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گیری عبارات استعاری در گفتمان ادبی را تشکیل میدهد .این مسئله در نظریهء ادبی معاصر و در
علوم شناختی و همچنین در حوزههای بینابینی دو مقولهء مذکور یعنی مطالعات تجربی ادبی ( مثال⸗،
 ،)Steen 1994; Miall and Kuiken 1994زبانشناسی شناختی( Lakoff and Johnson

 ،)1980بوطیقای شناختی( )Tsur 1992و نظریهء شناختی استعاره ( )Freeman 1995مورد توجه
قرار داشته و از قدمتی دیرینه برخوردار است .ابتدا الزم است نظریهای موسوم به "

نظریهء

محدودیتهای شناختی" که در دههء گذشته توسط شن ( (Shenارائه گردیده است بطور مختصر
معرفی گردد .بطور کلی این نظریه در تالش است تا نظاممندیهای خاصی که در کاربرد زبان
استعاری در گفتمان ادبی وجود دارد را تبیین نموده و برای فلسفهء وجودی آنها توضیحی ارائه کند
و در این راستا بر این نکته پا میفشارد که وجود چنین نظاممندیهایی از یک سو حاکی از وجود
نوعی توازن یا تراضی میان ابعاد زیبایی شناختی خالقیت و از سوی دیگر سازگاری با محدودیت-
های شناختی متضمن انتقال مفهوم آن میباشد .در آغاز سه دیدگاه سنتی موجود دربارهء رابطهء میان
شناخت و ساختارهای ادبی /شاعرانه مختصرا⸗ ارائه میگردد .سپس به چارچوب کلی "

نظریهء

محدودیتهای شناختی " اشاره میگردد که در این راستا به جهت عینی نمودن بحث ،سه

آرایهء

ادبی که همگی زیرمجموعهء مقولهء استعاره میباشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت .در گام بعد
ارتباط نظریهء فوقالذکر با دیدگاههای موجود در علوم شناختی تبیین میگردد.
 -1-1بیان مساله وسواالت تحقیق
مطابق نظریهء استعارهء مفهومی ،این آرایه صرفاً محدود به حوزهء ادبی زبان نمیباشد و در
گفتمان روزمره نیز جایگاه مهمی دارد .اهمیت این آرایه به حدی است که زبانشناسانی نظیر فاولر
( )Fowlerادعا کردهاند با تمرکز بر عبارات استعاری یک گفتمان حتی میتوان قالب ذهنی ( mind

 )styleو ایدئولوژی نویسنده را نیز احصاء نمود .نکتهای که از اهمیت مضاعف برخوردار میباشد
این است که بسیاری از آرایههایِ کالمی نظیر "تشخیص" (" ،)personificationخطاب"
(" ،)apostropheاستخدام"" ،حس آمیزی" و  ...نیز زیرمجموعهء استعاره هستند .یکی از افرادی
که نقش بسیار مهمی در توسعهء نظریهء استعارهء مفهومی داشته است ،یشایاهوشن ( Yeshayahu
 )Shenاست که نظریهای تحت عنوان محدودیتهای شناختی ( The cognitive constraints

 )theoryرا به سال  1997ارائه نمود .وی بر این باور است که خالقیتهای کالمی بعضا⸗ تحت
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سیطرهء محدودیتهایِ شناختی قرار دارند .با این رویکرد سواالت تحقیق حاضر این است که -1
نظامِ شناختی بشر در فرآیندهایی که شالودهء بکارگیری عبارات مشتمل بر استعاره را تشکیل می
دهند چه نقشی دارد؟  -2آیا استعاره به عنوان یک خالقیت کالمی تحت سیطرهء محدودیتهای
شناختی قرار دارد؟  -3در صورت وجود محدودیتهایِ شناختی در استعاره ،سه آرایهء استعاریِ
"استخدام"" ،حس آمیزی" و "پادآمیزه" هرکدام تحت سیطرهء چه نوع محدودیت شناختی قرار
دارند؟
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
هدف پژوهش پیش رو در درجهء اول اثبات وجود محدودیتهای شناختی در آرایهء استعاره و
در گام بعد احصاء و تبیین این محدودیتها در سه آرایهء استعاری استخدام ،حس آمیزی و پادآمیزه
میباشد .ضرورت پژوهش در این است که نشان میدهد محدودیتهای شناختی خاصی بر استعاره
– فارغ از بافت زبان (انگلیسی /فارسی) و بافت گفتمان (روزمره /ادبی) – اِعمال میگردد.
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
این پژوهش مبتنی بر روش تحلیلی آماری تصادفی و توصیف زبانشناختی میباشد که در آن
آرایههای استعاریِ مورد تحلیل در دو زبان انگلیسی و فارسی بررسی و مقایسه گردیدهاند.
 -1-4پیشینه تحقیق
علی رغم اینکه در سال های اخیر کتاب ها و مقاالت نسبتاً قابل توجهی به زبان فارسی در مورد
استعارهء مفهومی نگاشته شده است ،هیچ کدام آنرا از منظر محدودیتهای شناختی مورد تجزیه و
تحلیل قرار ندادهاند .تنها نوشتار مرتبط با محدودیتهای شناختی مقالهای است با عنوان
"محدودیتهای شناختی برای بازنماییهای فرهنگی" اثر پاسکال بویر( Pascal Boyer

