهدستآمده ،شبکۀ تلفیق مفهومی آينهای را میآفريند (همان) .ج :شبکة تکحوزهای
( :)Single-scope networkدر اين شبکۀ تلفیقی ،دروندادها با قالبی متفاوت و مستقل از
يکديگر ،در برابر هم قرار میگیرند و در فضای آمیخته تنها يکی از دروندادها حضور
دارد (همان) .به بیانی ديگر ،شبکۀ يکحوزهای همان نگاشت مبدأ به مقصد در استعارة
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مفهومی (استعاره شناختی )1است که در الگوی فضاهای ذهنی ،حوزة مبدأ ،قالب آمیزة
مفهومی و حوزة مقصد ،ويژگیهای فضای آمیخته ،میباشد (حسامپور و سینايی نوبندگانی،
 .)29 :1394د :شبکة دوحوزهای ( :)Double-scope networkدر شبکۀ تلفیق مفهومی
ال مجزا و مستقل از يکديگر دارند بهطوری که
دوحوزهای ،دروندادها ،قالب و فضای کام ً
میان آنها نقطۀ اشتراکی وجود ندارد؛ اما در فضای آمیختهشده ،ويژگیهايی از هر دو
حضور دارد؛ با اين حال «آمیختگی دوحوزهای ،پیشرفتهترين صورتِ پیوستگی مفهومی
است» (.)Turner. 2008: 2
همین عدم سنخیّت دروندادها با يکديگر و ترکیبشان در يک فضای ذهنی ،از
چنان اهم ّی تی در شناخت و درک امور انتزاعی برخوردار است که اين نوع از شبکههای
تلفیق مفهومی ،با مباحث فلسفی و انديشۀ انسان ،پیوند ناگسستنی دارد (همان)« .غالباً،
نه همیشه ،فضای دروندادهای شبکه تلفیقی دوحوزهای ،ناهماهنگ (ناسازگار) هستند»
(همان).

حال ،با در نظر داشتن فضاهای آمیخته از مرگ و موجودات مادی و حاالتی که
خاص آنان است ،که در اشعار جاهلی ديده شده است؛ برآن شديم تا میزان خیالانگیزی
اين فضاها را بر اساس شناخت و ذهن بسنجیم.
 .4فضای ذهنی «مرگ» در نمونههایی از شعر جاهلی
اين مفهومِ مهم و مؤثر در زندگی مادی ،به چه صورتی در ذهن آدمی نقش بسته است؟
و چگونه آن را در قالب واژگان و جمالت میريزد تا احساسش را نسبت بدان بیان کند؟
همیشه برای وی اين سؤال مطرح بوده که حقیقت مرگ چیست؟ چه حالتی را در
انسان ايجاد میکند؟ مرگ مانند چه چیزی است؟ ازهمین رو ،زمانی که برای يکی از
نزديکان انسان يا کسانی که دوستشان دارد اتفاق میافتد ،سر به ناله و شِکوه میگذارد
و مرگ و درد ناشی از آن را برای خويش يا ديگران بهگونههای متفاوت بهتصوير
میکشد .از میان شعراء و ادباء ،مرثیهسرايان بیش از ديگران به بیان مفهوم مرگ و
عینیسازی آن پرداختهاند .اينان در اين روند ،با استمداد از تجاربی که از دنیای مادی
پیرامون خود بهدست آوردهاند ،مفهوم انتزاعی از دنیا رفتن را عینیت بخشیدهاند.
«تصويری که شاعران عصر جاهلی از مرگ به دست آوردهاند تصويری است واقعی.
شاعر جاهلی سعی دارد تا برای مأنوس جلوهدادن آن از تصاويری حسی بهره جويد»
(قاسمی حاجیآبادی ،)100 :1390 ،بهطوری که در دورة جاهلی شعر مرگ (شعر الموت) يکی
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از انواع شعر بهشمار می رفت .اساس واژگانی که گويای احساس شاعران نسبت به مرگ
بود ،حسّ مادی و حتمیت آن بود؛ نه بر پايۀ انديشه (الشوری.)106 :1995 ،
در اين مقاله ،نمونههايی از آمیزش مفهوم ذهنی را از برخی از ابیات اشعار شعرای

