
  7/3/1391: تاريخ پذيرش      1/5/1390: تاريخ دريافت

  براساس نگاشت نظام خيامشناخت جهان متن رباعيات 
  شناختي شعرشناسي با رويكرد

              1ليال صادقي 

  چكيده

بـا رويكـردي نـوين بـه نـام       هاي مـتن رباعيـات عمـر خيـام     اين مقاله به بررسي جهان
ـ    بررسـي و شـناخت ايـن جهـان    . پـردازد  شناختي مي يشعرشناس  ةهـا در چهـارچوب نظري

كه در ايـن چهـارچوب در سـه سـطح نگاشـت       گيرد ميصورت ) 2007( ريمنمارگريت ف
با خوانش . شود پرداخته مينگاشت نظام به تحليل شناختي متن  اي و ويژگي، نگاشت رابطه

و ترسيم ساختار شعر او  فكرينظام، به معناشناسي جهان  جهان متن خيام از لحاظ نگاشت
هـاي   چگونه نگاشت ،داده شودت كه نشان پژوهش اين اسن هدف اي. دست يافتتوان  مي

. توانند ميان شعر و زبان خودكار تمايز قائل شوند و بـه تحليـل شـعر بپردازنـد     مي شناختي
ـ   -1 :كه اين ند ازا هاي پژوهش عبارت پرسش ويژگـي اصـلي    هچگونه نگاشت نظام بـه مثاب

چگونه  -2؟ك كندتواند به خوانش شعر كم شعر و با استفاده از دو سطح نگاشت ديگر، مي
چگونه با رويكـرد   -3 ؟خيام را ترسيم كنند توانند جهان متن مي شناختيسه سطح نگاشت 

از  منسوببازشناسي متن  هاي تفسيرهاي چندگانه و محدوديتبه تعيين توان  شعرشناسي مي
تواند ابزاري براي تحليل متن ارائـه   رويكرد مي بررسي جهان متن با اين ؟رسيدمتن اصلي 

 . آن است ادبي فاقد ةكه نظري دهد

  .، تفسيرشناسي شناختي، نگاشت جهان متن، زبان :هاكليدواژه
مقدمه - 1  

سـراياني اسـت كـه پـس از گذشـت       ترين انديشمندان ايرانـي و ربـاعي   خيام يكي از برجسته
چـرا كـه بسـياري    ؛ گو است و ها و رباعيات او همچنان محل بحث و گفت هاي بسيار، انديشه سده
اند و از ساختار و روابط عناصر زبـاني   هاي او بوده هاي خيام از خالل رباعي دد يافتن انديشهدرص

                                                 
 leilasadeghi@gmail.comشناسي، دانشگاه تهران    دكتري زباندوره دانشجوي  -1
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پـور،   لـي و حسـام   حسـن (انـد   هـا، غافـل مانـده   گي ظاهري آنكار رفته در رباعيات، به دليل ساد به
يگـر  همچنين، به دليل  اقبالي كه رباعيات خيام يافته بود، رباعيات بسـياري از د  ؛)4- 3: ب،1388

شايد يكي از داليلي كه تا كنـون امكـان   . ا به سهو به خيام نسبت داده شده استشاعران به عمد ي
بازشناسي رباعيات خيامي از غير خيامي ممكن نبوده، فقدان ابزاري شناختي براي محك زدن اين 

، غنـي  و فروغـي (به حـدس و گمـان متوسـل شـوند     رباعيات باشد كه بسياري را بر آن داشته تا 
1373  :65 .(  

كـه ايـن رويكردهـا     انـد  به بررسي متن پرداختـه فقط هاي موجود براي تحليل  برخي از نظريه
يـا بـه    و انـد  شناسي و شناخت دنيـاي نويسـنده كـرده    برخي تأكيد بر روان. ساختگرا هستندبيشتر

انـد   هفرهنگي اتخاذ كـرد ـ رويكردي تاريخي   برخي .اند بررسي تفسيرهاي ممكن خواننده پرداخته
اين رويكردها داراي نقاط ضـعف   ةاما هم ،هاي خود استفاده كنند  امكانات براي تحليل ةكه از هم

 ،شعرشناسي شناختي در بررسـي ادبيـات  . دادن ماهيت جهان فكري خيام هستند  و قوت در نشان
بـه   كنـد تـا   گيرد، چرا كه بررسي خود را از متن آغـاز مـي   گفته را در برمي رويكردهاي پيش ةهم

دسـت يابـد و از خـالل شـناخت      1 يافتـه  خواننده از خالل درك تجسم/تفسيرهاي ذهني نويسنده
ـ      ةواسط خواننده به/درك ذهني نويسنده بخشـي از   ةمتن، به شناخت تجربـه و رفتـار فـرد بـه مثاب
  . شود ل يفرهنگ يك جامعه نا

بـه طـور   فوكونيه دارد و  شناسي شناختي اخير كه ريشه در آثار ترنر و يكي از رويكردهاي زبان
براي  2ريون تسر .نام دارد "شعرشناسي شناختي"پردازد،  ادبيات و شناخت مي ةبه مطالع اختصاصي

 بـه سـوي نظريـه شعرشناسـي شـناختي     كار برد و كتاب او با نام  اين اصطالح را به 1980در اول بار 
شـناختي   ةرويكرد او نه تنها به مطالعـ . هاي اوليه اين رويكرد را ارائه داد طرحي كلي از ريشه) 1992(

ادبيات پرداخت، بلكه به رويكردهاي نقد ادبي براي متمايز كردن اصـطالحات هنـري از گفتمـان هـر     
هاي رايج شناخت  شعرشناسي شناختي، برخالف علوم شناختي كه به بررسي ويژگي. روزه كمك كرد

شود و زبان  پردازش شناختي انسان محدود ميكند كه در آن  هايي را مطالعه مي پردازد، روش انسان مي
                                                 

١- Embodied mind 
٢- Reuven Tsur 
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هـاي شـناختي    اين رويكرد به تعمـيم . گيرد ها شكل ميي و همچنين پاسخ خوانندگان به آنو فرم شعر
بـراي نشـان دادن    "مطالعات شناختي ادبيـات "تواند در  پردازد و مي هاي خالق ادبي مي نوشته ةدربار

  ). 10: 2005برانت و ديگران، ( رودكار  ختي بهآفرينش ادبي از ديدگاه شنا
منـد روابـط ميـان     دهد كه به صورت نظام اي را ارائه مي تسر، شعرشناسي شناختي نظريه ةبه عقيد

درواقع، بر اساس اين رويكـرد، هـدف متـون    . دهد ساختار متون ادبي و تأثيرهاي دريافتي را شرح مي
اي كـه در   نخست، دسته: شمرد واننده را برمياو دو نوع خ. ادبي صرفاً ايجاد معني و انتقال فكر نيست

آورند و در هنگـام خوانـدن،    هستند و عدم قطعيت و ابهام را تاب نمي 1سازي سريع جستجوي مفهوم
انجـام   2سازي تـأخيري  اي كه مفهوم سپس، دسته. دهند شناختي شعر را از دست مي هاي زيبايي كيفيت

شناسي  و زيبايي ساختهگشوده  اناتي دارد كه متن را پايانْگرايش به امك ،سازي اين نوع مفهوم. دنده مي
شناسـي   سازي تسريعي براي زبـان  تسر، مفهوم ةبه عقيد). 279 :2002تسر،(دهد  متن ادبي را شكل مي

ارچوب هدر چنيز در اين مقاله . سازي تأخيري براي شعرشناسي شناختي كاربرد دارد شناختي و مفهوم
نظريـات   ةتناد به نظريـه تحليلـي مارگريـت فـريمن كـه آثـارش در ادامـ       سازي تأخيري  با اس مفهوم

  . ايم هشكل گرفته، به بررسي آثار ادبي پرداخت) 1993( 3تاباكوفسكا
ادبيـات، توانـايي آن بـراي ايجـاد معناهـا و       ةكننـد  هاي تعيين يكي از ويژگي"به باور فريمن، 
هـايي را   توانـد چنـين خـوانش    دبي مـي كه نقد ا است) 253: 1998فريمن، ( "تفسيرهاي چندگانه

