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 دهيچک
 فهومم تجسم سببب که ترملموس میکه در قالب مفاه یو ذهن یانتزاع میمفاه انیبه هرگونه از فهم و ب 

م و تجسّ یسازصبننه رنوع طرحواره ب ني. انديگویم یريتصبو یطرحواره گردد،یمورد نظر م  یذهن

 ردیگیبهره م یعيع بديو صنا یبلاغ یهاهياز آرا ،يیرهاين تصویساخ  چن یب براياد و اسبتوار اسب 

 یارهانگ ني. اس ین رگذاریمورد نظر کامل و تأث میاز مفاه یريسباخ  تصبو ،از آنها اسبتفادهکه بدون 

-یفبا روش توصی پژوهش نيکه در ا ردیگیبه چند شکل مختلف انجام م ع یاز اشیاء و طب ،یاسبتعار

" یدر دفتر شعر یو قدرت یحجم ،یحرکت یطرحواره یعنيتنها سبه شبکل از آن  ،یتنلیل

و  نقش ،هاطرحوارهن يل ایخلال تنلو از  ردیگیقرار م ی، مورد بررس ،یلبنان عراز شا "

قرار   يمورد عنا، آنو ساخ   لیدر تشکره یو غ انگاره ه،یتشبب رینظ یبلاغ یهاهيو آرا عيصبنا  یاهم

 ،اسبب  یشببناخت از اسببتعاره یکه جزئ یريتصببو یها  گردد که طرحوارهين پندار تقويتا ا ردیگیم

 یازرسيدر تصبو  دهدیپژوهش نشبان م یافتهيسب . یکهن ن یبلاغ یارتباط با الگوهایب

و  یدوگانگ ،جهان پسبامدرن چون اطررا  یفکر یالگوهاو  میمفاهاتکاء بر  با همگونکولاژگونه و نا

 یهااز طرحواره ،رهی، وحدت و غچون مبارزه یمیمفاه ه بهتوجّ اشببعار و یاسببیسبب کرديبا توجّه به رو

 یمتنوع یادب یهاهيو آرا یعيبد عياز صنا ،آنها شتریهرچه بم تجسّ یکه برا رفتهبهره گ یمختلف یريتصو

 .اس  نمودهاستفاده 

 

 

 .ب بلاغی،  یريتصو یهاطرحواره ،یم ذهنیمفاه :هاکليدواژه
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 مهمقدّ

معاصبببر نه تنها فروکش  یدر دوره ین علوم و فنون ادبيتراز مهم یکيعنوان به بلاغ ،

 و یپردازان غربهيکار خود ادامه داد. نظربه یديجد یشببگردهاها و وهینکرد، بلکه با شبب

انات يها و جرشيراگن علم را گسبببترش دادند و يا يیهادهيها و اببا طر  مللفه یعرب

به نقد  ،در ارتباط با بلاغ  یشناسو نشانه یشناسزبان ،یل معناشبناسبیگر از قبيد ینقد

ل هم متصببد بلاغ  را بهيم کهن و جدیمفاهکه  يیهامقوله یبررسبب .ندپرداخت یآثار ادب

و  ینقد یهاانين اسبب  که امروزه در قالب جريکند، از جمله مسببائل مهم بلاغ  نویم

 تريناز مهم یکي ،«یريتصببو یهاطرحواره» یمقوله و گرددیارائه م ،مختلف یهاهينظر

و به  مرر  «جانسببونمارک »و  «کافیل»چون  یپردازانهيکه توسببن نظر باشببدیم آنها

لاغ  در بنث ب یو قابل بررس دپردازیم یو معناشناس یشناسمشبترک در زبان یامقوله

 .  ن اس ينو

ه ديکمتر د یريتصو یهادرباره طرحواره یشبناسبزبان یهاات و بنثيآنچه در نظر

نوع از  نيل ایو تشک در سباخ  یعيع بديو صبنا یانیب یهاهير آراینقش و تأث ،دوشبیم

 و یمعناشناس یقان در حوزهپردازان و منقّ هيکه غالب نظر یابه گونه ؛ها اس طرحواره

 يیمعنا یيهاو دلال  یزبان یهاسازه یهيو بر پا صِرفل یف و تنليبه تعر ،یزبان شناس

تر در مهم یاند. اما مسبببألهغبافبل مبانده یپرداختبه و معمولباا از نقش عنباصبببر بلباغ

ام جاس  که در انس یعيع بديو صنا یانیب یهاهيآرا یریبه کارگ ،یريتصو یهاطرحواره

در  یسببع ،یريتصببو یهاطرحوارهدارد.  ی، نقش مهمیريتصببو یهاو تجسببم طرحواره

ازمند و وامدار یخود را ن ،رونياز ابدون شبب   و دارند یو انتزاع یم ذهنیتجسببم مفاه

خود را از  ،هاتا با اسببتفاده از آن انگاره کنندیمد و تلاش ننیبیم یعيو بد یانیب یهاهيآرا

 ،هیخصببوت تشبببها بههين آرايا یبررسببد. ندسبب  آورمورد نظر به یهاعالم و سببوژه

 یهن دغدغيمهمتر ،يیهان طرحوارهیل سببهم آنها در سبباخ  چنیان و تنلیب ،اسببتعاره

ر در دفتشده فيبا ابعاد تعر را ن موطوعياش اسب  اکه در تل باشبدیمپژوهش حاطبر 

 کند.  یمدرن بررسپس  یشعر
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زبان  ،زبان شعر معاصر باشد ویم یسباز، سبرشبار از صبننهیشبعر پسبامدرن عرب

ا ب ،میمفاهن يااز  یسببازريتصببو اسبب . یم ذهنیاز خواطر و مفاه یو الگوبردار ريتصببو

ازمند یو ن ردیگیع  انجام میو عناصببر طب یخارج یاسببتفاده از ابزارها و سببازوکارها

دارد با  ی. شباعر سعاسب  یعيو بد یانیخات ب یهادمان و صبنع یه شباعر به چتوجّ

رگذار از جهان ید و تأثيجد يیالگو ،اشبیاء در دسترس دمان خات خود از عناصبر ویچ

خات انجام  یهافیر و موتیر با اسبببتفاده از واژگان و تعابين تصببباويارائبه دهبد که ا

 یعيو بد یانیب یتر از واحدهایکه کل يیهادر قالب طرحواره ،دمان شببباعریچ رد.یگیم

 یلاتافعو فعل و ان یگردد، نشبانگر تصبور شباعر از هستیم ارائه ميمنفرد در بلاغ  قد

ها و اها و آ يؤشبباعر ر ان عناصببر جهان برقرار اسبب . یکه م باشببدیم

، یشبباعر ردپا، شبباعر زندگ، از جمله گريد یبا القاب باشببد کهیمدرختان و برف و باران 

 (.alittihad.ae ره مشهور اس  یا  و غیو غ یستیشاعر ن

 هم ،و پاره پاره زیدل انگ یهابا خلق صببننه تا تلاش دارد ،یلبنان یشبباعر توانا اين

 یهاشهيو اند یم ذهنی  تجسم مفاهیجهان را نشان دهد و هم قابل یاطررا  و دوگانگ

 یسعها ن گونه از صننهيدر ا یظهور برساند. و یخود را به منصّه یو فلسبف یاسبیسب

ر شتیخود و انسبان جهان معاصر ارائه دهد که در ب یهاهبتر از تجرقیعم یريدارد تصبو

ن يا رد؛یگیانجام م یبلاغ یبا استفاده از ابزارها یريتصبو یهاشبکل طرحواره، بهاوقات

 یشهيورود به جهان اند یبرا یدهد و معبریمهم شاعر را نشان م یها پندارهاطرحواره

 شاعر اس .

