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نگاهی به غزلی از حافظ با رویکرد شعرشناسی شناختی
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چکیده
این پژوهش ،به تحلیل غزلی از حافظ با رویکرد شعرشناسی شناختی ،بر اساس نظریات
مارگریت فریمن ( ،)7007فوکونیه ( )7007و ترنر ( )7002میپردازد .نظریة شعرشناسی شناختی ،بر
زبان متون ادبی ،ساختار کلّی اثر و چینش واحدهای زبانی داللت دارد و مبتنی بر استدالل قیاسی
است .نظریة فوق ،اثر ادبی را در سه سطح نگاشت ویژگی ،نگاشت رابطهای و نگاشت نظام ،بررسی
میکند .پرسش پژوهش این است که آیا با رویکرد شعرشناسی شناختی میتوان به نتیجهای در
خصوص نظاممند بودنِ ساختار کلّی غزل حافظ دست یافت؟ و آیا مهارتهای عمومی نگاشت
میتوانند بهعنوان نظریهای مناسب ،محدودیتهای تفسیرهای چندگانة متن را تعیین کنند؟ پژوهش
حاضر ،با بررسیِ فضاهای مفهومی در شعر و عملکرد آنها برای ساخت یک کلّ منسجم بر اساس
نظریة شعرشناسی شناختی ،به شناخت جهان متنِ غزل مورد بحث دست یافت و الگوهای مورد
استفادۀ مؤلف برای ارائة جهانِ فکریاش را ترسیم کرد و نظاممند بودن ساختار غزل مورد بحث را به
اثبات رساند؛ نظامی منسجم که در آن ،آزادی و چرخش عشق یا مستی به وضوح دیده میشود و
انعطاف ناپذیری و محدودیت و سکون عقل ،خود را آشکار میسازد.
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 .0مقدّمه
شعرشناسی شناختی ،نظریهای است که بهصورت نظاممند ،روابط میان ساختار
متون ادبی و تأثیرهای دریافتی را شرح میدهد .در واقع ،بر اساس این رویکرد ،متون
ادبی فقط برای ایجاد معنا و انتقال فکر نیستند؛ بلکه کیفیتهای احساسی دریافتی به

واسطة خواننده را نشان میدهند .به عقیدۀ تسر« ،1کیفیـتهـای احساسـی خوانندگان
دوگونه است :کسانی که در جستوجوی مفهومسازی سریع هسـتند و عـدم قطعیت و
ابهام را تاب نمیآورند و در هنگام خواندن ،کیفیت زیباییشناختی شعر را از دست
میدهند .این دسته ،مفهـومسـازی تسـریعی 2انجـــام مـــیدهنـــد .دستة دوم،
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

کســـانی کـــه مفهـــومســـازی تـــأخیری 3انجام میدهند و لذّتهای هنری را

درمییابند .مفهـومسـازی تأخیری به امکاناتی گرایش دارد کـه زیبـاییشناسـی مـتن
ادبـی را نمایـان مـیسـازد (  ) Tsur, 2002: 279نظریة شعرشناسی شناختی که
زیرمجموعة زبانشناسی شناختی است ،تقریباً نگرشی نشانهشناسانه به متون دارد .به
عبارت دیگر ،متن را بهعنوان پدیدهای زبانی ،توصیف و تفسیر میکند« .در
نشانهشناسی ،متن ،کلیتی سازمانیافته ،مستقل و پیچیده قلمداد میشود« ،بینامتنیت
باوری» در آن مشهود است و ساختار نشانهها از واقعیتهای غیرنشانهای یا پیشانشانهای،
شکل میگیرد(.گرنی .)29 :2292 ،در خوانشهایی که با رویکرد شناختی انجام
میشوند ،تمایلی به هر سة این نگرشها دیده میشود .در این رویکرد ،سه مهارت
شناختیِ «نگاشت ویژگی ،نگاشت رابطهای و نگاشت نظام» برای تحلیل متون ،به کار
میرود ،پیرس( 4نشانهشناس) ،نشانههای زبانی را که شمایل ،5نمایه 6و نماد 7هستند ،با
این نگاشتهای قیاسی ،قابل انطباق میداند.
1.Reuven Tsur
2.Rapid Conceptualization
3.Delayed Conceptualization
4.Charles Sanders Peirce
5.icon
6.indice
7.symbol
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 .0-0بیان مسئله
نظریة شعرشناسی شناختی با تکیه بر درک تجسمیافته و مفهومسازیهای ذهن
میتواند یک دیدگاه خوانندهمحور با چارچوب نظری مناسب به شمار آید و مبنای
مناسبی برای نظریة ادبی تلقی شود؛ زیرا متون ادبی ،محصول درک ذهن هستند و
تفسیرهایی که از متون ادبی صورت میگیرند ،خود از دیگر محصولهای درک ذهنی
به شمار میروند .در نتیجه ،این نظریه میتواند ابزاری قدرتمند برای وضوح بخشیدن
به فرایندهای استداللی انسان و روشن کردن ساخت و مفهوم متون ادبی ارائه دهد .در
بیان شعرشناسانِ شناختی ،بسیاری از مفاهیم انتزاعی که در زندگی ما و در آثار ادبی
مطرح هستند ،ساختار دقیق و مشخصی ندارند و نمیتوان از ساختار و اجزای سازندۀ
آنها ،به خودی خود ،به درک کاملی دست یافت« .ذهن انسان این گونه مفاهیم را بر
اساس مفاهیم ملموس و عینیتری که دارای ساختار دقیق و مشخصی است ،درمییابد
و بدین روش به این گونه مفاهیم ،ساختار میدهد .چنین فرایندی به شکلگیری
استعارههای مفهومی منجر میشود .مفاهیمی که از این راه ادراک میشوند ،مفاهیم
استعاری نام دارند .مفهومی میتواند حوزۀ مبدأ یک استعارۀ مفهومی قرار بگیرد که با
بخشی از حوزۀ مقصد که باید به گونهای استعاری درک شود ،همبستگی و تناظر
ساختاری داشته باشد؛ به این صورت که اجزای آن دارای جفت متناظر در حوزۀ
مقصد باشند .وقتی استعارهای در ذهن فعال میشود ،در سطح مفهومی از روی بعضی
از بخشها و هستیها و موجودیتهای 1حوزه مبدأ برای بخشی از موجودیتهای
متناظر با آنها در حوزۀ مقصد نگاشت و الگوبرداری میشود و پس از آن در سطح
زبان و دیگر مجراهای نظام مفهومی آشکار میشود .بدین ترتیب ،قلمرو و حوزۀ
مقصد با پذیرش بخشهایی از ساختار قلمرو مبدأ ،سازماندهی و ساختارمند میشود»
(براتی .)22 :2291 ،نظریة شعرشناسی شناختی در تحلیل متون بر سه محور متن ،مؤلف
و خواننده استوار است و در پی کشف سبکشناختی مؤلف به بررسی نقش ساختار و
1.Entities
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بافت اثر در ایجاد معنی میپردازد .این رویکرد ،با یافتن فضاهای مفهومی که توسط
استعارههای مفهومی در اثر ایجاد شدهاند ،جهان فکری مؤلف و الگوهای حاصل از
آثار او را ترسیم میکند (.)Fauconnier and Turner, 2002: 114-119
استعارههای مفهومی ،مبنای نگاشتهای سهگانه در رویکرد شعرشناسی شناختی به
شمار میآیند .پرسش ما در این پژوهش این است که آیا با رویکرد شعرشناسی
شناختی میتوان به نتیجهای در خصوص نظاممند بودنِ ساختار کلّی غزل حافظ دست
یافت؟ و آیا مهارتهای عمومی نگاشت میتوانند بهعنوان نظریهای مناسب،
محدودیتهای تفسیرهای چندگانة متن را تعیین کنند؟ در پاسخ به این پرسشها،
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