 ةواسـط  خـوانش متـون بايـد بـه    اي مناسب براي ادبيات اسـت، زيـرا    توليد كند، ولي فاقد نظريه
هاي چندگانه را بـر   كه شعرشناسي شناختي امكان خوانش درحالي. شكل بگيرد  جايگاهي نظري

زبـان  "كـه   جـايي  آن از .كنـد  هاي شخصـي فـراهم مـي    اساس پايگاهي علمي و به دور از سليقه
تجربـه    سـازي  كه ذهن انسان را قادر به مفهـوم  است شناختي عاميمتعلق به فرايندهاي  يمحصول

جانسـون  ( 4"يافتـه  درك تجسم"در نتيجه  ،"هاي مجزايي درون مغز متعلق به نظام ساخت: سازد مي

                                                 
١- Rapid  
٢- Delayed  
٣- Tabakowska  
٤- Embodied  
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بـار درك   يـك  يابـد، زيـرا   مـي متـون ادبـي نيـز كـاربرد      براي بررسـي ) 253: 1998؛ فريمن، 1987
هـاي   خواننده بر مبناي متن، كـه هـردو از نگاشـت    ةيافت درك تجسم بارديگرمؤلف و  ةيافت تجسم

پس شعرشناسي شناختي بـا تكيـه   . گيرد شوند، مورد بررسي قرار مي عمومي ذهن انسان ايجاد مي
مـتن محـور،   (توانـد يـك ديـدگاه تلفيقـي      هـاي ذهـن مـي    سـازي  تجسم يافتـه و مفهـوم   بر درك

شمار آيد و مبناي مناسبي براي نظريه ادبـي   ارچوب نظري مناسب بههبا چ) خواننده محور/ؤلفم
و تفسـيرهايي كـه از متـون ادبـي صـورت        هسـتند  »محصـول درك ذهـن    متون ادبي« شود كه تلقي 
در . رونـد  بـه شـمار مـي   ) 253: 1998فـريمن،  ( »هاي درك ذهن محصول«گيرند، خود از ديگر  مي

مند براي وضوح بخشيدن به فرايندهاي استداللي انسـان و  تواند ابزاري قدرت ظريه مياين ن نتيجه،
  . كردن ساخت و مفهوم متون ادبي ارائه دهدروشن 

ويژگي اصلي شعر و با استفاده  ةپرسش اين پژوهش اين است كه چگونه نگاشت نظام به مثاب
ونـه سـه سـطح نگاشـت     چگتواند به خـوانش شـعر كمـك كنـد؟      از دو سطح نگاشت ديگر، مي

بـه  تـوان   و چگونه با رويكرد شعرشناسـي مـي   ؟خيام را ترسيم كنند توانند جهان متن مفهومي مي
بـراي   رسـيد؟ از مـتن اصـلي    منسوببازشناسي متن و  هاي تفسيرهاي چندگانه محدوديتتعيين 
هاي عمومي  تا ببينيم مهارت شود بررسي ميدادن به اين پرسش، برخي از رباعيات عمر خيام پاسخ 

تواننـد يـك    دهند، چگونـه مـي   براي توليد و تفسير استعاره شكل مي شناختي را  نگاشت كه توانايي
  .رويكردهاي شهودي نقد سنتي فراهم كنندتر نسبت به  منسجم ةنظري

  گانه  هاي شناختي سه عملكرد نگاشت - 2

هـا ذهـن   آن ةواسط كه به هاي قياسي را نشان دهد شناسي شناختي در پي آن است كه فرايند زبان
ذهني ). 2002؛ فوكونيه و ترنر، 1996فوكونيه و سويتسر، . ك.ر(كند  انسان جهان خود را معنادار مي
تر صناعات شعري براساس آن رخ  كند و قياس فرايندي است كه بيش كه به صورت قياسي فكر مي

قلمروهـاي مختلـف   هاي شناختي براساس قيـاس، سـطحي از شـباهت را ميـان      نگاشت. دهند مي
دهد كـه انسـان    فوكونيه براساس الگوهاي شناختي نشان مي. كنند فضاهاي ذهني ايجاد مي ةواسط به

  . كند فضاهاي ذهني توليد مي  نگاشت ةواسط جهان را به ةافكار خود دربار
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فراينـد نگاشـت از يـك     ةواسط به ،توانايي ذهن براي ايجاد فرافكني مفهومي از عيني به انتزاعي
ايـن توانـايي شـناختي    . بدون اين توانايي، شناخت ممكن نيسـت . دهد فضا به فضاي ديگر رخ مي

از ايـن  . هاي حسي و جسمي خود را به مفاهيم ذهني ترجمه كنـيم   شود كه بتوانيم تجربه باعث مي
انيم به يك مفهوم را بتو تاكنيم  توانايي براي فرافكني افكار خود بر فضاي مكاني يا زماني استفاده مي

براسـاس  . شـود  ها منجـر   سازي جديد تجربه نگاشت به مفهوم ،مفهوم ديگر مرتبط كنيم و در نتيجه
كـه فضـاي    "داد فضـاي درون ". گيري معنا دخيل اسـت  فضاهاي ذهني، چهار فضا در شكل ةنظري

تلقي  "قلمروي مقصد"كه همان فضاي مفهومي  "داد فضاي برون"و است "قلمروي مبدأ"مفهومي 
شود و  نگاشت مي "فضاي عام"داد در  عناصر ساختار انتزاعي مشترك ميان فضاهاي درون. شود مي

شود و معنايي جديـد يـا سـاختاري     داد منتقل مي در فضاي ادغام، بخشي از ساختار فضاهاي درون
  ). xliii: 1994فوكونيه، (گيرد  نوظهور در آن شكل مي

آورنـد كـه    وجود مـي امكان را در فضاي ادغام به فوكونيه و ترنر در نگاشت فضاي ذهني، اين 
هـا از   ها، برخـي از ايـن نگاشـت   آن ةبه عقيد. هاي آن باشد تر از جمع معناي سازهمعناي عبارت بيش

روند و ممكن است به مـرور بـه الگوهـاي فرهنگـي      كار مي سوي برخي از اعضاي يك فرهنگ به
هـاي شـناختي مـتن را در كنـار فضـاي       گاشـت براي تحليل يك اثر ادبي نيـز، بايـد ن   .تبديل شوند

كند، به صورت  درك معناي متني كه نويسنده توليد مي. كردمربوط بررسي  ةاجتماعي فرهنگي دور
به  گيرد؛ دهد كه الگوي شناختي شكل مي دهد، بلكه اين درك در بافتي رخ مي واژه به واژه رخ نمي
اي است كـه انسـان را    ه به الگوي شناختي دورهدر رباعيات خيام وابست "كوزه"عنوان مثال، مفهوم 
از ديگر متفكران آن سينا و زكرياي رازي،  همانند ابناما آنچه خيام را پنداشتند،  آفريده از خاك مي

بـدان معنـا كـه    . است   دورهآن  الگوي شناختيكند، ساخت جهان فكري متمايز از  دوره متمايز مي
ها شك كرد و همه چيز را مـورد پرسـش قـرار     پديده ةهمتوان به  مي كهاست تفكري خيام پيرو 

بازگشت جسم به خاك و بازگشت روح بـه آسـمان بـا ترديـد برخـورد       ةلأتفكري كه با مس. داد
  . است داللت بر مغتنم شمردن زندگيدر آن،  د و مرگكن مي

عاره بـه  توان استفاده كرد كـه بـه سـاخت اسـت     تحليل يك متن از همان فرايندهاي قياسي ميبراي 
نخسـت،   ؛دهـد  استدالل قياسي برمبناي سه نگاشـت شـناختي رخ مـي   . انجامد عنوان ماهيت زبان مي
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و تقريباً به همان  ) 255: 1998فريمن، (نگاشت ويژگي يا سطح اول كه درك شباهت ميان اشياء است 
مشـابه از    گـي قلمروهاي مفهـومي، ويژ  ةبراساس نظري. اشاره دارد هاي شمايلي مورد نظر پيرس نشانه