در آن،  یبلاغ یهاهيشبباعر و نقش آرا یشببعر یهاطرحواره یبا بررسبباين پژوهش 

 ل پاسخ دهد:يال ذبه دو سل تا اس  صدددر

گرفته بهره  یو به چه منظور یريتصببو یهااز چه نوع طرحواره شببعر 

 ؟اس 

استفاده نموده  یريتصو یهادر تجسم طرحواره یو عناصر بلاغشباعر از چه ابزارها 

 ؟اس 
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 پژوهش يپيشينه

صببورت گرفته  یريتصببو یهاطرحواره یدرباره یمتعدد یهادر سببالیان اخیر، پژوهش

 ؛اس 

 اختر از ؛« اشعار در تصويری هایاستعاره مفهومی و طرحواره»، یمقالهدر 

: (11 یاپی)پ 3 ی، شمارهیو بلاغ یادب یهاپژوهش یمجله) یعباس نيو نسبر یقارذوالف

 یهاسبباخ  رياز ز یکيعنوان به ،یريتصببو یهاطرحواره  یبه اهم سببندهينو (،1331

ابزار  ،شبباعر ایهاسببتعاره ،سببندهياسبب . از نظر نو اشبباره کردهقصببائد شبباعر  یشببعر

 یتوانمندی برای بیان معانی پیچیده، مبهم و دور از ذهن اسبب  که با اسببتفاده از تجربه

  .  اندبار نشستهبهترين شکل بهبه ،شعری و زبانی شاعر

 یهاطرحواره یبررس» یمقاله، در یو زهره ربان ی، نفسیه ربانینيجز ینيعابد یمهد

لوم ع قاتیتنق یمجله« )یشناختیاز منظر زبان شناس ميدر قرآن کر« عذا » یريتصبو

مربوط به  یهاطرحواره یبررسببببه (؛ 1331: (33 یاپی)پ 3 ی، شبببمارهثيقرآن و حد

 میو تفه انیب یخداوند براشبببده که در اين مقاله به اين نکته اشببباره. اندهعذا  پرداخت

 ی، از سببباختار«عذا »پرکاربرد  یازجمله واژه ،یو انتزاع یذهن میمفاه شبببتریهرچه ب

از  سانان یاستفاده کرده که بر اساس تجربه یبعدسه یشده در فضایو تجسبم داریمعن

 .  ابديیم یترجهان خارج نمود روشن

« مسببافر»در شببعر  یحرکت یهاها و اسببتعارهطرحواره یشببناخت نییتب» یمقالهدر 

 ،یو بلاغ یمرالعات زبان یمجلهدر منتشبر شده  ر،یسب  یاز زهره ن ؛«یسبههر  سبهرا

سرشار از  ،«مسافر» یو عرفان نيشعر نماد که اعتقاد دارد سبندهينو، 1331: 11 یشبماره

 ،شعر نيا یهاغالب استعارهو  از مفهوم سبفر اس  یکل یاو طرحواره یانتزاع نیمضبام

نقش  و هدکار گرفته شمربوط به سفر به میرساندن مفاه یکه برا باشدیم یاز نوع حرکت

  . شاعر دارد یذهن ريتصاو میدر ترس یمهم اریبس

 یاس  که توسن مهر یا، نیز نام مقاله«حافظ شبعر در یقدرت یهاطرحواره لیتنل»

و  ینقد ادب یپژوهشبببنامه» یببه نگارش درآمده و در مجله يیتورج عقبدا و یتلخباب

 یتنها به بررسببب ،ن پژوهشيا( به چاپ رسبببیده اسببب . 1331: 1 یبلاغ ، شبببماره
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 هک رسببدیم جهینت نيا به وحافظ پرداخته  یشببناخت یهادر اسببتعاره یقدرت یطرحواره

 یشببالوده یکننده يتقو و او یشببناخت نظام نشببانگر، حافظ شببعر یقدرت یهااسببتعاره

 . نديآیم حسا به شاتیتجرب

وع موط ،یريتصو یهاشود که طرحوارهیمذکور، مشخص م یهابا توجّه به پیشبینه

  سب ،ديجد متون در هاکاربرد طرحواره. اس  بوده هااز پژوهش یاریبس در قابل بنث

کار به ،شببعر معاصببر یهاشبهياند و هاخات خود را دارد و با توجّه به دغدغه یويژگ و

از  یکيشبببعر  یريتصبببو یهاطرحواره ین پژوهش از جه  بررسبببيرو اني؛ از ارفته

در  یع بلاغيکاربرد و نقش صنا یو بررس به نام  یشباعران پسب  مدرن عرب

بدان نهرداخته  یگردد که تاکنون کسببید قلمداد مينو و جد یها، پژوهشببن طرحوارهيا

 اس . 

 

 يريتصو يهاطرحواره

، یو انتزاع یم ذهنیاس  که از مفاه یرسازيتصو یدر واقع نوع ،یريتصو یهاطرحواره

برداش   ،يیهان طرحوارهیچن و دهدیش ميمجسبم و نما یريشبکل تصبورا به انسبان

 یگوناگون یهاطرحواره»بنابراين برای انجام اين مهم، دهد. یرا نشببان م یاز هسببت افراد

 یرهايها با تصون طرحوارهيرگذارند. ایما از جهان تأث یوجود دارند که بر درک اسبتعار

صورت که ما با تماس با اجسام آنها را ن يبه ا ؛ردیگیاز تعامل ما با جهان نشبأت م یکل

 یز سببعیم؛ و نیکنیه متجرب را گذارندیر میکه بر ما تأث یعیطب یروهایم. نیکنیکشببف م

که مقابل جه  وزش باد  یم، مانند وقتیمقاوم  کن يیروهباین نیم در مقباببل چنیکنیم

 تاین تجربيا .دهند یرخ م یکرات در تجربه بشبببر، بهيیهان تعباملیم. چنيرویراه م

ن طرحواره، یشبببوند و همیم یريتصبببو یهاش طرحوارهيدایبباعث پ ،هیبملموس اول

 یبندساختار یاستعارصببورت را به یم انتزاعیاز مفاه یاریبسب هسبتند که يیرهايتصبو

 یم درونیات و مقاهیانتقال ذهن یبرا یالهیدر واقع وسببب(. 17: 1394،کوچش« )کننبدیم

 ها هستند.انسان
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بر آنها شکل  ین طرحواره ها مبتنيمد نظر اس  و ا یريتصبو یهاطرحوارهآنچه در 

ا هشود و به آنیهاس  که توسن آنان انجام مانسان یروزانه و عاد یها یفعال ،ردیگیم

؛ مثلاا حرک  دهیمیبروز م يین جهبان اعمبال و رفتبارهايمبا در ا» خو گرفتبه اسببب .

