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  چكيده

 كه بر زبان متون ادبي و نوع چيدمان دهد ارائه ميادبيات ة بار دراي شعرشناسي شناختي نظريهة نظري

 شناختي ازجمله استدالل قياسي  شناسي  زبان بر شگردهاي، است و همچنين مبتنيواحدهاي زباني

 متن داراي سه سطح نگاشت  هر،)2000(چوب نظري مارگريت فريمن چار اساس  بر.استاستوار 

. شود دريافت شباهت ميان اشياء بررسي ميدر سطح اول، . ام استاي و نگاشت نظ ويژگي، نگاشت رابطه

ة واسط  و در سطح سوم، تشخيص الگوهاي موجود بهشود  واكاوي ميدر سطح دوم، روابط ميان اشياء

  . كند تر ايجاد مي روابط ميان اشياء كه امكان تعميم را براي ساختار بسيار انتزاعي

اين . پردازيم ين نظريه، به بررسي شعري از احمد شاملو ميدر اين پژوهش، براي بررسي عملكرد ا

يك ة مثاب تواند به شعرشناسي شناختي چگونه مية  نظري:مقاله درصدد يافتن پاسخ اين پرسش است

اي   اين است كه هر نظريهمقالهة فرضي ادبي مناسب براي تحليل سازمند و خوانش اثر عمل كند؟ة نظري

 شناختي ابزارشعرشناسي اي مناسب تلقي شود و  نظريهة مثاب  كه بهبايد داراي هفت معيار باشد

هاي عمومي  مهارتكند و   براي ايجاد تمايز ميان كاركرد زباني و كاركرد شعري فراهم مييقدرتمند

هاي اين نظريه هستند كه  دهند، از پايه  براي توليد و تفسير استعاره تشكيل مي شناختي را نگاشت كه توانايي

 شعرشناسي شناختي  كاربرد، همچنين.نقد ادبي سنتي را روشن كنندهاي  ها و محدوديت انند بينشتو مي

 نشان دادن چگونگي تفاوت ميان ،هدف اصلي پژوهش. تواند سبك ادبي را مشخص و ارزيابي كند مي

، با يمند هر شعر ست و اينكه چگونه خوانش نظام با زبان روزمره يا ديگر ژانرهازبان و ساختار شعر

  .دهد ، رخ مي»نگاشت نظام«توجه به 

  

  . جهان متن، استعاره  نگاشت، استدالل قياسي، شعر حكايت، شاملو،شناختي،شعرشناسي : هاي كليدي واژه
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  مقدمه. 1
ة تحقيقات تالمي در زمين. شناسي شناختي رويكردهاي مختلفي وجود دارد در زبان

آيند و اثر النگاكر به نام  ر ميشما محور به گرا هايي درون تحليل) 2000(شناسي شناختي  زبان
اما يكي از . شناسي شناختي است زبانة دستور در زمينة ، نظري)1987 (دستور شناختي

آن را مطرح كردند ) 2002(است كه فوكونيه و ترنر ) ادغام(ها، انضمام مفهومي  اثرگذارترين نظريه
شناختي راه  ر توليدات زيباييتحليل شناختي آثار ادبي و ديگ.  است مطالعات ادبيو برخاسته از

 در حال گسترش علوم شناختي براي درك خالقيت انسان و جديدي را به سمت يكي شدن دانشِ
 الگوهاي ديداري و ها و اين رويكرد برآن است كه بداند چيدمان واژه. كند او باز ميلذت هنري 

انش معنايي و دگرگون كردن زمان با انتقال د توانند ذهن و بدن انسان را هم شنيداري چگونه مي
 آثار ترنر و برخاسته ازشناسي شناختي اخير كه  يكي از رويكردهاي زبان. ادراك فعال كنند

 »شعرشناسي شناختي«پردازد،  ادبيات و شناخت مية  به مطالعطور اختصاصي به و استفوكونيه 
سوي  به كتاب او با نام .كار برد  اين اصطالح را بهم1980بار در سال   براي اول1 ريون تسر.است

 اين رويكرد را كه در هاي خاستگاهطرحي كلي از ) 1992 ( شعرشناسي شناختيةنظري
 دارد،  پايهشناسي شناسي و عصب شناسي گشتالت، فرماليسم روسي، نقد نو، نقد ادبي، زبان روان

لكه به رويكردهاي  ب؛پردازد شناختي ادبيات مية  به مطالعفقط رويكرد ريون تسر نه. دهد ارائه مي
علوم شناختي به . كند نقد ادبي براي متمايز كردن اصطالحات هنري از گفتمان هرروزه كمك مي

 شعرشناسي شناختي به پردازد كه براي شناخت انسان رايج است و ي ميهاي بررسي ويژگي
شود و زبان و فرم شعري و  هايي كه در آن پردازش شناختي انسان محدود مي بررسي روش

هاي تسر در  پژوهشة مارگريت فريمن در ادام. گيرد ها شكل مي مچنين پاسخ خوانندگان به آنه
در اين پژوهش، با استفاده . دهد براي بررسي شعر پيشنهاد ميشعرشناسي شناختي، ابزاري را 

  .پردازيم  اثر احمد شاملو مي»حكايت« به تحليل شعر  فريمن ابزاراز
ادبي  ة نظريةمثاب تواند به شعرشناسي شناختي چگونه مي ة پژوهش اين است كه نظريپرسش

 شناختي را براي توليد و تفسير استعاره  هاي عمومي نگاشت كه توانايي  مهارت. عمل كند مناسب
 نسبت به رويكردهاي شهودي و فاقد عموميت يتر منسجمة توانند نظري دهند، چگونه مي تشكيل مي

هاي نقد ادبي  ها و محدوديت تواند بينش شناختي مية رد استعارنقد سنتي فراهم كنند و چگونه رويك
  . دنمحور را روشن ك  سنتي خواننده

شود كه اين نظريه   مشخص مي شاملودر پاسخ به اين پرسش، با بررسي شعر مورد نظر

 
1 Reuven Tsur 
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رد نظر فريمن را برآورده  چرا كه هفت معيار مو؛تواند باشد ادبي مية مبناي مناسبي براي نظري
 و تفسيرهايي كه از متون   هستند محصول درك ذهن  همچنين از آنجايي كه متون ادبيند؛ك مي

هايي  تواند نشان دهد چه ويژگي اند، اين نظريه مي  در اين بافت ايجاد شدهگيرند يادبي صورت م
گونه   شعري را شاملو، مثالبرايكند و  در يك اثر هست كه آن را از آثار ديگر مؤلفان متمايز مي

 توان تفاوت ژانر شعر را با مكالمات روزمره، داستان، متن  در اين رويكرد مي،همچنين. زند رقم مي
 براي وضوح بخشيدن ي قدرتمندتواند ابزار درنتيجه، اين نظريه مي. روزنامه و غيره مشخص كرد