دوره جاهلی (عنرتة بن الشداد ،زهری ابن أبوسلمی ،أمیة بن أيب الصلت ،أبوذؤیب اهلذيل)
برگزيديم تا براساس نظريۀ الگوی چهار فضايی فوکونیه و ترنر بررسی و تحلیل کنیم.
ِ
وض َّ
حر طخ ِام
یخ فِی خَب ِر املخناای
الش ُ
« خَيُ ُ
خویخرج ُع ساملاً خوالبخ ُ
ویل خقى حت خفهُ قخبل ِ
الف ِ
طام»
وت ِطفالً ِِف ُم ُهود
خَیِت املخ ُ
خ
خخ
خ
(عنترة)75 :1983 ،

(شخص فرتوت در دريای مردن فرو میرود ـ تمام شرايط برای فوتش فراهم است ـ /و سالم باز
میگردد درحالیکه دريا [ی مرگ] متالطم و خروشان است .دراين صورت ،مرگ به سراغ کودک
آرامیده در مهد میآيد /و پیش از آنکه از شیر گرفته شود ،او را باخود میبرد).

باتوجهبه گزينش و چینش واژگان در دو بیت باال ،تعريفی که از مرگ میتوان
بهدست آورد ،آنست که بدون ايجاد هرگونه محدوديتی در کار خود ،به سراغ انسان
میرود .گاه ممکن است شخص فرتوت و ناتوانی را کنار بگذارد و به سمت نوزاد در مهد
آرامیده برود و پیش از آنکه تجربۀ زيستن بر زمین را تجربه کند ،مرگ را بهنظاره
نشیند.
مفهوم مرگ در بیت نخست ،دريای مواجی تصور شده است که فرد کهنسال در آن
ال فراهم است؛ اما مرگ او را
دستوپا می زند و شرايط قطع ارتباط با حیات برايش کام ً
در خود فرونمیبرد .در بیت دوم ،مرگ ،به مانند شخصی درآمده است که بیدرنگ و
ن و شرايط ،به سمت کودک خفته در گهواره قدم برمیدارد.
بدون درنظرگرفتن س ّ
دو تصوير ارائهشده از مرگ ،با دو ماهیت متفاوت ،در دوبیت پیدرپی از يک قصیده،
نشان از پويايی ذهن شاعر در آفرينش دو پیکره ،از دو جنس کامالً مختلف برای مفهوم

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

بیت دوم و چیدمان اين واژگان در کنار يکديگر ،دو ماهیت متفاوت را به ذهن متبادر
میکند؛ لذا ،دو الگوی آمیختگی مفاهیم میتوان ترسیم نمود.
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همانطور که به نقش گزينش و چینش واژگان در آفريدن تصاوير نو از يک مفهوم
اشاره شد ،انتخاب واژة «خیوض» با دو معنای نزديک به هم؛ يکی سرعت و ديگری
سرازيرشدن مايعات با حالت مايع و سیالبودن آب به شکل تجمعی (دريا) بسیار
هماهنگی دارد .البته در بیت شعر ،از واژة «املناای» که جمع «املنیة» بهمعنای مرگ
استفاده شده است .اين استعمال صیغۀ جمع میتواند گويای حضور فراگیر و احاطۀ
شمول پديدة مرگ باشد که در اين حالت با وضعیت فرد کهنسال فرورفته در آب دريا
تناسب دارد.
در تصويرسازی بیت نخست از قصیدة عنترة ،باالترين سطح از آمیختگی فضاهای
ذهنی يعنی شبکۀ دوحوزهای ديده میشود و اين نکته مربوط به توانايی شاعر در ترکیب
و آمیزش واژگانی است.
در اين شبکۀ تلفیقی ،اگرچه دروندادها از يک جنس و قالب نیستند؛ اما وجه
اشتراکی دارند که در فضای عمومی قرار گرفته و از تفاوتهايشان ترکیب ذهنی عینی
آفريده شده است .بنابراين ،آن را شبکۀ تلفیقی يکحوزهای يا استعارة مفهومی میتوان
نام گذاشت .شبکۀ يکحوزهای باوجودِ داشتن خیالانگیزی باال نسبت به شبکۀ تلفیقی
ساده و آينهای ،در مقايسۀ با شبکۀ تلفیقی دوحوزهای ،در ردة پايین قرار میگیرد.
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همانطور که مالحظه میشود ،مفهوم ذهنی «مرگ» و مفهوم عینی «انسان» ،بدون
داشتن وجه اشتراکی در اين شبکۀ تلفیقی ،در مقابل يکديگر قرار گرفتهاند و شبکۀ
دوحوزهای را بهوجود آوردهاند .بدين معنا که شاعر ،از آمیختن دو حوزة ذهنی و عینی،
حوزة نويی را که زايیدة آمیزش ذهن و عین است ،آفريده است .اين حوزة ذهنی عینی
ترکیبی را دست داده است که نه خیال کامل است نه واقعیت محض .از همینرو،
پیشرفتهترين شبکۀ تلفیقی فضاهای ذهنی به شمار میرود.
ط خعشواء من تُ ِ
صب
أیت املناای خخب خ
« خر ُ
خخ