 )1994:391-411که جبار رحمانی به سال  1393آن را به فارسی برگردانده است .نوشتار حاضر
اولین پژوهشی است که محدودیتهای شناختی را در قلمرو زبان فارسی بررسی نموده و آن را با
زبان انگلیسی مقایسه مینماید .در میان نویسندگان خارجی ،شن و فریمن چندین مقاله با محوریت
محدودیتهای شناختی در استعاره به رشتهء تحریر درآوردهاند که در این پژوهش از آنها استفاده
شده و در بخش منابع این مقاله به آنها اشاره شده است.
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 -2مبانی نظری بحث
 -2-1رابطهء میان نظام شناختی بشر و ساختارهای ادبی /شاعرانه
سه رویکرد سنتی دربارۀ رابطۀ میان شناخت و ساختارهای ادبی /شاعرانه به قرار ذیل میباشند:
الف -رویکرد پیشزمینهسازی :مطابق این رویکرد که مورد قبول بسیاری از منتقدان گوناگون
ی ساختارهایِ ادبی (که ویژگیهای
ادبی ،روان شناسان و فالسفه است ویژگیهای سبکشناخت ِ
سبکشناختیِ ساختارهایِ استعاری را نیز شامل میشود) ،اصول و قواعد شناختی را نقض مینماید
تا بدین طریق تأثیراتی حاصل گردد که خاص گفتمان ادبی است ( .)Shklovsky 1965این دیدگاه
بر این باور است که هدف یا کارکرد گفتمان شاعرانه ،ایجاد "تأثیراتی شاعرانه" در خوانندگان است
که این امر از طریق نقض قواعد و فرآیندهای شناختی متعارف تحقق مییابد .شوکلوفسکی که یکی
از طرفداران پروپاقرص این دیدگاه است معتقد است که هدف هنر " ناآشناسازی پدیدهها،
دشوارسازی اَشکال و افزودن بر مدت زمان ادراک میباشد زیرا فرآیند ادراک و مشاهده فی نفسه
یک هدف زیباشناختی است که میبایست طوالنی گردد" ( .) Shklovsky 1965:12وقتی شاعر
تعمدا⸗ از دماوند تحت عنوان " دیو سپید پای دربند" یاد میکند ،یک پدیدهء آشنا را ناآشنا میسازد
و این بالطبع بر مدت زمان ادراک خواننده میافزاید .بنابراین ،بر طبق این رویکرد ،گفتمان شاعرانه
نوعی " تخطی سازمان یافته و تعمدی از فرآیندهای شناختی" قلمداد میگردد .برخی پژوهشها و
مطالعات ( مثال⸗  )Steen 1994; Miall and Kuiken 1994در جهت تأیید تجربی این دیدگاه
انجام پذیرفتهاند.
ب -رویکرد تأثیر شاعرانه :این رویکرد را میتوان شکلی تکاملیافتهتر از رویکرد قبلی تلقی
نمود .مطابق این دیدگاه ،گفتمان شاعرانه " به منظور تحقق اهداف زیباشناختی از فرآیندهایی
شناختی بهره میگیرد که در ابتدا برای اهداف غیر زیباشناختی شکل گرفته بودند " ( Tsur