  . به فرايندهاي استداللي انسان و روشن كردن ساخت و مفهوم متون ادبي ارائه دهد
  

  شناختيعرشناسي ش. 2
هاي  جنبهة  به معناي خالقيت است كه به همpoiesisيوناني ة از ريششعرشناسي  ،در انگليسي

ار و  ازجمله شامل ادراك، شناخت، تخيل، احساس و همچنين ساخت، ساخت؛گردد خالق زبان برمي
ة  به عقيد.شدهاي مختلفي در آن مطرح   و نظريهگرفتشكل م 1990 در نيمة اين رشته. رمزگشايي

مند روابط ميان ساختار  صورت نظام دهد كه به اي ارائه مي تسر، شعرشناسي شناختي نظريه
 فقطدرواقع بر اساس اين رويكرد، متون ادبي . دهد متون ادبي و تأثيرهاي دريافتي را شرح مي

نده را نشان خوانة واسط هاي احساسي دريافتي به  بلكه كيفيت؛ و انتقال فكر نيستندابراي ايجاد معن
سازي سريع  جوي مفهومو اي كه در جست دسته. 1: شمرد او دو نوع خواننده را برمي. دهند مي

شناختي شعر  هاي زيبايي آورند و در هنگام خواندن، كيفيت قطعيت و ابهام را تاب نمي هستند و عدم
سازي  ي كه مفهوما دسته. 2 .دهند  انجام مي2سازي تسريعي  اين دسته مفهوم؛دهند را از دست مي

گرايش سازي تأخيري به امكاناتي  مفهوم. يابند مي هاي هنري را در دهند و لذت  انجام مي3تأخيري
 :Tsur, 2002(دهد  شناسي متن ادبي را شكل مي سازد و زيبايي دارد كه آن را پايان گشوده مي

گيرد و نه  قرار ميشناسي شناختي  سازي تسريعي مورد توجه زبان تسر، مفهومة به عقيد). 279
  .پردازد سازي تأخيري مي شعرشناسي شناختي كه به مفهوم

زبان محصول است و نه متعلق به نظام ساختاري مجزايي درون «شناختي، ة اساس نظري بر
 تجربه  سازي مغز، بلكه متعلق به فرايندهاي شناختي عامي كه ذهن انسان را قادر به مفهوم

 »4يافته درك تجسم«ها را  آن) 1987( جانسون شناساني مانند نفرايندهايي كه زبا ؛»سازد مي
جايگاه ة واسط  بهفقطيافته در متون ادبي  بررسي درك تجسم). Freeman, 2000: 81(نامند  مي
شناسي ريفاتر و غيره كه در   نشانه پذير است و نه رويكردهاي ادبي ازجمله شناختي امكانة نظري

 
2 Rapid conceptualization  
3 Delayed conceptualization  
4 Embodied  
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 در نقدهاي زيرا ؛گيري داللت در ذهن خواننده وجود ندارد لآن، چارچوبي ساختاري براي شك
 شعرشناسي شناختي با تكيه بر فقطپايگاه نظري محكمي ندارد و  خواننده  محوريت نقش ،نوين
محور با چارچوب نظري  تواند يك ديدگاه خواننده هاي ذهن مي سازي يافته و مفهوم تجسم  درك

  .شمار آيد مناسب به
  

  ينگاشت مفهوم. 3
مندي، ساخت و  منظور توصيف و شرح نظام زبان بهة شناسان شناختي به مطالع زبان

نظام زبان تشخيص داده ة واسط پردازند و اينكه چگونه اين كاركردها به كاركردهاي آن مي
در . كند زبان اين است كه زبان الگوهاي فكر را منعكس مية گرچه دليل مهم مطالع. شود مي

ز و ا) Evans & Green, 2006: 5 (»سازي است الگوهاي مفهومة ن، مطالعزباة مطالع«نتيجه، 
الگوهاي ة ، مطالع)Riffaterre, 1999: 149 (»شعر نوعي از كاربرد زبان است« جايي كهآن

  .كند سازي شعر كمك مي الگوهاي مفهومة سازي زبان به مطالع مفهوم
بندي   است و براي فهم چگونگي طبقههاي شناختي انسان كاف، زبان يكي از فعاليتيلة به عقيد

 زبان طبيعي ةبندي ذهن انسان را دربار  طبقهاو بر اين باور است كه بايد. رود كار مي بهمفاهيم 
اي،  انگاره  الگوي پيش:كند بررسي كنيم و چهار نوع الگوي شناختي را براي اين منظور پيشنهاد مي

اي  انگاره الگوي پيش). Lakoff, 1987: 113(ازي اي، الگوي استعاري و الگوي مج واره الگوي طرح
ساخت  زيادي از قسمت پردازد و ها مي ميان آنة ها و رابط كردن عناصر، مشخصه به مشخص

اي به مشخص كردن تصويرهاي  واره الگوي طرح. گيرد دانش بشري در اين الگو شكل مي
اي در يك  واره اي يا طرح انگاره پيش از الگوي  اي، نگاشت الگوي استعاره. پردازد اي مي واره طرح

الگوي مجازي به تركيب يك يا چند الگوي . قلمرو به ساختار متناظر در قلمروي ديگر است
 از ميان اين .)Ibid: 114(شود  شده با كاركرد يك عنصر در الگو براي عنصري ديگر تلقي مي طرح
رد و مجاز از آنجايي كه مبناي استعاره  دو الگوي قبلي را در خود دا استعاره از آنجايي كهالگوها

  . دارنداست اهميت بيشتري
 كه نگاشت مفهومي بر سه بيان كردند) 1994(پردازان ديگري ازجمله فوكونيه  بعدها نظريه

در نوع اول نگاشت، . واره كاربردي و نگاشت طرح نگاشت فرافكني، نگاشت نقش: گونه است
 مورد نظر هوليوك و »نگاشت نظام«ي ود كه شكل ابتدايش ديگري نگاشت ميساختار يك قلمرو بر 

يك ة واسط مشترك ميان دو موجوديت بهة در نوع دوم، تجرب. است) 2000(و فريمن ) 1995(تاگارد 
 مثال، در مجاز، دو موجوديت براي. كند  عمل مي»اي نگاشت رابطه«شود كه مانند  قاب ايجاد مي
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واره يا قاب بر  نوع سوم نگاشت، فرافكني يك طرح. كند وجود دارد كه يكي بر ديگري داللت مي
  ).Evans & Green, 2006: 167-168(گيرد   صورت مياي  ويژهگفتارهاي پاره

كردند تلقي  ذهني  سازوكار نگاشت عمومية مثاب  استعاره و مجاز را به،بعدها ترنر و فوكونيه
فوكونيه در باب فضاهاي ذهني ة بسط نظريادغام يا تلفيق مفهومي كه همان ة  عنوان نظريبا آن را و