 یهبباسببباخبب  ،قين طريم، و از ایکنیدرک م ن اطرافمببان رایم، منیخوابیم م،یکنیم

ر تر به کاینتزاعاهر امور  دن دریشبببياند یم که برايآورید ميبپبد را ینيادیببن یمفهوم

د يدر ذهن ما پد يیهاما از جهان خارج سببباخ  اتیتجرب ،نظر جانسبببونرونبد. بهیم

همان  ،یمفهوم یهبان سببباخب يم. ایدهیآورد کبه آنهبا را ببه زببان خود انتقبال میم

 یريتصو یهطرحوار»اما از نگاه جانسون  .(81: 1317، ی)صفو« اندیريتصو یهاطرحواره

ا م یهما که به تجرب یادراک یهاا از تعامليشبببونده و پوتکرار يیعبارت اسببب  از الگو

  (Yu, 1998: 23)د. بخش یانسجام و ساختار م

  کمبه ،الف و   ن بدان معناسبب  کهيه   اسبب . ایشببود الف شبببیگفته م یوقت

 یهدر جنب یعني ؛اندقرار گرفته يکديگرف يردهم در ارتباط و  انسبببان یببدن یهتجربب

گر در جهان قرار داده يد یزیحسب چرا بر یزیانسان چ بدنن شباه ، يا یوجودشناخت

 (Cazeaux.2007:73) اس کرده  يیو شناسا

ن قوا یق هميشباه  از طر یهمدرکه اس  و رابر یآنجا که بدن انسبان منل قوااز 

 گر قراريز دیوند با چیز را در پی  چياسبب  که  یسبباختار انسببانشببود، بدن یادراک م

گر يد یزیرا برحسب چ یزیهرچ بشر شود از آنجا که بدنلذا ممکن اس  گفته ؛دهدیم

ز یکند؛ پس هر چیتجربه و ادراک م ،کبه در خود ببدن و تجربه فرد از بدن وجود دارد

  اشد:بیمن مسأله یر پاسخ به هميگر مرتبن اس . مرلب زيد یچیزهادر جهان خارج به 

هر  ،ن جهانيجه حاصببل شببود که در این نتيا ،ن اسبب  که از آنيد این تمهيخرر ا

ز ا انسبببان یهاز اقلام تجرب یکي یزیهر چ دلیل که؛ به اينربن دارد یزیبه هر چ یزیچ

اه دسببتگ ی  اسببتنباطین شبببهه، ظرفياحتراز از ا یکاف و جانسببون برایجهان اسبب . ل

به  یزیگر چيد ،جهیدر نتکه  کنندی  و فضا مندود میجسبمان یهرا به دو حوز یادراک

را بر ين راه بسببته اس ؛ زيا یمرلوپونت یهياما در نظر .شبودیمربوط نم یگريد زیهر چ

  یفضا و جسمان یهاز جمله تجرب یاامکان هر تجربه یهاسبتعاره لازم ،او یهيطبق نظر
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هه ن شبببياجتنا  از ا یبرا یگريد یهاتوان راهیم نیز یمرلوپونت یهياسبب . اما در نظر

 .(13: همان) اف ي

هستند، اعتقاد دارند که  یريتصبو یپردازان طرحوارههيکاف و جانسبون که از نظریل

ن ياز ا یاریرو بسببني؛ از ااسبب  یريتصببو یهاهجاد طرحواريا یاسببتعاره عامل اصببل

(. 181: 1313، یصبببفوبرخوردار هسبببتند ) یاسبببتعار یادیاز سببباخ  بن ،هباطرحواره

  ي یهيبر پا ،ند شبببناخ  در ذهنيآپندارند که فرین میچن یروانشبببناسبببان شبببناخت

و دانش و  یآگاه یساختارهاو   شبکه فراهم آمده يطرحواره اسبتوار اسب  که مانند 

 یاسببب  که برا یانهین طرحواره اسببباسببباا زميکند. این میی  ذهن را تعیفعال یننوه

لازم اسبب   یها و عناصببر زبان ی، موقعیشببخصببث ها، حواددن به تجربهیبخشببیمعن

د تواننیسببتند و میسبباده ن ،یريتصببو یهاطرحواره ،گريد یعبارت(. به181 :1331، یفتوح)

ند و ایمفهوم یاسببتعاره یربنايز ،هان طرحوارهيداشببته باشببند. ا نیز یادهیچیسبباختار پ

 عبارت اس  یريصوت یر، نگاش  و مقصد هستند. طرحوارهیسبه جزء مبد،، مس یدارا

م و انسببجا آنها یکه به تجربه بشببر یادراک یهاا از تعامليشببونده و پوتکرار يیاز الگو

ه به نظر تیلر، با توجّ(. 111: 1331، و همکاران یابادیآسببب یمنمدد )نبخشبببیسببباختبار م

 ،ن آنهايترشبببود که از جمله مهمیم میتقسببب یبه انواع مختلف یريتصبببو یهاطرحواره

 (.731: 1313لر، یت) اس  یريو تصو ی، حجمیحرکت یطرحواره

 

 يرکتح

واره اشیاء ن طرحيا»: اسب « یحرکت یطرحواره» ،یريتصبو یهااز انواع طرحواره یکي

 از لناظ د ويآرایگر م  نظارهينده از يفزا یفاصببلهحسببب بر یعدبُ  خن ت يرا در 

ن نوع از يا ن سانيبد (.737: 1313لر، یت) «رودیکار مبه یمورد تسلسل زمان در ،یاسبتعار

 یسازمفهوم یبرا یشناخت یشبناسدر زبان»اره با عنصبر زمان در ارتباط اسب  و طرحو

منور و نوع دوم شببخص یهانوع اول مدلشببده؛ شببناخته یدل شببناختزمان، دو نوع م

داد ي  روي؛ بلکه س یمتضمن ناظر ن ،باشبند. مدل زمان منوریزمان منور م یهامدل

ن نوع از ي( در ا78: 1313بهنام، « )ا ملخر اسببب يمتقدم  یداد مکانيحسبببب روبر یزمان
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 ی  تناو  زمانيا   را بیرشد و ترور موقع ،یريب با اسبتفاده از تصاوياد ،هاوارهطرح

فر، س یکه درباره يیهاشود. طرحوارهیز متناسب با آن منتقل میسوژه ن و دهدینشبان م

 یبند، در اين دسته  مبد، به طرف مقصبد اسب يحرک  از  یطور کلرشبد، کو  و به

 .  ردیگیقرار م

دهد و با یاش، تنولات و ترورات را نشان میشبعر از مقاطع یادر پاره 

کند. یآن را طر  م ،اشخات شاعرانه یع و شگردهايو استفاده از صنا یقدرت تجسبم

را  یرکتح یهال به سوژهي  تبدیاند و ماهیتاا قابلا و متنرکيها از نظر او پوسوژه یبرخ

رو  یها در جهان ثاب  و بن سوژهياشبود که  یجاد ميا ین تصبوریدر آغاز چن دارند.

