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چکیده
آیرونی یکی از شیوههای بیان است که بر ایجاد غافلگیری و طنز از طریق دوگانگی و تقابل میان
دو معنا یا موقعیت تکیه دارد .تمثیلهای مثنوی مولوی ( 472-406ه.ق) غالباً برگرفته از فرهنگ عامه
و حکایات رایج شفاهی یا مکتوب است .بااینهمه موالنا در تمثیلسازیهای خود عالمی شگرف از
معنا ورای جهان مبتنی بر عرف و عادت عامه پیش چشم خواننده گسترانیده است .تأثیر این
معناپردازی مرهون شیوه خاص تمثیلسازی و فرایند ذهنی خالقانه او در انتخاب فضاهای متعارف
برای اشاره به معنای هدف نامتعارف ،سازوکار آمیزش فضاهای دوگانه و ارائه معنا از دل این
آمیختگی است .معنایی که حاصل تنش میان مفاهیم و عناصر دور از هم و گاه متضاد است و بااینهمه
از برجستگی و تأثیر بسیار برخوردار است .در این پژوهش قصد داریم به روش توصیفی -تحلیلی طی
تحلیل سازوکار معناپردازی در تمثیل «زیافت تأویل رکیک مگس» بر اساس تحلیل فرافکنی و
آمیزش فضاهای مرجع و هدف ،طبق نظریه آمیختگی مفهومی مارک ترنر ( ،)1596چگونگی ایجاد
معنای آیرونیک در این تمثیل را بررسی کنیم .نتایج نشان میدهد که قدرت و ارزش معناپردازی در
این تمثیل برخاسته از خالقیت موالنا در انتخاب فضاهای نامتعارف مرجع و هدف به گونهای است که
 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس (نویسندة مسئول)
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س)
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ وصول 1957/04/26 :ـ پذیرش نهایی1951/09/06 :
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آمیزش آنها در عین تطبیق الگوهای ساختاری ،حائز تنش و تقابلی قدرتمند در سطح عناصر و مفاهیم
است .از درون این کشمکش نامتعارف شگرد معناساز و زیباییآفرینی چون آیرونی به وجود میآید.
تضادهای آیرونیک و طنزی که از این امتزاج و تنش ایجاد میشود تأثیری اقناعکننده و ساختارشکن
بر اذهان مخاطبین باقی میگذارد که عامل برجستگی معنایی این تمثیل است.
کلیدواژه  :آیرونی ،تمثیل ،معناشناسی شناختی ،نظریه آمیختگی مفهومی مارک ترنر.

 -1مقدمه
بیان مسئله
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

مثنوی مولوی بر یکی از ریشهدارترین و پرکاربردترین سنتهای ادب فارسی که
استفاده از تمثیل به هدف تعلیم است استوار شده است .از آنجا که مثنوی عرفان عملی
و سرمشق سلوک روحانی است ،مخاطب آن هم از زمره کسانی که با علم نظری سر و
کار دارند؛ از این رو تمثیل بیش از برهان قیاس در آن ،محل حاجت است .بهعالوه
معانی مجرد و غیرحسی هم در آن نقش عمده دارد و پیوسته یک معنی انتزاعی و
تصویرناپذیر معنی مشابه دیگری را به ذهن گوینده القا میکند و این هر دو نکته سبب
میشود که گوینده مکرر به تمثیل توسل جوید( .زرینکوب )292 :1941 ،تمثیلهای
مثنوی ،غالب ًا برگرفته از فرهنگ عامه و حکایات رایج شفاهی یا مکتوب در آثار پیشین
و به عبارتی بافت زندگی روزمره است که در جهان حاکم بر این فضا واجد معنا و
تأویل خاص خود بوده است .با این همه موالنا در مثنوی عالمی شگرف از معنا ورای
جهان و ساختار مبتنی بر عرف و عادت عامه پیش چشم خواننده گسترانیده است،
آنچنانکه در میان آثار مشابه تعلیمی  -عرفانی نمیتوان نظیری برای آن یافت .تأثیر
این انتقال معنا مرهون شیوه خاص تمثیلسازی موالنا و فرایند ذهنی خالقانه او در
فرافکنی داستانها و فضاهای متعارف بر معنای هدف نامتعارف ،سازوکار آمیختن این
فضاها و ارائه معنای تمثیلی از دل این آمیختگی است .در تمثیلهای او ساختار و
الگوهای تصویری آشنا در عرف به منظور اشاره به معانی در بافت یکسره دیگرگون
عالم راز ،بر ساختارهایی از این جهان منطبق و به گونهای هنرمندانه بر آن فرافکنده
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می شوند .این فرایند منجر به ایجاد معنای رمزی در فضایی برآمده از این انطباق و
فرافکنی (با همان روابط میان اجزا) میگردد .گرچه فرایند آفرینش معنا در تمثیل را
میتوان در حوزة فرافکنی عناصر جزئی (قرائن موجود در دو بافت) نیز بررسی کرد،
بخش عمده این خالقیت در فرافکنی ساختار قصه قابل بررسی و مشاهده است.
همانطور که جزء جزء تمثیل هرگز یک جزء از امر غیرمحسوس را عرضه نمیکند و
فقط کل آن است که از مجموع امرِ منظور تصویری کلی القا میکند (ن .ک .همان،
.)291
رابطه /تناظر میان عناصر /ساختار داستان روساخت (فضای مرجع) و عناصر /ساختار
ژرف ساخت عرفانی (فضای هدف) در مثنوی در بیشتر موارد بعید و نامألوف به نظر
میآید .این دوگانگی و تقابل فضاها موجب میشود تا معنای برآمده از فرافکنی و
آمیزش این فضاها ،حاصل تنش و کشمکش آیرونیک میان مفاهیم و عناصر دور از هم
و گاه متضاد بوده و در نتیجه از برجستگی و قدرت تأثیر بسیاری برخوردار باشد .در این
پژوهش قصد داریم به روش توصیفی -تحلیلی طی تحلیل سازوکار معناپردازی در
تمثیل «زیافت تأویل رکیک مگس» بر اساس تحلیل فرافکنی و آمیزش فضاهای مرجع
و هدف در تمثیل ،طبق نظریه ذهن ادبی مارک ترنر ،1چگونگی ایجاد معنای آیرونیک
را در این تمثیل بررسی کنیم .نتایج تحلیل نشان میدهد که قدرت و ارزش معناپردازی
در این تمثیل برخاسته از خالقیت موالنا در انتخاب فضاهای نامتعارف مرجع و هدف
بهگونهای است که فرافکنی و آمیزش آنها در عین تطبیق الگوهای ساختاری ،حائز
تنش و تقابلی قدرتمند و معنادار در سطح مفاهیم است .از درون این کشمکش
نامتعارف است که شگرد معناساز و زیباییآفرینی چون آیرونی به وجود میآید.
تضادهای آیرونیک و طنزی که از این امتزاج و تنش ایجاد میشود تأثیری اقناعکننده و
ساختارشکن بر اذهان مخاطبین باقی میگذارد که عامل برجستگی معنایی این تمثیل
است.
1.Mark Turner
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پرسشهای پژوهش
 فرایند انتخاب فضاهای مرجع و هدف ،نحوه فرافکنی و آمیزش این فضاها وایجاد معنای نهایی در تمثیل «زیافت تأویل رکیک مگس» بر اساس تحلیل آمیختگی
مفهومی در تمثیل ،طبق نظریه مارک ترنر چگونه است؟
 نقش آیرونی به عنوان شیوه معناپردازی تمثیلی تمثیل «زیافت تأویل رکیکمگس» در برجستگی معنایی ،قدرت تعلیمی و تأثیرگذاری ادبی این تمثیل چیست؟
فرضیههای پژوهش
 رابطه /تناظر میان عناصر /ساختار تمثیلی موجود در داستان مگس کشتیرانسال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