 .)1992:4بر طبق این رویکرد ،خوانندگان گفتمان شاعرانه – الزاماً نه بصورت آگاهانه – سعی
دارند قواعد شناختی متعارف و معمول را بر گفتمان شاعرانهای که مشغول مطالعهء آن هستند اِعمال
نمایند .اما این راهبرد به دلیل ساختارهای نامتعارف و غیرمعمول موجود در آن متون شاعرانه ،کارگر
نمیافتد و این امر منجر به پیدایش نوعی تأثیرات شاعرانه میگردد .به عنوان مثال ،آواها میتوانند
در انتقال احساس و مفهوم شعر نقش داشته باشند؛ در بیت " خیزید و خز آرید که هنگام خزان
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است  /باد خنک از جانب خوارزم وزان است "( ،منوچهری دامغانی  )153:1375تکرار غیرمعمول
دو واج /خ /و  /ز /مفهوم خشکی و خشونت پاییز را به شنونده منتقل میکند.
ج -رویکرد سنتی یا متعارف :مطابق این دیدگاه ،گفتمان شاعرانه مستلزم قواعد و فرآیندهای
شناختی خاص خود میباشد .فیالواقع ،این رویکرد ناقض رویکردهای پیشین نیست بلکه جنبهای
دیگر از نقش ایفا شونده توسط شناخت بشر و گفتمان شاعرانه را برجسته میسازد .شایان ذکر است
که رویکرد اول که مستلزم " تخطی از فرآیندهای شناختی " است ،صرفاً بر نقض فرآیندهای معمول
شناختی تأکید میورزد بدون اینکه الزاماً خود را متعهد به اخذ هیچ موضع خاصی در قبال این مسئله
که آیا قواعدی دیگر باید جایگزین قواعد شناختی معمول گردند یا خیر بداند ،چه برسد به اینکه
آن قواعد را تصریح و تبیین نماید .در نقطهء مقابل ،رویکرد سوم بر این باور است که گفتمان شاعرانه
مستلزم فرآیندها و قواعدی خاص یا منحصر بفرد میباشد .بر طبق این رویکرد ،خواننده مجموعهای
از " فنون یا راهکارهای خوانش " را در اختیار دارد که هرکدام مناسب نوعی متفاوت از گفتمان
مثال⸗ شاعرانه ،غیرشاعرانه ،متون حاوی اطالعات نظیر متون مطبوعاتی و غیره میباشد و زمانی که
خوانندهء یک گفتمان خاص آن را گفتمان شاعرانه یا ادبی تشخیص دهد آنگاه باید به راهکار
خوانش متناسب متوسل گردد یعنی استفاده از قواعد یا سنتهای خوانشی مناسب آن نوع خاص
گفتمان (.)Culler 1976:32-63
 -2-2نظریهء محدودیتهای شناختی
نکتهای که در همان ابتدا باید مد نظر قرار داد این است که هرسه رویکرد فوقالذکر متفق
القول بر این باورند که ساختارهای شاعرانه /ادبی از قواعد شناختی متعارف یا معمول تبعیت نمی-
کنند و فرآیندهای شناختی دخیل در خواندن یک گفتمان شاعرانه کامالً با فرآیندهای دخیل در
خواندن گفتمان معمولی تفاوت دارند .تلفیق این ویژگی ساختارهای شاعرانه با روش استدراک این
ساختارها از سوی خوانندهء گفتمان شاعرانه این امکان را فراهم میسازد که اهداف زیباشناختی آن
محقق گردد اما نکتهء ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که عبارت " گفتمان شاعرانه" از دو
واژه تشکیل شده است؛ یعنی نباید توجه را صرفا⸗ معطوف به " شاعرانه" نمود؛ واژهء " گفتمان"
که به معنی متنی است که قرار است به خواننده انتقال یابد نیز به همان اندازه اهمیت دارد .انتقال
مفهوم یک متن منوط به تبعیت آن از برخی اصول شناختی – و همچنین اصول زبانشناختی –
است یعنی اصولی کلی که منحصر به گفتمان شاعرانه نمیباشند .این بدین معنی است که عالوه بر
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بدیهی دانستن این نکته که گفتمان شاعرانه واجد ویژگیهایی همچون خالقیت و نوآوری است این
مساله را نیز باید مدنظر قرار داد که تأثیرات شاعرانهء یک گفتمان شاعرانه تنها زمانی محقق میگردند
که گفتمان مربوطه از قواعدی شناختی تبعیت نماید که امکان انتقال مفهوم را فراهم سازند .این خود
مؤید این نکته است که در جهت تکمیل مطالعات صورتگرفته در زمینهء نقشی که اصول و قواعد
شناختی در گفتمان شاعرانه ایفا میکنند الزم است پژوهشهایی نیز در زمینهء آن جنبهها از گفتمان
شاعرانه که از اصول و قواعد شناختی عام تبعیت نمیکنند صورت پذیرد .شاید یکی از دالیلی که
برای توجیه میزانِ اندکِ تحقیقات صورت گرفته در این زمینه بتوان ارائه کرد این باشد که منتقدان
ادبی و همچنین روانشناسان شناختی عالقمند به مطالعهء تجربی گفتمان شاعرانه نظیر شوکلوفسکی،
میال و کوئیکن عمدتاً توجه خود را بر ویژگیهای خالقیت و نوآوری گفتمان شاعرانه که آن را از
دیگر انواع گفتمان متمایز میسازد معطوف ساختهاند و نه بر محدودیتهای شناختی اِعمال شونده
بر دو ویژگی فوقالذکر .چنان که گفته شد ،هدف اصلی این نوشتار تبیین چارچوبی نظری و
روشمند در زمینهء این محدودیتهاست که مراد از آن توضیح و تبیین همزمان " خالقیت" و "
انتقال معنی" در عبارات استعاری مورد استفاده در گفتمان شاعرانه میباشد .در این راستا سه صنعت
ادبی استعاری یعنی " استخدام"  " ،حس آمیزی" و " پادآمیزه" مورد مداقه قرارخواهند گرفت .به
طور کلی این نظریه مشتمل بر دو ادعاست:
 -1برخی آرایههای ادبی نظیر " استخدام" و "حسآمیزی" دارای ساختار نظاممند زبانی می
باشند .به بیان دقیقتر ،برخی گزینههای ساختاری در گفتمان شاعرانه فارغ از بافت خاص (شعر،
شاعر ،مکتب ادبی ،دورهء تاریخی و حتی زبان) از دیگر گزینهها بسامد بیشتری دارند.
 -2از منظر شناختی ،گزینههای ساختاری پربسامدتر " ،مبناییتر" از گزینههای کمبسامدتر می
باشند .در اینجا منظور از " مبناییتر" یعنی طبیعیتر ،سادهتر و قابلدرکتر.
ادعای اول داللت بر وجود برخی قواعد و نظاممندیها در کاربرد زبان استعاری در گفتمان
شاعرانه دارد؛ ادعای دوم از منظر شناختی توضیحی برای وجود چنین نظاممندیهایی ارائه میکند.
این دو ادعا بر روی هم از طریق مطرح ساختن این احتمال که اصول شناختی مبنا ،شالودهء کاربرد
زبان استعاری در گفتمان شاعرانه را تشکیل میدهند به نوعی مکمل سه رویکرد مورد اشاره در
قسمت پیشین میباشند.
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 -3بحث اصلی
 -3 -1مالحظات روششناسانهء بحث
پیش از آنکه از طریق تجزیه و تحلیل سه آرایهء ادبی فوقالذکر ،چارچوب نظری و

روششناسانهء

نظریهء محدودیتهای شناختی معرفی گردد ضروری است که برخی مالحظات

روششناسانهء

مرتبط با دو ادعای مطروحه در نظریهء محدودیتهای شناختی که در تجزیه و تحلیل این سه آرایه
لحاظ میگردند تبیین شوند .الزم به یادآوری است که طبق ادعای اول ،برخی گزینههای ساختاری
برگرفته از مجموعهء مُجاز ساختارها برای هریک از سه آرایهء نامبرده از بسامد بیشتری در گفتمان
شاعرانه برخوردارند .به منظور اثبات این ادعا ،الزم است هر آرایه بطور مجزا مورد تجزیه و تحلیل
قرار گیرد تا گزینههای ساختاری ممکن مرتبط با آن مشخص گردد .در گام بعد ،تعداد مشخصی از
نمونههای هر آرایه در دو زبان فارسی و انگلیسی مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهندگرفت تا مشخص
گردد کدام ساختار مُجاز از بسامد بیشتری برخودار است.
اولین عاملی که در این پژوهش لحاظ گردیده تا تعمیمدهی نتایج حاصله معتبر تلقی گردد
انتخاب سه آرایهء استعاری بجای تمرکز بر یک آرایهء واحد میباشد .دیگر عاملی که میتواند باعث
اعتبار تعمیمدهی نتایج بدست آمده باشد انتخاب دو زبان متفاوت یعنی انگلیسی و فارسی است که
به ترتیب زیرمجموعهء زبانهای ژرمانیک و ایرانی هستند .عامل سوم لحاظ شده در این راستا ،انتخاب
نمونههای تصادفی برای هریک از این سه آرایه میباشد و این بدین معنی است که نمونههای
انتخاب شده برگرفته از یک منبع یا مأخذ واحد نیستند.
در فرایند اعمال نظریهء محدودیتهای شناختی بر سه آرایهء استعاری فوقالذکر ،تلویحاً به وجود
دو گزینهء محتمل اذعان میگردد؛ به عنوان مثال در آرایهء " استخدام" ،یا لفظ استعاری بر لفظ
غیراستعاری مقدم میگردد و یا لفظ غیراستعاری بر لفظ استعاری .بنابر ادعای این نظریه،