ا ام ؛دهدینده خو  را مي  آيد ياس  که نو یاکنندهدوار یام یهامثابه حرک ، بهشاعر

 یو چرخش یحرکت یهاگردد که سوژهیمشخص م یشعر یها ین موقعيبا تعمق در ا

کند. ید کننده حرک  میو ناام یسلب یتیبه موقع ،یجابي  ای  شبیء و موقعيمعمولاا از 

 جهان شاعر س  تا رخوتیدبخش نیام یرکتح،  یایچرخش و حرک  در دن یعني

 ،دابيیکند و ترور میآنچه رشد ماينکه ا ي د آشنا کنديجد یرا با هسبت یند و ورا بلغزا

 ر:ير زيمانند تصو؛ یات و سرزندگیاس  نه ح یو پژمردگ یسرگردان

 

تا، سي( از حال  ایو سرگردان یگ)پژمرد حرک  ذهول ،یشعر یباير زين تصبويدر ا

حال  هب ،بودن و ارتباطبشاز حال  خوش و  ،افته و حرک  )دسببب (يحال  رشبببدبه

تجسم  یطرحواره یکنندهیتداع ،یان طرحوارهیچن. ده اس يیگرا یسبکوت و خاموش

وگر دس  »د: يگویکه م ؛ آنجادر شبعر زمسبتان اخوان ثالث اس  یو دلسبرد یدیمانا

که سببرما سببخ  سببوزان  /رونیبه اکراه آورد دسبب  از بغل ب /یازيکس  یمنب  سببو

رو   یسببرد و ب نیز، شبباعر اين ها در طرحوارهدسبب  و( 11: 1331، ثالث اخوان« )اسبب 

 اس . 
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 یهاه، رگیمکن یاستعاره یهيبا استفاده از آرام کرده، یکه شباعر ترسب یريدر تصبو

ات یح یهاکند، نه رگیمورد نظر رشد م یسوژه یهادر دس  یو پژمردگ یسبرگردان

ا در رشد را ابتد ،که دارد ید. ساختار کلمات با حال  حرکتیو ام يیايو پو یو سبرزندگ

توسببعه و ترور  یرشببد، نشببانه یکلمه که کندیخواننده گمان مو  کندیم یذهن تداع

هان زد و شببباعر از جيریدر هم م ین پندار با ذکر کلمهيا اامّ ،مرلو  بباشبببد

 نه تنها دور ،نظر کاملاا بدان اشاره داردمورد یپسبامدرن آشفته و مضرر  خود که کلمه

 کند. یم یستيهمز نشود و با آیبلکه صراحتاا بدان وارد م ،شودینم

 ،که ابتدا در ذهن یگريد یفعل حرکت ؛شودیذکر م «کردنغرو »ز مفهوم یدر ادامه ن

که مسبببئول  يیهادسببب  یعني ، یاين مفهوم نامبا  ،کنبدیم یمرلو  را تبداع یزیچ

 ین طرحوارهيبنابرا .کنبدیغرو  ماده بود، یبکردن و خوش و بش ببا عبابران پاشببباره

ه و یکنم یاسببتفاده از استعارهکار رفته و شباعر با ، کاملاا شبفاف بهن نمونهيدر ا یحرکت

را  ، تصورشخود یستیپسامدرن یشعر یشبهيمتناسبب با اند یدادن مبد، و مقصبدقرار

 ان کرده اس .یب

مانند  ؛بود یخر یر فوق حرکتيطرحواره در تصبببو ،شبببدههمبانرور که مشببباهده

 :ريز یطرحواره

 

(.77 :همان)

ر گيد یبه حالت ی  حالتيز حرک  و چرخش از یبا نيجذا  و ز ین طرحوارهيدر ا

 ر متکلمیتوان به طمیم، همچنین اس شاعر خود  ،ن حرک يدر اشود. سوژه  یده ميد

  یبب  موقعيبن سبببوژه از يقرار داد. از ینره ين دايرا در ا یگريد  داد و افراد یبعموم

دن یرس یرا جه  حرک  برا یریشبود و مسبیگر منتقل ميد ی  مکانیبه موقع ،یمکان

سبببابق و غبالب  یمباننبد طرحوارهن طرحواره ببهياکنبد. یم یاز مببد، ببه مقصبببد ط

آنجا که الف و   با از . 1» :  چند نکته اسببب يمسبببتلزم رعا ،یحرکت یهاطرحواره

ن يمستلزم گذر از ا ،اند، رفتن از الف به  هم وصبل شدهبه از نقاط مجاور یامجموعه
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زمان هم مرر   ی. مسأله3دار اسب . ر جه ین مسبي. حرک  در ا7اسب .  یانینقاط م

: 1311، یسجود« )ر مستلزم صرف زمان اس ی  مسياسب ، چون پشب  سبر گذاشبتن 

 یرشع یهاشناسهتر از آن ا مهمر فوق برقرار اس . امّيقاعده در تصبون ين اي(. بنابرا11

 طرحواره در که یسرگردان و یدیناام شهياند و سبب  همان تکرار و اسب  شباعر خود

 را ریمسبب مسبب  انسببان چون ،پراکنده یهاقدم با شبباعر. خوردیچشببم مبه زین شیپ

 شاعر زیآمشکس  و رو یب جهان ، نشانگرمساف  کردنیط یننوهر يتصو. دشبکافیم

 س ار سخ  و دشوار ایبدان دارد، بس یابیقصد دست شاعر که یمقصددن به یرس. اس 

 رنظ در را يیدرها ،خود یمعشوقه منب  یبرا هیمکن یاسبتعاره از اسبتفاده با شباعرو 

 و وصال عدم یمعنابه ،منب  یدرها بودن قفل ؛اسب  شبده نهاده قفل آن بر که گرفته

 نیچن، خورده شکس  خود یتجربه در شاعر نکهيا. اس  دلخواه یسوژه به یدسبترسب

 دهایلک که دارد اعتقاد شاعر رايز ؛اس  نديفرا و مبد، مرحله در اشکال از یناش یشبکست

 مقصد ات همراه بوده اشبتباه با ابتدا همان در شباعر یتجربه یعني؛ برداشبته یاشبتباه را

 ءشی  ي از حرک  زین طرحواره نيا در رونيا از. انجامدیب شبکس  به زین یو حرک 

 یحوارهطر نيا در شاعر. اس  رفته کاربه هیمکن یاستعاره از اسبتفاده با ،گريد شبیء به

 ،ق یحق در. گرددیم باز خوردهشکس  ،دهدیم نشان را طلب مضبمون که زین یحرکت

نه  . برنداشبب در یاجهینت و هبود نافرجام مودهیپ یزیچ یسببوبه رفتن یبرا که یریمسبب

به  دنیرسببب یشببباعر برا یهاها و چرخشک حر یبلکه عمده ،ن طرحوارهیتنهبا هم

 آ : یادن جرعهینوش ی، حتّده شدهیر کشيتصوخورده به، شکس مقصود

 

