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 4دکتر حسینعلی قبادی  3دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان
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 چکیده
، تعلتی   هتف   بتا  تمثیت   از استفااد  ؛ یعنی فارسی ادب هایسنت دارترینریشه از یکی بر مولوی مثنوی
 آثتار  در افتوا  یتا   تاریخی رایت   حکایات و عامه فرهنگ از برگرففه غالباً مثنوی تمثیالت. است شف  اسفوار

 پتی   عامته  عتر   بر مبفنی جهان ورای معنا از شگر  عالمی مثنوی در النامو همهاینبا. است پیشینیان
 هخالقانت  ذهنی فراینف و سازیتمثی  خاص  شیو مرهون معنا انفقال این تأثیر. گسفرانفمی خواننف  چش 
 در. استت  آمیخفگتی  ایتن  دل از معنتا  هارائ و نامفعار  اهفا  بر مرجع مفعار  فضاهای فرافکنی در موالنا
 دررا  موالنتا  ذهنتی  کارکرد سازی وتمثی  سازوکار تحلیلی -توصیای روش به ای داشفه قصف پژوه  این
 استا   بتر  «تهمتت  بته  کشتت  را مادرش که را مردی مردم کردن مالمت» تمثی  بر تکیه با ،پردازیمعنا
 وست  ت شتف   طتی  مستیر  کته  دهتف متی  نشتان  نفای . تحلی  نمایی  ترنر مارک ماهومی آمیخفگی هنظری

 بلکته  نبتود   سرراستت  وجته هتی  بته  ممثّ ، نهایی شک  در آمیزش فراینف در هف  و مرجع هایداسفان
 ایتن  قتفرت . استت  خالقانته  شتگردهای  از ایمجموعته  حتائز  و ادغتام  فرافکنتی و  از پیچیتف   سازوکاری

 آمیتزش  و افکنتی فر که ایستگونهبه نامفعار  فضاهای گزین  در موالنا خالقیت از برخاسفه معناپردازی
 ایتن  درون از. استت  ماتاهی   ستط   در قفرتمنتف  کشمکشی حائز ساخفاری، الگوهای تطبیق عین در آنها

 تضتادهای آیرونیتو و   ناستاز ،  همچتون  آفرینیزیبایی و معناساز شگردهای که است نامفعار  کشمک 
 مختاطبین  اذهتان  ها بتر ساخفارشکنی که مجموعه ایتن شتگرد   و کننف اقناع تأثیر. آینفمی وجود به طنز
 .است مثنوی هایتمثی  ادبی برجسفگی و فراوان تعلیمی قفرت عام  گذاردمی باقی

 

 ذهن ادبی، فضاهای ذهنی، آمیخفگی ماهومی همثنوی، تمثی ، نظری واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

دیرینته دارد،   هکه در ادبیتات فارستی ستابق   به عنوان سنت ادبی، تعلی   اسفااد  از تمثی  با هف 

است. اما آنچه مثنوی را از دیگتر آثتار تمثیلتی ادبیتات      شایعصورت گسفرد  در مثنوی معنوی به

هتای تمثیلتی   نمایف فاصله بسیاری است کته میتان ماتاهی  و جهتان داستفان     فارسی مفمایز می

و حکایات رای  در آثار پیشین، و معنای رمزی اشار  شتف  توست     عمفتاً برگرففه از فرهنگ عامه

تتوان نظیتری بترای آن    متی کمفر عرفانی  -که در میان آثار مشابه تعلیمیچنانموالنا وجود دارد. 

در فرافکنتی   موالنتا  هذهنتی خالقت   کتار وستاز مرهون  پردازیتأثیر این معنارسف به نظر مییافت. 

ایجاد معنای رمزی در فضتایی برآمتف  از    و ر  بر معنای هف  نامفعار ها و فضاهای مفعاداسفان

روستاخت  ست. رابطه/ تناظر میان عناصتر/ ستاخفار داستفان    ا سازیدر فراینف تمثی این فرافکنی 

عرفانی )فضای هتف ( در مثنتوی در بیشتفر متوارد      ساختژر )فضای مرجع( و عناصر/ ساخفار 

ستازی داری قتفرت تتأثیر و    همه معنای برآمف  از این تمثیت  بااین آیف.بعیف و نامألو  به نظر می

و رسف این تأثیر برآمف  از فراینف گتزین  و آمیتزش ایتن دو فضتا     اقناع بسیاری است. به نظر می

های معنایی چون ناساز ، آیرونتی و  برجسفگیای از حائز مجموعهایست که گونهبهآفرین  تمثی  

در نگتا   کته  تا جاییتابانف. موالنا و رویکرد او به شیو  تمثی  را بازمیکه سازوکار ذهنی طنز است 

جمع آمفن ساخفارهای برگرففه از زنفگی روزمر  با ستاخفارهای   ،تمثی  در مثنوی هکلی به مقول

غتافلگیری  کته بتا ایجتاد     آفرینتف ای ناستاز  متی  گونته  ختود  معنوی هف  در آمیخفگی تمثیلی،

انجامتف.  زدایی از عر  عامته متی  ساخفارهای فکری مخاطب و آشناییبه شکسفن  شناخفیزیبایی

در  معنتاپردازی تمثیلتی    پت  از تحلیت  شتیو   به منظور اثبات این مفعا در این تحقیق برآنی  تا 

بتر   از دففتر دوم مثنتوی  « مالمت کردن مردم مردی را که مادرش را کشتت بته تهمتت   »تمثی  

، طتر  شتف  استت    (1991)« ذهن ادبی»که در کفاب  مارک ترنرآمیخفگی ماهومی  هاسا  نظری

رففه طی این فراینف و بررسی نق  آنتان در ادبیتت، قتفرت تتأثیر و     کارشگردهای به شناساییبه 

مثنوی بپردازی . در این مسیر بررسی اجزای رابطه میان معنتای هتف  و شتک      هایاقناع تمثی 

تأثیری که در این رابطه نهافه استت. امیتف     روشی خواهف بود برای شناخت و تحلی  قفرت ممثّ

است که چنتین کوششتی بته شتناخت بیشتفر مبتانی انفیشتگانی نویستنف  بته عنتوان یکتی از            

، نیتز  هتایی پتژوه   چنتین دیگر برای  یترین مفاکرین و عرفای جهان، به عنوان دسفاوردبزرگ

تمثیت  در مثنتوی، گرچته تتا       فرد شتیو بهمنجر شود؛ زیرا به باور ما ساز و کار خالقانه و منحصر

ستازوکار ذهنتی، جهتان انفیشتگانی و      هر عرفانی، بتی  از آن نفیجت  کحفودی مفأثر از جریان تا
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 در این تحقیق برآنی  تا دریابی : زنفگی روحانی منحصر به فرد شخص موالناست.