ادغام فوكونيه، اين نگاشـت وقتـي رخ    ةشود، اما بر اساس نظري يك قلمرو به قلمروي ديگر منتقل مي
ن ايـ ). 9: 1997فوكونيه، (شود نگاشت  "ديگريقلمروي بخشي از ساختار يك قلمرو بر "دهد كه  مي

هـاي   همـان نگاشـت  شـود كـه    ناميده مـي  1"فرافكني  نگاشت"ها، شناسي آن نوع نگاشت، در اصطالح
قلمروهـا   ةتفاوت نگاشت در نظري. آيد شمار مي استعاري و مبني بر شباهت موجود ميان چند پديده به

شود، اما در  قلمروها، يك مفهوم از قلمروي اوليه به ثانويه منتقل مي ةو ادغام در اين است كه در نظري
به عنوان . به فضاي ديگر منتقل شوند) مروقل(توانند از چند فضا  زمان مي ادغام، يك يا چند مفهوم هم

زمـان   هاي مشابه دايره و آمدن و رفتن هم ، ويژگي"اي كامدن و رفتن ماست در دايره"در مصراع  :مثال
اي از  رود و گونـه  كار مـي  اي از اين نگاشت در تكلم و تفكر هر روزه به گونه. شوند بر هم نگاشت مي

  ). 18: همان( كه تازه است، استعاره نام دارد ،آن
براسـاس  ) 255: 1998فـريمن،  (ميـان اشـياء    ةاي به معناي درك حساسيت رابط نگاشت رابطه

تواند به دليل نوعي  معلولي يا مجاورت است كه بنا به تعريف فوكونيه، يك هستي ميو ي علّ ةرابط
را توسعه  كه اين به نوعي همان مفهوم مجاز ،مجاورت به همتاي خود درخالل فرافكني شبيه شود

در اين نوع  نگاشـت، دو  ). 11: 1997فوكونيه، (نامد  مي 2»نقش كاربردي  نگاشت«دهد و آن را   مي
نقـش   ةواسـط  ديگـر، بـه   ةهـاي دو پديـد   ط در مجاورت يكديگر و متناظر با مشخصهبقلمروي مرت

به  ؛رتباط هستنداي پيرس در ا هاي نمايه اي با  نشانه شوند و به گونه كاربردي بر يكديگر نگاشت مي
 ةجزئي از دايره است و رابط »چرخش«، »اي كامدن و رفتن ماست در دايره«عنوان مثال، در مصراع 

شود و در نتيجه، آمـدن   اي كل به جزء است، بر آمدن و رفتن نگاشت مي دايره با چرخش كه رابطه
  .شوند و رفتن داراي چرخه تلقي مي

هـايي اسـت كـه     روابـط پديـده   ةواسـط  اي موجود بهنگاشت نظام، به مفهوم بازشناسي الگوه
ايـن نـوع   ). 255: 1998فـريمن،   ؛1995هوليـوك و تاگـارد   (كننـد   تري ايجاد مي ساختار انتزاعي

                                                 
١- Projection   
٢-Pragmatic function 
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شـود، وقتـي عمـل     ناميـده مـي   1"اي واره نگاشت طـرح "شناسي فوكونيه،  نگاشت كه در اصطالح
كـار رود   يـك موقعيـت در بافـت بـه    عام، يك قاب يا الگـو بـراي سـاخت     ةوار كند كه يك طرح مي

بـه نقـل از ليكـاف    . هاي نمادين مورد نظر پيرس مرتبط اسـت  اين با نشانه و) 11- 9: 1997فوكونيه، (
بـه   وشـوند   سـاخته مـي  ) lCM(الگوهاي آرماني شناختي  ةواسط ، فضاهاي ذهني به)4بخش  :1987(

تر، اين نـوع نگاشـت بـه انتقـال      بيان دقيقبه . اي است واره اي نگاشت طرح فوكونيه اين به گونه ةعقيد
هـاي   وقتي مشخصـه  :به عنوان مثال ؛شود هاي الگوي ديگر گفته مي هاي يك الگو به سازه متناظر سازه

 ةقاب دايره مانند داراي آغاز بودن، داراي پايان بودن، داراي مركز بودن، چرخش، نقـاط شـكل دهنـد   
شود كه دايره  تري مي شود، زندگي داراي ابعاد بيش ل ميمساحت دايره و الي آخر به قاب زندگي منتق

يـك شـعر ممكـن    . شود بخشي از ساختار يك شعر شكل بگيـرد  ها است و اين باعث مينيز حائز آن
هـاي   ايـن سـاختارها كـه از قـاب     ةهم .زمان شكل بگيرد است از ساختارهاي موازي يا متداخل يا هم

  .شوند شت نظام ناميده مياند، روي هم رفته نگا مختلفي شكل گرفته

  نگاشت نظام: كليت ساختمند در شعر - 3

همان چيزي است كه قواعد  ،پرداز ادبي، غيردستوري بودن منتقد و نظريه ةريفاتر به مثاب ةبنا به گفت
اين همان چيزي است كه بـه خواننـده   . اندازد را كه كاركرد زبان است، از كار مي 2شكند و تقليد را مي

جهش كند و به داللت متني كه هميشـه منحصـر بـه فـرد اسـت،      ، 3د از تقليد به نشانگيده اجازه مي
از  در واقـع ). 2: 1983ريفـاتر،  (اسـت   ترين تعريف ادبيت ساده ،اين منحصر به فرد بودن. دست يابد

ايـن يكپـارچگي بـا     .)3: 1978همـان،  (است   منظر داللت، كل متن شعر واحد معناشناختي يكپارچه
بـه همـين دليـل     .آيـد  ابط مفهومي و ساختاري واحدهاي زباني در كل شعر به دسـت مـي  بررسي رو

ـ   هاي يك سـاختار بـه سـاختار ديگـر اسـت، در شـعر مـي        نگاشت نظام كه انتقال سازه د باعـث  توان
شناسـي   ريفـاتر در نشـانه   .به ويژگي كليدي اثر ادبي تبديل شـود  و حتي شده يكپارچگي و معنامندي

                                                 
١- Schema   
٢- Mimesis  
٣- Semiosis  
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شوند، اما نقش داللت در  كند كه به حصول داللت منجر مي ساز اشاره مي يندهايي نظامشعر خود بر فرا
ارچوب تكثر معنايي در خوانش مخاطب محور او كه باعث يك خوانش هفرايندهاي ذهني انسان و چ

  . شود، مشخص نيست اي مي غيرسليقه
يگر كه بر محورهاي همنشيني به باور او، يك متن ادبي بايد از نظر روابط واحدهاي معنايي با يكد

يك منتقد بايد شعر را به صورت يك كل واحـد در نظـر   . يابند، بررسي شود و جانشيني گسترش مي
در اين نظريه، خواننده خـوانش خـود   . بگيرد و از تحليل كلمه به كلمه و يا دور از بافت آن پرهيز كند

امـا در  كنـد؛   ي هرمنوتيك رمزگشـايي مـي  خوانش ةواسط كند و ساختار متن را به را بر متن تحميل مي
هاي انجام شده بـر فراينـدهاي ذهنـي انسـان، اسـتدالل       شعرشناسي شناختي با توجه به بررسي ةنظري

تـوان   شـوند و مـي   ها با يكديگر بررسـي مـي   قياسي و تصويرگونگي در سطوح مختلف روابط پديده
درواقـع، بـراي سـرودن و    . يافـت هاي مختلف خوانش يك مـتن ادبـي دسـت     ها به سطحآن ةواسط به

بهـره بـرد، كـه بـر اسـاس آن برخـي        "يافته درك تجسم"بايست از اصول شناختي  خواندن شعر، مي
رونـد و ايـن    كـار مـي   هاي محدود در جهان به منظور تجسم بخشـيدن بـه درك انسـان بـه     واره طرح
ايـن   ،اثـر هنـري  البتـه  شـوند،   ها در خالل كاربرد زبان و يا ايجاد اثر هنري گسترش داده مي واره طرح
. مانـد  اي باقي مي رابطه برد، برخالف زبان كه در سطح ويژگي و كار مي ها را در سطح نظام به واره طرح