 یاش که در دهکدهيخو یالیخ یا معشبببوقهينث، گولم ینجا موجوديشببباعر در ا

به  نافرجام با حال  دار شبببده رایدن آ  باران بینوشببب یکند و صببببر برایم یزنبدگ

د. کشببیر ميتصببوبه  ،«جام جهان هنگام انجام اين کار شببکسببته اسبب »صببورت که اين

ز یآن، شکس  آم یهااما حرک  ،شباعر گرچه از حرک  برخوردار اسب  یهاطرحواره



 

 901  از  هاي تصويري ـ بلاغي در دفتر طرحواره

و  ذات جستجوگر یدهندهشاعر نشان ی. تعدد حرک  در دفتر شعرباشبدیم جهینتیو ب

ن حرک  مانند آنچه در شببعر يا ؛سبب یمورد طر  شبباعر ن یهاسببوژه یانهيماجراجو

ف ت و کشانجامد و به لذّ یدار نميکو و پای  حال  نيبه  قابل مشباهده اس ،  یرمانت

، یدینگرش شبببکسببب ، ناام یبلکه عمدتاا حاو ؛گرددیجاودان منجر نم یامکاشبببفه

  سببفر يو به  کندیفروکش م زود یلیکه خ يیهااسبب . حرک  ی، پوچیسببرگردان

بلکه  ،دگردیها منجر نماز اندوخته یانه با انبوهیبلند صوف یشباعرانه یو تجربه یعرفان

ان يپا ،که شبروع نشده هسبتند یهسبتع از جهان يکوتاه و سبر یهالمنهها اين حرک 

شببکسبب  و  طريق، از اين اندک اسبب  تا یاان مبد، و مقصببد آن فاصببلهیرد و ميپذیم

ه اعتقاد که ب یشکس  و تلخکام ؛م کندیترس انسانبه  یزیکتر از هر چيرا نزد یامنافرج

 دارد. یرگیچ بشر یشاعر بر زندگ

 

 يحجم

از  یکياسببب  کببه  یحجم یطرحواره ،مقببالببهن يمورد بنببث در ا ین طرحوارهیدوم

به اعتقاد جانسون و »د. يآیشبمار مبه یدر بلاغ  و زبان شبناسب یهان طرحوارهيمهمتر

 ،ارداز فضببا د یبر اشببغال بخشبب یخود مبن یکيزیکه انسببان از وجود ف یاکاف تجربهیل

تواند خود را یسبازد، پس انسان میر مياو امکان پذ یرا برا« حجم» یدرک مفهوم انتزاع

 یتواند نوعیحجم بوده و م یکه دارا يیهامظروف ظرف تخب ، اتباق، خبانبه و مکان

اظ کبه به لن یگريم دیرا ببه مفباه یکيزیف ین تجرببهيشبببود بهنبدارد و ا یظرف تلق

از  یانتزاع یهاجه طرحوارهیرند، بسبببن دهد و در نتيحجم نباپبذ یا مفهوميب یجوهر

دام ازدواج به: »یهکاف در جملینمونه ل ید آورد. برايددر ذهن خود پب یکيزیاحجبام ف

قائل شده که  یاس ، حجم یازدواج که مفهوم ذهن یبرا« ا از دام ازدواج جستنيافتادن 

ما بدن خود را »کاف یل یهدیجهد. به عقیرون میا از آن بيده یبه داخل آن کشببب یکسببب

 ی. عناصببر اصببل«میکنیهمواره هم به صببورت ظرف و هم به صببورت مظروف تجربه م

و همکاران،  یابادیآسببب یمنمد) «رونیو بنبد از: درون، مندوده عببارت یحجم یهطرحوار

 یهن طرحواره مثل هر طرحواريا یسببباختار درون(.   ,Likaf.1987.272؛ رک:111: 1331
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د: شبببویممنجر  یمنرق یریگجهی  نتيکه به  مرتب شبببده یننوبه ،گريد یريتصبببو

 ،  ظرف اسببب ياگر الف که  ؛رون آن ظرفیا بي  ظرف اسببب  يا درون ي یزیهرچ

تصببور جه ج درون ظرف   اسب . یدر نت، رون ظرف   باشبد و ج درون ظرف الفد

ثلاا مد؛ توان ذکر کرینمونه م یکه برا اس  يیهااستعارهظرف، از  ید به منزلهيد یحوزه

روابن  توانین می. همچناسببب  درسيا ديد يرون از دیا بيدرس يا ديد يبز در دین چيا

 )همان(. رون از مایان ما، بین ما، در میمثلاا در ب اف :يدرز بر حسب ظرف یرا ن یفرد

متفاوت و متنوع باشد.  ،یتواند بسته به شعر هر شاعریم ،یحجم یهاحجم و ظرف

که جنبه  یاعو انتز یو چه معنو یکيزین، چه فينماد یهامدرن، ظرفپسببب  شبببعر در

، یر لبنانمعاصشاعر  ،شوند. یمثابه ظرف فرض م، بهندریگیخود مبه یکيزیف

کار مورد بنث به یويژه دفتر شبببعر، بهرا در شبببعر خود یمتفاوت یحجم یهاطرحواره

 یبسان ظرف ،و چه ملموس یرامون چه ذهنیشبیاء پااز  یاریبسب یبرده اسب . از نظر و

 یهاخود ظرف یهسبباختارشببکنانکرد يشبباعر با رودارند.  در بر را یهسببتند که مظروف

را در  خود یستیپس  مدرن ینو یهاکند تجربهیخلق کرده و تلاش م ید و استعاريجد

 ع ويبد یهاطر  یهيخود را بر پا ید و ناشبناخته بگنجاند و جهان شعريجد یهاظرف

 د:يگویعنوان مثال آنجا که مبه .نديافریخلاق ب

 

 ؛ بهره گرفته اسب یاسبتعار-یر ظرفیشباعر از دو تعب ،عيبا و بديز ین صبننهيدر ا

در دارند که  یعشببق گردن ؛اندظرف خلق شببده یگونهر، بهين تصببويد در ایعشببق و ام

ر يتصببورا به یشببود. اما شبباعر تلاشببیخارج م آن زدن از دهان اسبب  و ازرونیب حال 

و خروج در طرحواره،  ورودر یکشببد که قرار اسبب  در گردن عشببق وارد شببود. تعبیم

طرحواره توسببن شبباعر اسبب . در واقع  یسبباخ  آگاهانه یدهندهنشببان طور کامل،هب

 آن اسبباس بر که اسبب  یريتصببو یهطرحوار ،(یمظروف و ظرف) یحجم یهطرحوار»

 «درون» و «رونیب» یهاجه  یدارا که شببودیم یتلق یظرف مثابهبه یانتزاع مفهوم  ي
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« »شود، یده ميد یريتصو یلقن تيگونه که در اسان هماننيبد ( Yu.1988:25) «اسب 

ه یمکن یشکل استعارهبه ،ر یبودن عشق اس  که با تعبظرف یدهندهآشبکارا نشان

 يیفضا یدارا گرچهندارد؛  يیستايحال  ا اما ظرف شاعر متنرک اس . ظرف ،در آمده

خروج از  ؛ز قصببد خروج داردیاما خود ن، توان در آن داخل شببد یو م اسبب  یکيزیف

هان شده که با دمثابه گردن انسان فرض، گردن عشق، بهزیانگالیر خين تصبويادهان. در 

  ریمظروف که با طم همچنین خواهد از آن خارج گرددیم يیندارد و گو یافاصله
 س . ینشان داده شده، مشخص ن