ایی معنای نهت  هفراینف انفخاب فضاهای مرجع و هف ، فرافکنی و آمیزش این فضاها و ارائ -1

بتر استا  تحلیت      «مالمت کردن مردم مردی را که مادرش را کشت به تهمتت » در تمثی 

 مارک ترنر چگونه است؟ هنظریدر آمیخفگی ماهومی 

مالمت کردن متردم  »سازی با تکیه بر تحلی  تمثی  تمثی شگردهای موالنا در  همجموع -2

حتائز چته   و ادبتی  ناخفی شت زیبتایی از نظتر ارزش   «مردی را که مادرش را کشت به تهمتت 

بتر اذهتان    تمثیت  و چه نقشی در میتزان قتفرت تعلیمتی و تأثیرگتذاری      استهایی ویژگی

 مخاطبین داشفه است؟ 

ذهنتی و جهتان   کار وسازهایی در ارتباط با تحلی  سازوکار تمثی  در مثنوی چه رهیافت -3

 دهف؟انفیشگانی موالنا به دست می

 

 پژوهش هپیشین -2

های بسیاری انجام شف  است؛ اما در بیشفر های مثنوی پژوه ها و داسفانبا تمثی در ارتباط 

شناسی و تحلی  ساخفاری اثر متفنظر  روایت و یا گوییداسفان هایها تحلی  شیو این پژوه 

و نته  پی  رو نه بررستی ستاخفاری روایتت     که خواست ما در پژوه آنقرار گرففه است. حال

کته طتی   استت  سازوکار فراینتفی  معناشناخفی ، بلکه تحلی  پردازیی داسفانهااشار  به شیو 

روساخت تمثیلی( به ساخفار و معتانی   )فضای مرجع/اولیه  نآن ساخفار و عناصر ابففایی داسفا

 ،، و از رهگتذر آن تحلیت   شتونف ساخت معنایی( فرافکنتف  متی  رمزی ثانویه )فضای هف / ژر 

آمیخفگی ماهومی که در کفتاب   هنظری .شودنمایانف  میتمثیلی  تأثیر و قفرت نهافه در معنای

ای از نظریات شناخفی استت  ترنر در تحلی  تمثی  به کارگرففه شف  زیرمجموعه« ذهن ادبی»

ذهتن و زبتان انستان بته نقت  تعتامالت جستمانی بتا جهتان ختارد در فراینتف             هکه با مطالع

ا وجود قابلیت بسیار نظریات شناخفی در تحلیت   پردازنف. بسازی و درک او از مااهی  میماهوم

های مثنوی، تاکنون هی  تحقیقی با ایتن رویکترد انجتام    معناپردازی تمثیلی، به ویژ  در تمثی 

 نشف  است. 

 فترزاد قتائمی  مقتاالت  انف توجه قرار داد  رکزهای مثنوی را موجه تمثیلی داسفانآثاری که از 

گرایتی فلستای و   تمثیت  »، (1341)« های موالنا در مثنویازیپردتمثیلی در داسفان هنق  فلسا»

زیباشناسی تمثیت  و تحلیت  ستاخفاری    »و  (1349)« پیونف آن با ادبیات تمثیلی موالنا در مثنوی
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وجته   استت کته در آنهتا    (1391)« های مثالیفلسای صورت هادبیات تمثیلی موالنا بر مبنای نظری

لساه مثالی در انفیشه زرتشت و حکمتت خستروانی متورد    های مثنوی بر اسا  فتمثیلی داسفان

 هگونه کته جهتان را بته دو ستوی    است که فلساه مثالی همانشف  و نشان داد   گرففهتحلی  قرار 

بعتفی تمثیت    کنف، در ساخفار دومعقوالت و مجردات و سایه ملمو  و محسو  آنان تقسی  می

را مثنتوی  گونه، اینشود. وایی آن مفبلور میساخت محفنیز به صورت شک  بیرونی داسفان و ژر 

بینتی دانستت کته داستفان و حکایتت را      توان بازتابی از همتین جهتان  می، که اثری تمثیلی است

 .(1391قائمی،  نو.)دانف محملی ناسوتی و کالبفینه برای تبلور حقیقت الهوتی معنا می

و آمیخفگتی ماهتومی ترنتر و    ذهتن ادبتی    ههایی که در آنها شاهف کاربست نظریت اما پژوه 

انفکنتف. آثتار ترنتر و همکتاران او عمتفتاً بته زبتان         همکاران او بر مفون ادبی فارسی باشی  بسیار

هتا از نظریتات جفیتف شتناخفی از     هر چنف تعفادی از مقتاالت و پتژوه   فارسی ترجمه نشف  و 

در تحلیت  فضتای   انف امتا در هتی  پژوهشتی ایتن نظریته      جمله آمیخفگی ماهومی اسفااد  کرد 

از جمله آثار مترتب  بتا ایتن پتژوه       های عرفانی به کار بسفه نشف  است.مرجع و مقصف تمثی 

آمیخفگتی   همعناشناستی شتناخفی و کتارکرد نظریت    »دکفری لتیال اردبیلتی    هنامپایانتوان به می

)کاربستت  شناستی شتناخفی   روایت»وی،  هو دو مقال (،1392)« ایرانی ههای عامیانماهومی بر قصه

پیوستفگی  » و (1391برکتت و دیگتران،   ) «ایرانتی(  ههتای عامیانت  آمیخفگی ماهومی بتر قصته   هنظری

کوشیف  است تا بتا   ، اشار  کرد که در آنها(1394)« آمیخفگی ماهومی همعنایی مفن از منظر نظری

د آمیخفگتی ماهتومی را در ایجتا    ههای عامیانه، کاربستت نظریت  رویکرد شناخفی به آفرین  قصه

. آزیفتا افراشتی و فاطمته نعیمتی     دهتف متورد بررستی قترار     هااین داسفانمعنا و فضاهای تخیلی 

بتا   (1349)« تحلی  مفون داسفانی کودک با رویکرد شعرشناسی شناخفی» هحشکوائی نیز در مقال

هتای حرکفتی در دو داستفان    وار حت هتای ماهتومی و طر  ذهن ادبی ترنر حتوز   هاسفااد  از نظری

 انف.ا بررسی نمود کودکانه ر

تجزیته و تحلیت  رمتان مترگ و     »کارشناسی ارشتف ختود    هنامهمچنین امیف اخوان در پایان

کوشتیف   ( 1393)« آمیخفگتی ماهتومی   همو ین بر اسا  نظریت  هکننف نوشفزنفگی مرا خسفه می

ای ایجتاد فضتاه   را درها این آمیخفگیهای ماهومی در این رمان نق  است تا با تحلی  آمیخفگی

 های خودکامه بررسی نمایف.انفقادی از نظام
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 مبانی نظری -3

 تمثیل -3-1

تمثی  در لغت به معنی مثال آوردن، تشبیه کردن، ماننف کتردن، صتور چیتزی را مصتور کتردن،      

داسفان یا حفیثی را به عنوان مثال بیان کردن، داسفان آوردن است. در حتوز  ادبیتات داستفانی،    

مایه و بیان افکار بی  از ختود  د که بر محفوا، درونوشز داسفان اطالق میتمثی  به نوعی خاص ا

وقایع تأکیف دارد و میان معنای ثانوی و روایت صوری تطابق یو به یو وجتود دارد و رویتفادها،   

ها یا رویتفادهای  هایی در نظام ایف های اثر با معادلها، اعمال، گافار، توضیحات و زمینهشخصیت

ایتن مطابقتت و برابتری در روایتات      .(332 -331: 1341)ذوالاقتاری،   اسفان مطابقتت دارد بیرون از د

معنوی و مساوی میان حکایت ظاهری و اولیه با معنتی پنهتانی و    هتمثیلی به شک  برقراری رابط

ادبیات داسفانی حکایفی را گوینف که تمتامی عوامت      رو تمثی  در حوزاینکنف. ازثانوی تجلی می

ل داسفانی و گا  محی  ظاهری در آن تنها به ماهوم خودشان حاضر نیستفنف، بلکته بترای    و اعما

ای میان اشیاء، مااهی  و حوادث حضتور دارنتف. بته تعریتگ دیگتر، در      بیان نظ  ثانوی و همبسفه

حکایت تمثیلی، اشیاء و موجودات معادل مااهیمی هستفنف کته ختارد از حتوز  آن روایتت قترار       

کنف کته وجته شتبه در آن امتری     پورنامفاریان تمثی  را تشبیهی تعریگ می .(44: 1374)داد،  دارنف

ای از های بالغت قفی  نیز تمثیت  عمومتاً شتاخه   در کفاب .(113: 1314)مفنزع از امور عفیف  باشف 