گزینهء

پربسامدتر را باید " طبیعیتر " یا " مبناییتر " از گزینهء دیگر دانست ،علیرغم این نکته که هر دو
گزینه از منظر ساختاری به یک اندازه قابل قبول هستند.
 -3-2اعمال نظریهء محدودیتهای شناختی بر سه آرایهء استخدام ،حس آمیزی و پادآمیزه
در تجزیه و تحلیل هر آرایه ،دو گزینهء محتمل پیش رو به تفکیک مورد اشاره قرار میگیرند و
در گام بعدی این دو گزینه از نظر بسامد با هم مقایسه میشوند .هدف این است که توجیهی شناختی
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برای دلیل ترجیح یک گزینه بر گزینهء دیگر ارائه گردد .فرضیهء کلی این است که در هر مورد
گزینهء مورد ترجیح ،از منظر شناختی "مبناییتر" از گزینه دیگر میباشد .دلیل "مبناییتر" بودن این
ساختارها این است که چنین ساختارهایی ،برخی محدودیتهای شناختی عام را برآورده میسازند.
 -3-2-1استخدام
استخدام در لغت به معنی " به خدمت گرفتن " است و در اصطالح بدیع مراد از آن به خدمت
گرفتن یک واژه به دو معنی – یکی مَجازی و دیگری غیرمَجازی – میباشد " :شنیدم که جشنی
ملوکانه ساخت  /چو چنگ اندر آن بزم خَلقی نواخت"(سعدی )24:1375؛ در این بیت شاعر ،فعل
نواختن را همزمان در ارتباط با "چنگ" و "خلق" به کار میبرد که اولی به معنی زدن ساز و دومی
به معنی نوازش مردم میباشد .در جملهء "هم بارش سنگین است و هم گوشش" ،واژهء "سنگین"
در اطالق همزمان بر واژههای "بار" و "گوش" ،به ترتیب در مفهوم غیرمَجازی و مَجازی استعمال
گردیده است .از منظر دستوری ،این ساختار دربردارندهء یک مقولهء نحوی است ( در زبانهای
انگلیسی و فارسی عموما⸗ یا فعل یا صفت) که دو واژهء دیگر را که به مقولهء نحوی دیگر (عموم ًا
اسم) تعلق دارند تحت سیطرهء خود قرار میدهد :یکی از این دو واژه مفهوم غیراستعاری و دیگری
مفهوم استعاری دارد .در جملهء Mary lost her purse and her temper.فعل  – lostبه ترتیب
به صورت غیرمَجازی و مَجازی – بر دو اسم  purseو  temperاِعمال گردیده است .سوال بسیار
مهمی که در ارتباط با ساختار آرایهء ادبی استخدام مطرح میشود این است که آیا مؤلفههای

سازندهء

این آرایه از آرایش نظاممندی تبعیت میکنند؟ اگر پاسخ این سوال مثبت باشد یکی از دو

گزینهء

ذیل متصور است :تقدم لفظ غیراستعاری بر لفظ استعاری و یا تقدم لفظ استعاری بر لفظ
غیراستعاری .این یعنی در ارتباط با مثال دوم عالوه بر این جمله ،ساختار دیگری نیز محتمل
است":هم گوشش سنگین است و هم بارش" .نکتهء بسیار مهمی که باید مد نظر داشت این است
که هر دو ساختار از منظر دستوری کامال⸗ قابل قبول هستند .اما اگر پاسخ سوال فوق منفی باشد این
بدین معنی خواهد بود که ترتیب مؤلفههای سازنده متأثر از عواملی نظیر سلیقهء گویشور ،سبک و
سیاق جمله و  ...بوده و فاقد آرایشی نظاممند است.
پژوهشهای انجام شده توسط ش ) )Shen 1997که برروی دو زبان انگلیسی و عبری انجام
گرفت نشان از این داشت که در  %83جمالت و عبارات حاوی آرایهء استخدام ،لفظ غیراستعاری
بر لفظ استعاری مقدم است .پژوهش وی حاوی  350آرایهء استخدام بود که نمونههای انگلیسی آن
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برگرفته از اشعار آلن گینزبرگ ( )Allen Ginsbergشاعر معروف آمریکایی و نمونههای عبری آن
برگرفته از منابع مربوط به هشت دههء ابتدایی قرن بیست بود)Shen 1997:45-68( .

همان طور که پیشتر گفته شد ،در زبان فارسی در آرایهء استخدام یک فعل یا یک صفت همزمان
بر دو اسم اِعمال میگردند .وقتی که فعل همزمان بر دو اسم اطالق گردد ،این اسامی میتوانند
دارای نقشهای نحوی متفاوت باشند مثال⸗ متمم ("هم از پلهها افتاد و هم از چشمم") یا نهاد ("هم
بادکنکش ترکید و هم بغضش") یا مفعول ("هم پسرش را گم کرده بود و هم دست و پایش را").
برخی ضربالمثلهای فارسی نیز مبتنی بر آرایهء استخدام هستند ("از اسب افتاده نه از اصل")
(ایران .)23:نکتهء دیگری که در اینجا باید مدنظر قرار داد این است که عباراتی نظیر " از چشم
کسی افتادن" یا " گم کردن دست و پا" به مقولهء اصطالح ( )idiomتعلق دارند که در رویکرد
شناختی ،زیرمجموعهء استعاره میباشد .عباراتی نظیر "شکستن دل" یا "ترکیدن بغض" نیز