كـه شـعر نـوعي    داراي ساختي استعاري است و چنان زبان در ماهيت، )1998(فريمن  ةنظريبراساس 
بايست در سطح  اما تمايز زبان و شعر مي ؛شود استعاري تلقي مي ،آيد، در ذات كاربرد زبان به شمار مي

البته تعريف هوليـوك   .ويژگي خاص شعر است ،اين سطح اي رخ دهد و واره يا طرح "نگاشت نظام"
 ةبه عقيـد . و فوكونيه از نگاشتي كه در تعريف فريمن معادل نگاشت نظام است، اندكي متفاوت است

اي رخ  واره نگاشـت طـرح  كنـيم،    ديگـر منتقـل مـي    بر يك قابهاي يك قاب را   فوكونيه وقتي سازه
بحث  با مبحـث مـورد    كه اين م ناما فريمن براي اي ،دهد و اين اتفاق در زبان  نيز امكان پذير است مي

  . دهد خلط نشود، نام آن را به نگاشت نظام تغيير مينظر فوكونيه 
هـاي الگـو يـا  قـاب      ظر به سازهاي يك الگو يا قاب به صورت متنا هاي نشانه درواقع، وقتي سازه

دهد كـه بـه     سازي الگوي دوم به الگوي اول شود، نگاشت نظام رخ مي  و باعث شبيه دهديگر منتقل ش
شعري ممكن اسـت   : به عنوان مثال ؛استفاده است ازآثارادبي قابل فريمن براي ارزيابي بسياري  ةعقيد
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اي مورد استفاده  هاي نشانه كه بدين منظور سازه الگوي ساختاري كوزه را در ساختار خود داشته باشد،
هاي تصويري يا مفهومي مرتبط با آن، ماننـد بازگشـت    در كوزه مانند دهانه، دسته، تنه و برخي ويژگي

) از لحاظ نمـادين (كوزه  ةفلسف  هاي شعري كه داراي جهان فكري مشابه به خاك، براي ساختار داللت
  ).2شكل . ك.ر(است، مورد استفاده  قرار گيرد 

 هاي شناختي متن او در ربـاعيِ  در اين پژوهش، جهان متن خيام از خالل آشنايي با فرايند نگاشت
جهـان   ةسپس با تحليل جهان متن اين رباعي كـه پايـ   ؛شود ترسيم مي مرصاد العبادموثق ذكر شده در 

گاشـت نظـام بـا    شـوند و بـر اسـاس ن    شود، برخي از ديگر رباعيات تحليل مي فكري خيام فرض مي
 ةشود تا بقيـ  شوند و سپس معياري براي شناخت جهان متن خيام در نظر گرفته مي يكديگر مقايسه مي

  .ها بتوان محك زدرباعيات را بر طبق نگاشت نظام آن

  تحليل يك رباعي موثق - 4

توان به شرايط  اي كه رباعيات بسياري به او منسوب است، مي براي شناخت جهان فكري نويسنده
او و سپس متون در دسترس از خود او استناد  ةسياسي، اجتماعي و فرهنگي زمانه، متون ديگران دربار

كـار رفتـه    با شناخت جهان فكري مؤلف و الگوهاي به پس از شناخت الگوهاي ذهني مؤلف، كرد و 
  . در اشعار، رباعيات منسوب را شناسايي و خوانش كرد

او در بسـتري نابسـامان از لحـاظ    . كـرده اسـت   زندگي مي .ق.ه517تا  439خيام به احتمال بسيار از 
ـتاخيز    سـينا بـوده و    پيرو خردگرايـي ابـن   ،از لحاظ بستر فكريكرده، سياسي زندگي  ـ اجتماعي   بـه رس

برخـي   ،با تكيه بر خردورزي و هاو همچنين با تفكر زكرياي رازي آشنا بود. ه استاجساد اعتقادي نداشت
ـين   ةش يافتـ جهان فكري خيام كـه پـرور  . داده استنبوت را مورد سؤال قرار  مفاهيم ديني از جمله چن

ديد در دين و اغتنـام فرصـت   هستي، تر ةشود كه به پرسش دربار شامل مفاهيم بنياديني ميبستري است، 
خيـام بـه عنـوان شـاعر      ةنخستين منبعي كه دربار. پردازد مي) 1384پور،  لي و حسام حسن. ك.ر(زندگي 

ـند   .است مرصاد العبادته و دو رباعي را به او نسبت داده، سخني گف كتـاب،   ةبا توجه به اظهار نظـر نويس
 دهري و فلسفي". دهريون معتقد بودند دهر و زمان خداست .استنباط كرد  توان دهري بودن خيام را مي
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ـ  نابينايـان  نـزد  بـه  كه فضال از يكي .اند گمگشته و سرگشته و مقام محرومند دو ازين كه طبايعي و ه ب
و ضـاللت   حيـرت  غايت از است خيام عمر آن و است مشهور و معروف وكياست حكمت و فضل

اجتماعي و مسلك فكري خيام   ـ پس از بررسي بستر تاريخي ).18:  1312 رازي،( "گويد اين بيت مي
ه عارف ها، پژوهش كساني كه بو خوانش رباعيات او و تحليل آن) 1384پور،  لي و حسام حسن. ك.ر(

و يا قائـل شـدن بـه دو شخصـيت مختلـف بـراي او، يكـي        ) 1305كيوان قزويني، . ك.ر(بودن خيام 
. شـود  ، مورد شـك واقـع مـي   )1321صديقي نخجواني، . ك.ر( اند اذعان كرده ،يلسوف و يكي شاعرف

و در پژوهان است  براي بررسي الگوهاي شناختي رباعيات خيام، به رباعي موثقي كه مورد توافق خيام
كنيم تا الگوهاي ذهني مؤلف در  ، ذكر شده، استناد ميمرصاد العبادخيام،  ةترين منبع موجود دربار  كهن

  :و به شناسايي جهان فكري او بپردازيم كرده ها را از اين رباعي موثق استخراج سرايش ديگر رباعي
  تــت پيداســهايآن را نه بدايت نه ن          تــماس مدن و رفتن اكاي  هدر داير) 1(

  كجاسته ت          كاين آمدن از كجا و رفتن بـني راسـنزند دمي در اين مع كس مي
  )18: 620،رازي(

 ج

الگوي مفهومي و ساختاري اين رباعي از لحاظ استدالل قياسي و سه مهـارت شـناختي ذكـر شـده،     
بعضي از تفسيرها . دهد ئه ميهاي ذهني مؤلف از خالل متن ارا ابزاري براي دسترسي خواننده به نگاشت

 ،انـد  در سطر دوم را به خدا ارجاع داده "آن"اند و ضمير  شبيه دايره در نظر گرفتهدر اين رباعي زندگي را 
دايـره را   ،گـران  از تحليل برخي).1383فروغي، . ك.ر( شده استثبت  "او"ها ضمير  البته در برخي كتاب

اما ديدن شباهت ميان دايره و زندگي در هـر   اند، ك در نظر گرفتهة فلمادر طبيعت و برخي به مثاب ةبه مثاب
  .مند نشان دهد يك از تفسيرهاي فوق بايد ارتباطي قياسي را به صورت نظام

توان به درون  شود كه محتوياتي را مي ظرفي در نظر گرفته مي ةبه مثاب  درواقع، در اين رباعي، دايره
: گيـرد  در سطر اول شكل مي  واره پس دو طرح. ها  هستند انسان اين محتويات،. و بيرون آن منتقل كرد

يك نگاشـت مفهـومي    فقطجا  در اين. "هستند  ها محتويات درون ظرف انسان"و  "دنيا ظرف است"
مفهومي  ةبه همين دليل براي نشان دادن استعار .دهند مي زمان چند نگاشت رخ كند، بلكه هم عمل نمي
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هـاي   ادغام فوكونيه و ترنر كه قادر به نشان دادن نگاشت ةبايد از نظري )نگاشت ويژگي(در سطح اول 
  . چندگانه است، استفاده كرد

هاي هركـدام   شود و ويژگي نگاشت مي "دايره"و  "ظرف"، "راه"زمان بر  ، زندگي هم1در شكل 
ه سـاختن  با يكديگر تركيب شده و ب "فضاي ادغام"وجود دارد كه در  "فضاي عام"از اين مفاهيم در 