تمثیلیته از آن یتاد     تشبیه به شمار رففه است و با تعابیر تشبیه تمثی ، تمثی  تشتبیهی، استفعار  

   .(114: 1999ابن اثیر، و نیز   11-15: 1311جرجانی،  نو.) شف  است

صورت گسفرد  است؛ از ایتن رو بته دو بخت  کلتی تقستی       تمثی  یا شک  کوتا  دارد و یا به

هایی که چنتین  هایی که شک  داسفانی دارنف و به تمثی  روایی معروفنف و تمثی شود: تمثی می

های روایی شتام  فابت ، پارابت  و تمثتیالت رمتزی و      ی شونف. تمثنیسفنف و توصیای خوانف  می

 تمثیلیه است.  المث  و اسفعارهای توصیای شام  تشبیه تمثیلی، اسلوب معادله، ارسالتمثی 

 

 تمثیل از دیدگاه شناختی -3-2

عل  شناخت از این تاکر شروع شف که شناخت بفنمنف انسان الگوهایی مشخص از واقعیت ایجتاد  

تاکتر   هاین الگوهای بفنمنتف دستفمای   .(225: 1393ول، )اسفاک شونفزبان مفجلی می کنف که درمی

انفزاعی انسان شف  و از طریق نگاشتت و فرافکنتی بتر ستاخفارهای مشتابه تمثیت  را بته وجتود         

های انفزاعتی  های مربوط به تجربیات بفنمنف را بر داسفانآورنف. فرافکنی ساخفارها و طرحوار می
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کنف که اساساً تمثیلی است. از این رو مارک ترنتر در  و از این طریق تولیف معنایی میتطبیق داد  

ذهتن انستان     تمثی  را مکانیسمی شناخفی مربتوط بته فعالیتت روزمتر    ( 1991) ذهن ادبیکفاب 

این تعریگ تمثیت  از دیتفگا  شتناخفی بستفری بترای تحلیت        . (Turner, 1996: 16) دانفمی

دهتف. بته نظتر ترنتر و ستایر      فراینف ذهنی دخیت  در آن بته دستت متی    تمثی  و  همعناشناسان

توانتف بته   معناشناسان شناخفی تمثی  ابزاری برای انفیشیفن است و بنتابراین تحلیت  آن متی   

. همچنتین در تعریتگ ترنتر از    (Ibid: 16) های انفیشیفن و ایجتاد معنتا بیانجامتف   تحلی  شیو 

های ماهومی مفااوت )و نه لزومتا  مشتابه(،   ابه از حوز تمثی ، تأکیف بر فرافکنی ساخفارهای مش

یتو  بته کنف، لزوماً بر شتباهت یتو  که نظریه سنفی مطر  میدهف که تمثی ، آنچناننشان می

توانف ناهمخوانی میتان ماتاهی  دو   عناصر ماهومی در یو تشبیه مرکب اسفوار نیست بلکه می

گونه . این(Ibid: 89-90) یفی از آن ارائه کنفساخفار را برگرففه و ترکیب ماهومی جففضای ه 

گسفرش معنای تمثی  از صر  یو تشبیه گسفرد  بته ستازوکار شتناخفی تولیتف معنتا طبتق       

هتای  ذهن ادبی ترنر، برای اولین بار امکانات بسیاری برای تحلی  معنای تمثیلی و شیو  هنظری

 آورد.  آفرین  آن به وجود می

 

 رک ترنر  ذهن ادبی ما هنظری  -3-3

ای از نظریات زبان/معناشناخفی استت کته مطالعتات    مارک ترنر زیرمجموعه 1ذهن ادبی هنظری

میتان زبتان انستان، ذهتن و تجتارب       همیالدی آغاز شف و بته بررستی رابطت    1975آن در دهه 

معناشناسی شناخفی بر این اصت  استفوار استت     هپردازد. مبنای نظریاجفماعی و فیزیکی او می

بانی انسان از شناخت او ناشی شف  و چیتزی مستفق  از ذهتن او نیستت. بنتابراین      که دان  ز

معنی زبانی بته ختودی ختود هتف  نیستت، بلکته هتف ،         هبرای معناشناسان شناخفی مطالع

 (.43-34: 1394 راسخ مهنف، نو.)اسفااد  از آن در درک ماهیت نظام ماهومی ذهن انسان است 

آن است تا دریابف ادبیات همچتون زبتان، از چته ستازوکار      دیفگا  شناخفی در تحلی  ادبی بر

کتارکرد ذهتن    هادبیات و اشکال ادبی بیان، مطالع های پفیف آمف  است. از این نظر مطالعشناخفی

طتی تحلیت  تمثیت  بتا رویکترد شتناخفی نفیجته        ذهن ادبی بفنمنف است. مارک ترنر در کفاب 

ذهن انسانی است که در فراینتف    لکه کارکرد روزمرگیرد که تمثی  اساساً نه یو شک  ادبی، بمی

انفیشتتیفن از فرافکنتتی عناصتتر داستتفانی ستتاد  و تکرارپتتذیر مربتتوط بتته تجربیتتات بفنمنتتف بتتر  

                                                           
1. Literary Mind Theory 
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حسی و حرکفتی   هپذیر که در تجربشود. این عناصر و الگوهای تکرارهای انفزاعی ایجاد میداسفان

 :های تصویری هسفنفحوار همان طر .(Turner, 1996: 16)شونف ما تکرار می

گیتری . ایتن   های تصویری فضایی مث  مسیرها و پیونفها در نظر میطرحوار  هما رواب  علّی را به مثاب

های تصویری لزوماً ایسفا نیسفنف. برای مثال ما تصویری پویا داری  که در آن چیتزی از درون  طرحوار 

ستببیت      بخشیفن به یکی از تصوراتمان دربتار آیف و این طرحوار  را برای شکچیز دیگر بیرون می

گویی  زبان ایفالیتایی از متادرش زبتان التتین زاد  شتف  استت.       کنی . ماننف وقفی که میفرافکنی می

های تصویری از مااهی  فضایی به ماتاهی  انفزاعتی   اسففالل انفزاعی غالبا  با فرافکنی ساخفار طرحوار 

 .(Ibid: 18) تمثی  استاین  [...]گیردصورت می

نامتف. طتی   می 1فرافکنی  ،بر یکفیگر در تمثیرا های تصویری ترنر فراینف تطبیق طرحوار 

ها و تجربیات عینی بر ساخفارهای همستو  های تصویری مربوط به داسفاناین فعالیت طرحوار 

تمثیلتی  شونف تا در ادغامی نهایی معنتای  های انفزاعی نگاشفه )فرافکنف ( میبا خود در داسفان

گونته، تمثیت  داستفان را از    آورنف. ایتن نامف به وجود می 2یا آنچه را که ترنر آمیخفگی ماهومی

  .(Ibid: 37)گسفرد طریق فرافکنی بر یو داسفان دیگر می

 
  3فضاهای ذهنی -3-3-1

شتونف  هستفنف کته در حتین مباحثته ایجتاد متی       های ماهومی متوقفی فضاهای ذهنی دامنه

(Evans and Green, 2006: 371). ای هتا دریچته  گونه که واژ شناسی شناخفی، هماندر معنی

هایی هستفنف بترای ستاخفن معنتی، یتا      ها نیز دسفورالعم المعارفی هسفنف، جمله به معنی دایر

 نامنتف ها را فضتاهای ذهنتی متی   گیرنف. این حوز های ماهومی، که در مفن کنار ه  قرار میحوز 

هتای  فوکونیه معفقف بود زبتان ابتزار قفرتمنتفی بترای بترانگیخفن ستاز        .(121: 1394)راسخ مهنف، 

نظریه فضاهای ذهنتی را مطتر  کترد و     1994معنایی پویا و البفه موقفی است و بنابراین در سال 