نظاممند بودن ساختار غزل مورد بحث ،به اثبات رسید؛ نظامی منسجم که در آن آزادی
و چرخش عشق یا مستی به وضوح دیده میشود و انعطافناپذیری و محدودیت و
سکون عقل ،خود را آشکار میسازد .بنابراین ،مهارتهای عمومی نگاشت ،نظریهای
مناسب برای تحلیل متون ادبی خواهند بود .با توجه به توانی که آثار ادبی برای ایجاد
معناها و تفسیرهای چندگانه دارند -که از ویژگیهای اصلی ادبیات است -نقد ادبی
میتواند با تکیه بر این توان ادبیات ،خوانشهایی متفاوت از یک متن ارائه دهد.
پژوهش حاضر ،با بررسی فضاهای مفهومی در شعر و عملکرد آنها برای ساخت یک
کلّ منسجم بر اساس نظریة شعرشناسی شناختی ،به شناخت جهان متن غزل مورد بحث
دست یافت و الگوهای مورد استفادۀ مؤلف برای ارائة جهان فکریاش را ترسیم کرد.
 .0-0مروری بر پژوهشهای انجامشده

اصطالح علم شناخت ،1برای نخستین بار توسط کریستوفر النگت هیگینز 2در سال

 2922به کار گرفته شد .این اصطالح ،حوزۀ پژوهشیای را فرا میگرفت که در آن
زمان بهتازگی شکل گرفته بود و پژوهشگران حوزههای مختلفی را به سمت خود
جذب میکرد؛ حوزههایی مانند هوش مصنوعی ،علوم رایانه ،زبانشناسی،
روانشناسی ،فلسفه ،عصبشناسی و انسانشناسی .آنچه این پژوهشگران را از
1.cognitive science
2.Christopher Longuet-Higgins
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حوزههای مختلف گرد هم آورد ،این بود که همة آنها به بنمایههای رفتار بشر توجه
داشتند و پدیدۀ واحدی را از منظرهای مختلف بررسی میکردند .جنبههای نوآورانة
این شیوه در تالش برای تحوّل مسائل قدیم فلسفی بود؛ مثالً پرسش دربارۀ ماهیت ذهن
این بود که «ذهن چگونه عمل میکند؟» و در نهایت ،پاسخگویی به این پرسش به
صورت میانرشتهای و تجربی مطرح شد که زبانشناسی شناختی ،یکی از این رشتهها
بود .این دانش ،به ابعاد شناختی ارتباط زبانی میپردازد .زمینة شکلگیری این رویکرد

در آثار زبانشناسانی مثل فیلمور 1و تالمی 2ایجاد شده بود؛ ولی شکلگیری آن در

قالب یک الگوی علمی ،در سال  2902با انتشار کتاب زنان ،آتش و چیزهای

خطرناک؛ آنچه مقوالت دربارۀ ذهن افشا میکنند ،از سوی لیکاف 3و انتشار جلد

نخست کتاب مبانی دستور شناختی از سوی النگاکر 4روی داد و بالفاصله پس از آن
بود که تأسیس انجمن بینالمللی زبانشناسی شناختی و مجلة رسمی زبانشناسی

شن اختی ،وجود رویکردی جدید نسبت به مطالعة زبان را تثبیت کرد .زبانشناسی
شناختی ،زبان را ابزاری برای ساماندهی ،پردازش و انتقال اطالعات در نظر میگیرد
که بر این اساس ،ساختهای صوری زبان ،نه به شکل مستقل ،بلکه به مثابة
بازنمودهای سازمانبندی کلّی و عام ،اصول مقولهبندی ،ساز و کارهای پردازش و
تأثیرات تجربی و محیطی در نظر گرفته میشوند (به نقل از افراشی و نعیمی:2209 ،
 .)0اصطالح شعرشناسی شناختی ،برای اولین بار در سال  2900توسط ریون تسر

5

مطرح شد .او بعدها در سال  ،2997چارچوب کلی ،اصول و خاستگاههای این رویکرد
را در کتابی با عنوان به سوی نظریة شعرشناسی شناختی ارائه کرد .تسر ،خاستگاههای
شعرشناسی شناختی را که در مطالعات ادبی خود به آن پرداخته است ،روانشناسی
گشتالت ،فرمالیسم روسی ،نقد نو ،نقد ادبی ،زبانشناسی و عصبشناسی معرفی
1.Charles Fillmore
2.Leonard Talmy
3.George Lakoff
4.Ronald Langacker
5.Raven Tesser
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میکند .بعدها نظریهپردازانی دیگر ،این نظریه را بسط و گسترش دادند و تحلیلهای
بسیاری با این رویکرد بر آثار ادبی در جهان صورت پذیرفت که از آن جمله میتوان

به پژوهشهای بنیادین و تحلیلهای شناختی مارگریت فریمن ،1اوه سوییتزر ،2ژیل

فوکونیه 3و مارک ترنر 4اشاره کرد .در ایران هم در حوزۀ این دانش جوان،
فعالیتهایی صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به مقاالت «شناخت جهان
متن رباعیات خیام بر اساس نگاشت نظام با رویکرد شعرشناسی شناختی»
(صادقی« ،)2290،خوانش شعر حکایت اثر شاملو با رویکرد شعرشناسی شناختی»
(همان« ،)2292 ،خوانش جهان داستانی بیژن نجدی بر اساس بوطیقای شناختی»
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