 یعتا ساي ستاره و گرفتنمثابه رمشخص بهین مظروف غی، همدر بخش دوم طرحواره

و  انه و مبهم اس یر همچنان صوفيتصاوده شده؛ یر کشيتصود بهیخرا  در صبندوق ام

ده کردن آن استفاملموسا يساختن مفهوم به ذهن و  ينزد یه برایعنصبر تشبشباعر از 

 ليتبد انیب نيترواطر به کلام نيتردهیچیپ و نيترپنهانه، یدر گرو تشببرا ياسب . زکرده

 یژگيه سببه ویه تشبببیدر کتا  مسببائل هامه بلاغ یو به نقل از فاطببل شببودیم  ينزد و

در ه یتشبما ا( 13:1318، ی.)فاطلکندیجا جمع م يجاز را در يو ا ین، روشنگرییلغه، تبامب

، شدهانیبه برا آنچه در مشببهي؛ زکندیبه فهم ماهی  طرحواره نم یگونه کمکچیه نجا،يا

 «ستاره گرفتن»ه یآنچه شبره اس . یش از مشبه غامض و تیبلکه ب سب ،ین ی،ظهر و ،قو

خواننده  یهاات و گمانیاز حدس تردهیچیمراتب پ-، بهاس  «سباع  خرا  شبده»ا يو 

قرار  یمشخص و مبهم را در ظرف مشخص و استعاررین مظروف غیشاعر هم. باشدیم

 یهان طرحوارهیل چنی  دارد تشکیاما آنچه اهم .دی: صندوق ام اس : داده

س  یپس  مدرن یکه با توجه به وسبع  جهان شاعرانه يیها  اسب ؛ طرحوارهیحجم

 خات و منسوس، یایالقاء مکان و جغراف یجا، بهانه و عارفانهیساختار صوف یرگیو چ

نمودن یدر حس یواژگان سع یرهيدهد. گرچه دایحصر را نشان م و حد یب يیایجغراف

به صببندوق با اسببتفاده از  دیامنمودن عشببق به گردن و دین مقوله در مقيمفهوم دارد و ا

ا و یبه فهم جغراف ید چندان کمکيد و تندیین تقيا اامّ ،شببودیده ميه دیمکن یاسببتعاره

طور تو،مان به یملموس و انتزاع یکه مفهومیا زمانيبکنبد. یظرف مورد نظر شببباعر نم

 د: يگوی، آنجا که مظرف شاعر قرار گرفته
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 ، مانند رنگ، رشد،اشیمهم جهان شبعر یهاواژهکلید نجا با اسبتفاده ازيشباعر در ا

ا يو  یکيفیز یهخلق نموده اسببب . سبببوژ یحجم یانگاشبببت ،گر واژگانيوانات و دیح

ج بر و ردیگیم یها جاکه در برج گر اس يد یا هر متکلم فرطيمظروف خود شباعر و 

 ن در شعر شاعر اس .ينماد یجنبه یکه داراباشد یمارزشمند  ینجا نشبان از مکانيدر ا

بودن ، نشان از ظرف یا حرف اطافهامّ ،سب یق مشبخص نیهرچند ابعاد آن دق

با  یمشببخص کرده اسبب . و یمظروف را تا حدودشبباعر  ی؛ ولمفهوم مورد نظر دارد

اه در یس یشرفتیپخود را بسبان  ،دارددلال   یرگیکه بر ت  یکلیدواژه اسبتفاده از

ن یکرده اس . همچنرون و درون طرحواره را مشخصیه  بج وده یر کشيتصوها بهبرج

اسببب  نشبببان  یحجم یهاکه نشبببانگر طرحواره يیبايز یریتعاب ین دفتر شبببعريدر ا

 :شدهداده

 

.(77 همان:)

 د: يگویا آنجا که مي

 

(13: همان)

از  ،یحجم یهاکند در طرحوارهیشبببود، شببباعر مدام تلاش میده ميهمانرور که د

ه یبکه شر جهان يتصو ،ر اولیبهره ببرد. در تعب یذهنو  یف انتزاعوو ظر یمظروف حس

؛ شاعر در واقع شاعر قرار دارد یشبده که در صنن حافظهاسب  نشبان داده یریگنده پ

ر يون تصيتررو زش نيو از ا باشدیمورد نظر م یسوژه «یشدگیجسم»ن ییصبدد تبدر

 یشده در ظرفیجسببم یهدهندو تصبور آزار یمفهوم ذهنن ي. ادکنیعرطبه م یرا از و

دهد که شاعر ینشان مو  از ذهن و حافظه شاعر را اشغال کرده اس  يیقرار دارد و فضا

رون افکند. ید با آن مبارزه کند و آن را از ذهن بيمخرّ  مواجهه اسبب  که با یبا تصببور
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 یدارا یه حافظه به مکانیتشبببه در یمکن یز با اسببتفاده از اسببتعارهینجا نيطرحواره در ا

 . خوردیچشم مصنن به

 یمثابه ظرفبه «دس  شب»  آن مد نظر اس . یز، نوع حجمین یبعد یدر طرحواره

 یارهور شده اس . مکانیانه تعبیض و صوفطور غامو به بنابر سبب  شباعرکه  باشبدیم

 یيو فضاه مندود یدارا یکيزیمثابه شیء فن زمان بهیاما هم ،دارد یزمان یجنبهشباعر، 

را يز رده؛استفاده ک« دس  شب»ر یاز تعبده شده اس . شاعر یر کشيتصوجه  اشتغال به

 یستعارهان ایپنهان م ین تناسبيبنابرا و شبودیسب  گرفته مچتر اسب  که با د ،مظروف

تعلق دارد. کار فراموش یبه روزهاکه  اس  یاما چتر ؛شاعر با مظروف قرار دارد یظرف

هره ب یحجم یهااز طرحواره از دفتر  یادير زین شاعر در تعابيبنابرا

آن  یواسببرهن خود را بهيامروز یهاها و دغدغهتجربهها، يیماجراجو یگرفته تا به نوع

که  دباشببیم نییقابل تب یاسببتعار یق سبباختارهايها معمولاا از طرن تجربهيان کند. ایب

 ارائه نموده اس .  یمکان یهااز آنها را با طرحواره یاديشاعر بخش ز

 

 يقدرت

 یريتواند تصویاس  که م یبلاغ یهاگر از انواع طرحوارهيد یکي ،یقدرت یهاطرحواره

آن اس  که در  ین نوع طرحواره قدرتینخسبت»مورد نظر ارائه دهد.  یمتفاوت از سبوژه

ن نوع ینتوان از آن گذش  و حرک  قرع شود؛ دوم شود کهجاديا یحرک ، سبدر یمسب

ايجاد شود و سه حال  مختلف را  یر حرک  سدیآن اسب  که در مس یطرحواره قدرت

نکه يدوم ا ؛ر به گذر از آن سد منجر نشودییر تغین که مسبياول ا :ما قرار دهد یش رویپ