ورود . زندگي همچون ظرفـي اسـت كـه در عـين حـال دايـره اسـت       . شود مفهوم جديدي منجر مي
. شـوند  ياشياء تلقي مـ  ههايي است كه به مثاب ، آمدن يا تولد انسان"راه"و  "ظرف"محتويات به درون 

مساحت اين . شود در نظر گرفته مي "ظرف"و  "راه"ها از ة خروج آنها به مثابها يا مرگ آن رفتن انسان
به شـمار    جايي كه آمدن و رفتن، يك كنش دهد و از آن ها را شكل مي دايره، كنش آمدن و رفتن انسان

باشد، يعني   هاي اين كنش گيرد، بايد داراي ويژگي آيد، پس دايره كه از اين آمدن و رفتن شكل مي مي
. گيرد ها شكل مي د و مرگ انساندايره كنشي است كه داراي آغاز و پايان است و موجوديت آن از تول

 ةآغاز سفر انسان در چرخـ  هطبيعت است كه شروع مساحت دايره، به مثاب ةدرواقع، دايره همان چرخ
  . شود پايان سفر انسان تلقي مي هطبيعت و پايان مساحت دايره به مثاب

 ةچرخش داير ةاي درحال مشاهد گر اين است كه بينندهبيان "پيدا" ةكار بردن واژ در مصراع دوم، به
با  "پيدا" ةپس، از ارتباط واژ. تواند باشد مي و يا خواننده) خيام(و اين بيننده خود راوي  طبيعت است

. شود كه بدايت و نهايتي وجود دارد كه براي راوي پيدا نيسـت  طور استنباط مي اين ،ديگر عناصر سطر
. ب. آغاز و پايان براي راوي پيدا نيسـت . الف: به دو صورت قابل خوانش استآغاز و پايان نداشتن، 

 .آگـاهي ندارنـد    ديگران از حضور دايره كه در حاليدايره آغاز و پايان ندارد و دائم در چرخش است، 
كـه هـركس بـه غيـر از      "ديگري"ديد  ةزاوي: شود ديد در كنار هم ديده مي ةدر مصراع سوم، دو زاوي

آن زمـان خيـام در دسـترس اسـت،      ةبا توجه به شناختي كه از جامعـ . ديد راوي ةو زاوي راوي است
ديد راوي را  ة، زاوي"راست" ةواژ و، مردم زمانه و عقايدشان "كس"استنباط كرد كه منظور از  توان مي

  .برد خود را زير سؤال مي ةدهد كه نگاه غالب زمان نشان مي
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  در فضاي ذهني رباعي اولاي  نگاشت ويژگي و رابطه -1شكل 
  4داد  فضاي درون  3داد  فضاي درون 2دادفضاي درون 1دادفضاي درون  
  دايره  ظرف  راه  زندگي  
  آغاز  درون آغاز تولد  كنش
  پايان  بيرون پايان مرگ  كنش
  نقاط  محتويات اجزاء هاانسان  حوزه

  
  

 راه/ظرف/دايره/زندگي
 تولد/آغاز/آمدن
 مرگ/پايان/رفتن
 نقاط/محتويات/اجزا/هاانسان

 
   فضاي ادغام                             

دهد كه بـه دليـل    به يك هستي اجازه مي رود، اي كه سطح دوم شعر به شمار مي نگاشت رابطه
جزئي از دايـره اسـت و    "چرخش" .نوعي مجاورت به همتاي خود درخالل فرافكني شبيه شود

ظـرف، زنـدگي،   (ديگـر عناصـري   بـر   ،اي كل به جـزء اسـت   ه رابطهك ،دايره با چرخش ةرابط
و  "ظـرف "شـود و ادغـام    كه در سطح اول با دايره يكي شده بودنـد، نگاشـت مـي   ...) طبيعت،

شـود، درنتيجـه    درهم مـي  "ويژگي مكاني ظرف"و  "ويژگي زماني دايره"باعث ادغام  "دايره"
زماني اسـت كـه    اي هه نقل از جانسون، چرخه، دايرب. كند زماني امكان تكرار مكاني پيدا مي ةداير

دهد حركت تكـرار شـود،    اجازه مي "ظرف مكاني" ةوار اما طرح ،توان به عقب برگشت در آن نمي
تلفيـق ظـرف   . بار چيزي را در ظرف وارد و خارج كنـد  تواند بيش از يك ميبدين معني كه فرد 

وارد شدن به جايي و خـارج  . شود فعال شود فضاي ذهني ديگري نيز  زماني و مكاني باعث مي
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ظـرف قـرار دارد كـه بـا      ةوار مكاني ديگري وراي طرح ةوار شدن از آن داراي اين معنا است كه طرح
اين ظرف ) 119: 1987جانسون، (شويم  خروج از فضاي يك ظرف، به فضاي ظرف ديگري وارد مي

براي زندگي است، خود ظـرف ديگـري    "مظروف"كه  انساني كه در عين اين ،باشد "انسان"تواند  مي
بدين معني كه فضاي ظرف زماني دايره و فضاي ظرف مكاني كـوزه بـا   . "ظرف زندگي"است درون 

بته، كوزه با توجه به جهان فكري ال. شود ساخته مي "انسان- طبيعت"شوند و تركيب  يكديگر ادغام مي
آن دايره  ةبينيم كه دهان از باال نگاه كنيم، مي  خيام از اين رباعي قابل استنباط است، چنانكه اگر به كوزه

از كليدهاي  اصـلي   "انسانجهان، كوزه و "در نتيجه  ادغام   كوزه نيز به انسان شبيه است، ةاست و تن
   .باط استنجهان  فكري خيام است كه از رباعيات او  قابل است

  نگاشت نظام رباعي اول -2شكل 

  
  

 در دايره
  }ظرف{
  }زندگي{

  }دايره{
  }راه{

 آمدن
  }درون{
  }تولد{
  }آغاز{
  }آغاز{

 رفتن
  }بيرون{
  }مرگ{
  }پايان{
  }پايان{

 ما
  }محتويات{

  }انسان{
  }نقاط{
  }اجزاء{

  است

      
  است پيدا نه نهايت نه بدايت آن را
      
  مي نزند دمي راست  در اين معني - - كس
      
    رفتن آمدن }دايره{كاين

  است  به كجا كجااز 
  

در نتيجه، قرار گـرفتن   ؛"دل هر ذره را كه بشكافي، آفتابيش در ميان بيني": به  نقل از  ابن سينا
، در سـطح  بنـابراين . استقرار گرفتن انسان در ظرف زندگي  يك ظرف درون ظرف ديگر همانند

1چرخش    

ش  
رخ
چ

2
 

ش  
رخ
چ

3
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 "دايـره  ةحـدود پيـدا نبـودن م  "، "محـدوديت زنـدگي  "بر "دايره"و  "محدوديت ظرف"اي،  رابطه
 "دايره"دار بودن  ،  ويژگي جانبه اين ترتيبو  "انسان"بر  "دايره"و  "انسان ةپيدا نبودن محدود"بر

شود، چرا كه دايره در  نگاشت مي "زندگي و طبيعت"بر "امكان رشد و تغيير"و سپس  "انسان"بر 
  . پذير استزندگي و جهان تغيير ةسطر دوم به مثاب

جايي  كند، با جابه را  تقويت مي "انسان"بر  "تطبيع"يا  "زندگي"اي  بطهاي كه نگاشت را نكته
در سطر سوم قابل مشاهده است كـه در ايـن    "در اين معني"و  "كس"معنادار دو  عنصر واژگاني 

اشاره دارد، اما در ساختار نحـوي در زيـر   ... نهايت، /رفتن، بدايت /معني، در نگاشت نظام، به آمدن
در اين " ةانسان قرار  بگيرد، زير  مقول /ما ةكه بايد زير مقول "كس"گيرد و  ن قرار ميانسا /ما ةمقول
انسـان نيـز  يكـي انگاشـته      دايـره و  ،معلـولي  ـي  علّ ةگيرد؛ درنتيجه، در يك رابط قرار مي "...معني
ست اره نشده است، اما با به ددر اين رباعي به صورت مستقيم به كوزه اش).2شكل . ك.ر(شوند  مي
معنايي در ساختار شعر و نگاشت نظام، مفهوم كوزه و ارتباط آن با اين ـ  زبانيناصر دن روابط عآور