(همان« ،)2290،طرحوارههای متنی در ساخت شکل جدیدی از رمان در داستان با
رویکرد شعرشناسی شناختی» (همان« ،)2297 ،کارکرد داستان کالن و نگاشت نظام در
خوانش منطقالطیر عطار نیشابوری با رویکرد شعرشناسی شناختی» (همان،)2297 ،
«داستان کالن به مثابة ژانر فرعی در شکار سایه ابراهیم گلستان» (همان« ،)2297 ،ادغام
نوشتار و تصویر در متون ادبی بر اساس نظریة ادغام مفهومی» (همان« ،)2297 ،تحلیل
نگاشت های مفهومی در دو شعر از مهدی اخوان ثالث با رویکرد شعرشناسی شناختی»
(همان« ،)2291 ،کاربرد نظریه جهان متن در شناسایی عناصر سازندۀ متن روایی داستان
شازده احتجاب بر مبنای رویکرد شعرشناسی شناختی» (گلفام ،روشن و شیررضا،
« ،)2292بررسی و ارزیابی نظریة استعاره مفهومی» (براتی« ،)2291 ،اندیشههایی در
معنیشناسی» (افراشی و حسامی« ،)2297 ،نقش موضوع در کاربرد استعارۀ مفهومی»
(رضویان و بیرگانی« ،)2291 ،استعارههای مفهومی در دیوان شمس بر مبنای کنش
خوردن» (کریمی و عالمی « ،)2297رهیافتهای طرحوارۀ حجمی مرتبط با واژۀ سر
در غزلیات سعدی و حافظ شیرازی» (رضویان و طهماسبی« ،)2292 ،تحلیل
1.Margaret Freeman
2.Eve Sweetser
3.Gilles Fauconnier
4.Mark Turner
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استعارههای مفهومی در یک طبقهبندی جدید با تکیه بر نمونههایی از زبانهای فارسی
و اسپانیایی» (افراشی« ،)2202 ،استعارۀ مفهومی شادی در دیوان شمس» (محمدیان و
فرحانیزاده« ،)2292 ،تحلیل متون داستانی کودک با رویکرد شعرشناسی شناختی»
(افراشی و نعیمی حشکوائی« ،)2209 ،بررسی سرودههای پروین اعتصامی از منظر
شعرشناسی شناختی و تحلیل گفتمان انتقادی» (ایرانی و ملکی )2292 ،و «شعرشناسی
شناختی و استعارات بدنی :الگوهای فرهنگی تفکّر و زبان در بوستان سعدی» (قادری،

 )2292اشاره کرد .دو کتاب ارزشمند نیز در این حوزه قابل استناد است؛ مقدمهای بر
معناشناسی شناختی (روشن و اردبیلی )2292 ،و درآمدی بر شعرشناسی شناختی
(استاک ول.)2292 ،

 .0نگاهی به نظریة شعرشناسی شناختی
تحقیقات علوم شناختی بهطور عام بر مشخصههای عمومی موجود در شناخت
انسانی تأکید میکند؛ در حالی که شعرشناسی شناختی بر روشهایی تأکید دارد که در
آن ،پردازش شناختی انسان ،زبان و صورت شعری را محدود کرده ،به آن شکل
میدهد و همچنین پاسخ خواننده به آنها را بررسی میکند .به اعتقاد تسر ()2997
شعرشناسی شناختی ،دغدغة بررسی متن ادبی را دارد و اینکه چگونه نظریة شناختی
میتواند تأثیرهای زیباییشناختی متن را نشان دهد .تسر ،شعرشناسی شناختی را توجه
به کیفیت زیباییشناختی متن میداند .او به تفسیر مفهومی نمیپردازد ،بلکه به تجربة
مؤثّ ر آن مایل است .با توجه به اینکه نوشتار حاضر بر پایة نظریات فریمن ،ترنر و
فوکونیه شکل گرفته است ،در ادامه ،آرای این سه نظریهپرداز و منتقد ادبی مرور
میشود.
 .0-0مارگارت فریمن
مارگارت فریمن بر این باور است که شعرشناسی شناختی ،امکان خوانشهای
چندگانة متن را بر اساس پایگاهی علمی و به دور از سلیقههای شخصی فراهم میکند.
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زبان ،محصول است و به نظام ساختاری مجزایی درون مغز متعلق نیست؛ زبان متعلق به
فرایندهای شناختی عامی است و ذهن انسان را قادر به مفهومسازی تجربه میسازد .در
نتیجه« ،درک تجسّمیافته» برای بررسی متون ادبی نیز کاربرد دارد؛ زیرا یک بار درک
تجسّمیافتة مؤلف و یک بار درک تجسّمیافتة خواننده بر مبنای درک تجسّمیافتة متن
مؤلف که هردو از نگاشتهای عمومی ذهن انسان ایجاد میشوند ،مورد بررسی قرار
میگیرد ( .)Freeman, 1998: 253از نظر فریمن ،مفهومسازی از کاربرد زبان در
بافت ،ناشی میشود؛ یعنی هیچگونه تمایز اصولی بین معنا و کاربردشناسی وجود
ندارد .رویکردهای صوری غالباً بر این فرض استوارند که تعیین معنای یک پارهگفتار،
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فرایندی مرحلهای است .در مرحله اول ،گوینده معناهای واژه را مستقل از بافت
رمزگشایی کرده ،به صورت بازنمود معنایی مستقل از بافت یک جمله با هم ترکیب
میکند .در مرحلة دوم ،پردازش کاربردشناختی جمله را که با خود ،اطالعات مربوط
به بافت پیشزمینهای و استنباطهایی که شنونده از مقصود گوینده دارد ،وارد عمل
میکند .در مقابل ،نظریه فضاهای ذهنی بر این باور است که مفهومسازی از طریق
بافت گفتمان هدایت میشود و بخش کاملی از فرایند ساخت معنا را شکل میدهد .در
این رویکرد ساخت معنا بر اساس بافت موقعیت شکل میگیرد (همان).
 .0-0مارک ترنر و ژیل فوکونیه
مارک ترنر و ژیل فوکونیه در همکاریشان به نگرشهای تازهای در خصوص
تحلیلهای ادبی دست یافتند .بر اساس نظریة ترنر ( )2991رفتارهای روزمرۀ انسان از
ذهن و تفکر ادبی نشئت میگیرند؛ یعنی دانش ادبی ،اساس عملکرد ذهن انسان است.
به عبارت دیگر ،تجربیات انسان و نیز دانش و تفکّر او به صورت داستان ،ساماندهی
میشوند .چهارچوب این داستان از نظر ذهنی با فرافکنی گسترش مییابد .این
فرافکنی« ،داستانمداری» نام دارد که در رویکردهای شناختی ،روند خلق آثار ادبی را
از شروع رفتارهای ساده که هر روز تکرار میشود ،آشکار میکند ( Turner,

نگاهی به غزلی از حافظ با رویکرد شعرشناسی شناختی ـــــــــــــــــــــــــــــــ 013