ديگري كه بر فضاي مياني ) داد درون( مقصد  قلمروهاي مبدأ و،در اين رويكرد. كردنداست، مطرح 
همچنين فضاي ديگري . شوند شود، نگاشت مي داد درك نمي اش از فضاهاي درون ساختار مفهومي

د است كه فضاي عام نام دارد و ادغام در مرتبط با قلمروي مبدأ و مقصة شامل ساختار مفهومي پاي
  ).Turner & Fauconnier, 1995: 183(گيرد  اين فضا صورت مي

كنند كه ساخت  قياسي استفاده ميمنتقدان ادبي براي تحليل متون ادبي از همان فرايندهاي 
نگاشت « :رود كار مي بهكم سه مهارت شناختي  در قياس، دست. سازد استعاره را ممكن مي

  هوليوك و تاگارد،بندي يماساس اين تقس بر. »7 نگاشت نظام«و » 6اي نگاشت رابطه«، »5ژگيوي
نگاشت ويژگي عبارت است از نگاشت يك شيء بر شيء ديگر بر اساس شباهت معنايي ميان 

اي، ميان اشياء متناظر اندكي  در نگاشت رابطه). Holyoak & Thagard, 1995: 26(هايشان  ويژگي
). (Ibid: 31شود   دارد و همين شباهت به روابط ميان آن اشياء تعميم داده ميشباهت وجود

شكلي  شكلي عناصر مبدأ بر هم همة اي است كه در آن شباهت بر اساس رابط نگاشت نظام، رابطه
منجر علّي است كه به نگاشت يك ساختار بر ساختار ديگر ة عناصر مقصد و بر اساس رابط

روابط ميان دو موجوديت ة واسط ت ديگر، در نگاشت نظام، الگوهايي بهعبار به). Ibid(شود  مي
  .كند تر را فراهم مي شود كه امكان تعميم براي ساختاري بسيار انتزاعي ايجاد مي

با دو سطح اول نگاشت قياسي قابل ) 10و نماد 9، نمايه8شمايل (هاي زباني ، نشانهاز ديدگاه پيرس
كند و  زنمايي ميواسطة شباهتش با شيء ديگر با  را بهست كه شيئياي ا شمايل نشانه.  هستندانطباق

اش با شيء  واسطة رابطة وجودي  شيء را بهاي است كه نشانه نمايه. كند مانند نگاشت ويژگي عمل مي
  مبتني براي  رابطه  واي منطبق است  نگاشت رابطه اين نشانه نيز تاحدودي با.كند ديگر بازنمايي مي

 كه )Hoopes, 1991 (كند وسيلة يك قرارداد داللت مي  شيء به نهايت، نماد به در.شود يتلقي ممجاورت 
  .رود كار مي جاي مبدأ به جاي مبدأ، مفهوم مقصد به مفهومي مقصد بهبر اثر تكرار استفاده از حوزة 

 به باشد ووابسته اي   نگاشت ويژگي و رابطه بهفقطخوانشي كه  فريمن، ةاساس نظري بر
 مفهوم ).Freeman, 2000: 260(كند   دركي نسبي از شعر توليد مينظام اهميتي ندهد، فقطنگاشت 

 چرا كه ؛تواند توجيه نظري پيدا كند نگاشت نظام مية محور بر پاي سنتي خوانندهة داللت در نظري
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7 System mapping 
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9 Indice 
10 Symbol 



  ...اثر» حكايت«خوانش شعر                                                                                     ليال صادقي
 

 154

تواند از كل شعر مستفاد   و داللت فقط مي»صورت و ماده در شعر استداللت حاصل وحدت «
 نگاشت نظام است كه با نگاشت يك ساختار بر  فقط، درنتيجه).Hawthorn, 2000: 204(شود 

شود و كليت يك شعر را خوانش كند و اين امر در نقد سنتي داراي منجر تواند به داللت  ديگري مي
  . مناسب نيستچارچوب نظريِ

  

  تحليل شعر. 4
ايندهاي قياسي استدالل استفاده نقد ادبي در تحليل متن از همان فر، )2000(به نظر فريمن بنا 
گيري استعاره تلقي  استدالل قياسي كه مبناي شكل. انجامد كند كه به ساخت استعاره مي مي
، نگاشت )درك شباهت ميان اشياء(نگاشت ويژگي : شود، داراي سه مهارت شناختي است مي

اي موجود بازشناسي الگوه(و نگاشت نظام ) ميان اشياءة درك حساسيت رابط(اي  رابطه
شناسي  از ديدگاه زبان). كنند تري ايجاد مي هايي كه ساختار انتزاعي روابط پديدهة واسط به

كه شعر نوعي كاربرد زبان   داراي ساختي استعاري است و چنان،شناختي، زبان در ماهيت
م اما تمايز زبان و شعر بايد در سطح نگاشت نظا. شود  شعر نيز در ذات، استعاري تلقي مي،است

ة  همچنين، كل متن شعر از منظر داللت، بنا به گفت.رخ دهد كه اين سطح ويژگي خاص شعر است
كه اين يكپارچگي با بررسي روابط ) 98 :1387پاينده، ( است  ريفاتر، واحد معناشناختي يكپارچه

   .آيد دست مي مفهومي و ساختاري واحدهاي زباني در كل شعر به
ساز اشاره   نظاميي فرايندهاشناسي شعر خود به در نشانهريفاتر كه  مهم اين است ةنكت

محور داراي  او براي خوانش مخاطبة  اما نظري؛شوند كند كه به حصول داللت منجر مي مي
هاي  درحالي كه در شعرشناسي شناختي با توجه به بررسي. چارچوب نظري نيست

توان به  صويرگونگي ميواسطة قياس و ت شده دربارة فرايندهاي ذهني انسان و به انجام
درواقع، براي . محور از متن ادبي دست يافت هاي مختلف خوانش و داللت خواننده سطح

 ،اساس آن  بهره برد كه بر»يافته درك تجسم« از اصول شناختي بايدسرودن و خواندن شعر، 
ند و رو كار مي منظور تجسم بخشيدن به درك انسان به هاي محدود در جهان به واره برخي طرح
 اما اثر هنري .شوند ها در خالل كاربرد زبان و يا ايجاد اثر هنري گسترش داده مي واره اين طرح
 برخالف زبان كه به باور هوليوك و تاگارد ؛برد كار مي ها را در سطح نظام به واره اين طرح

  . ماند اي باقي مي ، در سطح ويژگي و رابطه)1995(
سازي   ظرف يا راه ايجاد و مفهومهايي مانند در استعارهود را كلي، انسان جهان خ طور به
 »حكايت«طور كه در شعر   هماندهد؛ اشت قياسي رخ ميفرايند نگة واسط كند و اين امر به مي
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  :شود ديده ميشاملو 
   مطرب درآمد