دهنف که در پ  فعالیت سخن گافن و انفیشتیفن  مفعی شف این فضاها فراینفهایی را سامان می

در این نظریه ماهوم حاص  کاربرد واقعی زبان در بافتت   (.13: 1391، کت و دیگتران )براففنف اتااق می

هتایی بتین   است و ساخفن معنی حاص  دو فراینف است: ساخفن فضاهای ذهنی و ایجاد نگاشتت 

ترنتر معنتای تمثیلتی از فرافکنتی و آمیتزش       هطبق نظری .(123-121 :1394)راسخ مهنف،  آن فضاها

                                                           
1. Projection 
2. Conceptual Blending   
3. Mental Spaces 
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داد، یتو فضتای عتام و آمیخفگتی     شود. هر تمثیت  از دو فضتای درون  فضاهای ذهنی ساخفه می

 شود.ماهومی نهایی که محصول آمیزش این فضاهاست تشکی  می

 

  1دادفضاهای درون -3-3-2

/ ایتن داستفان    .(Turner, 1996: 85) کنفک  میان دو داسفان توزیع میتمثی  معنا را دست

شتونف،  ف که در ساخت معنای تمثیلی نهایی وارد میفضاها از آنجا که حاوی اطالعاتی هسفن

و  2آغازین فضتای مرجتع    شفداد فضای شناخفهشونف. از دو فضای درونداد نامیف  میدرون

فضای ناشناخفه و عموماً انفزاعی دوم که به کمو فضتای مرجتع قصتف شتناخف  را داریت       

دهتف.  داد را نشان متی درونعناصر میان دو  4( نگاشت1شود. شک  )نامیف  می 3فضای هف 

داد به دیگری و آمیتزش آنهتا وجتود ستاخفاری یکستان      شرط فرافکنی از یو داسفان درون

ایتن عناصتر    ستازد. ای میان عناصر آنتان را میستر متی   میان آن دو است که ارتباطات قرینه

 شونف.نامیف  می 0مفناظر قرائن

 
 (Evans and Green, 2006: 403) داد ( نگاشت عناصر میان دو درون1)شک 

 

  6فضای عام -3-3-3

گیرد. این فضتای  داد در یو فضای عام قرار میساخفار انفزاعی مشفرک میان فضاهای درون

  .(Turner, 1996: 86) دهفداد را نشان میای میان فضاهای درونعام ارتباطات قرینه

                                                           
1. Input Spaces 
2. Source Space 
3. Target Space 
4. Mapping 
5. Counterparts 
6. Generic Space 
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دهای دو فضتایی نیستفنف.   آمیخفگی ماهومی صرفاً نها هه  پیوسفه در نظریهای بهشبکه

هتای  ها نموداری برای توضی  پویایی ایجاد معنا هستفنف، ماننتف شتبکه   از آنجا که این شبکه

هتای پیچیتف    های ایجتاد شتبکه  فضاهای ذهنی، نهادهای چنف فضایی هسفنف. یکی از روش

ای داد به وسیله یو فضای عام استت. فضت  معنا در این مفل ارتباط دو )یا چنف( فضای درون

توانتف در هتر دو )یتا همته(     قفر انفزاعی است کته متی  ای آنعام دربردارنف  اطالعات عمومی

داد مشفرک باشف. عناصر موجود در فضای عام بر قترائن موجتود در فضتاهای    فضاهای درون

 ( نمای  داد  شف  است. 2شونف. این نگاشت در شک  )داد نگاشفه میدرون

 

 
  (Evans and Green, 2006: 404) ( فضای عام2شک  )

عام ختاص  »ترنر و لیکا  این نوع فرافکنی از یو داسفان مرجع به یو داسفان عام را اص  

انف. بفین معنا که اطالعات عمومی، اغلتب بته شتک  طرحتوار  تصتویری از یتو       نامیف « است

ضتای  شونف، تا فضایی عام را شک  دهنف. البفه فضای عتام در متورد ف  فضای خاص فرافکنی می

توانی  به محض ایجاد، آن را به به کاربسفنی است. اما می [فضای مرجع]خاصی که از آن آمف  

البفه این فرافکنتی و   .(Turner, 1996: 87) ای از فضاهای هف  خاص نیز فرافکنی کنی گسفر 

 توانف ایجاد شود که دو داسفان دارای ستاخفارانفزاعی یکستان  آمیخفگی نهایی فضاها زمانی می

توانی  حفی بفون داشفن یو هف  خاص برای فرافکنی، به فضتای عتام   باشنف. با این همه می

 .(Ibid: 87) یا تاسیر کلی و عمومی از داسفان مرجع برسی 
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انواع ساخفارهای انفزاعی که ممکن است میتان دو داستفان مشتفرک باشتنف ستاخفارهای      

هتای تصتویری   فارهای طرحتوار  ای، ساخفارهای چهتارچوبی، ستاخفارهای نقشتی و ستاخ    رد 

داد ساخفار انفزاعی مشفرکی دارنف که توس  یو استفعار  رایت    هسفنف. گاهی دو فضای درون

 .(Ibid: 86) داد بی  از یو ستاخفار یکستان دارنتف   ایجاد شف  است. گاهی نیز دو فضای درون

رجتع، فضتای   دهف که به طور یکستان بته فضتای م   عمومیت فضای عام به آن این امکان را می

 .(Ibid: 87) هف  و فضای آمیخفه ناشی از ادغام آن دو فرافکنف  شود

 
   2/ آمیختگی مفهومی1فضای آمیخته -3-3-4

آمیخفگی ماهومی عالو  بر مطالعات ترنتر در تحقیقتات ژیت  فوکونیته نیتز       هخاسفگا  نظری

ستاخفاری منتف     رستف معنتا از  نهافه است. آن دو دریاففنف که در بسیاری موارد به نظر می

داد در فراینتف  ای کته بته عنتوان درون   شتود کته ظتاهرًا در ستاخفار ماهتومی یتا زبتانی       می

آمیخفگی از تتالش آن دو بترای توضتی  ایتن      هگیری آن عم  کرد  وجود نفارد. نظریشک 

آمیخفگتی یتا فضتای آمیخفته فضتای      . (Evans and Green, 2006: 401) دریافت پفیف آمف

ر نفیجه فرافکنی فضای مرجع بر فضای هف  به کمو فضای عام شتک   چهارمی است که د

آمیتزد کته منجتر بته ایجتاد      هایی را از مرجع و هف  بته هت  متی   گیرد. این فضا ویژگیمی

شود. فضای آمیخفه به طتور عتادی شتام     واقعی یا ناممکن میتر و اغلب غیرساخفاری غنی

 آیتف دادهتا بته دستت نمتی    ز درونساخفاری برآینتفی استت کته بته ستادگی از هتر یتو ا       

(Fauconnier and Turner, 1994: 5)بلکتته محفتتوای آن از تضتتاد و کشتتاک  عناصتتر   ؛

  .(,Grady, Oakley and Coulson 104 :1999) شوددادها ناشی میدرون

هتا  ای را که در پ  فرضیات، تخیالت، قیا ترنر و فوکونیه شک  عمومی فرافکنی ماهومی

 انف:نشان داد ، انففضایی نامیف دارد در الگوی زیر که آن را الگوی چهار و اسفعار  وجود

                                                           
1. Blended Space 
2.Conceptual Blending  
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 (Fauconnier and Turner, 1994: 5)فضایی ( الگوی چهار3شک  )

 

گیترد کته بتا خطتوط در     دادها برمتی در این الگو آمیخفگی عناصری را از هر دوی درون

خفاری دیگتر کته آمیخفگتی را از هتر     ( نشان داد  شف  است، اما با فراه  آوردن سا3شک  )

رود. این ساخفار برآینفی یا معنای بتفیع  تر میسازد از آن پی ها مفمایز میدادیو از درون