 .)1996: 21خُرد داستانها از طریق طرحوارههای تصویری 1فرافکن میشوند.
طرحوارههای تصویری ،تجربیات جسمی انسان را که شامل حواس پنجگانه و
کنشهای حرکتی میشوند ،در ساختارهای مفهومیِ بزرگتری به صورت انتزاعی
وارد میکنند؛ مثالً تجربة رفتن به یک اتاق یا حصار تنگ ،به مفهوم فرورفتن به تنهایی
و استعارۀ پیله ،فرافکنی میشود .وقتی میگوییم «صدای تو در کوه میپیچد» ،کوه،
ظرف یا حجمی تصور میشود که مظروف صدا در آن میپیچد .در اینجا طرحوارۀ
حجم و در بخش صدا که حرکت میکند و میتواند به (یا درون) چیزی بپیچد،
طرحوارۀ حرکتی مطرح میشود .طرحوارهها ،تصویرهای بسیار سادهای هستند که
ذهن انسان در زمان مفهومسازی با آنها مواجه میشود .طرحوارهها ،قواعدِ سیستم
دریافتی ،حرکتی و شناختی ما هستند که تعامل ما با جهان را ساختارمند میکنند و
حیطههای مفهومی مختلفی را در زیرمجموعة خود دارند؛ مثل طرحوارههای فضا،
نسبتهای مکانی ،حجم ،حرکت ،توازن ،قدرت ،وحدت و کثرت ،شباهت ،جهت،
چرخش ،سطح ،عکسالعمل ،برخورد و وجودی« .طرحوارهها به کمک استعاره،
بهطور ناخودآگاه و خودکار ،فرافکن میشوند؛ یعنی فرافکنی از عینی به انتزاعی
صورت میگیرد» (همان.)27 ،
خوانش متون باید به واسطة جایگاهی نظری شکل بگیرد .نظریة زبانشناسی
شناختی ،ادعا میکند افکار ،تجسّم مییابند؛ به این معنی که ما اندیشة خویش را
دربارۀ جهان و خود ،در خالل تجربة تجسّمیافته از جهان و خود ،مفهومسازی
میکنیم .این تجربه به واسطة جهتیابی فیزیکی اندامها در فضا و با جایگزینی
اندامهای حسّی ،بهوسیلة سیناپسهای عصبی مکرّر در مغزمان محدود میشود .زبان و
اندیشه دارای شکل مجسّ م یا جسمانی هستند و ساختار مفهومی از تجارب حسی-
حرکتی ما ناشی میشود .بنابراین ساختار عصبی و احساسات ،از آن بر میخیزند .در
نظریة شعرشناسی شناختی ،تالش میشود برای تحلیل متون ادبی ،عالوه بر فضای
1.schematic image
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قلمروهای مبدأ و مقصد ،نگاشتی ساختاری بین مبدأ و مقصد به دست آید .این فضای
میانه ،ساخت جدیدی را گسترش میدهد که در لحظة ایجاد معنی ،بسط داده شده،
نقش مهم کنش شناختی را برعهده میگیرد .نظریة تلفیق مفهومی که آمیزش یا ادغام
ذهنی نیز خوانده میشود ،توسط ژیل فوکونیه و مارک ترنر ارائه شده است .آنها
استعاره و مجاز را به مثابة ساز و کار نگاشت عمومی ذهنی تلقی و آن را بهعنوان نظریة
ادغام یا تلفیق مفهومی که همان بسط نظریة فضاهای ذهنی است ،مطرح کردهاند .در
این رویکرد ،قلمروهای مبدأ و مقصد یا درونداد بر فضای میانی دیگری نگاشت
میشوندکه ساختار مفهومیاش از فضاهای درونداد درک نمیشود .همچنین فضای
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دیگری شامل ساختار مفهومی پایة مرتبط با قلمرو مبدأ و مقصد است که فضای عام
نام دارد و ادغام مفهومی در این فضا صورت میگیرد ( Turner & Fauconnier,
 .)1995: 185تفاوت نگاشت در نظریة قلمروها و ادغام در این است که در نظریة
قلمروها یک مفهوم از قلمرو اولیه به ثانویه منتقل میشود؛ اما در ادغام ،یک یا چند
مفهوم ،همزمان میتوانند از چند فضا به فضایی دیگر منتقل شوند .فوکونیه ( )2991بر
این باور است که « ساخت معنا تا حد زیادی فرایندی است که پشت صحنه اتفاق
میافتد .او نشان میدهد که زبان ،اندیشه را در تمامیت پیچیده آن رمزگذاری
نمیکند؛ بلکه دستورالعمل ابتدایی و اولیه را برای خلق ایدههای جدید و پیچیده
رمزگذاری میکند؛ چراکه اصول و نگاشتهایی که این فرایند مفهومسازی را
راهنمایی میکنند تا حد زیادی نامرئی هستند و معناسازی ،فرایندی نیست که
بهسادگی معناهای ذاتی واژهها در زبان را رمزگشایی کند» (روشن و اردبیلی:2292 ،
 .)212بر اساس نظریة شعرشناسی شناختی ،منتقد باید شعر را به صورت یک کل واحد
در نظر بگیرد و از تحلیل دور از بافت اثر بپرهیزد .در این نظریه ،با استدالل قیاسی و
تصویرگونگی در سطوح مختلف ،روابط پدیدهها با یکدیگر بررسی میشوند .آنچه