   .سازشة ي بر دستا با چكاوكِ سرزنده
   مهمانانِ سرخوشي

   .به پايكوبي برخاستند
  

  وممغمة از چشم ينگ
  آنگاه                          

  ياد سوزان عشقي ممنوع را
  ي ا قطره

  .به زير غلتيد
�  

  عروس را
  .بازوي آز با خود برد

  .سرخوشانِ خسته پراكندند
  مطرب بازگشت

  با ساز و
  ها در سرش آخرين زخمه         
  .شا شاباش كالن در كاله         

  
  تاالر آشوب تهي ماند

  چيل وة با سفر
  كرسي باژگون و                   

  گان نوازندهسكّوب ِخاموش ِ                                   
  و چكاوكي مرده

  .بر فرشِ سردِ آجرش
 و با خاموشي ،از ديدگاه سنتي، اين شعر حكايتي است از مهماني عروسي كه با شادي شروع

ود كه به ياد عشق ممنوع خود به حال ش  حكايت ينگه نيز مطرح مي،در آن ميان. شود تمام مي
برخي منتقدان ادبي اين . خورد و حكايت مطرب كه شادي آفريدن شغل اوست عروس غبطه مي
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 ، البته.اند زندگي تفسير كردهة مثاب هاي ورود، خروج، اندوه و شادي به دليل استعاره شعر را به
 ها بدون ابزار مشخص و بيشتر انش اين خو؛ اماپذير است هاي بسياري از اين شعر امكان خوانش

زندگي، راه، ة مثاب الگويي اين شعر به  خوانش نخستين.شوند اي و حسي ايجاد مي سليقهصورت  به
 كه - شناختي شعرشناسية واسط  بهفقط -كند مي  كه تحليل شناختي آن را آشكار-رابطه و غيره
  .پذير خواهد بود  امكان-استاي محدود كردن تفسيرهاي ادبي  منسجمي بر شناسي داراي روش

 شود و ديده ميروساختي شعر كمتر ة اي در الي در اين شعر، نگاشت ويژگي و رابطه
شود و  درواقع، در ظاهر شعر حكايتي نقل مي. دهد مستقيم رخ نميصورت   بهپردازي استعاره
. ودش ميساز در سطحي زيرساختي، پس از تجسم نگاشت نظام مشاهده  هاي استعاره نگاشت

) 1389صادقي و سجودي، (سكوت ة اساس نظري شايد دليل اصلي اين اتفاق اين باشد كه بر
هاي ويژگي و  ها، نگاشت شدن آن بخش  كه با كامل 11اي در شعر وجود دارد هاي ناگفته بخش
عناصر قلمروي مبدأ را بر ة گاه نگاشت نظام قادر خواهد بود هم گيرند و آن اي شكل مي رابطه

  .اي نگاشت كند اليهصورت   بهقصدقلمروي م
در سطح ) دليل صداي خوش به (»چكاوك« بر قلمروي مقصد »ساز« ويژگي قلمروي مبدأ
توان ساز را داراي  ، مي)همانك  .ر(انگاشتي  پيش  با توجه به سكوت. شود روساخت نگاشت مي
ة است و بخش زندساز ة آن، بدنة بخش مرد: نظر گرفت در) دوقطبي بودن(دو بخش مرده و زنده 

درآمد « بر قلمروي مقصد »آغاز شعر«در سطح زيرساختي، قلمروي مبدأ .  تارها يا چكاوك آن،
شان بر مفهومي در  هاي ديگري در شعر هست كه ويژگي شود و همچنين بخش  نگاشت مي»آواز
  :آمده است زير جدولشود كه در  مقصد نگاشت مية حوز
  

   نگاشت ويژگي عناصر شعري1جدول 
 درآمد آواز آغاز شعر

  سازة دست  درختة شاخ
  حضور چكاوك در مهماني  حضور چكاوك در باغ     

  آواز) بازگشت(پايان   پايان شعر      
  )جديد(عروس   )عروس قبلي (ينگه
  بازوي آز  داماد

  اشكة بيرون ريختن قطر  شدن آب       سرريز
  عشق  آتش       

  ياد عشق سوزان         جوشش آب

 
11 شوند  پر مي2شوند كه موضوع اين مقاله نيست، به همين دليل بدون ذكر انواع سكوت، جاهاي خالي الزم براي خوانش شعر در شكل  انگاشتي، سكوت تضمني كامل ي رو، استعاره، مجاز، پيش حذف، ارجاع پس: شوند ها بر اساس شش نوع سكوت كامل مي اين بخش ) . 

:منابع  
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بر مرگ ) جان بخش بي (»سازة دست« بر احساس شادي و عشق، »چكاوك« ،اي در نگاشت رابطه
 بر عدم عشق »آز« بر نقش ديگران در يك رابطه، ينگه بر سرنوشت انسان و »مهمانان«، )سكوت(

  . شوند نگاشت مي
  

  اي عناصر شعري  نگاشت رابطه2جدول 
  

 احساس شادي و عشق چكاوك

  )سكوت(مرگ ) جان بخش بي(  سازة دست
  نقش ديگران در يك رابطه  مهمانان

  سرنوشت انسان  ينگه
  عدم عشق  آز

  
ة اي در ساختار كلي شعر با توجه به رابط هاي ويژگي و رابطه برخي از ديگر نگاشت

ها، عملكرد نگاشت نظام  مشخص شدن آنة شوند كه الزم ساختاري عناصر شعر مشخص مي
دليل وجود  گيري نگاشت نظام، به اي پس از شكل هاي رابطه از نگاشت كه برخي ا معنبه اين ؛است
اساس  همچنين، بر. شوند در فرايندهاي شناختي مخاطب ايجاد مي) سكوت(هاي ناگفته  بخش
هاي  شود، جهان ، در دل هر جهاني كه در متن ايجاد مي)Stockwell, 2002(هاي متن  جهانة نظري

دهد و همين ويژگي متن است كه  گانه رخ مي هاي سه اشت كه در هركدام، نگهستزيرشمولي 
  . شود خطي در متن مي اي و غير باعث ايجاد روابط شبكه

توان به ينگه اشاره كرد كه  شمول، ميهاي زير هاي ويژگي در جهان نگاشتاي از   نمونهبراي
  به زيرشود و از آن سرريز مي) عشق(دليل جوشش  به) آب(شود كه اشك  بر ظرفي نگاشت مي

ياد سوزان دليل   به»اشكة بيرون ريختن قطر«جوشش بر دليل   به»سرريز شدن آب«. غلتد مي
 آتش باعث جوشش آب و عشق ، درواقع.شود  نگاشت مي»عشق« بر »آتش«عشق و همچنين 

  . شود باعث جوشش اشك مي
عل ي و فاي مفعول را»ياد سوزان عشق« مفعول ازي، »مغمومة ينگ«از لحاظ دستوري، 

مغموم ياد سوزان عشقي ممنوع را به زير ة اي از چشم ينگ گاه قطره آن:  است»قطره« دستوري
 ؛ يعني قطره نيز فاعل منطقي نيست كه جمله فاعل منطقي ندارد؛يابيم درمياما با اندكي دقت . غلتيد