هتا  دادیتو از درون در شک  با عناصری از فضای آمیخفه نشان داد  شف  است کته بتا هتی    

 .(Evans and Green, 2006: 404) مرتب  نیسفنف
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 (Evans and Green, 2006: 405فضایی( )پارچه )مفل چهاریو ه( شبک4شک  )

تتری را  توانتف ابعتاد تتاز    نوظهور مرز مشخصی نفارد و هموار  متی  هبفعت فضای آمیخف

ه بسفر معلومات فضای عام نیست بلکه نفیج اد برددرون ودزیرا تنها حاص  تعام   .گیردبردر

گیرد برمیمحفوایی که عناصر سبکی را درنه فق  عناصر میان آنهاست که نوعی تعام  ژر  
  .(34 :1392)اردبیلی، 

 

 «مالمت کردن مردم مردی را که مادرش را کشت به تهمت» تحلیل تمثیل -4

و ابیتات بعتفی   آمتف   دوم مثنتوی   در ش  بیت از دففرنوعی پاراب  است که  مذکورتمثی  

 تاسیر آن است:
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 آن یکتتتی از خشتتت  متتتادر را بکشتتتت 

 کتتته از بتتتفگوهریآن یکتتتی گاتتتف  

 هتتی تتتو متتادر را چتترا کشتتفی بگتتو    

 گاتتت کتتاری کتترد کتتان عتتار وی استتت

 محفشتت  یگاتتت آن کتت  را بکتت  ا 

 خلتتق یهتتاکشتتف  او را رتستتف  از ختتون

 تیناتتت  ت ستتتت آن متتتادر بفخاصتتت 

 یبکتت  او را کتته بهتتر آن دتنتت    نیهتت

 ز اعفتتتذار یبازرتستتتف یناتتت  کشتتتف 

 

 

 

 ه  به زخ  خنجر و ه  زخت  مشتت  

متتتادرییتتتاد نتتتاوردی تتتتو حتتتق     

ختتواو چتته کتترد آختتر بگتتو ای زشتتت  

استت  یکشفم  کان ختاک ستفارو و    

را کشتت  یگاتتت پتت  هتتر روز متترد  

خلتتق یاو بتترّم بتته استتت از نتتا  ینتتا  

تیتتکتته فستتاد اوستتت در هتتر ناح     

یکنتتیمتت یزیتتقصتتف عز یدمتت هتتر  

اریتتتتتو را دشتتمن نمانتتف در د  کتت   
(740-771 / ابیات 2: 1371 ،یمولو)  

 مقوالت متناظرو  هاذهنی، طرحوارهفضاهای  -4-1

متردی استت     عامیانه دربتار با فضای داسفانی « ... مالمت کردن مردم»فضای مرجع تمثی  

کشف. فضای هف  یا فضایی که از طریتق تمثیت    گی و فساد میکه مادرش را به دلی  بفکار

های نا  و کشفن آن شرارت  ی است در بافت عرفانی دربارقصف شناخفن  را داری  داسفان

دو داستفان  میتان  مشتفرک   انفزاعیساخفار فضای عام یا ی اجفناب از درگیری با دیگران. برا

عنصر دیگر را به دلی  تشخیص رففاری در او کته موجتب    عنصری فرد/ این است که فردی/

ناشتی از  دارد. این ستاخفار انفزاعتی   فساد و درگیری با عناصر/ افراد دیگر است از میان برمی

هر دو داستفان استت. بترای    در یکسان مقوالت ها و ی، چهارچوب، نق تصویر هایطرحوار 

 رفتفن فترد/   بتین  و از عناصتر دیگتر   افتراد/ بتا  آور فرد/عنصری در ارتبتاط  مثال رففار ماسف 

تصویری ساد  هسفنف که در هر دو داسفان بته    طرحوارعنصر دیگر دو  عنصری توس  فرد/

انف. این مشابه ایجاد کرد  1تصویریطرحوار  ار ه  ترکیب شف  و یو ساخف اشک  یکسانی ب

مشتفرکی   2ایمقولته ساخفار « فساد انگیخفن»و « از بین بردن» مقوالتبا ایجاد  هاطرحوار 

برنتف ، مقفتول/   بتین های مشتفرکی چتون قاتت / از   انف. نق نیز میان دو داسفان ایجاد کرد 

  3ر دو داسفان وجود دارنف که ساخفار نقشتی در هنیز انگیز و فسادپذیرنف  رونف  و فسادبیناز

                                                           
1. Image-schematic structure 
2. Category Structure 
3. Role structure 
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مشتفرکی بته دو    1مشفرک میان دو داسفان را بته وجتود آورد  و مجمتوع اینهتا چهتارچوب     

دو داستفان کته    قرائنمیان  فناظرارتباطات م درداسفان داد  است. این اشفراکات ساخفاری 

. یابتف بروز می در/ خلقنا ، شرکای فساد ما ک ، مادر/مادرک / فرد نا  زنفعبارتنف از فر

 .تناظر میان قرائن در شک  زیر نشان داد  شف  است

 
 )فضای مرجع( 1درون داد                                      )فضای هف (     2داد درون

 (0شک  )

 

 سازوکار فرافکنی و آمیزش فضاها -4-2

ا بته شتکلی مستفقی ،    برداشت سنفی از تمثی  این است که فرافکنی ماهتومی ستاخفاری ر  

کنف. اما ترنر و فوکونیه دیگر منفق  می هماهومی به یو دامن هطرفه و مثبت از یو دامنیو
از  ظتاهری طرفه و مثبت تنهتا نمتودی   کننف که فرافکنی مسفقی ، یوطر  میماین نکفه را 

ماهوم مرجع و تر است. عالو  بر تر، مفغیرتر، پویاتر و پیچیف ای از فراینفهای مفنوعمجموعه

                                                           
1. Frame structure 
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 ناپتذیر جفنابای ابه گونهکه  استای های ماهومی شام  فضاهای میانیهف ، تمام فرافکنی
 .(Fauconnier & Turner, 1994: 4-5) هسفنفذهنی و زبانی  اصلیکار  جایگا 

بستیار،   وجود این فضاهای میانی مسفلزم این است که فرافکنی جز در معفودی از متوارد 

دهنف که فضاهای میانی اسفنفاجات مهمتی را ارائته   و فوکونیه نشان می رنرمسفقی  نباشف. ت
خود بر مرجع و هف  فرافکنف  شف  و ثابت کننف که فرافکنی  هتواننف به نوبدهنف که میمی

دهنتف کته فضتاهای آمیخفته     طرفته نیستت. همچنتین نشتان متی     کلی یو طور ماهومی به
 ف که فرافکنتی ماهتومی  نف  را برگرففه و ثابت کنتواننف عفم تجان  فضاهای مرجع و همی

 .(Ibid: 5) نیستنیز مثبت  عموماً فراینفی

نقت  فضتاهای   ...« مالمتت کتردن متردم    »تحلی  فرافکنی براسا  این الگو در تمثیت   
سازد: نخستت ستاخفار انفزاعتی    کن  میان آنها را آشکار میغیرمسفقی  بره  همیانی و شبک

دهف که عبتارت استت   را تشکی  می امفضایی ع فی ذهنی اسفخراد ودر فراینداسفان مرجع 
عنصر دیگر را به دلی  رففاری که موجب فساد و درگیری با عناصتر/   فرد/ ،یعنصر از فردی/

بر فضای هففی که مطتابق بتا    انفزاعیدارد. سپ  این ساخفار افراد دیگر است از میان برمی

دهتف کته   این دو نشان می های تصویریطرحوار ق شود. تطابآن برگزیف  شف  فرافکنف  می
فضاهای مرجع و هف  قابلیت آمیزش برای ایجاد فضا و معنایی تاز  را دارنتف. امتا همتانطور    