اهمیت دارد این است که همة این راهکارها ،به خوانشی درست ،منطقی و به دور از
سلیقههای شخصی از متون ،منجر شود.
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 .0-0نگاشتهای مفهومی
هر نگاشت ،یک گزارۀ صرف نیست؛ بلکه مجموعهای از تناظرهای مفهومی است
و کار واژهها و عبارت ها ،برانگیختن ذهن آدمی است به برقرار کردن ارتباط بین دو
پدیده ،ویژگیها و روابط آن دو .در بسیاری از موارد ،وجوه شباهتی از قبل وجود
ندارد و این نگاشتها هستند که میان حوزهها شباهتهایی را به وجود میآورند
) .(Lakoff, 1993: 186در فرایند قیاس که متون ادبی بر پایة آن تحلیل میشود،
سه مهارت شناختی به کار میرود:
 .0-0-0نگاشت ویژگی :1در این نگاشت ،شباهت شیء به واسطة شباهتش با شیء
دیگر بازنمایی میشود .در واقع ،در این مهارت ،یک شیء بر شیء دیگر بر اساس
شباهت معنایی میان ویژگیهایشان نگاشت میشود .دریافت شباهت بین دو پدیده باید
ارتباطهایی قیاسی در سطحی باالتر ایجاد کند .به عبارت دیگر ،قلمرو مبدأ به دلیل
وجود شباهتی با ویژگی یا ویژگیهای قلمرو مقصد ،بر آن نگاشت میشود .بر اساس
نظریة قلمروهای مفهومی ،ویژگی مشابه از یک قلمرو به قلمرو دیگر منتقل میگردد؛
امّا بر اساس نظریة ادغام فوکونیه ،این نگاشت وقتی رخ میدهد که بخشی از ساختار
یک قلمرو بر قلمرو دیگری نگاشت شود ( ،Faconnier, 1997: 9به نقل از
صادقی .)227 :2290
 .0-0-0نگاشت رابطهای :2شیء را به واسطة رابطة وجودیاش با شیء دیگر
بازنمایی میکند .در این نگاشت ،شباهتی که میان اشیای متناظر دریافت میگردد ،به
روابط میان آنها تعمیم داده میشود .در فرایند نگاشت رابطهای ،پدیدهای به جای
پدیدۀ دیگر به کار میرود؛ البته زمانی که این دو پدیده درون یک قلمرو مفهومی
قرار گرفته باشند « .این مسئله ،اینکه چرا یک رابطة مجازی بر مبنای مجاورت یا
نزدیکیِ مفهومی استوار است را توجیه مینماید .بنابراین ،نگاشت رابطهای ،فرایندی
شناختی است که طی آن ،یک واحد مفهومی به نام ابزار یا وسیله ،امکان رسیدن ذهن
1.Attribute mapping
2.Relational mapping
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به واحد مفهومی دیگری به نام هدف را درون یک قلمرو مفهومی یا الگوی شناختی
آرمانیشده میسر میسازد» ) .(Evans and Green, 2006: 311در نگاشت
رابطهای ،یک قلمرو مفهومی وجود دارد که وسیله و هدف را دربر میگیرد .نگاشت
رابطهای به کشف نشانهای میپردازد که یک شیء را به واسطة رابطة وجودیاش با
شیء دیگر بازنمایی میکند .در واقع ،نگاشت رابطهای ،حساسیت نسبت به روابط میان
اشیا است.
 .0-0-0نگاشت نظام :1مهمترین مهارت در درک و تحلیل شعر است و بر اساس
تناظر یکبه یک عناصر مبدأ با عناصر مقصد و رابطة علّی ،یک الگوی دیداری
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مشخص کشف شده ،به این ترتیب ،ساختاری مشخص بر ساختار مشخص دیگری که
انتزاعی است ،نگاشت میشود .در نگاشت نظام ،تحلیلگر باید الگوهای ایجادشده به
واسطة روابط شیئی را که امکان تعمیم برای ساختار انتزاعیتر ایجاد میکند ،تشخیص
دهد .در بیان فریمن ( )7000رابطة موجود بین ساختار و عناصر شعر ،عملکرد نگاشتن
نظامی را میطلبد که حاکی از فضای کلّی شعر باشد و این الگوی نظام ،بر عناصر شعر
نیز تعمیم مییابد .فریمن معتقد است «خوانشی که صرفاً وابسته به نگاشت ویژگی و
رابطه ای باشد و به نگاشت نظام اهمیتی ندهد ،تنها درکی نسبی از شعر تولید میکند»
(سجودی و همکاران .)701 :2290 ،در مرحلة نگاشت نظام ،تصویر و استعاره در هم
منسجم می شوند تا تصویرگونگی را در قالب یک الگوی انتزاعی آشکار کنند« .یک
شعر میتواند از ساختارهای موازی یا متداخل شکل بگیرد .همة این ساختارها که از
قابهای مختلفی شکل گرفتهاند ،رویهمرفته نگاشت نظام نامیده میشود»
(صادقی .)222 :2290،نگاشت نظام به مفهوم بازشناسی الگوهای موجود به واسطة
روابط پدیدههایی است که ساختار انتزاعیتری ایجاد میکنند .این در صورتی است
که یک طرحوارۀ عام ،یک قاب یا الگو برای ساخت موقعیتی در بافت به کار رود و