 یوع طرحواره قدرتن نیسوم آن سد بگذرد و به راهش ادامه دهد و انسان بتواند از کنار

به  یا ن وقفهير حرکتش بردارد و بدون کوچکتریآن اسب  که انسان بتواند سد را از مس

 ین بخش از مقاله به بررسي. در ا(131: 1337، یفيو شبر یلفضبائ« )حرک  خود ادامه دهد

 شود. یپرداخته م در شعر  یقدرت یهاطرحواره
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 و اد زنندهيراهن فریپ یمعنابهان ین طرحواره مقابله و مبارزه ميدر ا

تابد و ین را بر نميدارد که شرایر شاعر اعلام مین تعبيسبکوت و انزوا برقرار اس . با ا

 یو پاردوکسبب یدوگانگ مورد نظر، یدر بند شببعر. رودیبه جنگ اعتزال و سببکوت م

 یقدرت یطرحواره ،  دو عنصريه به طدبا توجّشود و یمده يدان دو عنصبر یآشبکار م

در  اعتراض ؛آتش اس  ان آ  ویمثابه جنگ من دو عنصر بهيان ایجنگ مکند. یاقتضا م

با  ابد. يهدف خود دس  ن سد را بشکند تا بهيخواهد ایمقابل عزل  قرار دارد و م

ع که هم شامل شب و هم شامل یوس یظرف زمان اسبتفاده از برافراشبتن مقام اعتراض با

 رساند. یرا م ن مبارزهيا یهمه جانبگ ،شودیروز م

.(11 :همان)

ر یر مسببییزدن و تغقابل شبباعر قرار دارد که قابل دورم یز سببدین طرحواره نيدر ا

 تواندید که با وجود مانع ميگویسخن م یگرير دیشاعر از مس ،ن طرحوارهياسب . در ا

کلام  یاما از فنوا ،ديگویاز مانع سخن نم صبراحتاا یگرچه وااز آن وارد جنگل شبود. 

با  یبلاغ یوارهن طرحي. در ابرد یشبباعر پراه  دشببوار بر سببر یوجود مانعتوان به یم

ند و شببباعر از برخوردار یاديز یمی  ترسبببیاز قابلر ی، کلمات و تعابیبصبببر یجنبه

ن یهمز بهین یگاه بهره گرفته اسبب . یان طرحوارهیسباخ  چن یبرا یاسبتعار یانگاره

. آنجا کندیا مزاحم استفاده مين مانع يرفع ا یمهم خود برا یهاسوژه ازشاعر  ،صبورت

 د:يگویم یفیطرز لرکه به

(.11همان: )

ا ريز ؛خواندیدان فرا میرا به خروج از مها ین کشتیاه و همچنیزن س ،نجا شاعريدر ا

 یدرمان درد و یبرا هاد و از نظر شببباعر، آرزوها و آ نکنینم درمانرا  یآنهبا درد و

ن ياه در ایسبببرنگ مختلف،  یهاشبببعر از رنگ یه به اسبببتفادهبا توجّاسببب .  یکباف

در رو   و روان شباعر دارد. شاعر پس   یاهیسب یغلبهدلال  بر  ،یشبعر یطرحواره

 نا یلبهغکند تا ین رنگ استفاده مين از اتبیین جها یتکه پاره برا یهاس  با سازهیمدرن
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آغشببته ن رنگ يا هب و سببد، مانعواره ن طرحي. در االقاء کند را ظلم  و خفقان ،یدیام

دارد. اما شاعر از  یدارد همخوان یاسیس یر شاعر که جنبهیگر تعابياسب  و مسبلماا با د

 یدو عنصربرد؛ یمهم و آشنا در شعرش بهره من سبد ياز ا يیرها یبراها، ها و آ رؤيا

شببمار او به یشببعر یهافین موتيجاودانه شببدند و از پرکاربردتر که در شببعر

 ،چون برکه ی، آ  از قدرت و اشببکال و انواعسبب ین یاز آ  خال یشببعر و»روند. یم

 یدر بالا در آسمان و در اعماق،چشبمه و باتلاق برخوردار اسب  و  ،رود ،اچهيدر ،ايدر

ضان، تندباد، یطوفان، ف یهاشکلو بهاجسام و درخ  ، سنگا، در هوو ن و باطن آن یزم

ن عنصبببر با تمام يکننده. اراننده اسببب  و هم زندهیبباران و رطوبب  وجود دارد؛ هم م

« کار رفته اسبب به و کارکردها در شببعر  هاها و انواع و رنگشبکل

 alfaisalmag.com). مهم شببعر  یهاها و کلیدواژهن شبباعر معمولاا از موتیفيبنابرا

ر از شببکس  سد که يز یمثلاا در نمونه ؛بردیم شبعر خود بهره میانتقال مفاه یخود برا

 د:يگویسخن م باشد،یم یپرکاربرد شعر و میگر از مفاهيد یکيعنوان به در مفهوم 

 

عنوان راه سخن گفته، به یاز شکس  سد یبلاغ یطرحواره نيدر ا شاعر س یمهم ن

مانند کرده  خش  یشکستن راه را به شکستن چوباستفاده کرده و  يیبايز هیتشبب از یو

دا، ن صببيکند. بازتا  ایدا میکه در فضببا بازتا  پ يیاسبب  که با شببکسببتن آن صببدا

نوان عبه ، اما قرارگرفتن رو اس شیقدرت شاعر در مقابل با موانع پ یدهندهنشبان

 یهشيبودن اس  که در اند یو لايتناه یکنواختي یدهندهشباعر نشبان یسبد، مقابل رو

 ،یقدرت یهن طرحواريا یهگر حق ادامبه روند ندارد. در اداميده و ديبشببباعر قرع گرد

س . ا «داخل آغل د بهیسف یهاداننفرفتن گوس»آن  کهرسم کرده  را زینگادل یريتصبو

  قرار يدر طد یقدرت ی  و ساختار طرحوارهیجذا  با ماه یهن صبننيق  ایدر حق

 یريکننده برهد و با تصببوکنواخ  و خسببتهي یریخواهد از دام مسببیندارد. شبباعر م
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ن يابنابر ع  و آرامش حاصبببل از آن برگردد. یبه آغوش طب ،و بکر يی  روسبببتایرمانت

 یقدرت یاهها و طرحوارهمملو از صببننه ،مورد بنث شبباعر یدفتر شببعر یهاسببروده

رار قن نکرده ییو تب آشکارآنها را   یکه ماه یمبارزه با عناصبرند يآاسب . شباعر در فر

نظر خود را آن عناصببر مورد یجاان بردارد و بهیآن عناصببر را از مخواهد یم یدارد. و

 و ل اس یدخ یقدرت یهاآمدن طرحوارهديشه، در پدين تصبور و اندیکند. همن يگزيجا

 یم و ارائه آن از عناصببر بلاغیدر ترسببها، وارهن طرحيا یرگذاریتأث یجلوه یشبباعر برا

 رد.یگیچون استعاره بهره م یمهم

 