و  هتای موالنتا پویتاتر   ستازی در تمثیت   ار فرافکنتی کستازو  ،انفکه ترنر و فوکونیه بحث کرد 
ر داسفانی دیگتر استت. اگتر فرزنتف      یو داسفان بساخفار و عناصر ترسی  صر  تر از پیچیف 

ک  در داسفان هتف   نا فرد  نامیف  و قرینه او یعنی  Aک  در داسفان مرجع را فرد مادر

ک  و فرد گیرد که فرد مادرنحوی صورت می، خواهی  دیف که آمیخفگی این دو بهA1را فرد
داستفان مرجتع بته    کت  از  ک  را یو نار ارائه دهف، بفین صورت که نق  فرزنف  مادرنا 

 و هویتت  -ک  از داسفان هف . ایتن دو در نقت    شود و هویت نا فضای آمیخفه وارد می
در  Aدهنتف کته نته دقیقتاً فترد      آمیزنف و ترکیبی را ارائه متی می ه  به ک نا  -مادرک 

تتوان  بلکه معنای برآینفیی است کته متی  در داسفان هف .  A1داسفان مرجع است و نه فرد 

هویتت   -شتود و نقت   اسا ، نق  مادر با هویت نا  ترکیب میهمین  برنامیف.  Aαآن را 
سازد که نه دقیقاً مادر در داسفان مرجع است و نه نا  در داسفان هتف .  نا  را می -ومادر

مقتوالت  شتود.  نق  شرکای گنتا  نیتز بته همتین ترتیتب بتا هویتت خالیتق ترکیتب متی          
را « کشتمک  بتا خلتق   »ماهیتت  « وعرمشت روابت  نا »و « کشتی نا »ماهیت « مادرکشی»

هنگام ورود به فضای آمیخفه بخشی از ختود   داداز داسفان درون جزءف. بنابراین هر نپذیرمی
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 هفضتایی زیتر شتبک   کنف. الگوی چهتار اش در داسفان دیگر اخذ میرا وانهاد  و آن را از قرینه
    .دهفنشان میرا « ...مالمت کردن مردم »گرففه در تمثی  های صورتفرافکنی

 

 
 (1شک  )

 های مفهومیختگییآمتحلیل  -4-3

 شام  داسفان دو یکسان یانفزاع ساخفار که شف مشاهف  هاداسفانی عمومی فضا  یتحل در

 ریت درگ عناصتر  تیماه ،نیا وجود با. استو مقوالت مشفرک  هانق ، یریتصوی هاطرحوار 

  و بته طتور کلتی بافتت دربرگیرنتف      عناصتر  نیا انیمی ماهوم ارتباطاتها، طرحوار  نیا در

هتا و ماتاهی ،   بفین صورت که نق . است مفااوت اریبس هف  و مرجع هایفضا درمقوالت، 

ها در بافت و فضای ویژ  خوی  معنادار هستفنف.  ها و مقوالت در هر یو از داسفانطرحوار 
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الم بررسی کترد. بتر ایتن    توان جفا از بافت و کشناسان شناخفی معفقفنف معانی را نمیمعنی

مادر در بافت مرجع « واز بین بردن» هتوان مشاهف  کرد که معنای برخاسفه از مقولاسا  می

 گیرد.نا  در بافت هف  قرار می« و از بین بردن» هدر تضاد کام  با معنای برخاسفه از مقول

 که شودیم جبمو ناس  بای انسان و مادر بای پسر داسفان ساحت انیمی ماهوم نیتبا نیا

ف. طتی  باشت  ها و ماتاهی  مقوالت، نق  انیم کشمک  حائزدر عین انطباق الگوها، ی فرافکن

 هتف  ی فضتا  ازی فیهتو  شف  وارد خفهیآمی فضا به مرجعی فضا از کهی نقشاین آمیخفگی 

که در فراینف آمیخفگی تمثیلی نقت    یترین قرائن. مه دارد قرار آن با تضاد در که ردیپذیم

کته هتر    است مادری مرجعمحوری در فضای  هی دارد جات مادر/ نا  است. این قریناساس

و پرورش بته گتردن    ، مهرکنف حق مادریهمانطور که مالمفگر گوشزد میاست،  چنف بفکار

عزیتز استت.    -پنتفاری بتا فرزنتف   از طریق همتذات - مخاطبنیز برای  و برای او و دارد فرزنف

ر سخن مالمفگر واکن  مخاطب را به این مادرکشی گنجانتف   توان تصور کرد که موالنا دمی

پستنفیف    -هرچنتف بزهکتار  - عامیانه مرجع کشفن متادر  بافتو چون آگا  بود  است که در 

بته آن پاستخ داد    طی اسففالالت بعفی فرزنتف  بینی و خود واکن  مخاطب را پی  ،نیست

کنف؟ مادرکشی بتا وجتود   را قانع میمالمفگر  در نهایت مخاطب/ تاست. اما آیا این اسففالال

رسف عم  فرزنتف در  مرجع موهن است که به نظر نمی چنان در بافتها آنتمام این اسففالل

مادر در داسفان هف  نات  استت کته در     هقرین نهایت به نظر مخاطب عملی شایسفه باشف.

قتفم نهتادن در    هالزمت که بل ،بافت عرفانی هف  ماسف و شرور است و کشفن او نه تنها جایز

نات  شتک     -مرکتزی متادر    مسیر تعالی است. در آمیخفگی نهایی این دو قرینته، استفعار  

آدمی استت و بنتابراین نته تنهتا جتایز کته        بفخوا نا    گیرد. مادری که مث  و نماینفمی

نشانه خود را در بیتت   ممث نهایی  شک بایسفه است کشفه شود. این آمیخفگی ماهومی در 

ذارد  است. اگر به ساخفار تمثی  )ابیتات اول تتا ششت ( بنگتری  آن چته بته       شش  به جا گ

فضتای   ایت  و نته یتو داستفان/    دهف با یو آمیخفگی/ تمثی  مواجته شکلی ظریگ نشان می

 «خلقی نا از است به برّم اوی نا» این مصراع است: ،منارد و ساد 

 نشتان  کته  است یانهیقر هست زین آن ریتاس و  یتمث انیم ارتباط حلقه که مصراع نیا

 مراتتب  بته  او کردن نابود کهی زیچ از اسفعار . است اسفعار  وی قب  اتیاب در مادر دهفیم

. متادر در ستازوکار آمیخفگتی وجته مهرپتروری،      استت  گتران ید کتردن  نابود از تریرففنیپذ

ز چیتزی ا  هخود برای فرزنتف را از دستت داد  و تنهتا ارزش ختود بته مثابت        دلسوزی و فایف
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گا  این نق و مفعلق به فرزنف با هویت شرور، ماسف و بفخوا  کنف. آنمفعلقات او را حاظ می

 داللتت   یهت  یبت  مادر گنا ی شرکا که نیاشود تا ماهومی دیگر را بسازد. نا  آمیخفه می

 ستاخفار  نیت ا در هت   آنهتا  کتاربرد  کته  استی نشاننیز  شونفمی ف ینام« خلق» صرفاًی منا

شرکای گنا  در شک  ممثّ  تنها نقشی است که با هویت خلق خفا آمیخفه  و استی اسفعار

است. در این جا نیز گناهکاران داسفان مرجع وجه شراکت خود در عم  فاسف را واگذاشفه و 

کننتف تتا بتا هویتت بیگنتا  خلتق       در فضای جفیف تنها ارتباط خود با نق  مادر را حاظ می

ادرک  وجه مهرپروردگی از مادر و عشق به او را از دستت  بیامیزنف. به همین ترتیب فرزنف م