1.System mapping
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به انتقال سازه های یک الگوی مفهومی به الگوی مفهومی دیگر منجر شود .در تحلیل
متون ،نگاشت نظام برای دستیابی به درکی صحیح از جهان متن مؤلف ،ضروری است.

 .0بحث
خواجه شمسالدین محمد بن بهاءالدّین محمد حافظ شیرازی ( 297–272ه.ق) با
القابی چون لسانالغیب ،ترجمان االسرار ،لسانالعرفا و ناظماالولیاء یکی از سخنوران
نامی جهان است .موفقیت اشعار او حاصل توغّل شاعر در شناخت بار معنوی کلمات و
پیوند با جلوههای مختلف فرهنگ است .هماهنگی فضای معنایی و عاطفی شعر با
ساختار زبانیِ حاکم بر آن ،میتواند یکی از دالیل تأثیرگذاری شعر حافظ بر مخاطبان
اعصار مختلف محسوب شود .شاید شیوۀ ارتباط پنهان معانی پراکنده در طول یک
غزل سبب شده است برخی افراد که دربارۀ غزل حافظ سخن گفتهاند ،آن را
چندمعنایی و فاقد پیوند منطقی میان ابیات بدانند؛ امّا مبرهن است که در بطن هر اثر
ماندگار ادبی و هنری ،حتّی با وجود تداعیهای دور از هم و فاصلهدار اجزا ،نوعی
هماهنگی ،تناسب و ارتباط عمیق وجود دارد .نوشتار حاضر ،تالشی است برای نقب
زدن به این وجه شعر حافظ با رویکرد شعرشناسی شناختی .نظریة شعرشناسی شناختی،
بستری مناسب فراهم میآورد تا مخاطب اثر ادبی بتواند پیوند باطنی میان اجزای اثر را
به شیوهای روشمند مورد توجه قرار دهد .در ادامه ،به خوانش غزلی از حافظ (حافظ،
 ،2202غزل  )210با این رویکرد میپردازیم:
«من که از آتش دل چون خم می در جوشم
مهر بر لب زده خون میخورم و خاموشم
قصد جان است طمع در لب جانان کردن
تو مرا بین که در این کار به جان میکوشم
من کی آزاد شوم از غم دل چون هر دم
هندوی زلف بتی حلقه کند در گوشم
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حاش هلل که نیم معتقد طاعت خویش
این قدر هست که گهگه قدحی مینوشم
هست امیدم که علیرغم عدو روز جزا
فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم
پدرم روضة رضوان به دو گندم بفروخت
من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم؟
خرقهپوشی من از غایت دینداری نیست
پردهای بر سر صد عیب نهان میپوشم
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من که خواهم که ننوشم بهجز از راوق خم
چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم
گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق
شعـر حـافظ ببـرد وقت سمـاع از هــوشم»
 .0-0تحلیل شعر
در اصطالح علمی« ،خوانشها دادههایی هستند که از خالل آنها میتوانیم الگوها
و اصول را برای خوانندگان و متون تعمیم دهیم .با اینکه درک شفّاف و دقیق ،هدف
هر تبیین علمی است ،راههای دست یافتن به این درک ،مستلزم در نظرگرفتن حجم
گستردهای از دادههای متنوّع و حتّی ضدّ و نقیض است؛ پس الزم است به جزئیات و
کیفیت بسیاری از خوانشهای متفاوت توجه کنیم» (استاک ول.)21 :2292 ،
در بررسی غزل باالکه با بیت « من که از آتش دل چون خم می در جوشم /مهر بر
لب زده خون میخورم و خاموشم» آغاز میشود ،دل به مثابة ظرفی دانسته میشود که
آتشی در آن روشن است یا اینکه دل (شبیه) هیزمی است که آتش زده شده است .در
هر دو مفهوم ،فاعلِ افروزنده ،پنهان و مبهم است که در مرحلة نگاشت رابطهای ،چهره
مینمایاند« .خاموش» بودنِ راوی ،از یک منظر با مفهوم ساکت بودن و از منظر دیگر
با مفهوم سکون و آرامش مرتبط است که در هر دو مفهوم ،در تضاد با در جوش (و
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خروش و ناله یا اضطراب) بودنِ مصراع نخست قرار دارد؛ اما «خاموش» بودن میتواند
با آت ش هم مرتبط باشد .آتش با مهر گذاشتن بر لب ،خاموش میشود؛ بنابراین در
اینجا طرحواره انسداد چنین می نمایاند که این ،ناله ،فغان و خروشِ عاشق است که
سبب میشود عشق ،آزادی و شادی باشد .پس از خاموشیِ آتش دلِ راوی که سبب
جوشیدن او بوده است ،خون خوردن (رنج و اندوهِ) عاشق ،آغاز میشود.
«مهر بر لب زده بودن» ،در فضای مفهومی راوی ،با خاموشی ارتباط دارد و در
فضای مفهومی خُم با دیرینگی و دستنخورده بودن می مرتبط است که در فضای
ادغام ،بدمستی یا مستیِ عمیقِ راوی (عاشق) را آشکار میکند.
در بیت دوم« ،قصد جان است طمع در لب جانان کردن /تو مرا بین که در این کار
به جان می کوشم»« ،طمع در لب جانان کردن» در واقع ،طلب وصال معشوق است که
منجر به مرگ عاشق خواهد شد« .این کار» ارجاع به دو مفهوم «طمع در لب جانان
کردن» و «قصد جان کردن» است« .به جان کوشیدن» نیز در حالت ارتجاع نسبت به هر
دو مفهوم قرار دارد .در عبارت «قصد جان کردن» ،جسم به مثابة حجمی است که مادّۀ
جان از آن خارج خواهد شد و قصد کردن جان ،اشاره به تصمیم برای بیرون آوردن
این مادّه از حجم جسم است .در کنار اینها جان ،جزئی از جانان است که رونده به
سمت آن کل است؛ پس جان ،جزئی از معشوق و خود معشوق است که کالم معشوق
(خداوند )« :نَفختُ فیه مِن روحی» 1را به ذهن متبادر میکند.
در بیت سوم « ،من کی آزاد شوم از غم دل چون هر دم /هندوی زلف بتی حلقه
کند در گوشم» ،مصراع نخست ،استفهام انکاری است که بر آزاد نشدنِ راوی از غم
دل تأکید دارد .در اینجا نیز غم دل که همان عشق یا فراق معشوق است ،حجمی در
نظر گرفته شده که عاشق در آن حبس شده است .در اینجا دو فضا و حجمِ متداخل
قابل تصور است؛ یکی دل که ظرفی است انباشته از غم و دیگری غم که خود
مظروف است ،ظرفی برای در میان گرفتن و حبس عاشق به شمار میآید .در مصراع
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بعد« ،هندوی زلفِ بت» اشاره به سیاهی گیسوی معشوق دارد؛ امّا با نگاهی دیگر،
زلف بت ،هندوی سیاهی است که حلقة بندگی بر گوش عاشق انداخته ،او را مطیع و
فرمانبردار خویش میکند .به عبارت دیگر ،راوی (عاشق) بنده و مطیعِ زیبایی است؛ امّا
حلقه ،گیسوی معشوق نیز میتواند باشد که به این اعتبار ،عاشق ،همان معشوق است
که حلقة زلف روی گوش خود دارد.
در بیت چهارم« ،حاش هلل که نیم معتقد طاعت خویش /این قدر هست که گهگه
قدحی مینوشم»« ،این قدر» اشاره به اندازه طاعت خویش است که در رابطه با نوشیدن
قدح به کار رفته است .پس میتوان نتیجه گرفت که طاعتِ راوی (عاشق) همان
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