 هر سه »ياد عشق« و »ينگه«، »قطره«در اين بند، . بلكه از چشم ينگه به زير غلتيده شده است
از . دهد  سه مفعول نشان مي بدون فاعل، كنشي را بر اين»به زير غلتيدن«مفعول هستند و فعل 
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دهد، فاعل اين جمله در بافت شعر، بر اساس تناظر در  جايي كه هيچ فعلي بدون فاعل رخ نميآن
  .جو شودو ، بايد جست)3جدول (سطح نگاشت نظام 

شباهت مستقيم شكل دليل   به ويژگي بر اساس نگاشت»عروس« بر »ينگه«نگاشت 
هايي دارد و عروس در  وجود خود با عروس شباهتة  چرا كه ينگه در بخش زند؛گيرد نمي

 - كه توضيح داده خواهد شد- طبق الگوي نگاشتزيرا  ؛وجود خود با ينگهة بخش مرد
تعريف  اساس بر. شود  بر ينگه نگاشت مي»ينيپا«ة وار  بر عروس و طرح»باال«ة وار طرح
رود  داماد مية عروس به خاناي است كه در شب زفاف همراه  تجربه زن با دهخدا، ينگه ةنام لغت

پس . رود هاي ينگه به حجله مي عروس بر اساس آموزه. كند زفاف راهنمايي مية و او را در شيو
 و ديگري »عروس قديمي«ينگه : گيرد شباهت ينگه و عروس در دو زمان متفاوت شكل مي هوج
مفهومي ة مفهومي ينگه بر حوزة در نگاشت ويژگي، حوزكه  به اين معنا.  است»عروس جديد«

 است كه از نظر جامعه شايستگي يينگه زن مجرب. شود عروس در زماني ديگر نگاشت مي
 كه »عشق ممنوع«اي از  كرده است با خاطره  درنتيجه زني ازدواج؛بودن را دارد راهنماي عروس

غمي از چشم ينگه صورت   به به همين دليل اين راز؛)در بافت شعر( درونش است رازي درة مثاب به
انگيز ينگه را بر سرنوشت  توان سرنوشت غم  بر اساس تناظر موجود، ميپس. غلتد به زير مي

جمله يابد، از  شعر تعميم ميعناصرة اساس الگوي نظام كه بر هم  بر.انگيز عروس نگاشت كرد غم
آز و غيره، اين جنبه از  /ينگه، داماد /پايان، عروس /مرده، آغاز / زنده غم، / طرب ين،پاي /باال
  .رو است متن در زماني پيشة هاي ناگفت گويي بخششعرشناسي شناختي قادر به پيشة نظري

جان در نگاشت ويژگي  بندي ساز به دو بخش جاندار و بي نگاشت نظام، بر اساس تقسيم
اساس  از آنجايي كه بر. آغاز راه و پايان راه: شود قسيم ميزيرساختي، به يك راه دوقطبي ت

 پيمودن راه دارد،  انرژي بيشتري برايدر آغاز راهفرد ، )Lakoff, 1987(ها  واره طرحة نظري
راه ة  پايان راه كه فرد انرژي كمتري براي ادام؛ ولي است همراه با انرژي و طربآغاز راه

 مرتبط است »باال«ة وار  طرحباهمچنين، انرژي و شادي . دارد، همراه با حزن و خستگي است
اندوه « و »شادي باال است«ة وار درنتيجه، دو طرح. »ينيپا«ة وار  طرحباو خستگي و اندوه 

مثابة   به معنا كه اين شعربه اين تواند اساس ساختار اين شعر قرار گيرد؛  مي،»ين استيپا
  ). ينپاي(و پايان ) باال(آغاز : شود ميي است كه به دو بخش تقسيم راه
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  »راه«صورت   به نگاشت نظام1شكل 

  
ة ، هم)ينپاي(و مرده ) باال(ر دو بخش زنده ، بر اساس تقسيم كل شعر بشمارة يكدر شكل 
 يك گيرند و هر كجا در قطب مقابلِ شعر در يكي از دو قطب اين شكل قرار مية عناصر سازند

ين وجود دارد، باال و پاية وار متناظر تضادي كه در طرحة  باشد، بر اساس رابط، جاي خاليعنصر
شود و حضور مفهومي عنصر جايگزين باعث ساختن بخشي  عنصر مقابل در پرانتز جايگزين مي

  . هاي زيرين شعر قرار دارد شود كه در اليه ناگفته از جهان متن مي
مثابة   بهتوان گفت اين شعر دهد، مي هاي مختلف رخ مي گاشت در اليهاما از آنجايي كه اين ن
 -عروس(، اكنون )آز -ينگه(گذشته : شود  زماني متفاوت پيموده ميدورةراهي است كه در سه 

ة  كه بقي سه شخصيت محوري در شعر هستهمچنين،).  ديگران-مطرب(، آينده )داماد
 مطرب  و)آز(، داماد )ينگه( عروس :شوند ها نگاشت مي طح ويژگي بر آنها در س شخصيت

 اين شكل بر اساس قطبيت ؛ زيرا گنجانده نشدند در شكل شمارة يكخصيت اين سه ش).ديگران(
 ةكند و به نتيج آغاز و پايان راه در شعر براي هر سه شخصيت تعميم پيدا مي. راه شكل گرفته بود

  ).شوند خشي از ديگران تبديل ميعروس و داماد در زمان آينده به ب(انجامد  مشترك مي
 سه فضاي مفهومي كه آن ؛سه فضا بر يك راه ترسيم كردصورت   بهتوان در كل، شعر را مي

هاي  ترين آهنگ كوچك. دهد مختلف بر يك دستگاه نشان مية گوش  آوازي در سهمثابة   بهرا
ستگاه موسيقي، هاي د گوشه. هاي مستقلي هستند كه گوشه نام دارند موسيقي ايراني، جمله

 و از ،ها به يكديگر يك آواز  كه از پيوستن آناند  پيوسته هم هايي جدا و در عين حال به قطعه
توان   مي،درنتيجه). 22: 1386برخوردار،  (شود  ساخته ميآوازهاي مشابه يك دستگاه ة مجموع

با ورود مطرب  شعر : دانستشكل خواند، هم ساختار اين شعر را با ساختار آوازي كه مطرب مي

ستة
 د
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عبارت  به. انجامد رسد و سرانجام به مرگ عشق مي پايان مي شود و با رفتن مطرب به آغاز مي
اي   رابطههاي نگاشتبرخي از . »سكوت« و »بازگشت«، »درآمد«: اند از ديگر، سه بخش شعر عبارت

  . شوند هاي نگاشت نظام ايجاد مي گيري برخي اليه پس از شكل
 ورود به آواز ، مدخلي براي براي ورود به متن و يا در موسيقي سنتي مدخلي»درآمد«بخش 