(فضای مرجع) و عناصر /ساختار تأویل عرفانی (فضای هدف) بعید و نامألوف است.
ارتباط میان دو سوی این تناظر یا فرایندی که طی آن فرافکنی و آمیزش این دو فضا و
آفرینش نهایی تمثیل صورت میپذیرد براساس تحلیل آمیختگی مفهومی ترنر ،مسیری
ساده و مستقیم نبوده بلکه سازوکاری پیچیده و حائز تنش و تقابل فضاها و عناصر
دوگانه دور از هم است .معنای تمثیلی ،حاصل همین تنش و کشمکش مفاهیم است.
 موالنا با فرافکنی خالقانه داستانی آشنا در فضای روزمره بر فضای عرفانی بسیارمتفاوت و حتی متقابل و آمیزش تنشزا و متناقضنمای مفاهیم درون این دو فضا،
موجب برانگیختن تضادهای آیرونیک و از طریق غافلگیری ناشی از کشف شباهت
میان امور نامتجانس ،طنز و استهزا میشود .برجستگی نهایی معنای تمثیلی در تمثیل
«زیافت تأویل رکیک مگس» مستقیماً حاصل باریکاندیشی طنازانه و کشمکش
آیرونیک حاصل از آن در هنگام آمیزش مفاهیم است که در ذهن آفریننده تمثیل
پرداخته و در ذهن مخاطب نیز هنگام خوانش تمثیل و تأویل آن بازتولید میشود.
روش پژوهش و آزمون فرضیهه
روش این پژوهش توصیفی – تحلیلی است.
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 -2پیشینة پژوهش
درباره تمثیلها و داستانهای مثنوی پژوهشهای بسیاری انجام شده است؛ اما در
بیشتر این پژوهشها تحلیل شیوههای داستانگویی یا پردازش عناصر داستانی،
روایتشناسی و تحلیل ساختاری اثر و مقایسۀ موردی ساختار و محتوای تمثیلهای
مثنوی با نمونههای موجود در آثار عرفای دیگر یا روایت اصلی آنها مدنظر قرار گرفته
است .حال آنکه خواست ما در پژوهش پیش رو نه بررسی ساختاری روایت و نه اشاره
به شیوههای داستانپردازی است ،بلکه تحلیل موردی شیوه معناپردازی تمثیلی در مثنوی
است .بر این باوریم که حتی یک مخاطب معمولی و ناآشنا با شیوههای تحلیل
زیباییشناسانه ،در مواجهه با شیوه تمثیلسازی موالنا در داستانهای مثنوی بسیار بیش از
هنگام مواجهه با آثار مشابه تعلیمی – عرفانی (چون کلیله و دمنه ،مرزباننامه،
مثنویهای عطار و  )...تحت تأثیر قدرت اقناعکنندگی ،زیباییآفرینی ادبی و تعلیم
اخالقی قرار میگیرد .آبشخور این تأثیر بیشک باریکاندیشی و فرایند ذهنی خاص
موالنا در بهکارگیری تمثیل در جهت آفرینش معناست .با استفاده از تحلیل شناختی
معنای تمثیلی به روش ترنر ،برآنیم تا مکانیسم ایجاد معنای آیرونیک را در آمیختگی
مفهومی تمثیل «زیافت تأویل رکیک مگس» بررسی نماییم.
درباره آیرونی در معناپردازی تمثیلی در مثنوی تا کنون پژوهش مستقلی صورت
نگرفته است.
همچنین پژوهشهایی که در آنها شاهد کاربست نظریه آمیختگی مفهومی ترنر و
همکاران او بر متون ادبی فارسی باشیم بسیار اندکند .آثار ترنر و همکاران او عمدت ًا به
زبان فارسی ترجمه نشده و به ویژه در حوزه مطالعاتی این پژوهش یعنی سازوکار
معناپردازی تمثیلی هیچ پژوهشی با این رویکرد انجام نگرفته است .تنها لیال اردبیلی در
پایاننامه دکتری خود «معناشناسی شناختی و کارکرد نظریه آمیختگی مفهومی بر
قصههای عامیانه ایرانی» ( ،)1952و دو مقاله «روایتشناسی شناختی (کاربست نظریه
آمیختگی مفهومی بر قصههای عامیانه ایرانی)» ( )1951و «پیوستگی معنایی متن از منظر
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نظریه آمیختگی مفهومی» ( )1956به همراه بهزاد برکت ،بلقیس روشن و زینب
محمدابراهیمی کوشیده است تا با رویکرد شناختی به آفرینش قصههای عامیانه،
کاربست نظریه آمیختگی مفهومی را در ایجاد معنا و فضاهای تخیلی در داستانهای
عامیانه مورد بررسی قرار داده و نشان دهند که با استفاده از این رویکرد در متون ادبی
میتوان به درک بهتر و عمیقتری از خالقیت دخیل در فرایندهای معناساز و سازوکار
تخیل در داستانهای عامیانه ایرانی رسید .همچنین نویسندگان نشان دادهاند که
آمیختگی های مفهومی به عنوان سازوکارهای معناساز ذهن انسان در حفظ پیوستگی
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

معنایی متن قصه های عامیانه نقش دارند .آزیتا افراشی و فاطمه نعیمی حشکوائی نیز در
مقاله «تحلیل متون داستانی کودک با رویکرد شعرشناسی شناختی» ( )1915با استفاده از
نظریه ذهن ادبی ترنر حوزههای مفهومی و طرحوارههای حرکتی در دو داستان
کودکانه را بررسی نموده و نتیجه گرفتهاند که نویسندگان ادبیات کودک با استفاده از
عناصر واژگانی همحوزه در این داستانها در متن ایجاد انسجام کردهاند.
همچنین امید اخوان در پایاننامه کارشناسی ارشد خود «تجزیه و تحلیل رمان مرگ
و زندگی مرا خسته می کنند نوشته مو ین بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی» کوشیده
است تا با تحلیل آمیختگیهای مفهومی بهکاررفته در این رمان ،نقش این شیوه را در
ایجاد فضاهای انتقادی از نظامهای خودکامه بررسی نماید.