نوشیدنِ قدح یا مستی اوست .در بیت بعد« ،هست امیدم که علیرغم عدو روز جزا/
فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم» ،با توجه به ذکر «روز جزا»« ،عدو» استعاره از
شیطان و نیز استعاره از کسی که عصیان کرده است (راوی) ،خواهد بود .در عبارت
«فیض عفوش» ،فاعل همان معشوق سطرهای باالست .راوی ،اعتقادی به طاعت
خویش ندارد ،بلکه معتقد به عفو معشوق است؛ امّا طاعت او همان نوشیدن قدح است
که در شرع مقدّس (فرمانِ معشوق) گناه قلمداد میشود.
در یک ادغام مفهومی ،طاعت ،همان گناه و گناه ،همان مستی است؛ مستیای که
در سنّت عارفانه ،نیستیِ عاشق و هستی مطلق معشوق است و این خود ،عینِ صواب و
طاعت و عشق راستین است .راوی امید دارد فیض عفو معشوق ،بار این گناه (مستی) را
بر دوش او ننهد؛ بنابراین ،گناهِ فوق در وجودِ راوی نیست ،بلکه چیزی جدا و بیگانه از
اوست« .عدو» میتواند اشاره به وجود همین گناه باشد که در واقع ،هم گناه است و
هم نیست .در اینجا نیز گناه ،حجمی است که لبریز از بار است و این حجم بر (مرکبِ)
دوش راوی نهاده خواهد شد .در عبارت «هست امیدم که ...فیض عفوش ننهد بار گنه
بر دوشم» ،ارتباط عنصر انتزاعی «بار گناه» با «عفوش» ،از لحاظ دستوری میتواند
جایگاه اوی مستتر در عفوش را با عنصر دیگری جابهجا کند.
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در بیت ششم« ،پدرم روضة رضوان به دو گندم بفروخت /من چرا ملک جهان را
به جوی نفروشم؟» ،پسر ،همان پدر است؛ از آن جهت که ویژگی هر دو ،از دست
دادن آسایش و نعمت در ازای عشق است .آدم (پدر) ،خواهان جمال الهی و خود
خداوند بوده است (عشق راستین) و بهشت ،تنها جلوهای از جمال الهی و سایة اوست؛
پس برای این دیدار ،متحمّل خسران و مجبور به عبور از دنیای مادّی شده است،
همچنان که پسر (راوی/عاشق) در ازای عشق راستین که همان مستی و بیخویشتنی
است ،جهان و متعلّقات دلپذیر آن را به کناری مینهد (میفروشد) و خریدار رنج «پا
نهادن روی خویشتنِ خویش» (مستی) میشود .فروختن به گندم و جو ،کنایه از بهای
اندک است؛ یعنی استغنا نسبت به آسایش و راحتی و دنیای مادّی و اهل آن .به عبارت
دیگر ،به دلیل استغنا ،همة مزایا و آسودگیهای بهشت و جهان مادّی (شیءانگاری
مفهوم انتزاعی) به بهای اندکی فروخته میشود تا چیز بزرگتری که همان عشق
راستین است ،به دست بیاید .مصراع اول ،دلیل شاعرانه برای سؤال مصراع دوم به شمار
میآید.
در بیت هفتم« ،خرقهپوشی من از غایت دینداری نیست /پردهای بر سر صد عیب
نهان میپوشم»« ،خرقهپوشی» از نظر ویژگی ،همان «پردهپوشی» است که خاصیت
پوشانندگی دارد .خرقه ،وظیفة پوشاندن جسم را برعهده دارد .جسم نیز راز مستی را
(با در خروش بودن یا مهر بر لب نهادن) عیان میکند« .عدم دینداری» ،همان «صد
عیب نهان» است که همه از مستی منشعب میشود .پوشاندن عیب (مستی) ،وجود
نامحرم یا دشمن را نشان میدهد .در بیت «من که خواهم که ننوشم بهجز از راوق خم/
چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم» ،در عبارت «من که خواهم که ننوشم بهجز از
راوق می» ،خواستة عاشق ،مستی و نوشیدن مِی (بیخویشتنی و حل شدن در دریای
وجود معشوق) است؛ امّا این تنها خواستة عاشق نیست ،بلکه خواستة معشوق و سخن و
فرمان او هم هست که خود ،عینِ طاعت است .نیوشیدن و شنیدن سخن معشوق (پیر
مغان) نیز از مالزمات طاعت و مستی ابدی از شراب ازلی است .اکنون عاشق به دریای
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وجود معشوق راه یافته است و آنچه مینوشد ،عشق است ،عشق بیکران که مستی
جاودانه است .در بیت پایانی «گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق /شعر حافظ
ببرد وقت سماع از هوشم» ،مطرب مجلس به اعتبار ابیات پیشین ،همان معشوق است
که راه عشق را به عاشق نشان میدهد .بنابراین در اینجا استعارۀ «عشق ،سفر است»
مطرح میشود« .راه عشق یا عشّاق» از گوشههای دستگاه نوا -یکی از هفت دستگاه
موسیقی اصیل ایرانی -نیز هست که در همراهی شعر در وقت سماع عاشق ،هوشیاری
را از او میگیرد« .نوا ،سرانجام نیایش ،زندگی و انسان است .سرانجام آهنگ روشنایی
روز که به تاریکی و نیستی میرسد ،فقر و فنا است و نوید شبی تازه را میدهد که
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سرانجام تولّدی است تازه» (کیانی .)20 :2222 ،این نوای موسیقی ،پیوندی عمیق با
روح و اندیشة عاشق دارد؛ زیرا توسط معشوق نواخته میشود .میان عاشق و راه عشق،
تناسب و تجانس وجود دارد و راه مقصد را نیز به او نشان میدهد .در موازات فضای
مفهومی راه ،فضای مفهومی حجم نیز در این بخش شعر مطرح است .هوشیاری عاشق،
ظرفی است که وجود عاشق در آن جای دارد .شعر حافظ و مستی حاصل از آن،
عاشق را از این ظرف خارج کرده ،وارد فضای بیخویشتنی و یگانگی با معشوق
میکند .به بیان دیگر ،عاشق با تمام وجود ،معشوق میشود و مستی به مفهوم کامل
کلمه ،نمود مییابد .جداول نگاشت ویژگی و رابطهای شعر در زیر قابل مالحظه است.
جدول شماره  -0نگاشت ویژگی غزل آتش دل
فضای ادغام

درونداد

درونداد 0

من

خم می

مهر بر لب زدن من /خم می

خاموشی  /کهنگی شراب

خون (شراب) خوردن ،رنج عشق

قصد جانِ خود کردن

طمع در لب جانان کردن

به جان کوشیدن در این کار (هالک) /

آزاد نشدن از غم دل

حلقه درگوش شدن

اسارت عشق /رنج عشق

معتقد نبودن به طاعت خویش

نوشیدن قدح

مستی از عشق

پدر

من

از دست رهاننده خوشبختی /رنج عشق

روضه رضوان

ملک جهان

فروختن به بهای اندک /زیانِ عشق

در جوش بودن از آتش /رنج عشق

رنج عشق
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خرقه

پرده

ره عشقِ مطربِ مجلس

شعر حافظ

پوشاندن عیب (با سختیِ
خرقه پوشی)  /رنج عشق
از هوش بردن در وقت سماع  /رنج
عشق

چنانکه مشاهده میشود ،همة بخشها در فضای مفهومی رنج قرار دارند ،بهجز
بخش پنجم که فضای میانی شعر است؛ امّا همة فضاهای این بخش در مرحلة نگاشت
رابطهای در یگانگی و تناظر قرار میگیرند .در نگاشت رابطه ،چهار فضای مفهومی در
شعر آشکار میشود؛ فضای مفهومی مستیِ عشق ،فضای مفهومی معشوق ،فضای
مفهومی گناه و عصیان و فضای مفهومی هوشیاری.
جدول شماره  -0نگاشت رابطهای غزل آتش دل
فضای مفهومی مستیِ

فضای مفهومی گناه و

عشق

عصیان  /طاعت و

فضای مفهومی معشوق

پرستش
(منِ) جوشنده از آتش

بیقراری از عشق (در

دل /خم می

جوش بودن) و سکوت و

برافروزندۀ آتش دل

خاموشی
به جان کوشیدن درطمعِ

به جان کوشیدن

لب جانان

در(گناهِ) طمعِ ...