عمال⸗

دربردارندهء آرایهء استعاره هستند چون مثال⸗ در اولی "دل" از نظر شکنندگی و ظرافت به شیشه
تشبیه میشود" :هم پایش شکست و هم دلش"؛ "هم بادکنکم ترکید و هم بغضم".
در انجام پژوهش پیش رو ،تعداد  50جملهء حاوی آرایهء استخدام در هر دو حالت متصور ( یعنی
تقدم لفظ استعاری بر لفظ غیراستعاری و بالعکس) در اختیار  30دانشجوی رشتهء زبان و ادبیات
فارسی مقطع کارشناسی قرارداده شد و از آنها خواسته شد جملهای را که به نظر آنها طبیعیتر و
قابل قبولتر است انتخاب کنند .نتیجهء پژوهش حکایت از انتخاب  %88جمالتی بود که در آنها
لفظ غیراستعاری بر لفظ استعاری تقدم دارد.
 -3-2-2حسآمیزی
حسآمیزی که در زبان انگلیسی  synaesthesiaنامیده میشود هم از نظر زبانشناسی و هم
از منظر روانشناسی از دیرباز مورد توجه محققان بوده است .این واژهء یونانی از ترکیب  synبه
معنی "با هم" و  aesthesisبه معنی "ادراک" ساخته شده است و مراد از آن پدیدهای روانشناختی
است که در آن تجربهای فیزیکی به صورت غیرارادی تداعی میگردد )Cuddon: 845(.مثالً شنیدن
یک صدای خاص ،رنگی خاص را به ذهن متبادر میکند؛ به بیان دیگر در آرایهء حسآمیزی با
عباراتی مواجه هستیم که در آن مفهومی که به یک قلمرو حسی تعلق دارد با تمسک به قلمرو حسی
دیگری توصیف میگردد؛ وقتی کیتس ( )Keatsمیگوید" Heard Melodies are sweet, but

 those unheard are sweeterترانههای شنیداری ،شیرین هستند" ( ،)Cuddon: 845برای
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توصیف "ترانهها" که به قلمرو حس شنوایی تعلق دارند به واژه "شیرین" توسل میجوید که به
قلمرو حس چشایی مربوط میشود .شاید معروفترین نمونهء این آرایه در زبان فارسی عبارت
"جیغ بنفش" باشد که در شعری بنام "کبود" (ایرانی )16:1330،بکار رفت که تعجب و حتی
استهزای بسیاری از اهل ادب و شعر را به دنبال داشت .عجیب اینجاست که این آرایه حتی در
سدههای گذشته توسط غناییسرایان کالسیکی نظیر حافظ و بیدل دهلوی نیز بکار گرفته شده بود
و آرایهای نوظهور و متأثر از ادبیات فرنگ نبود .حتی عین عبارت "ترانه های شیرین" در غزل
مولوی به چشم میخورد" :به ترانههای شیرین به بهانههای زرین /بکشید سوی خانه مه خوب
خوشلقا را" (مولوی .)74:1377 ،همان گونه که در نمونههای ذکرشده مشهود است ،ادراک خواننده
از طریق نگاشت صورت میپذیرد مثال در "آهنگهای شیرین" ،نگاشت از حوزهء مبداء چشایی به
حوزهء مقصد شنوایی صورت میپذیرد .جهت تسهیل درک مطلب میتوان گفت که در ترکیبهای
وصفی نظیر "ترانههای شیرین" ( ،)sweet melodiesصفت معرف حوزهء مبداء و اسم معرف
حوزهء مقصد میباشد .مسالهء بسیار مهمی که در بحث مطالعهء حسآمیزی باید مورد توجه قرار
گیرد به سمت و سوی نگاشت موجود در استعارههای مشتمل بر این آرایه در گفتمان شاعرانه
مربوط میشود .به عبارت دیگر پرسش این است که آیا برخی ادراکهای حسی برای نگاشت بر
دیگر ادراکهای حسی مستعدتر هستند یا اینکه هر ادراک حسی را میتوان بر ادراک حسی دیگر
نگاشت کرد؟ در پژوهش پیش رو ابتدا تالش میگردد که با توسل به شواهدی از منابع و مآخذ
گوناگون این ادعا مطرح گردد که استعارههای مشتمل بر آرایهء حسآمیزی از الگویی کلی تبعیت
میکنند .در گام بعد ،خالصهای از نتایج برخی پژوهشهای انجام گرفته در این خصوص در مورد
زبانهای اروپایی و همچنین زبان عبری که همگی مؤید فرضیهء فوقالذکر هستند ارائه میگردد.
نهایتاً ،با بهرهگیری از عبارات مشتمل بر این آرایه در زبان فارسی ،صحت یا سقم ادعای مذکور را
در مورد این زبان بررسی خواهیمکرد .برطبق پژوهشهای انجام گرفته تلقی کلی این است که
حواس پنج گانه با الگویی منطبق با جایگاه عضو مربوطه در بدن انسان مطابقت دارند .در این الگوی
پلکانی از باال به پایین اندامهای چشم ،گوش ،بینی ،دهان و دست قرار دارند .در نتیجه حواس پنج
گانه نیز در این الگو به ترتیب عبارت از بینایی ،شنوایی ،بویایی ،چشایی و المسه میباشند
( )Ullmann 1945: 811-27با لحاظ کردن این الگوی پلکانی ،هر آرایهء حسآمیزی میتواند
نمایانگر نگاشتی باشد که یا از پایین به باال و یا بالعکس انجام میپذیرد .این بدین معنی است که
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عبارت "ترانهء شیرین" ( )sweet melodyهمتایی دیگر دارد یعنی به جای اینکه حس چشایی در
مقام صفتی در جهت توصیف حس شنوایی بکار رود ،حس شنوایی را به عنوان صفتی در جهت
توصیف حس چشایی بکار گیریم و در نتیجه "شیرینی آهنگین" ( )melodious sweetnessرا
استعمال نماییم .در عبارت اول ،نگاشت از پایین به باال صورت میگیرد چون حوزهء مبداء یعنی
صفت "شیرین" ( )sweetدر پلکان ما جایگاه پایینتری از حوزهء مقصد یعنی "ترانه /آهنگ"
( )melodyدارد (حس چشایی پایینتر از حس شنوایی قرار دارد) .پر واضح است که در عبارت
دوم نگاشت از باال به پایین صورت میگیرد.
با تأمل در دو نمونهء فوقالذکر میتوان مسئلهء سمت و سو در حسآمیزی شاعرانه را به طریقی
دقیقتر بیان نمود :آیا عبارات مشتمل بر آرایهء حسآمیزی در گفتمان طبیعی بسامد باالتری در
بکارگیری یکی از دو حالت فوقالذکر دارند؟ به عبارت دیگر ،آیا ترجیحی جهان شمول در استفاده
از یکی از نگاشتهای پلکانی باال وجود دارد یا خیر؟
پژوهشهای انجام گرفته در گذشته و حال حکایت از رجحان گزینهء نگاشت پایین به باال دارد.
اولین محققی که در پژوهشی عظیم و گسترده در زمینهء شعر اروپا ،دو هزار عبارت مشتمل بر