 -3مبانی نظری
 1-1آیرونی)(Irony
به گفته علمای بالغت رومی ،مخصوصاَ سیسرو 104-69( 1پیش از میالد) و کویین
تیلیان 100-99( 2پس از میالد) آیرونی صنعتی بالغی و سبکی از سخن است که در آن
بیشتر کلمات و معانی با یکدیگر تفاوت دارند .این قدیمیترین تعریف آیرونی است
که در روم قدیم رایج بوده است (Cuddon, 1979: 336) .رتوریکشناسان
1.Cicero
2.Quintilian
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کالسیک آیرونی را صنعتی بدیعی و نوعی مجاز میدانستند .صاحبنظران سده میانه نیز
آن را به مثابه نوعی دیگر-گفت در ردیف یکی از مقولههای فرعی تمثیل قرار
میدادند( .مکاریک )16 :1919 ،تا پایان سده هجدهم نیز آیرونی به یک وجه
رتوریکی به معنای پنهان کردن ناآگاهی از سوی کسی که چیزی را میگوید که
منظور او نیست اشاره میکند( .همان )16 :در اوایل قرن نوزدهم برای نخستین بار
آیرونی موقعیت در تعریف نظریهپردازان رمانتیک آلمانی به چشم خورد .بعدها
نظریهپردازان نقد نو همچون ریچاردز ،)1159-1575( 1پن وارن )1509-1515( 2و
بروکس ،)1504-1556( 9آیرونی موقعیت را به مثابه ناهماهنگیها و تنش موجود در
متن معرفی کرده و گستردند.
در تمامی تعاریف آیرونی اشاره به ناهماهنگی ،دوگانگی ،تقابل ،مغایرت و تناقض
وجود دارد و از این لحاظ آیرونی مفهومی پارادوکسیکال داشته و میتوان آن را معادل
استعاره تهکمیه در بالغت کالسیک فارسی دانست .ساموئل جانسون)1705-1716( 6
آیرونی را وجهی از گفتار تعریف می کند که در آن معنای کالم در تقابل با معنای
تحتاللفظی کلمات قرار میگیرد( .همان )16 :ریچاردز بر این باور بود که آیرونی
مجموعهای از تضادهاست که به نوعی به تعادل میرسند( .همان )19 :موکه،)1591( 9
آیرونی را مستلزم تقابل یا بیتناسبی ظاهر و واقعیت میداند .از نظر او هرچه این تضاد
بیشتر باشد ،آیرونی برجستهتر خواهد بود( .موکه )64 :1959 ،او که هر تعریفی از
چیستی آیرونی را با دشواری روبهرو میداند ،با برشمردن عناصر و خواصی که اساس
همه اشکال آیرونی است به تعریف آن میپردازد( .همان )91 :این ویژگیهای بنیادین
از نظر او عبارتند از :اعتماد بیخبرانه واقعی یا وانمودی ،تضاد ظاهر با واقعیت ،عنصر
خندهآوری ،عنصر جدامانی و عنصر ذوقی( .همان)44:
1.I. A. Richards
2.Penn Warren
3.Brooks
4.Samuel Johnson
5.Muecke
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در تقسیمبندیهای انجام شده در مورد انواع آیرونی نیز مفهوم دوگانه یا
وارونهگویی ،تضاد و تقابل و گاهی طنز و استهزا به چشم میخورد .دو تقسیمبندی
عمده آیرونی عبارتند از :آیرونی کالمی ) (Verbal Ironyکه در آن معنای مورد
نظر گوینده با معنای تحتاللفظی کامالً متفاوت است و آیرونی موقعیت
) (Situational Ironyکه در آن میان موقعیتی که اتفاق میافتد و موقعیتی که مورد
انتظار است یا میان آگاهی خواننده و شخصیت داستان تضاد وجود دارد .تفاوت میان
این دو نوع این است که آیرونی کالمی در سطح واژگان و آیرونی موقعیت در سطح
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

ساختار متن صورت می گیرد .سایر انواع آیرونی مانند آیرونی تقدیر ،آیرونی کیهانی،
آیرونی رمانتیک ،آیرونی سقراطی و آیرونی نمایشی نیز به دسته آیرونی موقعیت تعلق
دارند .انواعی از آیرونی به دلیل ایجاد غافلگیری ناشی از کشف ارتباط میان کلمات و
معانی آنها و یا میان دو موقعیت بسیار متناقض ،ایجاد طنز کرده و از این لحاظ به مفهوم
مطایبه نزدیک میشوند.
 1-1تمثیل
تمثیل در لغت به معنی مثال آوردن ،تشبیه کردن ،مانند کردن ،صور چیزی را مصور
کردن ،د استان یا حدیثی را به عنوان مثال بیان کردن ،داستان آوردن است( .داد:1971 ،
 )17تمثیل یکی از صور خیال در علم بیان محسوب میشود ،و در اصل یکی از انواع
تشبیه است که وجه شبه در آن امری متنزع از امور عدیده باشد( .پورنامداریان:1946 ،
 .)119-112در حوزه ادبیات داستانی ،تمثیل به حکایتی اطالق میشود که تمامی
عوامل و اعمال داستانی و گاه محیط ظاهری در آن تنها به مفهوم خودشان حاضر
نیستند ،بلکه برای بیان نظم ثانوی و همبستهای میان اشیاء ،مفاهیم و حوادث حضور
دارند .به تعریف دیگر ،در حکایت تمثیلی ،اشیاء و موجودات معادل مفاهیمی هستند
که خارج از حوزه آن روایت قرار دارند( .داد )11 :1917 ،در واقع تمثیل تشبیهی
گسترده است که یک طرف آن (مشبه) حکایت و یا داستانی است و طرف دوم ممثول
یا مورد نظر است( .ذوالفقاری )16 :1956 ،در کتابهای بالغت قدیم نیز تمثیل عموم ًا
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شاخهای از تشبیه به شمار رفته است و با تعابیر تشبیه تمثیل ،تمثیل تشبیهی ،استعارة
تمثیلیه از آن یاد شده است( .ن .ک .شیری 62 :1974 ،و جرجانی )40-41 :1941 ،این
در حالی است که برخی از بالغیون همچون ابن وهب ( 997ه.ق ).به ویژگی استداللی
و اقناعی تمثیل توجه نمودهاند .وی به تمثیل از زاویه داللت احتجاجی مبتنی بر ربط
میان نظایر و اشـباهی مینگرد که در آنها ممثل ٌبه ،استدالل یا حجت قانعکنندهای است
که حالت یا فکـری را در ممثل ٌله توضیح میدهد و این یعنی تمثیـل از دو طرف
تشکیل می شود که یکی از طرفین برای تأیید صحّت طرف دیگر آورده مـی شـود.
(اکبری و ابوعلی)21-25 :1957 ،
از آنجا که تمثیل یا شکل کوتاه دارد و یا به صورت گسترده است؛ به دو بخش
کلی تقسیم میشود :تمثیل هایی که شکل داستانی دارند و به تمثیل روایی معروفند و
تمثیلهایی که چنین نیستند و توصیفی خوانده میشوند .تمثیلهای روایی شامل :فابل،
پارابل و تمثیالت رمزی است؛ و تمثیلهای توصیفی شامل تشبیه تمثیلی ،اسلوب معادله،
ارسال المثل و استعارة تمثیلیه است( .حمیدی)74 :1916،
 1-1معنیشناسی شناختی )(Cognitive Semantic
معنیشناسی شناختی و رویکردهای شناختی در بررسی دستور ،دو شاخه اصلی
زبانشناختی شناختی هستند که مطالعات آن از دهه  1570میالدی شروع شد و به
بررسی رابطه میان زبان انسان ،ذهن او و تجارب اجتماعی و فیزیکی او میپرداخت .به
عبارت دیگر ،در زبانشناسی شناختی تالش میشود با مطالعه زبان براساس تجربیات ما
از جهان ،نحوه درک و شیوه مفهومسازی میسر شود و مطالعه زبان از این نظر ،مطالعه
الگوهای مفهومسازی است.
مبنای معنی شناسی شناختی بر این اصل استوار بود که دانش زبانی انسان از شناخت
او ناشی شده و چیزی مستقل از ذهن او نیست( .راسخ مهند )91 :1956 ،معنیشناسان
شناختی معنی زبانی را بازنمود ساختار مفهومی میدانند .و این آن چیزی است که
معنی شناسی شناختی را به رویکردی متمایز به معنای زبانی تبدیل میکند(Evans .
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) and Green, 2006: 156در معنیشناسی شناختی درک ما از مفاهیم ،حاصل
تعامل جسمانی ما با جهان خارج است .برای درک نقش این تعامالت جسمی با محیط
در فرایند مفهومسازی انسان ،معنیشناسان شناختی مبحث طرحوارههای تصویری را
مطرح کردهاند.
 1- 1-1مقولهبندی )(Categorization
یکی دیگر از مباحث اصلیای که معنیشناسی شناختی مورد بررسی و بازشناسی
قرارمیدهد مبحث مقولهبندی است .مقولهبندی توانایی ما برای شناسایی شباهتها (و
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