ک  در داستفان  داد  و هویت بیرحمی و قاطعیت در کشفن تعلقات فسادانگیز را از فرد نا 

دهف که در پ  نگاشت و تطبیق ساد  اشتکال  پذیرد. تحلی  این آمیزش نشان میهف  می

 .سط  مااهی  در جریان است ای گزینشی و خالقانه درو اجزای دو داسفان، آمیخفگی

 

 
 (7شک  )

 های پارادوکسیکال و نامتعارفآمیختگی -4-4

 گنتا  ی شترکا  و متادر  فرزنف، داسفان)داد مرجع درونی فضا دو هر از  یمااه آن در که فضا نیا 

 خفته یآمی فضتا  نفاشف  بیترک با ه ( اجفماع گرید افراد و ناس  انسان، داسفان) هف  و( مادر
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 یگناهکتار  وجتود  بتا  که است مواجه مادرش بای فرد سو وی از هف  و مرجعی فضاها در. است

 منشتأ ی عرفان بافت در که نا  بایی سو از و است زیعز عر  در حال هر در او را به مهر پرورد  و

 استفعار   در ماهتوم  دو نیت ا آمتفن  جمع. شودیم محسوب سالو دشمن نیتربزرگ و شری اصل

 در. استت  نهافته  آن در  یت تمثی ریت گجهینف و قفرت که است ساخفه یتمنفقفر پارادوک  مادر

 هتف  ی ماهتوم  هدامن دردر  و است مادرش دوسففار حال هر دری فرد هر مرجعی ماهوم هدامن

 متادر  و فرزنتف  نق  انیمی ماهوم ارتباط. است گردانیرو و زاریب خودی وانیح نا  ازی فرد هر

 در ناست   و فترد  نقت   انیت می ماهتوم  ارتبتاط  و است حبتم اسا  بری ارتباط اولی فضا در

 بته  مفاتاوت  و فضتاهای  هتا دامنه از  یمااه که خفهیآمی فضا در امای. زاریب اسا  بر دومی فضا

 همزمتان  نات   -متادر  و تیت هو -نقت   بتا  کت  نا  -فرزنف و تیهو -نق  رابطه زنفیآمیم ه 

 متورد  همزمتان  خفهیآمی فضا در نا  -مادر. است پارادوک  نیا. است نارت و محبت براسا 

 هتا مفنتاقض  اجفمتاع  نیا. است زاریب -دوسففار همزمان خفهیآمی فضا در فرد. است نارت -عشق

 یماهتوم ی هتا ز یت آم به اگر. شودیم یسرم خفهیآمی فضا در تنهاست که ا هاییاز جمله ناممکن

 بته زیتر  ی ماهتوم   زیت آم سه در را پارادوک / هامفناقض اجفماع نیا  یبنگر خفهیآمی فضا درون

 . یکنیم مشاهف  تربارز شکلی

 
 (4شک  )
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 هدامنت  بتا  داددرون یفضتا  دو انفختاب  در موالنتا  خالقیت در زین  یتمث نیا ریتأث قفرت

 قفرتمنتف ی خفگت یآم ویت  جادیا به هف  نامفجان   یمااه زشیآم  نحو و مفااوتی ماهوم

هیستو  قفرتمنف  ینما در آن ریتأثی میتعل جنبه زا که نمامفناقضی ایخفگیآم. است نهافه

 . است مخاطب در دانسفه یپازی هاآموز  و  یمااه آشکار کمفر و مفضادی ها

 رودیمت  شتمار  به ناسازگار که را آنچه که لحاظ نیا از نیهمچن  یتمث نیا در یخفگیآم

طبتق نظتر ترنتر     زدیآمیم ه  بهی( کشنا  ی/مادرکش و ک نا  /مادرک  نا ، /مادر)

 عمت   شتود یمت  موجتب  غرابت فضتاها،  .(Turner, 1996: 89) است نامفعار ی خفگیآم وی

 در نجتا یا در یفرافکنت  ترنر ف یعق به. باشف ترتوجه قاب  و تربرجسفهدر این تمثی   یفرافکن

 عتالو   ،(عمر گذر به سار وی یفرافکن از حاص  یخفگیآم همچون) مفعار  موارد با سهیمقا

 شتام   آن عملکترد  کته  معنتا  نیت ا بته  .(Ibid: 90)ت هست  زیت نی منات  بتودن   یرمسفقیغ بر

 به  ،ینیبیم  یتمث نیا در که همچنان، نامفعار ی خفگیآم. است هف  و مرجعی ناهماننف

 ارزش از اشانته یزداییآشتنا  ریتتأث   یت دل به و شفریب تعمق و ریتاس ازمنفین آن، غرابت  یدل

 .است رداربرخوی باالتری شناسبایز

 

 ختهیآمی فضا در (کیرونیآطنزآمیز ) یتضادها -4-5

  یت تمث در زیت نی رونیآی نوعی خفگیآم درون  یمااه وی ریتصو هایطرحوار  انیم کشاک 

 اریبست  که« یمادرکش»ی ریتصو  طرحوار نخستی خفگیآم ساخفار در. است آورد  وجود به

 نیت ا. دهتف یمت  نشتان  انته یعام بافت در مقبولی باورها بای تضاد است شف  انفخاب خالقانه

 شتگات  بته  قیت طر از مخاطتب  توجه زشیانگ  و انهیزداییآشنا نق  بر عالو ی معرفف تضاد

 درون در  یپنتفار یمت  آنچه با عم  تیماه تااوت از دهفیم دست بهی فیکل خود او، آوردن

 یتضتاد « یکشت نات  » آن تیت ماه بتا « یمادرکشت » عمت   تقاب  و کشاک  سپ .  یتمث

 دو تتن   ازی ناشت  (یرونت یآطنز ) نیا. کنفیم جادیای خفگیآم درون در (ویرونیآطنزآمیز )

 با کشمک  از گریکفی مفضادی هاهیسو جذب نیع در که است شف  نگاشفه ه  بر  طرحوار

 برآمتف   یتتوجه  قاب  زانیم به زین نگاشت نیا از حاص  یینهای معنا. کننفینم فروگذار ه 

ی کی ساد  رشیپذ تا است دوگانهی ریتصو هایطرحوار  و قوالتم انیم کشمک  و تن  از

 شتود یم موجب داسفان دو نیای ماهومی فضاها انیم اریبس فاصلهی. گرید توس  دو آن از

ی نتوع  بتودن  دارا علت به شودیم حاص  گریکفی بر آنان زیآمکشمک   یترس از کهیی معنا
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 نگرنمایتا  کشتف یمت  را ختود  مادر کهی فرزنف. باشف ترانینما و تربرجسفه خود درون در طنز

 به جانسون ساموئ  گیتعر طبقی رونیآ! کنفیم یقربان را خود نا  که وارسفه استی انسان

 قترار  کلمتات ی اللاظت تحتت ی معنا با تقاب  در کالمی معنا آن در که گافار ازی وجهی معنا

 هتای طرحتوار   و  یماتاه  تقابت   و  کشتاک  در کتامالً ( 14: 1340، ویمکاربه نق  از ) ردیگیم

 مشتاهف   قاب   یتمث نیا در هف ی فضا از آنان بر شف  واردی معنا/ تیماه با مرجعی فضا

 در موالنتا  خالقانته ی شتگردها  گتر ید از یخفگیآم درون ویرونیآی تضادها خفنیبرانگ. است

. دارد هیت تک قضاتتنا درون از بکری معان زشیانگ قفرت بر خود هنوب به که استی ساز یتمث

 تکثرهتا  و تناقضتات ی ورای کلت  وحفت به حصول هشیانف محصول را آن توانیم کهی شگرد

 .دانست موالنای فکر دسفگا  در

 