آرایهء

حسآمیزی را از منظر فوقالذکر بررسی نمود ،اولمان بود که نشان داد به استثنای چند مورد معدود،
این آرایه از ساختار نگاشت پایین به باال تبعیت میکند( .)Ullmann 1945: 818البته نکتهای اساسی
که باید مدنظر قرار داد این است که در قاعدهء کلی مذکور یک استثناء وجود دارد و آن هم مربوط
به جایگاه دو حس باالی پلکان یعنی بینایی و شنوایی میشود بدین معنی که حس بینایی،

حوزهء

مبداء و حس شنوایی حوزهء مقصد را تشکیل میدهد :نگاشت"جیغ بنفش" در فارسی و " purple

 "cryingدر انگلیسی براساس همین الگو انجام پذیرفته است.
شن نیز همین پژوهش را در زمینهء شعر مدرن عبری انجام داد .تحقیق وی مشتمل بر  130مورد
از آرایههای حسآمیزی برگرفته از نوشتههای بیست شاعر مدرن عبری است (Shen 1997: 48-

 .)60از آنجا که شعرای انتخاب شده توسط وی معرف چهار دورهء تاریخی متفاوت در تکامل شعر
عبری بودند منطقی است که اینگونه تصور نمود که الگوی ساختاری مرجح به هیچ عنوان متأثر از
عوامل بافتی نظیر یک شعر خاص ،یک شاعر خاص یا یک مکتب شعری خاص نمیباشد .بنابراین
میتوان به ضرس قاطع ادعا کرد که انتخاب الگوی نگاشت پایین به باال که هم تحقیق اولمان و هم
تحقیق شن بر آن صحه گذاشتهاند هیچ ارتباطی به عوامل بافتی خاص نداشته و الگویی جهان شمول
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است( .)Shen 1997: 70-71دِی نیز در پژوهشی مشابه ،آرایههای حسآمیزی به کاررفته در آثار
منثور را مورد بررسی قرار داد .پژوهش وی هرچند منحصر به زبان انگلیسی است اما از نظر

بازهء

زمانی آثار قرون چهارده تا بیست را دربرمیگیرد .نتایج حاصله از پژوهش وی نیز مهر تائید دیگری
بود بر رجحان الگوی نگاشت پایین به باال در اکثریت قریب به اتفاق آرایهها (Day 1996: 35-

 .)41در پژوهش پیش رو  50نمونه از آرایههای مشتمل بر حسآمیزی بطور تصادفی از چند پایگاه
اینترنتی انتخاب شد که از میان آنها  44مورد ( ) %88دقیقاً از الگوی نگاشت اولمان تبعیت کرده
بودند .از میان  6موردی که ناقض الگوی اولمان بودند در  2مورد تقریبا مشابه ("چشم پرحرف" و
"چشم گویا") ،حس شنوایی به عنوان حوزهء مبداء برای توصیف حس بینایی – حوزهء مقصد –
استعمال گردیده بود و این بدین معنی است که در این دو مورد باز هم نگاشت از پایین به باال
صورت گرفته است و استثناء قاعدهء اولمان لحاظ نگردیده است .بنابراین میتوان گفت که زبان
فارسی نیز همچون زبانهای اروپایی و زبان عبری در آرایش صنعت استعاری حس آمیزی از

قاعدهء

پلکانی اولمان تبعیت میکند .شعرای فارسی زبان نیز – نظیر بیدل دهلوی ،صائب تبریزی و سهراب
سپهری  -از آرایهء حسآمیزی بهره جستهاند اما مسالهء مهمی که حتماً باید بدان پرداخته شود،