 يريگجهيتن

 یاریبس برخوردار اس . یمتعدد یريتصو یهااز طرحواره  یشبعر پسامدرن

 یريتصو یهاو طرحواره شبدهشباعر مشبتمل بر اسبتعارات شبناخته یشبعر یاز بندها

 قالبد خود در ينو و جبد یهبادغبدغبهم و ینمودن مفباهینیدرصبببدد ع یاسببب . و

ه م بیتر کردن مفاهشببتر و ملموسیتجسببم هر چه ب یاسبب  و برا یريتصببو یطرحواره

 پردازد.یره میه و غيه و مجاز و کنایچون تشب یع بلاغيگر صنايکاربرد د

آور خود را و سببکون جهان پو  و مرگ يیسببتاينکه رکود و ايشبباعر پسببامدرن با ا

انجامد، اما یم یحرکت یهان خود به خود به عدم کاربرد طرحوارهيا کهدهبد ینشبببان م

ان   جهیو جذاب يیايپو ینظر خود، نه برام موردیمفاه ین طرحواره برایز همشببباعر ا

سببم  رشببد و ها نزد شبباعر بهن گونه طرحوارهيا ،رونيمعاصببر بهره گرفته اسبب . از ا

 و شکس  اس . یبه سم  پست یبه ناکجاآباد و حرکت یمخرّ  و سفر یترور

 یهامتعدد و استعاره یشناخت یهاشباعر با اسبتفاده از اسبتعاره نیز یاز جه  حجم

ن گونببه يپرداختببه اسببب . ابعبباد در ا یظرف و مظروف یهببابببه خلق طرحواره ،هیبمکن

شبباعر دارد.  یسببتیکرد پسببامدرنيها مبهم و نامشببخص اسبب  و نشببان از روطرحواره

، ارائه دهد یکيزیروشن از فضاء و شی ف یريتصبونکه يا یجابه  یحجم یهاطرحواره

 اطافه مناسبشبان خود با استفاده از حروف يخته و پريردادن افکار در همنشبان یدر پ
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را  گونه از سببوژه مورد نظرحبا  یاوقات تجسببم یگاه باشببد کهیم یدر ظرف خاصبب

  وجود آورده اس .به

 یو یقدرت یهادر طرحوارهنگار، شاعر همچون روزنامه یاسیسب یکرد و منتوايرو

 یان عناصببریعنصببر مبارزه و مقاوم  م ،هاگونه از طرحوارهني؛ شبباعر در انهفته اسبب 

ن شعرها يچون عنصر سکوت و اعتراض را نشان داده اس . شکس  موانع و سدها در ا

 اجو ن یغلبه عر،شبکسب  خود شا یکنندهیتداع ینوعندارد، بلکه به یحماسب یجنبه

د و شببکس  يشببدن موانع جدجاديمرلو  و درسب  و ا یروهایان رفتن نیاز م، یدیام

م یها و مفاهدهيکردن املموس یدر پ ،هان طرحوارهيحالات ا تمامر اس . شاعر در يناپذ

ويژه به یع بلاغيناموفق. همچنین صببنانظر اسبب ، خواه موفق باشببد خواه مورد  یذهن

در نزد شبباعر مورد اهتمام و استفاده  ،هاطرحواره یعنوان رکن اصبله بهیمکن یاسبتعاره

 بوده اس . 

 

 هانوشتيپ
ها به عابران مانند نامهکند دس  تو که بهیابد و غرو  ميیرشد م یپژمردگ یهادر دس  تو رگ» .1

 «.کندیاشاره م

خواهم  ی، نممآوریم یتو رو یشبببدهمنب  قفل یهاپراکنده به دروازه یهاهمبانبا من ببا قدم» .7

 «.بود یاشتباه یدهایکل م،یافتي مانيهایکه در عشقباز يیدهایفراموش کنم کل

 .«شکس شود تا باران را بنوشد، اما در دس  من جام جهان یم داریدهکده که ب نيدر ا» .3

اره اس  ستا گرفتن يشود، یرون از دهانم پرتاپ میورود به گردن عشق اس  که ب ین تلاش برايا» .1

 «.خرا  در صندوق آرزو یمانند ساعت

 یمن کودک کنند،یم ب از من مراق یهسببت واناتیو ح م،يهابرج ريدر ز رهیو ت اهیسبب یمن رشببد .1

 .«در شباهنگام وارد شود باشد(یها معر  ینيتفر یهااز مجنمع یکي)نام  که وارد  ستمین

 «.نشسته اس  زده ذهنم چمباتمه یکه در صننهرمرد یپ یجهان، ا یشناسم ایتو را م» .8

 ید، و چتر، روزهايشبببویما را نم یهبا چترهابباران یکننبده، تمبامدلگرم یهبادور از سبببقف» .1

 «.شده در دس  شب اس فراموش

به د، يزیخ یمبر در روز،  ايدر شبببب و  د،يزیخیبر متان يهابه مقابله با عزل  یجنجال یراهنیبا پ» .1

 « دیزنیم یطولان ینقبها و در مزرعه ،کندیمخود مقابله  یهابا عزل که هر کدام یاگونه



   نقد ادب معاصر عربي  911

 درچشمانم و درختان،  انیم یشبدهبه جنگل باز باشبد، زه بسبته یگريد ریواجب اسب  که مسب» .3

 .«اس  یفروپاش یآستانه

 ميهااس ، آ  یبستن در کاف یبرا مياهايؤها، برو، ریکشت ی، اامدر مقابل دروازه هیزن سب یا» .11

 .«غرق بشوم نکهيا یاس  برا یکاف

 یهافندقلب، گوس یهاکوه یبالاشکند، بر یمن اسب  که بسان چو  خش  م ریمسب نيهان ا» .11

 «.بازگردند آغلتا به  کندیم یرا گردآور دیسف
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Abstract 

An image schema refers to any understanding or expression of 

abstract or subjective concepts in the form of tangible concepts that 

conjure up the intended mental concepts. This type of schema is based 

on scene-making and imagery. To make such images, poets make use 

of a set of rhetorical and literary devices without which the construction 

of images out of the intended concepts will be incomplete and 

ineffective. This metaphorical account of objects and nature takes place 

in several different ways. This study examines only three forms of 

schemas, namely kinetic or rotational, volume, and power in the book 

of poems Laysa Lil Massa’ Ikhwah by the Lebanese poet Wadi Sa’ad. 

Throughout the analysis of these schemas, the role and importance of 

rhetorical devices such as similes and metaphors to form and make the 

schemas are also examined. The purpose is to reinforce the notion that 

image schemas, which constitute part of the cognitive metaphor, are not 

unrelated to ancient rhetorical patterns. The findings of the study show 

that, in accordance with the concepts and thought patterns of the post-

modern world such as anxiety and duality and with regard to the 

political nature of his poems and his attention to concepts such as 

fighting and unity, Sa’ad has employed different image schemas 

through collage-like and heterogeneous imagery and has used various 

rhetorical and literary devices for greater imaginative effects.  

Keywords: Mental concepts, Rhetorical-image schemas, Wadi 

Sa’ad, Laysa Lil Massa’ Ikhwah (Evening has no brothers). 
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