كنـد و   در ساختار شعر عمـل مـي  ) تناسخ(در نگاشت نظام، چرخش زندگي . گيرد رباعي شكل مي
  .دشو مي در شعروار عناصر شعر به صورت ساختاري، موجب تصويرگونگي تناسخ  گردش دايره

شـود تـا قيـاس     ، الگوي يك ساختار بر ساختار ديگـر نگاشـت مـي   )2شكل (نگاشت نظام در 
شود  ميان دايره و انسان مي ةسطر اول و سوم باعث ايجاد رابط. شود استعاري در ساختار شعر ايجاد 

كه در سطح  اول شعر، دايره و جهان به هم شبيه شـده بـود، در سـطح دوم، جهـان و      جايي و از آن
شود و در سطح سوم كه سطح ساختار كلي  است، سـاختار شـعر الگـوي كـوزه را      ي ميانسان يك
  :بدين صورت كه. دهد نشان مي
  . اي است كه به جهان داللت دارد دايره هكوزه به مثاب ةدهان. الف
  .انسان است هكوزه به مثاب ةبدن. ب
  .نمادي از چرخش طبيعت است ،كوزه. ج

  :يا چرخش در ساختار شعر ديده شودرود سه نوع حركت  پس انتظار مي
جـايي دو عنصـر    جابـه : وار در بـاالي شـعر   حركت دايره: وار در باالي كوزه حركت دايره. الف
  .در سطر اول و در سطر سوم "ما"و  "دايره"واژگاني 



  121                      ...براساس نگاشت نظام خيامشناخت جهان متن رباعيات                 چهل و چهارم  سال 

ين كه به صـورت حركـت جـزء بـه جـزء عناصـر رخ       يحركت عمودي عناصر از باال به پا. ب
دهـد،   اي جهـان را شـكل مـي    كه خط دايـره  "اي نقطه" هبه مثاب "انسان" در سطح ويژگي،. دهد مي

ـ  "اجزاي دايره هانسان به مثاب"، حركت پايينتصور شده بود، پس اين حركت باال به   ةاست كه بدن
دهد و انتقال نقشي عناصـر واژگـاني بـه صـورت      شعر را شكل مي ةانسان ساختار يا تن ةبدن /كوزه

، )سطر اول( "دايره"بدين معني كه در جايگاه مبتدا عناصر  دهد؛ رخ مي پايين به تقريباً متناظر از باال
 .شـوند  ظاهر مي) سطر چهارم( "اين" ة، صفت اشار)سطر دوم(كه ارجاع به دايره دارد  ،"آن"ضمير

  ).2چرخش  - 2شكل ( پايين قابل رؤيت استاين حركت از باال به 
دهـد و تصـويرگر    باال كه در سطح كالن رخ مـي به  پايينحركت چرخشي ساختار شعر از . ج

دهد و باعث  عناصر واژگاني سطر چهارم با سطر اول رخ مي ةچرخش طبيعت است، براساس رابط
انتهاي شعر به ابتداي شعر وصل  در نتيجه، .اين دو سطر با هم در تطابق باشندعناصر   ةشود هم مي
وار،  حركت دايره اين. شود دوباره متولد ميشود كه گويي شعر  ميو چرخشي در شعر مشاهده  هدش

كشد كه روابط شمايلي ميان ساختار شعر  چرخش طبيعت و تناسخ را در الگوي شعر به تصوير مي
  . دهد و معناي آن را نمايش مي

كنند كه  در سرودن و خواندن شعر، شاعران و خوانندگان از اصول شناختي مشتركي استفاده مي
خود و جهان را  ةشناسان شناختي، انسان عقايد خود دربار به باور زبان. استيافته  همان درك تجسم

پس  ،)266: 1998فريمن، (كند  سازي مي مفهوم ،درك تجسم يافته از جهان و خود ةاز خالل تجرب
طـور كـه در ربـاعي اول ديـده      همان. انديشه است ةها نيست، بلكه در حيط كلمه ةاستعاره در حيط

شـود و ايـن عمـل در     سازي مـي  مفهوم ،مؤلف در خالل فرايند استدالل قياسي شود، جهان متن مي
در نتيجه، بر اساس تناظري كه در ساخت شعر بر اسـاس   .دهد خالل فرايند نگاشت قياسي رخ مي

  . توان درك و تحليل كرد الگوي ذهني مؤلف آن وجود دارد، شعر را مي
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  ارزيابي رباعيات منسوب از  غير منسوب - 5

تر  هاي ادبي پيش بسياري از مباحث كه نظريه ةتواند دربار اي مي نظريه هشناسي شناختي به مثابشعر
ارچوب هـ دليل شناختي براي تكثر معنايي در يك چ ةاز جمله ارائ ؛رو شود اند، روبه له داشتهأبا آن مس

: 1998، فـريمن ( دهنـد  يا الگوي ذهني و تبيين آنچه منتقدان در هنگام تفسير يك متن ادبي انجام مـي 
همچنين بايد گفت كه شعرشناسـي شـناختي بـراي مـرتبط كـردن فراينـد شـناختي بـا ابعـاد          ). 265
  .نه از ايدئولوژي كند سي را از متن زباني شروع ميبرر "يافته درك تجسم"فرهنگي /بافتي

اي ذهنـي  در فضاه. تواند منعكس كند يافتن يا عينيت بخشيدن را مي دستور زبان نيز توانايي تجسم
گرهـاي دسـتوري ماننـد تكواژهـاي زمـاني يـا پسـوندهاي صـرفي،          كند، نشان كه فوكونيه معرفي مي

توانند تغيير از يك فضا  هاي نقشي مانند حرف اضافه، ضمير، حرف عطف مي ها يا ديگر واژه شاخص
بخـش، بـا    در ايـن . شـوند  تري مي هاي پيچيده سازي به فضاي ديگر  را نشان دهند كه منجر به مفهوم
شـود   اي مطرح مي جهان فكري خيام است، شيوه ةدهند استفاده از فضاهاي ذهني رباعي پيش كه نشان

مبتنـي بـر بررسـي درك     ،ايـن شـيوه  . تـوان محـك زد   آن اصالت رباعيات خيـام را مـي   ةواسط كه به
  :هستند جهان يا الگوهاي فكري است كه برخي از رباعيات داراي آن و برخي فاقد آن ةيافت تجسم

  

  موشـگري رفتم دوش            ديدم دو هزار كوزه گويا و خ در كارگه كوزه) 2(
  فروش خر و كوزه گر و كوزه ناگاه يكي كوزه بر آورد خروش           كو كوزه     

  )731نزهه المجالس،(
  

 يژگي بر عناصر ديگر نگاشتمفهومي برخي از عناصر در سطح نگاشت و ةدر اين رباعي، حوز
شـود كـه    ظرف نگاشت مـي  ةبه مثاب "دنيا"مفهومي ةبر حوز "كارگه"مفهومي  ةيعني حوز شود؛ مي

ايـن  ظرف در  ةوار درواقع، براساس طرح. دهد اين به دليل وجود شباهت ميان اين دو حوزه رخ مي
ورود بـه  . توان وارد كارگه شد و از آن خارج شد كه اين وجه شباهت آن با دنيـا اسـت   رباعي، مي

 خروج و زندگي ـورود   ةدر نتيجه، مقول ؛مرگ است هزندگي و خروج از آن به مثاب هكارگه به مثاب
  .دهد تصويري اين شعر را شكل مي ةوار مرگ طرح ـ
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  نگاشت ويژگي رباعي دوم -3شكل 

  كارگه
  كوزه
  انسان
  دوش
  اكنون
  گويا

  خموش

  دنيا
  انسان
  كوزه
  مرگ
  زندگي
  زندگي
  مرگ

  

مفهـومي   ةموجود بر حوز ةمفهومي مبدأ را به دليل رابط ةت وجود دارد كه حوزسطح ديگري از نگاش
به يكديگر شباهت دارند، هرآنچه  "انسان "و  "كوزه"كه  جايي به عنوان مثال، از آن كند؛ مقصد نگاشت مي