أسباب
اب
املناای یخنلنخهُ
خ
خومن خه خ
خ

ُُتتهُ و خمن ُُتطئ یُ خع َّمر فخیه ِرِم
وإن یخر خق أسباب َّ ِ ِ
سلَّ ِم»
السماء ب ُ
(زهیر 111 :1988 ،ـ .)110

(حالتهای مرگ را ديدم که بیمحابا و ناآگاهانه به هرکس برخورد کند ،او را از میان برمیدارد و به
هرآنکه اصابت نکرد ،رها میسازد تا به حیات ادامه دهد و به زمان پیری رسد .کسی که از شرايط منتهی
به مرگ فرار کند ،در نهايت مرگ او را درمیيابد ،هرچند که از نردبان به سوی آسمان باال رود ـ به
دورترين نقطه در کرة خاکی دسترسی يابدـ).

در اين بیت از زهیر ،مرگ بسان انسانی است که بدون فکر و تأمّل ،اقدام به کاری
میکند ،يا انسان نابینايی که قادر به دانستن شرايط نیست .از همینرو ،مرگ آدمی را
چه جوانسال و چه کهنسال در میيابد بیآنکه شرايط آنان را بسنجد .هرچند انسان
قدرت نفوذ به آسمان را داشته باشد و بتواند در دورترين نقطهای که بشود اختیار کرد،
مأوی گزيند ،مرگ او را خواهد يافت .الگويی که برای اين بیت میتوان رسم کرد همانند
الگوی آمیختگی بیت قبلی است.
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همانطور که مالحظه میشود ،مفهوم ذهنی «مرگ» و مفهوم عینی «انسان» ،بدون
داشتن وجه اشتراکی در اين شبکۀ تلفیقی ،در مقابل يکديگر قرار گرفتهاند و شبکۀ
دوحوزهای را بهوجود آوردهاند .بدين معنا که شاعر ،از آمیختن دو حوزة ذهنی و عینی،
حوزة نوينی را که زايیدة آمیزش ذهن و عین است ،آفريده است .اين حوزة ذهنی
ل کامل است و نه واقعیت محض .از
عینی ،ترکیبی را دست داده است که نه خیا ِ
همینرو ،پیشرفتهترين شبکۀ تلفیقی فضاهای ذهنی بهشمار میرود.
لِلم ِ
وت خكأس خو ال خمرءُ ذائُِقها
«إن خل يخُت خعبطخةً يخُت خه خرماً
خ
وت ِ
س ِف ال ِ
ما خرغبخةُ النَّف ِ
الح ُقها»
یاة خو إن
عا خشت طخویالً فخال خم ُ
الصلت)32 :1998 ،
(أمیة بن أيب ّ