تفاوتهای) دریافت شده میان مقوالت و دستهبندی آنهاست(Evans and .
) Green, 2006:248النور روچ )1591( 1از محققان «نظریه سرنمون» در آثار
اولیه اش پیشنهاد کرد که انسان نه از روی شرایط الزم و کافی آنچنان که نظریه سنتی
میپنداشت ،بلکه با رجوع به یک نمونه اصلی یعنی سرنمون ،مقوالت را دستهبندی
میکند« .سرنمون» یک بازنمود ذهنی نسبتا انتزاعی شامل ویژگی های اصلیای است
که بیش از همه بیانگر نمونه یک مقوله خاص باشند(Ibid:249) .
 1-1نظریه ذهن ادبی مارک ترنر (Literary Mind Theory by
)Mark Turner
دیدگاه شناختی در تحلیل ادبی بر آن است تا دریابد ادبیات همچون زبان ،از چه
سازوکار شناختی ای پدید آمده است .از این نظر مطالعۀ ادبیات و اشکال ادبی بیان،
مطالعۀ کارکرد ذهن بدنمند است .مارک ترنر ( )1596در کتاب ذهن ادبی ()1554
طی تحلیل تمثیل با رویکرد شناختی نتیجه میگیرد که تمثیل اساساً نه یک شکل ادبی،
بلکه کارکرد روزمرة ذهن انسانی است که در فرایند اندیشیدن از فرافکنی عناصر
داستانی ساده و تکرارپذیر مربوط به تجربیات بدنمند بر داستانهای انتزاعی ایجاد
میشود .این عناصر و الگوهای تکرارپذیر که در تجربۀ حسی و حرکتی ما تکرار
میشوند ( )Turner:1996:16همان طرحوارههای تصویری )(Image Schemas

1.Eleanor Rosch
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هستند:
ما روابط علّی را به مثابـۀ طرحوارههـای تصـویری فضـایی مثـل مسـیرها و پیونـدها در نظـر
میگیریم .این طرحواره های تصویری لزوماً ایستا نیستند .برای مثال ما تصویری پویا داریـم کـه
در آن چیزی از درون چیز دیگر بیرون میآید و این طرحواره را برای شکل بخشیدن بـه یکـی
از تصوراتمان دربارة سـببیت فرافکنـی مـیکنیم .ماننـد وقتـی کـه میگـوییم زبـان ایتالیـایی از
مادرش زبان التین زاده شده است .اسـتدالل انتزاعـی غالبـاَ بـا فرافکنـی سـاختار طرحوارههـای

تصویری از مفاهیم فضایی به مفاهیم انتزاعی صورت میگیرد ...این تمثیل است)Ibid:18( .
ترنر فرایند تطبیق طرحوارههای تصویری بر یکدیگر در تمثیل را فرافکنی
) (Projectionمینامد .طی این فعالیت طرحوارههای تصویری مربوط به داستانها و
تجربیات عینی بر ساختارهای همسو با خود در داستانهای انتزاعی نگاشته (فرافکنده)
میشوند تا در ادغامی نهایی معنای تمثیلی یا آنچه را که ترنر آمیختگی
مفهومی ) (Conceptual Blendingمینامد به وجود آورند .اینگونه ،تمثیل
داستان را از طریق فرافکنی بر یک داستان دیگر میگسترد)Ibid:37( .
 1 -1-1فضاهای ذهنی )(Mental Spaces
فضاهای ذهنی دامنههای مفهومی موقتی هستند که در حین مباحثه ایجاد میشوند.
( )Evans and Green, 2006: 371در معنیشناسی شناختی ،همانگونه که
واژهها دریچهای به معنی دایرةالمعارفی هستند ،جملهها نیز دستورالعملهایی هستند
برای ساختن معنی ،یا حوزههای مفهومی ،که در متن کنار هم قرار میگیرند .این
حوزهها را فضاهای ذهنی مینامند( .راسخ مهند )121 :1956 ،در این دیدگاه مفهوم
حاصل کاربرد واقعی زبان در بافت است (همان )121-122 :و ساختن معنی حاصل دو
فرایند است :ساختن فضاهای ذهنی و ایجاد نگاشتهایی بین آن فضاها( .همان)129 :
طبق نظریۀ ترنر معنای تمثیلی از فرافکنی و آمیزش این فضاهای ذهنی ساخته میشود.
هر تمثیل از دو فضای درون داد ،یک فضای عام و آمیختگی مفهومی نهایی که
محصول آمیزش این فضاهاست تشکیل میشود.
 1-1-1فضاهای درونداد )(Input Spaces
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تمثیل معنا را دستکم میان دو داستان توزیع میکند (Turner, 1996: 85) .این
داستان  /فضاها از آنجا که حاوی اطالعاتی هستند که در ساخت معنای نهایی در فرایند
تمثیلسازی وارد میشوند ،فضاهای درونداد نامیده میشوند .از دو فضای درونداد
فضای شناخته شده آغازین که از آن برای تبیین فضای دوم استفاده میکنیم فضای
مرجع ( (Source Spaceو فضای ناشناخته و عموم ًا انتزاعی دوم که به کمک فضای
مرجع قصد شناختش را داریم فضای هدف ) (Target Spaceهستند .شکل ()1-1
نگاشت عناصر میان دو درونداد را نشان میدهد .شرط فرافکنی از یک داستان
سال یازدهم ـ بهار و تابستان 9911ـ شمارة بیست ویکم

درونداد به دیگری و آمیزش آنها وجود ساختاری یکسان میان آن دو است که
ارتباطات قرینهای میان عناصر آنان را میسر میسازد .این عناصر متناظر قرائن
) (Counterpartsنامیده میشوند.