يا اشك (غلتيدن ينگه  شود و با تصوير به زير است كه در اين شعر با تصوير مهماني شروع مي
از  هستند و  دو اصطالح موسيقيايي»بازگشت« و »درآمد«از آنجايي كه . يابد پايان مي) او

مفهومي ة هايي كه متعلق به حوز روند و همچنين از آنجا كه واژه شمار مي هاي موسيقي به گوشه
 موسيقي باشند، در اين شعر كاربرد محوري دارند، ازجمله مطرب، ساز، زخمه، نوازندگان، درآمد

بر )  ديگران وعروس، داماد(مفهومي سه حكايت ة توان اين شعر را نگاشت حوز  مي؛ بازگشتو
در نتيجه، . گرفت درنظر »راه«ة وار در قالب طرح)  سكوتودرآمد، بازگشت (دستگاه موسيقي 

 نگاشت ، با تغييرهايي در برخي عناصر متناظر،»سكوت« و »بازگشت« بر الگوي »درآمد«الگوي 
) سكوت تضمني( شعر ةعيني مشاهده نشود، به بخش ناگفتصورت   بهشود و هرجا اين الگو مي

  .شود  بازسازي ميجدول شمارة سهي در مربوط خواهد بود كه بر اساس الگوي پيشنهاد
 نگاشت »داماد«مقصد ة  بر حوز»آز«مبدأ ة ، نگاشت ويژگي از حوز»بازگشت«در بخش 

 »درآمد«تناظرهاي موجود در الگوي نگاشت نظام، فاعل منطقي بخش پاياني دليل   بهشود و مي
شود،  و ياد عشق ميشدن ينگه، اشك   آنچه باعث به زير غلتيده. شود در اين بخش يافته مي

 آز ،»بازگشت«است كه در بخش ) بخش بازگشتفاعل دستوري و منطقي (آز  /عشقة دوگان
ة  اما آنچه ينگه را به حجل؛انجامد ميشود و به عشق غيرممنوع  باعث بردن عروس به حجله مي

 ينگه و عروس در بخشي درنتيجه، سرنوشت. و نه آز بوده است) ممنوع(ممنوع برده، عشق 
بخش ممنوع سرنوشت ينگه بر عروس و بخش . شود اگفته از متن بر هم نگاشت مين

 »عشق«چه باعث جايگزيني واقع، آن در.شود غيرممنوع سرنوشت عروس بر ينگه نگاشت مي
شود، شباهت سرنوشت ينگه و عروس است   مي»...مغمومة از چشم ينگ«فاعل منطقي عنوان  به

قرار ) و نه عشق(جاي داماد  آز بهة ا كه در شعر واژ چر؛اند كه داراي سرنوشتي دوگانه
 ازدواج نكرده بود،  اگر ينگهدانيم  درصورتي كه مية عشق ممنوع؛گيرد و براي ينگه واژ مي

عشق بر سرنوشت عروس و ينگه  /آزة  دوگانبنابراين، .شد ينگه پذيرفته نميعنوان   بههرگز
  .شود در دو زمان متفاوت نگاشت مي

 بر الگوي ساختاري و مفهومي »باال«، با نگاشت »درآمد«مانند ابتداي  »بازگشت«در ابتداي 
 بر انتهاي هر دو بخش بازگشت و درآمد »ينپاي«ة وار شويم و همچنين طرح رو مي شعر روبه
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غلتيدن اشك  و به زير) باال(، شروع مهماني با طرب است »درآمد«درواقع، آغازگر . شود نگاشت مي
، رفتن عروس به همراه بازوي »بازگشت« آغازگر بخش همچنين،. پايان آن است) ينيپا(مغموم ة ينگ
  .است و پايان آن، پراكنده شدن مهمانان سرخوشي) باال(آز 

شدن و   هايي مانند تهي فعلة رد  است، هم»ينيپا«ة وار شدن از آن جهت كه داراي طرح  پراكنده
پراكنده شدن عروس و داماد : گردد ه دو مرجع بازمي به همين دليل ب؛گيرد غلتيدن قرار مي به زير

آمد،   مي»مطرب بازگشت«، بعد از »سرخوشان خسته پراكندند«اگر سطر . و پراكنده شدن مهمانان
 اما به آن دليل كه بعد از ازدواج عروس و داماد با يكديگر ؛داد فقط به مهمانان سرخوشي ارجاع مي

. گردد گيرد و به دو مرجع بازمي  قرار مي»بازگشت« در انتهاي ينپاية وار طرحمثابة   بهآمده است،
عروس و داماد كه « بر »ها مملو است كساني كه ظرف خوشي آن«ة وار در واقع، طرح

شود و در اينجاست كه تعميم   نگاشت مي»اند مهماناني كه سرخوش« و همچنين بر »اند سرخوش
هاي  اننده و شخصيتويي مشابه براي خوالگصورت   به»حركت در يك راه مشترك«ة وار طرح

 تعميم است و اين مفهوم، ها قابل انسانة  گويي شعر حكايتي است كه براي هم.دهد شعر رخ مي
 اين .شود نظام در شعر ديده ميآوازي در سه گوشه و دو مرحله از زندگي در نگاشت صورت  به

سيقي را براي فرم شعر مورد شود و الگوهاي ساختاري مو شعر بر دستگاه موسيقي نگاشت مي
شود و ساختار   نگاشت مي»يك راهمثابة   بهزندگي«ة وار  سپس بر طرح؛دهد استفاده قرار مي

د و امكان خوانش شو واره نگاشت مي شعر بر اين طرحمتناظر از صورت   بههاي شعري داللت
  . كند  ايجاد مي)3 جدول(اي و متكثر شعر را در سطحي كالن  اليه

مطرب : شود حركت از حالتي به حالتي آغاز ميصورت   به نگاشت نظام، هر بخشاساس بر
ها در سر با  آخرين زخمه. خاموش شدند) نوازندگان و مهمانان(درآمد، مطرب بازگشت و يا همه 

 سكوب خاموش نوازندگان در تناظر است و طبق الگوي نظام، در بخش درآمد نيز قابل بازسازي
هايي از روايت كه در شعر گفته نشده است،  بخش. ي نوازندگان استسكوب پرهياهوصورت  به

مثال، با  براي .شود در بافت شعر متناظرهايي دارد كه باعث ساخت فضا در ذهن مخاطب مي
 معنا »مهمانان سرخوشي به پايكوبي برخاستند«ساختن سكوب پرهياهوي نوازندگان است كه 

ساس نگاشت ا نشده است و در فرايند ذهني مخاطب براما سكوب پرهياهو در شعر گفته . دهد مي
 در »شاباش كالن در كالهش« ،همچنين. شود شود و معناي آن از بافت درك مي نظام ساخته مي