ارائهء

دلیلی از منظر شناختی برای رجحان نگاشت پلکانی پایین به باالست :چرا نگاشت پایین به باال را
باید مبنایی تر و طبیعی تر از نگاشت معکوس آن تلقی نمود؟
تمامی استعارات و از آن جمله آرایهء حسآمیزی از یک قاعدهء کلی تبعیت میکنند .برطبق این
قاعده ،نگاشت از مفهومی که برای ذهن آشناتر است به مفهومی که کمتر برای ذهن آشناست صورت
میپذیرد و نه بالعکس.
نتایج پژوهشهای به عمل آمده نشان میدهد که این یک قاعدهء کلی است که سمت و سوی
نگاشت استعاری را مشخص میکند( .)Shen 1997: 70-71لیکاف و جانسون ( )1980نیز بر این
باورند که دانشی که بشر دربارهء حوزههای عینی دارد به حوزههایی که عینیت کمتری داشته و در
نتیجه برای ذهن کمتر آشنا هستند ،نگاشت میگردد .از منظر شناختی ،حوزههای عینی برای ذهن
بشرآشناتر و قابل حصولتر هستند چون از طریق تجربهء بدنی ارتباط بشر با آنها بالواسطه میباشد.
این قاعدهء یک سویه در عبارات کالمی روزمره نیز دیده میشود؛ مثال⸗ توصیف عواطف و احساسات
هم در زبان فارسی و هم انگلیسی از طریق بکارگیری حوزهء مبداء جهتیابی یا ظرف صورت
میپذیرد :در زبان فارسی عباراتی نظیر"سرشار از اندوه"؛ "اوج شادی" و در زبان انگلیسی ترکیباتی
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همچون " "full of sadnessو  feel up/downمؤید این مدعا هستند .چنین نگاشتی بوضوح
یکسویه میباشد چون جهات یا ظروف از طریق احساسات متصور نمیگردند بنابراین در اغلب
عبارات زبانی ،نگاشت باال به پایین به چشم نمیخورد .صدق کردن این قاعدهء کلی شناختی بر
آرایهء حسآمیزی تلویحاً بدین معناست که مفاهیمی که به حواس پایین پلکان نظیر المسه و چشایی
تعلق دارند برای ذهن آشناتر و قابل حصول تر از مفاهیم مرتبط با حواس باالی پلکان نظیر شنوایی
و بینایی میباشند .علت این امر این است که حواس پایین پلکان مستلزم تجربهء ادراکی مستقیمتر
و بالواسطهتری هستند .براساس منطق ،مفاهیم عینی برای ذهن آشناتر و قابل درکتر از مفاهیم
انتزاعی میباشند و بر همین مبنا میتوان گفت که مفاهیم حسی پایین پلکان ،عینی تر از مفاهیم
حسی باالتر هستند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کاربرد آرایهء حسآمیزی درگفتمان طبیعی تابع
محدودیت شناختی نگاشت پایین به باال میباشد.
از جمله پژوهشهای تجربی انجام گرفتهای که مهر تأییدی بر وجود قاعدهء تحدیدی شناختی
نگاشت پایین به باال در آرایهء حسآمیزی زدهاند میتوان به مطالعات شن ()Shen 1997: 33-71
و شن و کوهن ( )Shen and Cohen 1998: 123-40اشاره نمود.
 -3-2-3پادآمیزه
واژهء  oxymoronکه در این پژوهش معادل "پادآمیزه" برای آن اختیار شده است ترکیبی از دو
واژهء یونانی  oxusبه معنی "تیز" و  morosبه معنی "کند" است .در این آرایه ،دو واژه که