(شکل )1-1-1نگاشت عناصر دو درونداد )(Evans and Green, 2006: 403

 1-1-1فضای عام )(Generic Space
ساختار انتزاعی مشترک میان فضاهای درونداد در یک فضای عام قرار میگیرد.
این فضای عام ارتباطات مقارنهای میان فضاهای درونداد را نشان میدهد(Turner, .
) .1996: 86فضای عام شامل اطالعات عمومیای آنقدر انتزاعی است که میتواند
در هر دو (یا همه) فضاهای درونداد مشترک باشد .عناصر موجود در فضای عام بر
قرائن موجود در فضاهای درونداد نگاشته میشوند .این نگاشت در شکل ()2-9-9
نمایش داده شده است(Evans and Green, 2006: 404) .
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شکل ( )1-1-1اضافه شدن فضای عام )(Ibid: 404

ترنر و لیکاف این نوع فرافکنی از یک داستان مرجع به یک داستان عام را اصل
«عام خاص است» نامیدهاند :اطالعات عمومی ،اغلب به شکل طرحواره تصویری از
یک فضای خاص فرافکنی می شوند ،تا فضایی عام را شکل دهند .البته فضای عام در
مورد فضای خاصی که از آن آمده {فضای مرجع} به کاربستنی است .اما میتوانیم به
محض ایجاد ،آن را به گسترهای از فضاهای هدف خاص فرافکنی کنیم(Turner, .
) 1996: 87میتوانیم حتی بدون داشتن یک هدف خاص برای فرافکنی بر آن ،به
فضای عام یا تفسیر کلی و عمومی از داستان مرجع برسیم(Ibid: 87) .
انواع ساختارهای انتزاعی که ممکن است میان دو داستان مشترک باشند ساختارهای
مقولهای ،ساختارهای چهارچوبی ،ساختارهای نقشی و ساختارهای طرحوارههای
تصویری هستند .گاهی نیز دو فضای درونداد بیش از یک ساختار یکسان دارند.
)(Ibid: 86
 1-1-1فضای آمیخته /آمیختگی مفهومی (Blended Space/
)Conceptual Blending
خاستگاه نظریۀ آمیختگی مفهومی عالوه بر مطالعات ترنر در تحقیقات ژیل فوکونیه
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نیز نهفته است .آن دو دریافتند که در بسیاری موارد به نظر میرسد معنا از ساختاری
منتج میشود که ظاهراً در ساختار مفهومی یا زبانیای که به عنوان درونداد در فرایند
شکل گیری آن عمل کرده وجود ندارد .نظریۀ آمیختگی از تالش آن دو برای توضیح
این دریافت پدید آمد (Evans and Green, 2006: 401) .آمیختگی یا فضای
آمیخته فضای چهارمی است که درنتیجه فرافکنی فضای مبدأ بر فضای هدف به کمک
فضای عام شکل میگیرد .این فضا ویژگیهایی را از مبدأ و هدف به هم میآمیزد که
منجر به ایجاد ساختاری غنیتر و اغلب غیرواقعی یا ناممکن میشود .فضای آمیخته به
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طور عادی شامل ساختاری برآیندی است که به سادگی از هر یک از دروندادها به
دست نمیآید(Fauconnier and Turner,1994: 5) .
ترنر و فوکونیه شکل عمومی فرافکنی مفهومیای را که در پس فرضیات ،تخیّالت،
قیاسها و استعاره وجود دارد در الگوی زیر که آن را الگوی چهارفضایی نامیدهاند

،

نشان دادهاند:

شکل ( )1-1-1الگوی چهار فضایی )(Fauconnier and Turner,1994: 5

در این الگو آمیختگی عناصری را از هر دوی دروندادها برمیگیرد که با خطوط
در شکل ( )9-6-9نشان داده شده است ،اما با فراهم آوردن ساختاری دیگر که
آمیختگی را از هر یک از دروندادها متمایز میسازد از آن پیشتر میرود .این ساختار
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برآیندی یا معنای بدیع در شکل با عناصری از فضای آمیخته نشان داده شده است که با
هیچیک از دروندادها مرتبط نیستند(Evans and Green, 2006: 404) .

شکل ( )1-1-1شبکه یکپارچه (مدل چهارفضایی) ( (Evans and Green,
 2006: 405برگرفته از))Fauconnier and Mark Turner, 2002:46

بنابراین عالوه بر دریافت ساختار جزئی از هر یک از دروندادها ،فضای آمیخته
محتوای برآیندی خاص خود را نیز که از تضاد و کشاکش عناصر دروندادها ناشی
میشود ایجاد میکند(Grady, Oakley and Coulson, 1999) .

 -4تحلیل ایجاد معنای آیرونیک در آمیختگی مفهومی تمثیل
«زیافت تأویل رکیک مگس» براساس نظریه ذهن ادبی مارک ترنر
 1-1فضاهای ذهنی ،طرحوارهها و مقوالت متناظر
علم شناخت از این تفکر شروع شد که شناخت تجسمیافته انسان الگوهای مشخصی
از واقعیتی ایجاد میکند که عرصه ظهـور آنهـا زبـان اسـت( .اسـتاکول)220 :1959 ،
سپس این الگوها به صورت داستانهای مرجـع ،در تفکـر انسـانی بـرای شـکلدادن بـه
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مفاهیم انتزاعی یا فضاهای هدف اسـتفاده میشـوند .در تمثیـل «زیافـت تأویـل رکیـک
مگس» فضای مرجع ،داستان مگسی شناور بر بول خر است که تصور میکنـد در حـال
کشتیرانی بر روی دریاست .فضای هـدف ،داسـتان افـرادی اسـت کـه تأویـل باطـل و
موهوم خود را حقیقت پنداشتهاند .با اینحال باید اشاره کرد که خود داستان مرجـع در
این تمثیل حاصل آمیزش دو داستان دیگر است :نخستین داستان انسانی صاحب تفکـر،
آرزو و وهم که بر دریا کشتیرانی میکند و دومین داستان مگسی کـه بـر بـرگ کـاهی
شــناور بــر ادرار خــر نشســته اســت .ایــن یــک نمونــه آمیختگــی منجــر بــه تشــخی