  . استمتناظر كالن در هنگام پايكوبي مهمانان ) شادي(شادباش ة بخش بازگشت با عبارت ناگفت
نتيجه در بخش  در.كنيم ين حركت ميبه پايمد به بخش بازگشت، از باال در حركت از بخش درآ

 يعني از ؛شود ين تصوير ميپاية وار  بر طبق طرح»چكاوكي مرده بر فرش سرد آجرش«سكوت، 
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 پايكوبي و همچنين از) پايان آواز، پايان رابطه، پايان شادي(شادباش كالن به سمت چكاوك مرده 
  . مكني مهمانان سرخوشي به تهي ماندن تاالر آشوب حركت مي

عناصري كه در . ، سكوت ناميده شده است كه در پايان راه قرار دارد)آواز(بخش پاياني شعر 
پايين يافته ة وار طرحصورت   بهها در بخش سكوت بخش درآمد در باال قرار داشتند، متضاد آن

ين به پاي)  كرسي راست، سكوب پرهياهونخورده، دستة سفر( از باال  حركتنتيجه،در. شوند مي
ك  و اين بازسازي با توجه به چكاوگيرد صورت مي) ، كرسي باژگون، سكوب خاموشچيلة فرس(

 بازسازي -آيد كه يكي در بخش درآمد و يكي در بخش سكوت مي -سرزنده و چكاوك مرده
 ساز كهة  و دستشود ديده ميعناصر ة تقسيم دنياي شعر به دو بخش مرده و زنده، در هم. شود مي
نگاشت ويژگي عمل صورت   به، بر فرش سرد آجرساز پيشتر به آن اشاره شد ةبخش مردمثابة  به
  .شوند جهان تعبير مية بخش مرد   بهساز و فرش سرد آجرة اي دست كند و در نگاشت رابطه مي

ست كه در آغاز مهماني پر از غذاهاي رنگارنگ  سفره محلي براي صرف غذا،در بخش آخر
متناظر بر صورت   بهسفره. كثيف برجاي مانده استة و سفر و در پايان غذاها تمام شدهبوده 

كرسي محل نشستن . ود استشود كه آثار مصرف، همان چربي موج  نگاشت مي»مصرف شدن«
عدم استقرار ة وار رود كه بر طرح ست كه با باژگون شدن، امكان استقرار بر آن از بين ميو تماشا

 سكوب نوازندگان محلي بوده است كه منشأ طرب .شود  در يك رابطه نگاشت مي»ين بودنپاي«يا 
خاموش شدن منشأ شادي نگاشت ة وار رفته كه خالي و خاموش شده است و بر طرح شمار مي به
 شوند و در آخر اين رابطه شت مي تمام عناصر تاالر بر عناصر يك رابطه نگا،بنابراين. شود مي

چكاوك و چكه كردن همديگر را . غلتد زير مياي كه از چشم ينگه به  مانند قطره ؛ميرد  مييچكاوك
ين بر پاية وار و مردن چكاوك تكرار نگاشت طرح) قطره(كنند و به زير غلتيدن چكه  تداعي مي

  .اجزاي پاياني شعر است
  صورت سه گوشة موسيقي  نگاشت نظام به3جدول 

  

  سكوت  بازگشت  درآمد  

  )هركسي را(  عروس را  )ينگه را(  
  )x(  )x(  )x(  
  )آنگاه(  )آنگاه(  )نگاهآ(  
  )x(  )x(  )x(  

  )بازوي آز(  بازوي آز  )بازوي عشق(  داماد
  )x(  )x(  )x(  
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  3ادامة جدول 

 

  سكوت  بازگشت  درآمد  

  )با خود برد(  با خود برد  )با خود برد(  
  )سرخوشان خسته(  سرخوشان خسته  )اي قطره(  
  )پراكندند(  پراكندند  )به زير غلتيد(  
  )همه خاموش شدند(  ب بازگشتمطر  مطرب درآمد  

  

  

  ديگران

  اي با چكاوك سرزنده
  )نخورده با سفرة دست(

  )كرسي راست(
  )سكوب پرهياهوي نوازندگان(

  )شادباش كالن(

  و) اي مرده(با ساز 
  )نخورده با سفرة دست(

  )كرسي راست(
  ها در سرش آخرين زخمه

  شاباش كالن

  )با چكاوكي مرده(
  با سفرة چيل و
  كرسي باژگون و

  سكوب خاموش نوازندگان
  و چكاوكي مرده

  بر فرش سرد آجرش  در كالهش  بر دستة سازش  

  )سرخوشان خسته(  تاالر آشوب  مهمانان سرخوشي  

  )پراكندند(  تهي ماند  به پايكوبي برخاستند  

  )x (=) بازوي عشق(  )x (=) بازوي عشق(  )x) (فاعل(  

  )م هر انسان مغموماز چش(  )از چشم عروس مغموم(  از چشم ينگة مغموم  

  )آنگاه(  )آنگاه(  آنگاه  عروس
  )ياد سوزان عشقي مرده را(  )ياد سوزان عشقي مرده را(  ياد سوزان عشقي ممنوع را  
  )اي از چكاوك تكه(  )اي از چكاوك تكه(  )اي چكه(اي   قطره  
  )به زير غلتيد(  )به زير غلتيد(  به زير غلتيد  

  
 بر مردن نواي ساز بر سردي فضاي مهماني نگاشت مردن چكاوك بر فرش سرد آجر تاالر

 در حركتي از باال به -افتد ميساز به فرش آجر ة  كه از دست- در نگاشت نظام، چكاوك.شود مي
رسد و از لحاظ  مي) ينيپا(به حضيض ) باال( است كه در پايان شعر از اوج »عشق«ين، همان پاي

 چه از لحاظ نوشتاري در چيدمان سطرها ود؛ش ين بودن اجرا مييتصويري نيز اين حضيض و پا
ين پاية وار طرح(و چه از لحاظ مفهومي ) تكه نوشته شده است تكهصورت   بهبخش آخر شعر(

روند و عناصر  كار مي عناصر مربوط به پايان راه در پايان شعر بهة هماي كه  گونه ؛ به)بودن
  . شوند زي مي بازسا ديگر عناصرةواسط مربوط به آغاز راه، در شعر به

ة اي اشاره كرد كه تصويرگونگي گسست رابط توان به نكته ، ميجدول شمارة دوبا توجه به 
 و ،بندي  كه با توجه به چيدمان عناصر زباني در شعر تقسيمجدولدر اين . عروس و داماد است
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ن كنيم كه الگوي راهي كه داراي آغاز و پايا هاي خالي بازسازي شده است، مشاهده مي بخش
در . كند  اين الگو در ظاهر عمل نمي  اما در يك جمله،؛كند است، در هر سه بخش شعر عمل مي

 عمل نكرده است و فقط شاهد »باال«ة وار ، طرح»عروس«مفهومي ة ستون مربوط به نگاشت حوز
ة بطآغاز راة  بازسازي تجربيابيم اما با دقت بيشتر درمي. هستيم) به زير غلتيدن (»ينپاي«ة وار طرح