«اگر به جوانی نمیرد ،به پیری اين دنیا را ترک خواهد کرد؛ زيرا مرگ جامی است
که انسان ،قطعا نوشندة آن خواهد بود .تمايل نفس به زيستن [طوالنی] معنايی ندارد؛
چراکه هرچند به مدت مديدی زندگی کند ،در پايان ،مرگ به طور حتم سراغش خواهد
آمد».
در بیت فوق« ،کأس» مجاز از نوشیدنی يا شراب است و شخصی که مرگ به سراغ
وی میآيد همچون فردی است که جامی در دست دارد و محتويات درونش را مینوشد
و بدين طريق آن را از راه دهان وارد بدن خود میکند .ازآنجا که محتويات داخل لیوان،
مايع است و ماهیّت سیّال دارد ،بهسرعت سراسر بدن را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
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شايد بتوان مراد از جام در دست فرد ،را شرايطی دانست که مرگ را بههمراه دارد،
همانگونه که فرد با بدنۀ جام ،بیواسطه تماس دارد ،شرايط حاکم بر زندگی فرد نیز وی
را در وضعیتی قرار میدهد تا به دست و به خواست خود ،جام مرگ را سرکشد.
شاعر در بیت دوم ،عدم عالقه به ادامۀ زندگی را مطرح میکند و مرگ را سرانجام و
ی زندگی ،هرچند طوالنی ،میداند .لذا ،جام نماد ناامیدی از زندگی و
پايان حتم ِ
نوشیدنیِ داخل لیوان ،نمادِ مرگ است.
باتوجهبه صنعت ادبی مجاز که در واژة «کأس» وجود دارد ،دو الگوی چهار فضايی را
رسم خواهیم نمود.

در اين شبکۀ تلفیقی ،اگرچه دروندادها از يک جنس و قالب نیستند؛ اما وجه
اشتراکی دارند که در فضای عمومی قرار گرفته و از تفاوتهايشان ترکیب ذهنی عینی
آفريده شده است .بنابراين ،آن را «شبکۀ تلفیقی تکحوزهای» يا «استعارة مفهومی»
میتوان نام نهاد .شبکۀ تکحوزهای با وجودِ داشتن خیالانگیزی باال نسبت به شبکۀ
تلفیقی ساده و آينه ای ،در مقايسۀ با شبکۀ تلفیقی دوحوزهای ،در ردة پايین قرار
میگیرد.
در اينجا میتوان به يکی از داليل ضعف ابتکار در اشعار جاهلی اشاره کرد:
«در مورد معانی ،شاعر جاهلی سهلترين آن را میگیرد ،يعنی آنچه به دست
آوردنش در محیط میسر باشد .او برای يافتن معانی عمیق خود را به رنج نمیافکند .در
انديشهاش و نیز در زندگیاش ،سطحی است ...و همین امر او را از رؤياهای شعری دور
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داشته است  .بنابراين شاعر جاهلی شعرش از حیث الهام و ابتکار ضعیف است» (فاخوری،
.)43 :1389

اگر واژة «کأس» را در بیت مذکور ،مجاز از مايع درونش بگیريم ،مرگ با مايع
(نوشیدنی) با وجودِ نداشتن وجه اشتراک بهعنوان فضای عمومی در هم میآمیزد و
نوشیدنی مرگ را در يک شبکۀ دو حوزهای با بیشترين بهره از شناخت و قوة ذهن،
میآفريند.
در نمونهای ديگر ،ابوذؤيب هذلی ،مرگ را همچون حیوان درندهای میداند که هنگام
فرارسیدن آن هیچ حرز و دعايی سودمند نخواهد بود.
فارها
« خوإ خذا ال خمنیخةُ أخن خ
شبخت أخظ خ

یمة التخن خف ُع»
أخل خفی خ
ت ُك َّل خُت خ

(اهلذيل)57 :1400 ،
(زمانی که مرگ چنگالش را [در جسم موجود زنده] فرو برد ،هیچ حرزی را نافع نمیيابی).