تصریحا⸗

یا تلویحا⸗ در تضاد با یکدیگر قرار دارند ،در کنار هم قرار میگیرند .از منظر نحوی سه حالت برای
این آرایه متصور است :الف) ترکیب وصفی مثال⸗ "غم شیرین" یا "دیوانهء عاقل" ب) ترکیب
اضافی مثال⸗ "شرم سرافرازی" یا "دولت فقر" ج) استعمال در یک کلمهء واحد مثال⸗ "ریشخند"
یا واژهء انگلیسی  sophomoreکه به معنی "دانشجوی سال دوم" است و از ترکیب دو واژهء یونانی
 sophosبه معنی "عاقل" و  morosبه معنی " نادان" ساخته شده است.)Cuddon 1997: 531(.
شن ( )Shen 1987: 109این آرایه را به دو دستهء "مستقیم" و "غیرمستقیم" تقسیم میکند .اگر
دو واژه تصریحاً در تضاد با یکدیگر باشند (مانند "مردهء زنده") آن را " پادآمیزهء مستقیم" و اگر
تضاد تلویحی میان آنها وجود داشته باشد (مانند "آتش سرد") آن را " پادآمیزهء غیرمستقیم" می-
نامند؛ در حالت دوم ،این تداعی معانی دو واژه است که باعث میگردد آنها متضاد یکدیگر تلقی
گردند :چرا که " آتش" فی نفسه" گرم" است نه "سرد" .) Shen 1987: 110).تجزیه و تحلیل
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عبارات مشتمل بر این آرایه نشانگر بسامد باالتر کاربرد پادآمیزهء غیرمستقیم بر نوع مستقیم آن است.
شن ( 140 ،)Shen 1987:115-119نمونه از این آرایه را که برگرفته از اشعار انگلیسی و عبری
دورههای مختلف زمانی بود بررسی نمود و عینا⸗ به همین نتیجه دست یافت .نتایج پژوهش انجام
شده توسط بار یوسف ( )Bar-Yosef 1987: 40-93که مبتنی بر تجزیه و تحلیل کاربرد این آرایه
در آثار یک رماننویس عبری به نام "جنسین" ( )Genessinاست نیز حکایت از بسامد باالتر نوع
غیرمستقیم این آرایه دارد.
پادآمیزه در زبان فارسی نیز بسیار پرکاربرد است و در اشعار شعرای کالسیک هم به وفور
استعمال گردیده است" :درکارگه کوزهگری رفتم دوش  /دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش"
(خیام" .)123:1386 ،چنین نقل دارم ز مردان راه  /فقیران منعم ،گدایان شاه" یا "هرگز وجود حاضر
غایب شنیده ای؟  /من در میان جمع و دلم جای دیگر است" (سعدی 253:1375 ،و )383
"فلک در خاک میغلتید از شرم سرافرازی  /اگر میدید معراج زپا افتادن ما را" (بیدل
دهلوی)233:1384،
عالوه بر این ،زیبایی این آرایه موجب گردیده است که عنوان برخی سریالهای تلویزیونی و
فیلمهای سینمایی نیز مشتمل آن باشد" :مزد ترس" " ،ارتفاع پست"" ،تب سرد" .برخی ترکیبات
حاوی نوع غیرمستقیم این آرایه به حدی استعمال گردیدهاند که در ذهن گویشوران معنا و مفهوم
خاص را القاء میکند ،به عنوان مثال "جنگ نرم" که مراد از آن اقدامات تبلیغاتی و روانی علیه
جامعه یا گروهی خاص است " ،زهرخند " که خندهای است که از روی اعراض و خشم باشد یا
"شهید زنده" که به جانباز جنگ اشاره دارد.
در راستای انجام این پژوهش ،ابتدا  80ترکیب حاوی این آرایه بطور تصادفی از پایگاههای
اینترنتی جمعآوری گردید .تجزیه و تحلیل این  80آرایه نشان داد که  52آرایه ( )%65حاوی نوع
غیرمستقیم و  28آرایه ( )%35حاوی نوع مستقیم این آرایه بودند .در مرحله بعد  50آرایه از میان
ترکیبات فوقالذکر که نیمی "مستقیم" و نیمی دیگر "غیرمستقیم" بودند در دو ستون مجزا در اختیار
 30دانشجوی مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فارسی قرار گرفت و از آنها خواسته شد در خصوص
اینکه آرایههای کدام ستون شاعرانهتر به نظر میرسد و همچنین در خصوص میزان سهولت تفسیر
آنها اظهارنظر کنند .از دیدگاه تمامی این دانشجویان ،ستون سمت چپ که حاوی انواع غیرمستقیم
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این آرایه بود شاعرانهتر از آرایههای نوع مستقیم بود و  27دانشجو ( )%90درک و تفسیر پادآمیزههای
ستون سمت چپ را آسانتر تلقی نموده بودند.
بنابراین هم راستا با ادعای اول مطروحه در نظریهء محدودیتهای شناختی ،آرایهء پادآمیزه نیز
از ساختاری نظاممند تبعیت میکند و آن عبارت است از بسامد باالتر کاربرد پادآمیزهء غیرمستقیم بر
پادآمیزهء مستقیم .الزم به یادآوری است که بنا بر ادعای دوم مطروحه در نظریهء محدودیتهای
شناختی ،ساختار پربسامدتر را از منظر شناختی باید "طبیعی تر" و "مبنایی تر" از ساختار کم
بسامدتر تلقی نمود .گیبز و کیرنی ( )Gibbs and Kearney 1994: 75-89دریافتند که عالوه
براینکه پادآمیزهء غیرمستقیم از منظر خوانندگان شاعرانهتر تلقی میگردند ،درک و تفسیرشان نیز
آسانتر انجام میگیرد و نیاز به زمان کمتری دارد .پژوهش آنها یافتهء جالب دیگری را نیز به همراه
داشت :پادآمیزهء غیرمستقیم زایاتر از نوع مستقیم آن است؛ این یافته تلویح ًا بدین معنی است که
انتساب معنی به پادآمیزهء غیرمستقیم آسانتر است چون تعداد ویژگیهایی که از تفسیر تلفیق این
ویژگیها میتواند محقق گردد بیشتر از نوع مستقیم آن است :انتساب معنی به "مردهء متحرک"
آسانتر از انتساب معنی به "مردهء زنده" است چون صفت "متحرک" ناقض یکی از ویژگیهای
فرعی "مرده" یعنی " بیحرکت بودن" محسوب میگردد حال آنکه صفت " زنده" ناقض بارزترین
ویژگی یک فرد مرده یعنی " زنده نبودن" میباشد.
جمعبندی مباحث فوق میتواند موید ادعای دوم مطروحه در نظریهء محدودیتهای شناختی
باشد که برطبق آن "نقیضنمای ترکیبی غیرمستقیم" به علت پربسامدتر بودن ،از منظر شناختی
"مبناییتر" و "طبیعیتر" از نوع مستقیم آن است.
 -4نتیجه
پژوهش حاضر مؤلفههای اصلی نظریهء محدودیتهای شناختی را معرفی نموده که بر طبق
آن کاربرد زبان استعاری در گفتمان شاعرانه تابع نظاممندی ساختاری خاصی بوده و برای این نظام
مندی می توان توضیح و توجیهی شناختی ارائه نمود.
شالودهء زیربنایی این نظریه پاسخی است به سؤال اول این پژوهش مبنی بر اینکه نظام شناختی
بشر نوعی توازن ،تراضی یا مصالحه میان اهداف زیباشناختی از یک سو و تبعیت از محدودیتهای
شناختیِ متضمنِ انتقال معنی از سویی دیگر اِعمال مینماید .در پاسخ به پرسش های دوم و سوم
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پژوهش ،همانگونه که مشاهده گردید استعاره به عنوان آرایهای ادبی تحت سیطرهء محدودیتهای
شناختی قرار دارد .در آرایهء استخدام ،لفظ غیرمَجازی مقدم بر لفظ مَجازی است و در آرایهء حس-
آمیزی ،محدودیت نگاشت پلکانی حواس پنجگانه از پایین به باال حاکم است و در آرایهء ادبی
پادآمیزه نیز گویشوران بیشتر تمایل به استفاده از پادآمیزهء نوع غیرمستقیم دارند تا پادآمیزهء مستقیم.
بررسی آرایههای ادبی فوقالذکر نشان دهندهء ماهیت دو بعدی ساختارهای خالقانه و
زیباشناختی است یعنی وجود نوعی کشمکش میان نوآوری از یک سو و انتقال معنی از سوی دیگر.
به بیان دیگر ،آرایههای ادبی موجود در گفتمان ادبی نمایانگر کاربرد نوآورانه و بدیع ظرفیتهای زبانی
است که بار ارزش زیباشناختی گفتار را بر دوش دارد ( یا از طریق مرتبط ساختن دو حوزهء مفهومی
متفاوت یا از طریق پدیدآوردن موارد بدیع و جدید بر مبنای استعارههای مبنایی ریشه) .از این منظر،
این آرایههای ادبی نمایانگر همان چیزی هستند که صورتگرایان روسی از آن تحت عنوان "تخطی
سازمان یافته و تعمدی از فرآیندهای شناختی" یاد میکنند .در این میان چیزی که انتقال معنی را
ممکن میسازد تبعیت از قوانینی شناختی است که نقش تحدیدی دارند.
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