یــا
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جاندارپنداری) (Personificationاست که در تمامی تمثیلهای از نـوع فابـل روی
میدهــد .در اینجــا الزامــات زنــدگی انســانی همچــون قــدرت تفکــر ،ســخن گفــتن،
آرزومندی ،تأویل و توهم از داستان اول وارد فضای آمیخته شـده و بـا نقـش مگـس و
ماجرای شناوری او بر برگ کاهی روی بول خر میآمیزد تـا فابـل مگـس سـخنگوی
آرزومند کشتیرانی را به وجود آورد .این فابل سپس بر داستان صـاحبان تأویـل باطـل
که از روی وهم خود را واصـل بـه حقیقـت مـی پندارنـد ،فرافکنـده میشـود .سـاختار
انتزاعی مشترک در دو داستان که فرافکنی را مسیر میکند این است که فـردی بـر اثـر
دامنه دید و بینش اندک دچار خیالی میشود که گرچـه از حقیقـت بسـیار فاصـله دارد
آن را حقیقت غایی میپندارد .این ساختار انتزاعی یا فضای عام ناشی از طرحوارههـای
تصویری ،مقوالت ،چهارچوب و نقشهای یکسان ،در عین تفاوت حوزههای معنـایی،
در هر دو داستان است .برای مثال ،محـدودیت گسـتره دیـد یـک طرحـواره تصـویری
ساده اسـت کـه در هـر دو داسـتان مرجـع و هـدف وجـود داشـته و سـاختار طرحـواره
تصـویری ) (Image-schematic structureمشـابه ایجـاد کـرده اسـت .مقـوالت
یکسان «کوتاهبینی» و «توهمپردازی» نیز ساختار مقولـهای )(Category Structure
مشترکی میان دو داستان ایجاد کردهاند .عالوه بر این نقشهای مشترکی چون کوتهبین
و متوهم ،حقیقت غایی و تصویر نادرست و ناق