 لیتمث در میمفاه و آمیزش نگاشت و تطبیق در مقابلی مانندگ -4-6

 جفمتاع ا و زنتف یآمیمت  ه  به مفااوتی هادامنه از  یمااه خفهیآمی فضا در که  یداد نشان

ی هتا دامنته  از هتف   وداد مرجتع  درونی فضتاها  چقفر هر حال. شودیم ممکن هامفناقض

 ترخالقانه و ترف یچیپی خفگیآم درون در  یمااه نگاشت شونف انفخابی ترمفااوتی ماهوم

 بته  هتف   و مرجتع ی هتا داستفان  ههوشمنفان انفخاب هجینفی ایخفگیآم نیچن. بود خواهف

 ،یماهتوم ی هتا حتوز   غرابت  یدل به ،یعمومی ساخفارهای همخوان نیع در که ستا ینحو

 وی منات  ف ،یت چیپ رای فرافکنت  نتف یفرا کته  باشتف یمت ی ادضت و کشاک  حائز آنهای خفگیآم

 .سازدیم ثرؤم و خالقانه نیبنابرا

 ویت  در شتود یمت  اسفنفاد هف  و مرجعی ها داسفان از که امیعی فضا ترنر نظر طبق

 از اطالعتات . دارد قترار  وآن گتر ید ستر  در خفته یآم قتاً یعمی فضا که ردیگیم قراری بیش سر

ی خفگت یآم بته  تیعموم از بیش طول در و شف  بیترک خفهیآمی فضا در دادندروی فضاها

 هتر . (Turner,1996: 92) استت  مفااوت بیش نیا طول دری خفگیآم هدرج. کنفیم حرکت

 عمتق  وی فگیت چیپ و شتف   دورتری ومعم سط  از ردیبگ قرار بیشی انفها دری خفگیآم چه

  یماتاه ی فرافکنت  و نگاشت عم  صورت نیا در. است شفریب داددرونی فضاها نسبت به آن

 کشتمک   و نامفجتان  ی هاهیسو جذب از که استی ایفگیچیپ ویی ایپو دارای گریکفی بر

 فضتا  دوی ماهوم هدامنی کینزد چقفر هر کهیحالدر. شودیمی ناش دادهادرون  یمااه انیم

 و هتا حتوز   کشمک  عفمو  یهماننف  یدل به و  یقمسف و ساد  آنهای خفگیآم باشف شفریب
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ی عنت ی ،داسفان دوی عموم ساخفار سط  به وینزدی سطح در آنها در موجودی ماهوم رواب 

ی معنتا  بته  تنگاشت  عم  اساساً نجایا در که گات توانیم. ردیگیم صورت ،بیشی ابففا در

 صتورت  فیت جف بیت ترک ویت  در آنها هض  و اهی ما نامفجان ی هاهیسوی فگخیآم و امفزاد

  یت تمث تقیت خال ازی عتار  ویی ابففا صورت یا  ،یمااه انیمی ماننفگ با صرفاً بلکه ردیگینم

 .(:Ibid 102) نامفیم 2یوارگنشان، 1ا یق/ اسفعار  مقاب  در ترنر آنچهی عنی . یهسف هجموا

 بته  توانتف یمت  جادیا زمان از مرجع داسفان امع یفضا« ... مردم کردن مالمت»  یتمث در

( آنهتا ی عمتوم ی ستاخفارها  بتودن  کستان ی شترط  بته ) ختاص  هف ی فضاها ازی امجموعه

 /معشوق وی یفرد آن در کهی داسفان بر را آن توانیم مثالی برا .(Ibid: 87) شود فرافکنف 

 شتود یمت  گتران ید بتا  اوی ریدرگ موجب کهی نادرسف رففار خاطر به را خانواد  عضو /دوست

 هدامنت  به هف ی ماهوم هدامن یموارد نیچن در. کردی فرافکن کنفیم مجازات ای کرد  ترک

 انیت م استی کی داسفان دوی عموم ساخفار که همچنان. است وینزد اریبس مرجعی ماهوم

ی هماننف بری مبفن و ساد ی خفگیآم جهینف در. دارد وجود کام  تجان  زین قرائن و  یمااه

 و ریتتأث  جهینف در و داشفهی کمفری فکر تیفعال به ازین نیهمچنی لیتمث نیچن درک. است

کته  آنحال. است ماننفگیوارگی/ نشان از نمونه وی نیا. داردی کمفر خفیشناییبایز ارزش

رواب  ماهومی میتان آنهتا در دو فضتای     هماهومی هف  و طر  قرائن و شبک هگزین  دامن

شود آمیخفگی ماهومی از لحاظ عمق معنا و پویتایی  در این تمثی  موجب می مرجع و هف 

 فراینف ایجاد، در انفهای شیبو ترنر قرار بگیرد.

 

 گیرینتیجه -5

بستیار میتان    هدهتف کته بته دلیت  فاصتل     نشتان متی  ...« مالمت کردن مردم »تحلی  تمثی  

و آمیزش عناصر ماهومی این  های مرجع و هف ، فراینف فرافکنیهای ماهومی داسفاندامنه

گیرد، که در یو تشبیه مرکب صورت مییو، چنانبهدو فضا نه بر اسا  تشابه و تطابق یو

هتای ماهتومی در عتین کشتمک  میتان      بلکه در جریان آمیخفگی گزینشی برخی از جنبته 

ن ستفف معنتایی میتا   وگیرد. این نکفته در تحلیت  تقابت  و داد   های ناهماننف صورت میجنبه

ناتت ، فرزنتتف   -داد، همچتون تقابتت  متتادر عناصتر و ارتباطتتات ماهتتومی در دو فضتتای درون 

                                                           
1. Metaphor/Analogy 
2. Emblem 



 19   9318ستان بهار و تاب، اول هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... هبر اساس نظریدر مثنوی تحلیل تمثیل 

 

متادر بتا ارتبتاط ماهتومی میتان       -ک  و ارتباط ماهومی میان فرزنفانسان و نا  -مادرک 

 نا ، نشان داد  شف  است.  -انسان

از این تن  و کشمک  میان مقوالت و مااهی  موجب ایجاد یو ترکیب جفیف معنتایی  

ها و تضتادهای طنزآمیتز )آیرونیتو(    ها شف  که به دلی  برانگیخفن ناساز جذب ناهمخوانی

هتای برخاستفه از ایتن    شود. تضادهای طنزآمیز و ناستاز  عام  برجسفگی معنای تمثیلی می

کشتی و مادرکشتی،   نات  و تضتاد میتان عمت  نات       -امفزاد ماهومی، همچون تقاب  مادر

ختود عامت     هگذارد که به نوبخفارشکن بر اذهان مخاطبین باقی میکننف  و ساتأثیری اقناع

 قفرت تعلیمی بسیار و برجسفگی ادبی این تمثی  است.

توانتف  متی ...« مالمتت کتردن متردم    »بررسی فراینف ذهنتی دخیت  در ستاخت تمثیت      

نته  کار فکری موالنا نیز باشف. باور به وجود معنتا در بتواطن و   وراهگشای شناخت بیشفر ساز

زدای و ساخفارشکن او مفجلی استت، جتفال صتورت و معنتا،     ظواهر امور که در نگا  آشنایی

بینی طنازانه )آیرونیو( در کشگ و اشار  به شباهت میان امتور نامفجتان  و دیتفگا     باریو

های دخی  در هسفی انسانی که قادر استت مخاطتب   وحفت وجودی هویفا در نمای  ناساز 

شتود، بخشتی از   وحفت نهایی ورای تضاد و تکثّر این جهانی رهنمتون  بین را به درک روشن

مبانی انفیشگانی موالناست که از خالل تحلی  ستازوکار ذهنتی دخیت  در ستاخت تمثیت       

 شود.آشکار می...« مالمت کردن مردم »
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