 كه كنيمتوانيم تصور  طبق اين الگو، مي. شود عروس ايجاد مية آغاز رابطة ينگه بر اساس تجرب
اي به  مغموم قطرهة از چشم ينگ« پيش از عبارت »ينگه را بازوي عشق با خود برد«عبارتي مانند 

دادي  است كه بايد روي»آنگاه«ة  دليل بر اين بازسازي يكي واژ. وجود داشته است»زير غلتيد
نگاشت ويژگي ينگه بر عروس دليل   به همچنين و قيد آنگاه به آن ارجاع كند كهوجود داشته باشد

 در جدول شمارة »ديگران«بخش ة واسط با توجه به اين بخش، متوجه يك گسست به. برعكسو 
بخش ديگران ة واسط  ميان بخش عروس و بخش داماد، به بر اساس اين جدول،.شويم  ميدو

 اين گسست يا جدايي بر اساس چيدمان واژگاني شعر رخ داده است كه .جاد شده استجدايي اي
 كه ا معن به اين.كند نوعي تصويرگونگي ايجاد مي دهد و به در فرايندهاي ذهني مخاطب نيز رخ مي

افتد و ساختار   در شعر اتفاق مي،لحاظ ساختاري به) عشق(آز  /ينگه و داماد /جدايي ميان عروس
كه در موضوع شعر، حكايت از    همچنان؛گسست و جدايي است و نه پيوندة كنند سشعر منعك

اي اين  گونه  پايان شعر، بههم در ) عشق(؛ مرگ چكاوك گسست و خاموشي است و نه سرزندگي
  .كند بيني مي گسست و جدايي ميان عروس و داماد را پيش

  

  گيري نتيجه. 5
شود، نگاشت  رشناسي شناختي مشاهده ميشعة كه در تحليل شعر بر اساس نظري  چنان

 هاي شناختي متن را دهد كه اليه اي و نظام رخ مي قياسي در سه سطح ويژگي، رابطه
اساس پرسش اين پژوهش كه درپي يافتن چگونگي عملكرد شعرشناسي  بر. نماياند مي

: باشداي بايد داراي هفت معيار  ادبي مناسب است، هر نظريهة يك نظريمثابة   بهشناختي
  ). Freeman, 2000: 277(گويانه، اثباتي، ارزيابي و برازنده  توصيفي، تبييني، نظري، پيش

ة توضيحي دربارة  شاملو و نيز ارائاز، »حكايت«در اين پژوهش با توصيف و تبيين شعر 
هاي متن شعر و تفسيري منسجم از معناي آن در بافت فرهنگي، معيار توصيفي نظريه  ويژگي

ايجاد متن و آنچه در آن وجود دارد و ة ويژگي تبييني بر آن است كه دربار. دبرآورده ش
فهمد، توضيحي ارائه دهد و  ها متن را مي آنة واسط اي كه خواننده به هاي چندگانه راهة دربار

هاي تحليل   كاركرد روش،در اين مقاله. نشان دهد كدام خوانش معتبر است و به چه دليل
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 با رويكردهاي نقد سنتي كه  توجه به سه سطح نگاشت در مقايسهشعرشناسي شناختي با 
ويژگي نظري براي تفسير چگونگي كاركرد زبان . فاقد چارچوب نظري است، نشان داده شد

هاي  شده در اين مقاله، نشان داديم چگونه نگاشت كند كه طبق تحليل ارائه توجيهي فراهم مي
 اين تحليل قادر به ،همچنين. دهد ي رخ ميساز كنند و مفهوم مفهومي در زبان عمل مي

 روابط عروس و اساس اين نظريه،  بر كهاي گونه   به؛ستها  دادن ناگفته گويي متن و نشانپيش
. بيني بود قابل پيش) چكاوك(گسست عروس و داماد و مرگ عشق   به  روة ينگه و رابط

اي اينكه فقط معنايي بازنمودي ج همچنين، بر اساس معيار اثباتي نشان داديم چرا متن شعر به
 هنري است كه باعث تمايز زبان شعر از زبان روزمره يا ديگر ژانرها يداشته باشد، اثر

 شناختي اثر هنري را مطرح كرديم و در هاي زيبايي اساس معيار ارزيابي، كيفيت بر. شود مي
ها  بندي ردن صورتنهايت براي بازنمايي تمام معيارهاي الزم براي يك نظريه، درپي ساده ك

هاي جانبي  بندي  در سه سطح نگاشتي، كل شعر را تحليل كرديم و تقسيمكه فقط   چنان؛ايم بوده
  .هاي نقد ادبي را كنار گذاشتيم هاي نظري ديگر شيوه و پيچيدگي

ة شمرد، نظري مناسب براي ادبيات برمية اساس هفت معياري كه فريمن براي يك نظري بر
دهد داراي هر هفت ويژگي است و   نشان مي»حكايت«ر تحليل شعر شعرشناسي شناختي د

  در.رفته در متن را دارد كار اي به خوانشي مبتني بر ساختار و عناصر نشانهة امكان ارائ
خوانش معنايي اثر با توجه به فرايندهاي شناختي عمومي براي واسطة اين نظريه،  بهنهايت، 

شود و براي خواننده   تمايز اثر او از ديگر آثار ميشود كه باعث درك ذهن مؤلف فراهم مي
مند و مشابه  كند كه با تحليل ديگر آثار شاملو، با ساختاري نظام ايجاد ميرا اين انتظار 

ادراك  به غير از دخالت عناصر فرهنگي و اجتماعي، محصول ي اثرهر چرا كه ؛ شودرو روبه
گيري ساختار اثر و مفاهيم  اعث شكلپيرامون خود است و آنچه بة ذهني مؤلف از جامع

شود، درك ساختارهاي ذهني مؤلف اثر از   ميآنشناختي فرهنگي و تفسيرهاي مختلف  نشانه
 به چه   اين نظريه كه شد شناختي مشخص اساس شعرشناسي  بر، در اين مقاله.خالل اثر است

  . داشته باشددست آوردن قدرت، تأثير و شفافيت شعر توانايي تواند در به ميزان مي
  

  ها نوشت پي. 6
  

1. Reuven Tsur 

2. rapid conceptualization  

3. delayed conceptualization  
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4. embodied  

5. attribute mapping 

6. relational mapping 

7. system mapping 

8. icon 

9. indice 

10. symbol 

اسـتعاره، مجـاز،   رو،  حـذف، ارجـاع پـس   : شـوند  اساس شش نوع سكوت كامل مـي  ها بر   اين بخش   . 11
 به همين دليل بدون ذكـر انـواع سـكوت،        كه موضوع اين مقاله نيست؛    انگاشتي، سكوت تضمني      پيش

  .شوند  پر مي جدول شماره دوجاهاي خالي الزم براي خوانش شعر در
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