آن در هـر دو داسـتان وجـود دارنـد

که ساختار نقشـی ) (Role structureمشـترک میـان دو داسـتان بـه وجـود آورده و
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مجموع اینها چهـارچوب ) (Frame structureمشـترکی بـه دو داسـتان داده اسـت.
تناظر موجود میان قرائن دو داستان در هر یک از فرافکنی های دوگانـه ایـن تمثیـل در
شکلهای زیر نشان داده شده است:
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 -1-1سازوکار فرافکنی و آمیزش فضاها
تمثیل «زیافت تأویل رکیک مگس» نمونهای است که در آن فرافکنـی بـه صـورت
ارجــاعی روی داده و بنــابراین شــکلگیری معنــا در شــبکه گســتردهتری از فرافکنــی و
آمیختگی روی میدهد .به این ترتیـب کـه آمیختگـیای کـه از فرافکنـی یـک فضـای
مرجع بر یک فضای هدف به وجود میآید ،خود دروننهادهای برای آمیختگـی دیگـر
شده است .تحلیل فرافکنی در تمثیل «زیافت تأویل رکیک مگس» نقش فضاهای میانی
و شبکه معنایی دخیل در شکلگیری معنای نهـایی تمثیـل را آشـکار میسـازد :نخسـت
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ساختار انتزاعی داستان مرجع در فرایندی ذهنی استخراج و فضایی عـام را تشـکیل مـی
دهد که عبارت است از :موجودی که آرزومند تجربه و دریافت دانش است ،با وجـود
دید اندک و ابزار حقیر ،دریافت خود را وصول به نهایت دانش میپندارد .این سـاختار
انتزاعی سپس بر فضای هدف مگسی که بر برگ کاه و بول خر شناور اسـت فرافکنـده
میشود .در این فرافکنی ویژگیهای انسانی دخیل در این موقعیـت ماننـد آرزومنـدی،
خیالپردازی و وهم وارد فضای آمیخته شده و با نقش مگسـی کـه بـر بـول خـر شـناور
است ترکیب میشود تا فابل مگس سخنگو و آرزومند را بیافریند .سپس این فابل کـه
خود حاصل آمیختگی دو فضای اولیه اسـت ،دروندادی بـرای یـک آمیختگـی دیگـر
میشود و بر داستان مؤوالن باطلاندیشی که آنچـه بـه دیـد کوتـاه و اندیشـه ناتوانشـان
میرسد را حقیقت الهـی میپندارنـد فرافکنـده میشـود .در ایـن آمیختگـی دوم نقـش
مگس از فضای مرجع و هویت تأویلکننده به باطل از فضای هدف ،به فضـای آمیختـه
وارد میشوند و نقش – هویت ِ مگس -تأویلکننده بـه باطـل را میسـازند .ایـن همـان
معنای برآیندی برخاسته از آمیختگی است که نه دقیقاَ مگس فابل اول و نه دقیقاَ مـؤول
داستان دوم ،بلکـه باطلاندیشـی اسـت کـه حقـارت نظـر او در مقابـل حقیقـت تقـابلی
آیرونیک به وجود آورده است .زیرا عالوه بر ساختار جزئی که آمیختگی از هـر یـک
از دروندادها میگیرد ،این فضا معنای برآیندی خاص خود را نیز ،که از تضاد عناصـر
مفهومی دروندادها ایجاد میشود ،به وجود میآورد .در تمثیل «زیافت تأویل رکیـک
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مگس» ،با وجود مشابهت طرحوارههـا و سـاختارها در دو فضـا ،روابـط مفهـومی میـان
مگس ،بول خر ،برگ کاه و دریا بـا روابـط مفهـومی میـان مـؤول ،وهـم و دانـش او و
حقایق الهی متفاوت است .طنز و مضـحکهای کـه در حـوزه معنـایی مرجـع از حقـارت
مگس و آرزوی او برای کشـتیرانی بـر دریـا ایجـاد میشـود ،در حـوزه معنـایی هـدف
وجود ندارد .چه بسا که مؤول آرزومند تأویل حقایق ،در دامنـه مفهـومی خـود شـیخ و
فقیه قشریای باشد که به سبب این جایگاه ،از پایگاه اجتماعی نیز برخوردار اسـت .امـا
در فضای آمیخته این تقابل مفهومی سرانجام به امتزاج حقارت مگس شناور بر بول خر
با جایگاه مؤوّل مشغول به تأویل میانجامد .در ایـن امتـزاج هویـت مـؤوّل ،بـا پـذیرش
نقش مگـس ،وابسـتههای مفهـومی آن چـون حقـارت وجـودی ،ابـزار خـرد و وهـم و
آرزومندی مضحک او را میپذیرد .زیرا همین کـه مـؤوّل ،نقـش مگـس کشـتیبان را
پذیرفت ،فضل و دریافت او نیز ابـزار مگـس و وهـم او ،یعنـی بـرگ کـاه و بـول خـر،
خواهند بود .این امتزاج با برهمکنش و تقابلی همراه است کـه از آمیـزش ناهمخوانهـا
ایجـاد میشــود .معنــای نهــایی آمیختگــی ،حاصــل زدوخــوردی اســت کــه در ذهــن از
دریافت این نکته حاصل میشود که در پیشـگاه حقیقـت ،دانـش بشـری بـرگ کـاه ،و
درک و دریافت او بول خری بیش نیست .تضاد ظاهر /نقـش (مگـس) بـا باطن/هویـت
(مؤوّل) و به نوبه خود تضاد سایر وابستههای مفهومی /قـرائن ،و دریافـت مطایبـهآمیزی
که از این نـاهمخوانی بـه وجـود میآیـد ،بـه آمیختگـی و معنـای نهـایی حاصـل از آن
برجستگیای از نوع آیرونیک میدهد .هر چه فاصله و ناهمخوانی مفاهیم بیشتر باشد،
چنانکه فاصله بسـیاری میـان دامنـههای مفهـومی در تمثیـل مـورد بررسـی وجـود دارد،
آیرونی از نظر موکه برجستهتر خواهد بود (موکه.)64 :1959 ،
الگوی چهارفضایی زیر شبکه فرافکنیهای صورتگرفته در تمثیل «زیافـت تأویـل
رکیک مگس» را نشان میدهد .میبینیم که معنای برآیندی در هیچ از اجزا و نـه حتـی
در حاصل جمع آنان یافت نمیشود .بلکه حاصل آمیزشی است که همچون مکانیسمی
شیمیایی از فعل و انفعال دو مفهوم ،عنصر مفهومیای یکسره تازه ایجاد میکند:
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آمیختگی مفهومی آغازین این تمثیل از نوع جاندارپنداری اسـت .اهمیـت تحلیـل ایـن
آمیختگی در این جاست که در حـین آن نحـوه شـکلگیری اجتمـاع نقیضـین «حیـوان
سخنگو و متفکر» که از غایت تکرر در سـنت فابـلپردازی در ادبیـات تمثیلـی شـرق و
غرب ،وجه ناممکن خود را از دست داده است ،آَشکار میشود .بررسی این آمیختگـی
نشان میدهد که چگونه در حـین شـکلگیری یـک فابـل معـانی از دو دامنـه مفهـومی
متفاوت در فضایی تازه وارد و با یکدیگر ترکیب میشوند .به این ترتیب کـه اشـکال و
نقشهای حیوانی ،با وانهادن ویژگیهای خویش هویت و ویژگیهای انسانی (همچون
مقوالت آرزومندی و توهمپردازی) را پذیرفته و این هر دو در فضایی جدید که دقیقـاَ
به علت تضاد دامنههای مفهومی یاد شده فضایی خیالین است ترکیب میشوند .پـس از
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آن که این آمیختگی ایجاد میشود ،همانطور که شکل نشان میدهد ،خود آن به مثابـه
مرجع بر داستان هدف مؤوالن باطلاندیش فرافکنده میشود .سـاختار انتزاعـی یکسـان
ایــن دو داســتان نیــز شــامل نقشهــای فــرد آرزومنــد دریافــت دانــش ،اندیشــه موهــوم،
ابزارخرد و حقیر ،و دو مقولـه آرزومنـدی و تـوهمپردازی اسـت .مکانیسـم فرافکنـی و
دادوستد عناصر متناظر فضاهای مرجع و هدف پیشتر تشریح شد .اما تحلیل آمیختگی
حاصل از این مکانیسم رهیافتی به برجستگی معنایی حاصـل از آن ایجـاد میکنـد .ایـن
تحلیل نشان میدهد که از رویارویی نقشها و مفـاهیم درون آمیختگـی نـوعی تـنش و
تقابل آیرونیک در تمثیل به وجود آمده است .طبق نظر موکه ،نخست آیرونی مسـتلزم
تقابل یا بیتناسبی ظاهر با واقعیت است و دوم درصـورت برابـری همـه عوامـل دیگـر،
هرچه تضاد بیشتر باشد آیرونـی نیـز برجسـتهتر خواهـد شـد( .موکـه )64 :1959 ،تـنش
آیرونیک در این تمثیل نیز بیش از هر چیز محصول فاصله بسیار میان فضـاهای دوگانـه
مرجع و هدف در عین شـباهت سـاختاری روابـط میـان اجـزای آنهـا یـا طرحوارههـای
تص ویری دو داستان است .بیش از هرچیز ،هنگام نگاشت نقش مگـس بـر نقـش مـؤوّل
باطلاندیش کشـمکش و تضـادی ایجـاد میشـود کـه برآمـده از تـنش میـان حقـارت
ظاهری یکی و جایگاه اجتماعی ظاهری دیگری است .در این کشاکش مگس به مثابـه
نقشی ظاهری وارد فضـای آمیختـه شـده و در مقابـل هویـت باطـلانـدیش و کوتـاهبین
تأویلگر -که با توجه به نقشاش احتماالً زاهد و فقیه و عالم قشری است -را میپذیرد
تا آیرونی طنزآمیز مگس ِعالمنما یـا عـالمِ مگسعقـل در درون تمثیـل شـکل بگیـرد.
همچنین تضاد میان بول خر و بینش عالمان قشری آمیزهای آیرونیک و طنزآمیز از حـد
درکِ عالمان باطلاندیش به دست میدهد که به علت همین تضاد و طنـز ناشـی از آن،
برجستگی معنایی قابلتوجهی در تمثیل ایجاد کرده است .طنز در اینجا ناشی از تنـاقض
یا بیتناسبی ،توأم با اعتماد بیخبرانه (واقعی یا وانمودی) اسـت کـه موکـه آن را ذاتـیِ
عنصر خندهآوری در آیرونی میداند( .همان )65 :فاصله بسـیاری کـه میـان دو فضـای
مفهــومی مرجــع و هــدف در ایــن تمثیــل وجــود دارد موجــب مــیشــود بیتناســبیها و
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برجستگی معنایی حاصل از ترسیم کشمکشآمیز آنها بر یکدیگر بیشتر شود .مقـوالت
یکســان «آرزومنــدی» و «تــوهمپردازی» نیــز در ایــن دو بافــت متفــاوت در تضــاد و
کشمکش با یکدیگر قرار میگیرند« :آرزومندی مگسی برای راندن بـر دریـایی کـه از
بول خری گستردهتر نیست» در مقابل «آرزومنـدی عـالمی کـه بـه تأویـل حقـایق الهـی
مشغول است برای رسیدن به حقیقت غایی» و «توهم حقیر مگسی خرد دربـاره برکـهای
از بول خر» در مقابـل «تـوهم عـالم {قشـری} دربـاره تأویـل خـود از حقیقـت غـایی».
غافلگیری ناشی از بیتناسبی و طنزی که از دل ایـن رویاروییهـا برمیخیـزد بـه دنبـال
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یکدیگر شبکه قدرتمند و برجستهای از معنـای آیرونیـک در صـورت نهـایی ممثـل بـه
وجود آورده است .این آیرونی ناشی از تـنش دو مقولـه یـا طرحـواره تصـویری بـرهم
نگاشته شده است که در عـین جـذب سـویههای متضـاد یکـدیگر از کشـمکش بـا هـم
فروگذار نمیکنند .معنای برآیندی حاصـل از ایـن نگاشـت نیـز بـه میـزان قابـلتوجهی
برآمده از تنش و کشمکش میـان مفـاهیم و طرحوارههـای تصـویری دوگانـه اسـت تـا
پذیرش ساده یکی از آن دو توسط دیگری.
تحلیل این آمیزش نشان میدهد که در پس نگاشت و تطبیق ساده اشکال و اجزای
دو داستان ،آمیختگیای تناقضآمیز و ناهمخوان و بنابراین خالقانه و مؤثر در سطح
مفاهیم در جریان است:

ایــن اجتمــاع کشــمکشآمیز متقابلهــا همچــون مــورد حیوانــات ســخنگو از جملــه
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ناممکنهاییست که تنها در فضای آمیخته میسر میشود .ناممکنها در فضای آمیخته بـه
این دلیل روی میدهند کـه مفـاهیم از دامنـههای مفهـومی متفـاوت در آن بـا یکـدیگر
ترکیب میشوند .قدرت تأثیر این تمثیل نیز در خالقیـت موالنـا در انتخـاب دو فضـای
درونداد با دامنه مفهومی متفاوت و نحوه آمیـزش مفـاهیم نامتجـانس بـه هـدف ایجـاد
یک آمیختگی قدرتمند نهفته است .آمیختگیای آیرونیـک کـه از جنبـه تعلیمـی تـأثیر
آن در نمــایش قدرتمنــد ســویههــای متضــاد و کمتــر آشــکار مفــاهیم و آمــوزههــای از
پیشدانسته در مخاطب است.
آمیختگی در این تمثیل ،همچنین از این لحاظ که آنچه را کـه نـاهمخوان بـه شـمار
میرود (مگس/مؤول ،بول خر/تأویل حقیقت الهی و برگ کاه/دانش{قشری}) به هـم
میآمیزد طبق نظـر ترنـر یـک آمیختگـی نامتعـارف اسـت (Turner:89) .ایـن عـدم
تعارف و غرابت موجب میشود عمل فرافکنی و آمیختگی فضاها  -که حـاوی عناصـر
ناسازگارند -در این تمثیل برجستهتر و قابل توجهتر باشد .بـه عقیـده ترنـر در اینجـا در
مقایسه با موارد متعارف و جایگیر شده (همچـون آمیختگـی حاصـل از فرافکنـی یـک
سفر به گذر عمر) فرافکنی عالوه بر غیرمستقیم بودن منفی نیز هسـت (Ibid: 90) .بـه
این معنا که عملکـرد آن شـامل ناهماننـدی مرجـع و هـدف اسـت .ایـن ناهماننـدی بـه
سادگی سرکوب نمیشود .بلکه اطالعاتی که در دو فضای مرجع و هدف بـا یکـدیگر
همانندی ندارند و نمیتوانند بر هم نگاشته شوند وارد فضای آمیختـه میشـوند و دقیقـاً
اینگونه است که میتوانیم تفاوت {و در عین حال شباهت} میان آنها را درک کـرده
و تصادم به وجود آمده را دریابیم (Ibid:66) .آمیختگی نامتعارف همچنانکه در این
تمثیــل مــیبینیم ،بــه دلیــل غرابــت آن ،نیازمنــد تفســیر و تعمــق بیشــتر و بــه دلیــل تــأثیر
آشناییزدایانهاش از ارزش زیباشناسی باالتری برخوردار است.

-1نتیجهگیری
بررسی آمیختگی مفهومی در تمثیل «زیافت تأویل رکیک مگس» پاسخهای زیر را
برای پرسشهای پژوهش فراهم میآورد:
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 _1نشان دادیم که در فضای آمیخته مفاهیم از دامنههای متفاوت به هم میآمیزنـد
و اجتماع ناهمخوانها در این فضا ممکن میشـود .حـال هـر چقـدر فضـاهای درونداد
مرجع و هدف از دامنههای مفهـومی متفـاوتتری انتخـاب شـوند ،نگاشـت مفـاهیم در
درون آمیختگی کشمکشآمیزتر و خالقانهتر خواهد بود .چنین آمیختگـیای در عمـل
نتیجه انتخـاب هوشـمندانه داسـتانهـای مرجـع و هـدف اسـت بـه نحـوی کـه در عـین
همخوانی ساختارهای عمومی ،به دلیل غرابت حوزههای مفهومی ،آمیختگی آنها حـائز
تنش و تصادمی باشد که فرایند فرافکنـی را پیچیـده ،منفـی و بنـابراین خالقانـه و مـوثر
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میسازد .فرایند فرافکنی و آمیزش داستانهای مرجع و هدف در تمثیل «زیافـت تأویـل
رکیک مگس» نیز به علت فاصله بسیار میـان دامنـههـای مفهـومی دو درونداد (فضـای
ماجراهای عینی یک فابل درباره مگسی خرد در مقابل فضـای مفـاهیم انتزاعـی دربـاره
تأویل حقایق) ،به هیچ وجه سرراست و مثبت نبوده بلکـه سـازوکاری کشـمکشآمیز و
تقابلی است .شکل نهایی یک تمثیل خالقانه ،همان طور که ترنـر در نظریـه آمیختگـی
مفهومی نشان داده اسـت ،معنـایی برآینـدی را بازمیتابانـد کـه چیـزی بـیش از معـانی
موجود در هر یک از فضاهای درونداد و اصوالً دیگرگون از آن اسـت .عامـل اصـلی
بیشــی و پیشــی ایــن معنــا آن اســت کــه تنهــا از ماننــدگی و تطبیــق مفــاهیم و الگوهــای
ساختاری دو داستان برنخاسته ،بلکه حاصـل بـرهمکنش ،مقابلـه و در نهایـت امتـزاج و
دادوستد مفاهیم در یک ساختار مشترک است.
 - 2وکه حس آیرونی را هـم نیازمنـد دیـدن تضـادهای آیرونیـک میدانـد و هـم
توانایی شکل دادن به آنها در ذهن( .موکـه )46 :1959 ،نتـایج تحلیـل نشـان داد معنـای
تمثیلی در تمثیل «زیافت تأویل رکیـک مگـس» از اسـتعداد موالنـا در کشـف شـباهت
ساختاری میان فضاهای ناهمخوان و طرح خالقانه شـبکه روابـط مفهـومی در درون هـر
فضا ،به نحوی که ناسازگاری میان آنها (همچون تقابـل مگس/مـؤول ،بـول خر/تأویـل
حقیقت الهی و برگ کاه/دانش بشری) موجب کشـاکش و تصـادم درون آمیختگـی و
ایجاد یک ترکیب برآیندی آیرونیـک از جـذب نـاهمخوانیهـا و معنابخشـی بـه آنهـا
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میشود ،ناشی شده است .به عبـارت دیگـر آنچـه بـه ایـن تمثیـل قـدرت تـأثیر فـراوان
بخشیده آیرونی حاصل از باریکبینی طنازانـه موالنـا در خلـق معنـا از دل تنـاقضهـای
ظاهری است .شیوهای که نـه براسـاس ماننـدگیهای مرسـوم در تمثیـلسـازی بلکـه از
طریق نگاشت و آمیزش جنبههای نامتناجس از فضاهای مفهـومی متفـاوت ایجـاد شـده
است .قدرت عمده تقابلهای آیرونیک در این تمثیل ،در غافـلگیری ناشـی از کشـف
روابط میان عناصر به ظاهر نامتناسب و دریافت مطایبـهآمیز از ایـن تقابـل و نـاهمخوانی
است .دریافتی که از طریق ایجاد شوک زیباییشناسیک در اقناع ذهـن مخاطـب نقـش
داشته و عامل برجستگی ادبی و قدرت تعلیمی بسیار این تمثیل است.
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