در اين بیت ،مرگ ،همانند حیوان درندهای به تصوير کشیده شده است که با
فروبردن پنجههای تیز و برّانش ،شکار خود را از حیات که سبب چابکی و نهايتاً گريختن
او میشود ،ساقط میکند تا بتواند به راحتی طعمه را بخورد؛ بهگونهای که يا اثری از آن
باقی نماند يا استخوانهای آن نشان از وجودش باشد.
اين فضای ذهنی را ،شبکۀ تکحوزهای يا استعارة مفهومی میتوان نام گذاشت،
بدين معنی که شاعر وجه اشتراکی (نابودکنندة ظاهر فیزيکی ،گیرندة عالئم حیاتی ،قطعکنندة
ارتباط با دنیای زندگان) میان درونداد ذهنی و درونداد مادی يافته است .شبکه
تکحوزهای با وجودِ داشتن خیالانگیزیِ باال نسبت به شبکۀ تلفیقی ساده و آينهای ،در
مقايسه با شبکۀ تلفیقی دوحوزهای ،در ردة پايین قرار میگیرد.
 .5نتیجه
باتوجه به بررسی صورتگرفته بر اساس نظريۀ فوکونیه و ترنر ،مبنی بر آمیختگی
مفهومی با الگوی چهار فضايی ،شاعران برگزيدة دورة جاهلی ،با پیوند مفهوم انتزاعی
مرگ با پديدههای فیزيکی محیط زندگیشان ،تصوير قابل درکی را در قالب آمیزش
مفاهیم ارائه دادهاند؛ اما آمیختگی مفاهیم آفريدهشده که در اين مقاله بررسی شد از
لحاظ خیالانگیزی در يک سطح قرار ندارند؛ اگر چه بر اساس دستهبندی شبکه فضاهای
آمیخته ،در پايینترين رده يعنی شبکۀ تلفیقی ساده و آينهای هم ،قرار نگرفتهاند .از
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میان شبکههای آمیختگی مفاهیم ،دو شبکه به ترتیب از میزان خیالانگیزی باال
برخوردار است؛ شبکۀ تک حوزهای يا همان استعارة مفهومی و شبکۀ دو حوزهای.
برخی از ابیات بررسیشده با توجه به برداشتهايی که از آن استنباط میشود به
بیش از يک الگوی آمیختگی مفاهیم نیاز داشت؛ مانند بیت انتخابشده از ديوان عنترة
بن شدّاد و بازگشت اين امر به ذهن شاعر است که با انتخاب واژگان و چنینش آن،
تصاوير متعدّدی را از يک ترکیب میآفريند و آمیزش مفاهیم با پديدهها را سبب
میشود .شبکههای معنايی بهدستآمده در ابیات منتخب منحصر به شبکه تکحوزهای
(استعارة مفهومی) در دو حالت با میزان خالقیت متوسط و شبکۀ دوحوزهای در چهار
حالت ،باداشتن بیشترين میزان خیالپردازی ،شد .آمیختگی مفاهیم ذهنی در شبکه-
های معناشناختی پیشرفته ،گواه از ذهن خالق شاعر جاهلی دارد که با مددجستن از
محیط پیرامون خويش توانسته است فضای پويا و تازهای را میان واژگان ايجاد کند.
باتوجهبه پايه بررسیهای زبانشناسی شناختی ،چیدمان واژگان و آمیزش آن در
تراکیب ،توانايی شاعر را به عرصۀ نمايش میگذارد،و کاربست آمیزههای مفهومی ،اين
امکان را به خواننده میدهد تا با نگاهی نو مؤلفههای شناختی را در اشعار جاهلی دريابد
و به دنبال آن خوانش گستردهتری از مفاهیم مطرحشده داشته باشد.
پینوشت
 .1نخستین بار لیکاف و جانسون استعارة مفهومی يا شناختی را در کتاب «استعارههايی که با آن زندگی
میکنیم» سال  1980میالدی مطرح کردند .لیکاف معتقد است مفاهیم ذهنی که انديشهها و رفتارهای
آدمی از آن نشأت میگیرد ،خاستگاه استعاری دارد (.)Lakoff & Johnson. 1980. p. 8
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