قصد جان خود کردن

قصد جان خود کردن

(به جان کوشیدن در

(آزادی)

جانان
جان

هالکِ خویش) (آزادی)
آزاد نشدنِ خودخواسته

آزاد نشدن از غم دل

(آزادی)

(آزادی)

حلقه در گوش شدنِ

حلقه در گوش کردنِ

خودخواسته (آزادی)

هندوی زلف بتی

بت

(آزادی)
نوشیدن قدح

معتقد نبودن به طاعت
خویش که نوشیدن قدح
است

امید داشتن به عفو

داشتن بار گناه بر دوش

او (ضمیر مستتر در
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گناهان ِ بسیار

(صد عیب نهان)

فروختن ملکِ باارزش

مبادلة بسیار با اندک

عفوش) (عفوکننده)
خرقهپوشی و پرده بر
صد عیب نهادن

به بهای اندک
نیوشیدن سخن پیر مغان

نوشیدن از راوق خم

پیر مغان

شنیدن شعر حافظ در

شنیدن صدای ساز مطرب

مطرب مجلس عشق

وقت سماع

مجلس که راه عشق را
مینوازد

در این نگاشت نیز تنها یک بخش با سایر بخشها تناظر ندارد و آن فضای مفهومی
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«هوشیاری» است که در تضاد با بخش منفرد نگاشت ویژگی ،یعنی «مستی» قرار دارد.
این مستی به همة بخشهای شعر فرافکن شده است؛ در نتیجه ،فضای مفهومی
هوشیاری در تضاد با تمام بخشهای شعر قرار میگیرد .از آنجایی که در سنّت عرفان
شرقی ،مست بودن عارف ،برابر با عدم حضور من نفسانی در من الهی است ،به این
اعتبار ،فاعل تمام افعال ذکرشده در متن ،همان معشوق است که در هفت نقطة شعر به
آن اشاره شده است .از منظر زبانی نیز فاعل آتش افروخته ،فاعلی کنشگر و راوی
(عاشق) ،کنشپذیر است؛ اتفاقی که در همه سطور ،بهجز بیت هفتم تکرار میشود.
قصد جان از جانب خودِ جان که بخشی از جانان است ،در فکر راوی نهاده میشود .بر
این مبنا طرحوارۀ حجم به روح و ذهن نیز منعطف میگردد .در سایر ابیات نیز فاعل
(معشوق) ،کنشگر و عاشق ،کنشپذیر است« .تو» در مصراع چهارم ،خودِ راوی است
که نقش غیرفعال و نظارهگر داشته« ،من» ،همان معشوق است که در عاشق حضور
دارد .به همین دلیل ،در بیت آخر ،عاشق ،خویشتنِ خود را فردی جدا و بیگانه
میخواند که با شعر او در سماع از هوش میرود .مسئلهای دیگر که در اینجا مطرح
میشود  ،تکرار ،چرخش و تناظر حرف شین در سراسر شعر است که بیانگر شادمانی و
وجد عاشق است که منجر به سماع او میگردد.
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در مرحلة نگاشت نظام ،تمام فضاهای مطرح در دو نگاشت پیشین ،درهمتنیده
میشوند و فضایی تازه آشکار میگردد؛ حجمی که دورتادور مفهوم منفرد هوشیاری
را احاطه کرده است .بر این مبنا ،مستی که در سراسر ابیات و در کلیت شعر در حالت
چرخش قرار دارد ،متناظر با رنج عشق ،با عصیان که در نگاشت رابطهای ،همان طاعت
و پرستش خوانده شد و متناظر با عشق و آزادی است .این نمود ،برخورد عقل و عشق
را بهخوبی بازتاب می دهد .آنچه این حرکت ،چرخش و آزادی را در خود ندارد و
تنها و بدون تناظر قرار گرفته ،فضای مفهومی عقل در بیت هفتم است .چیزی که در
اسارت و سکون قرار دارد« ،هوشیاری و آگاهی به خویشتن خویش» است که زیان
حقیقی و دلیل همة رنجها و اندوههاست .جدول شماره  ،2نگاشت نظام شعر باال را
نشان میدهد.
مستی

جدول شماره  -0نگاشت نظام غزل آتش دل
من که از آتش دل چون خم می در جوشم

مستی

مهر بر لب زده خون میخورم و خاموشم
مستی

قصد جان است طمع در لب جانان کردن

مستی

تو مرا بین که در این کار به جان میکوشم
مستی

من کی آزاد شوم از غم دل چون هر دم

مستی

هندوی زلف بتی حلقه کند در گوشم
مستی

حاش هلل که نیم معتقد طاعت خویش

مستی

این قدر هست که گهگه قدحی مینوشم
مستی

هست امیدم که علیرغم عدو روز جزا

مستی

فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم
مستی

پدرم روضة رضوان به دو گندم بفروخت

مستی

من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم؟
هوشیاری

خرقهپوشی من از غایت دینداری نیست

هوشیاری

پردهای بر سر صد عیب نهان میپوشم
مستی

من که خواهم که ننوشم بهجز از راوق خم

مستی

چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم
مستی

گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق
شعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم

مستی
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در مرحلة نگاشت نظام ،ریخت برداری وجود دارد .به عبارت دیگر ،در
مرحلة نگاشت نظام میتوان چیزی را به واسطة انتقال مجموعهای از چیزها بر چیزهای
دیگر ثابت یا محاسبه کرد .با این تعریف ،شاید بتوان گفت آن مُهری که در بیت
نخست بر لب خُم وجود داشت ،همین هوشیاری است که سبب خاموشی و رنج و درد
عاشق میشود .چنانکه مالحظه میشود ،غزل مورد بحث در نگاشت نظام ،همان خم
یا حجمی است که خون (رنج) حاصل از هوشیاری در دل دارد .خطوط دایره ،نشانگر
چرخش مستی و آزادی در شعر است.
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 .3نتیجهگیری
پژوهش حاضر با استفاده از مهارتهای عمومی نگاشت و بررسی فضاهای
مفهومی در غزل آتش دل و عملکرد آنها برای ساخت یک کلّ منسجم بر اساس
نظریة شعرشناسی شناختی ،به شناخت جهان متن غزل مورد بحث نزدیک شد و
الگوهای مورد استفادۀ مؤلّف را برای ارائة جهانِ فکریاش ترسیم کرد و نظاممند
بودن ساختار غزل مورد بحث را به اثبات رساند؛ نظامی منسجم که در آن ،آزادی و
چرخش عشق یا مستی بهوضوح دیده میشود و انعطافناپذیری و محدودیت و سکون
عقل ،خود را آشکار میسازد .با توجه به طرح وارههای غالب شعر ،این غزل در مرحلة
نگاشت نظام ،سنخیت و تطابق فرم و مفهوم خود را به منصة ظهور رساند .بنابراین،
مهارتهای عمومی نگاشت ،نظریهای مناسب برای تحلیل متون ادبی خواهند بود .با
توجه به توانی که آثار ادبی برای ایجاد معناها و تفسیرهای چندگانه دارند  -که از
ویژگیهای اصلی ادبیات است -نقد ادبی میتواند با تکیه بر این توان ،خوانشهایی
متفاوت ،از یک متن ارائه دهد.
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