از پـس كـوزه كـه     ؛كند مفهومي انسان رابطه برقرار مي ةمفهومي كوزه وجود داشته باشد، با حوز ةدر حوز
  .در نتيجه تبديل انسان به كوزه به معناي مرگ اوست ؛گر مرگ است خاك رس ساخته شده، تداعي

  اي رباعي دوم نگاشت رابطه -4شكل 
  
  
  
  
  
  

شـود وتقابـل    مفهومي اين شعر فرافكني مي ةكل حوزدر  "زندگي "و  "مرگ"نگاشت متناظر 
كار رفته، در يكـي    هر يك از عناصر به. شود عناصر يك به يك نگاشت مي ةمرگ و زندگي در هم

، "گري كوزه"، "كارگه":مصراع اول شامل عناصر زير است. گيرند مفهومي قرار مي ةاز اين دو حوز
 ةدر حـوز  "رفـتن "و كنش ) من( "م"، "كارگه" در اين مصراع سه عنصر. "، دوش"من"، "رفتن"

 تولد ورود به كارگه

 مرگ كارگهخروج از

  مرگ تبديل به كوزه
 تولد تبديل به انسان

  گورستان گريكوزه
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مفهـومي مـرگ قـرار     ةدر حوز "كوزه"و  "دوش"ساز،  ماضي ةمفهومي زندگي و سه عنصر شناس
كه حركـت و كـنش در آن وجـود     مرگ و به دليل اين ةالبته رفتن به دليل زمان در حوز. گيرند مي

  . آيد شمار مي زندگي است و عنصري دوگانه به ةدارد، در حوز
در مصراع دوم يك بند پايه و يك بند پيرو وجود دارد كه عناصر هـر دو بنـد، بـدون در نظـر گـرفتن      

ـتند      خود بازسازي مي ي كه در قياس با بافت پيش و پسهاي بخش : شـود، در مجمـوع شـش عنصـر هس
ـتن ". "خموش"، "گويا"، "كوزه"، "من"ساز،  ، عنصر ماضي"ديدن"  در "ديـدن "در مصـراع اول بـا    "رف

 "خموش"و  "گويا". گري و كوزه هر دو از عنصر مشترك كوزه بهره دارند كوزه. مصراع دوم مطابقت دارد
و  "خـروش "مرگ يا زندگي، بـا عناصـري همچـون     ةدو عنصري هستند كه از نظر قرار گرفتن در حوز

و مـرگ   مفهومي زندگي ةبه ترتيب در حوز "دوش"و  "خروش"كه  جايي از آن. روند كار مي به "دوش"
دهند و ارتباط يك به يك مصراع اول و دوم از لحاظ  قراردارند، جاي خود را به دو عنصر متناظر ديگر مي

اي  در اول و آخر اين رباعي در سطح نگاشت رابطه "اكنون"و  "دوش". شود گونه كامل مي ساختاري اين
زمـان   "اكنـون "و ) مرده(ته اشاره بر زمان گذش "دوش"شوند، چرا كه  نگاشت مي "گويا"و  "خموش"بر

آورد تا مراحل مختلـف   شود و خروش برمي ها مانند انسان زنده مي يكي از كوزه. دارد) زمان زنده(حاضر 
  ). 5شكل . نگاشت نظام(زندگي يك شيء را نشان دهد 

نگاشت نظام رباعي دوم -5شكل   

  
 گري كوزه  ت-   دوش  )من(م -   -   رو در كارگه1

)گري كوزه( د-   )دوش( )من(م- - بين)در كارگه(2
)گري كوزه()بودند( خموش) برخي(دوهزار كوزه  گويا)برخي()هستند()در كارگه(- 
)گري كوزه( د-  )برخي خموش(يكي كوزه  خروش برآورد )در كارگه( 3
 )كجا(كو   -   -   كوزه+ گر  )اكنون( )است( )در دنيا(4

 )كجا( -  -  هكوز+ خر )اكنون( )است( )در دنيا(- 

 )كجا( -  -   كوزه+فروش )اكنون( )است( )در دنيا(- 

  

 زندگي مرگ

 زندگي مرگ
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ـ   "انسـان "بـر   "كـوزه "هاي  دركل، تمام ويژگي و  "خـر  كـوزه "، "گـر  كـوزه "، "مـن " هبـه مثاب
 1 ةزندگي را نشان بدهد و اين شبيه الگوي رباعي شـمار  ةشود تا چرخ نگاشت مي "فروش كوزه"

ـ  ) مـرگ (هاي كوزه  شود كه ويژگي و بخش تشكيل ميگري از د در آخر،كارگه كوزه. است  ةبـه مثاب
ـ  و نيز ويژگي "واك"گورستان بر  بخـش  . (شـود  زنـدگي بـر دنيـا نگاشـت مـي      ههاي كارگه به مثاب

  ).زندگي ةكند و بخش سفيد به حوز مرگ  داللت مي ةخاكستري به حوز
فهومي زندگي است م ةمفهومي مرگ و خروش برآوردن از حوز ةدر مصراع سوم، كوزه از حوز

ـ  ةواسط كه نگاشت ويژگي انسان بر شيء به رآوردن بـر كـوزه   نسبت دادن ويژگي انساني خروش ب
در مصراع آخر انسـان  . شوند واقع، در مصراع سوم، كوزه و انسان در هم ادغام ميدر. شود ايجاد مي

عنصر زماني مصراع ). شفرو خر، كوزه گر، كوزه كوزه(فرد  ـكوزه  : شوند و كوزه نيز در هم ادغام مي
صورت كه در مصراع سوم بـا يـك   سوم و مصراع چهارم نيز با هم ارتباط يك به يك دارند، بدين 

ي متوجـه تغييـر   در مصراع چهارم پرسش زمان. رود از تغيير وضعيت كوزه به انسان سخن مي اشاره
ر ايـن شـعر را ماننـد    گيرد و كل سـاختا  كه اين تغيير در فضاي ادغام شكل مي انسان به كوزه است

هاي زباني در هر سطر،  از اين جهت كه سازه. نمايد ، شبيه به ساختار مفهومي كوزه مي1 ةشعر شمار
ـ     ةداراي يك چرخ سـطر ديگـر منتقـل     هحركتي هستند كه در سطح نگاشت نظـام از يـك سـطر ب

شمايلي  ةيك رابطپس  ؛شود گري با جهان مي شود و باعث ادغام كوزه و انسان و در نتيجه كوزه مي
  .زندگي وجود دارد ةبراي تجسم بخشيدن به مفاهيم ميان ساختار شعر و معناي متداعي چرخ

رباعي است كه در  تواند مورد ارزيابي قرار بگيرد، رباعي ديگري كه از لحاظ  نگاشت نظام مي 
  .اد شده استاز جمله فروغي، هدايت و غيره جزء رباعيات اصلي خيام  قلمد ها بسياري از تصحيح

  گويم كه آب انگور خوش است من مي         تــگويند كسان بهشت با حور خوش اس")  3( 
  "واز دهل شنيدن از دور خوش استاـك        دارـه بـت از آن نسيــر و دســاين نقد بگي  

آسمان است  ة، مشخص"باال بودن". در اين رباعي، نگاشت نظام از جنس الگوهاي پيشين نيست
شـود كـه    مـي  در سـطر بعـد، عنصـر متناقضـي آورده    . شـود  ه در سطر اول بر بهشت نگاشت ميك

  . قرار دارد "پايين" ةهاي جهان مادي بر آن نگاشت شده است و از نظر شمايلي در حوز ويژگي
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  نگاشت نظام رباعي چهارم -6شكل 

 آسمان گويند كسان بهشت حور خوش

 زمين گويم من مي آب انگور )حور زميني( خوش
 زمين )گويم من مي( اين نقد بگير

 آسمان )گويم من مي( آن نسيه دست بدار...از

  آسمان )گويم من مي( آواز دهل دور خوش
  

جهـان بـاال و   : دو جهان مختلـف اسـت   ةشود كه نشان دهند سطر سوم بر دو بخش تقسيم مي
 ةتر بودن به سطر دوم، ضـمير اشـار   كنزدي دليلدارد و به  پاييناشاره به جهان  "نقد". پايينجهان 

شود و با سطر  ، دورتر در نظر گرفته مي"دست از آن نسيه بدار". كار رفته است به "آن"براي  "اين"
گـونگي   عـدم شـمايل   ةلأمس. رود كار مي به "آن"شود، به همين دليل ضمير ارجاعي  اول مرتبط مي

سـطر چهـارم از لحـاظ روابـط     : شـود  مـي  الگوي شعر با جهان فكري خيام در سطر چهارم نمايان
گردد، درواقع از لحـاظ شـمايلي    واحدهاي زباني به آسمان و از لحاظ موقعيت راوي به زمين برمي

به عبارت ديگـر، الگـوي   . شود كند و رباعي در همان سطر تمام مي را بازنمايي نمي پايين ةوار طرح
شـود و   هستي در اين نگاشت ديده نمـي  ةدربار  چرخش طبيعت، ادغام انسان و طبيعت و  پرسش

رسد الگوبرداري از سطح ظـاهري جهـان    افتد كه به نظر مي ها در سطح زبان اتفاق مي بيشتر ارجاع
 ةكه جهان  خيام پرسـش دربـار   ستيزي مشهور شده بود، در صورتي نخيام رخ داده است كه به دي

 ةدرنتيجـه، روابـط پيچيـد   . ديـاب نـه سـتيز ظاهربينانـه در سـطحي زو     ها اسـت  ديگر پديدهدين و 
شـود، در ايـن ربـاعي وجـود نـدارد و       زباني كه منجر به ساخت نگاشت نظام جهان خيام مي درون
  .دانستاين رباعي را منسوب به خيام توان  مي

  نتيجه - 6

منـد، تصـحيح متـون و سـاخت      گامي در خوانش نظام هتواند به مثاب رباعيات خيام مي ةمطالع
چرا كه اهميت اين خيام به عنوان يكي از  متن باشد؛ ةخواننده براساس مطالع/جهان فكري مؤلف
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گرفتن فـردي بـه   وم بودن تعداد دقيق رباعيات و حتي در نظربرانگيز از لحاظ نامعل شاعران جنجال
گو بودن بـه   شود كه ابزار شعرشناسي شناختي در صورت پاسخ نام خيامي به جاي خيام باعث مي

 . پيشـنهاد شـود   ابزاري مناسب در نقد ادبـي  هيام براي ديگر آثار ادبي به مثابشناخت جهان متن خ
هـاي   اصالت برخي از رباعيات خيـام وجـود دارد و روش   ةكه نظرهاي مختلفي دربار جايي از آن

هـاي   بـا بررسـي   فقـط و   اسي رباعي اصيل از منسوب بـوده مند براي بازشن سنتي فاقد ابزاري نظام
شـاهد  اند، بحث بر سر رباعيـات خيـام همچنـان گشـوده مانـده و       يري رسيدهگ مفهومي به نتيجه

توان جهان فكر مؤلف را براسـاس آثـار     اين رويكرد، مي ةواسط اما به نظرهاي مختلفي بوده است،
. بيني كرد و سپس به ارزيابي ديگر آثار و همچنـين تفسـيرهاي ممكـن آن پرداخـت     موثق او پيش

ورت گرفتـه  اندكي در اين رويكرد بر آثار ادبي، به ويژه در ايـران صـ   قابل ذكر است كه مطالعات
در  هاي بسيار براي تحليل مـتن اسـت،   يتاي جوان با قابل چراكه شعرشناسي شناختي رشته است؛

ك جهان متمايزكننده ي ةمشخص هدهد كه چگونه نگاشت نظام به مثاب نتيجه، اين پژوهش نشان مي
خود منجر به شـناخت جهـان فكـري مؤلـف و الگوهـاي مـورد       ن تواند عمل كند و اي شعري مي

  .شود جهان خود مي ةاو براي ارائ ةاستفاد

  كتابنامه

سال  .نامه كاوش ةفصلنام .»شناسي گانه در خيام رويكردهاي پنچ« .)الف- 1388( .لي، كاووس پور، سعيد و حسن حسام
  .200- 183 .18 ةشمار .دهم
علـوم   ةمجلـ   .»د آمـد؟ يـ آلود خيام چگونـه پد  هاي حيرت پرسش« .)1384( .پور، سعيد لي، كاووس و حسام حسن

  .75- 64 .3 ةشمار .22 ةدور .،و انساني دانشگاه شيراز اجتماعي
ـان   .»چهاردهم ةپژوهي در سد خيام ةكارنام« .)ب- 1388(  .پور، سعيد لي، كاووس و حسام حسن فصلنامه پژوهش زب

  .126- 99 .14 ةشمار .و ادبيات فارسي
بـه كوشـش    .غنـي  وقاسـم  فروغـي  علـي  محمـد  با تصحيح، مقدمه و حواشي .خيام رباعيات .)1373( .ام، عمرخي

  .ناهيد: تهران. بهاءالدين خرمشاهي
  .مجلس: تهران .مرصاد العباد .)}1312{، 620( .رازي، شيخ نجم الدين



 چهارم شمارة                                  )اني سابقادبيات و علوم انس(جستارهاي ادبي                                                    128 

  ي درسـ  ا م ود رضـ  ع سـ  م  ام م ت اه ه ب . ) طي خ  ه خ س ن  اس راس ب(  ام ي خ  ات ي اع رب  رح ش .)1305( .كيوان قزويني، عباس علي
 .1379 .ش ن ري ر آف ش ن:  ران ه ت . ي ارده ه چ

  .نا بي :تبريز .او قلندرانة افكار پاسخ و پنداري خيام .)1321( .نخجواني صديقي
Brandt, Line & Brandt, Per Aage. (2005). Cognitive poetics and imager. European journal of 

English studies. 
Fauconnier, Gilles, and Sweetser, Eve.(1996). eds. Spaces. Worlds. and Grammar. Chicago: 

University of Chicago Press. 
Fauconnier, Gilles and Turner, Mark. (2002). The Way We Think: A New Theory of How 

Ideas Happen. New York: Basic Books. 
Fauconnier, Gilles. (1997). Mappings in Thought and Language. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
 ----------------------. (1994). Mental spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural 

Language. Cambridge: Cambridge University Press. 
Freeman, Margaret .(1998). Poetry and the Scope of Metaphor: Toward a Theory of Cognitive 

Poetics. In Metaphor & Metonymy at the Crossroads, Ed. A. Barcelona, The Hague: 
Mouton de Gruyter, pp. 253-281. 

-------------------------- .(2007). Poetic Iconicity. In Cognition in Language: Volume in Honour 

of Professor Elibieta Tabakowska, Eds. W. Chlopicki, A. Pawelec, and A. Pojoska, 
Krakow: Tertium, pp. 472-501. 

Johnson, Mark .(1987). The Body in the Mind. Chicago: University of Chicago Press. 

Holyoak, Keith  & P. Thagard,  Paul . (1995). Mental Leaps: Analogy in Creative Thought. 

Cambridge: MIT Press. 
Riffaterre, Michael.  (1999. Describing Poetic Structures: Two Approaches to Baudelaire’s 

‘Les Chats’, Literary Theories: A Reader and Guide, Ed. J. Wolfreys, Edinburgh: 
Edinburgh University Press, pp. 149-161. 

----------------------.  (1978). Semiotics of Poetry, Bloomington: Indiana University Press. 

Tabakowska, Elzbieta. (1993). Cognitive Linguistics and Poetics of Translation. Tiibingen: 

Gunter NarrVerlag. 
Turner, Mark & Fauconnier, Gilles. (1995). Conceptual Integration and Formal Expression. 

Metaphor and Symbolic Activity, 10:3, pp. 183-203. 

Tsur, Reuven. (1992). Toward a Theory of Cognitive Poetics. Amsterdam: North Holland. 



  129                      ...براساس نگاشت نظام خيامشناخت جهان متن رباعيات                 چهل و چهارم  سال 
------------------ .(2002). Aspects of Cognitive Poetics. In Cognitive Stylistics—Language and 

Cognition in Text Analysis. Eds. E. Semino & J. Culpeper, Amsterdam/Philadelphia: 
John Benjamins Publishing Company. 


