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الهه ستّاری ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه حکیم سیزواری
حسین شمس آبادی ،1دانشیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه حکیم سیزواری
طاهره میرزاده ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه حکیم سبزواری
تاريخ دريافت9311/91/91 :

تاريخ پذيرش9311/90/90 :

چکيده
به هرگونه از فهم و بیان مفاهیم انتزاعی و ذهنی که در قالب مفاهیم ملموستر که سببب تجسم مفهوم
ذهنی مورد نظر میگردد ،طرحوارهی تصبويری میگويند .اين نوع طرحواره بر صبننهسازی و تجسّم
اسبتوار اسب

و اديب برای ساخ

که بدون اسبتفاده از آنها ،سباخ
اسبتعاری ،از اشیاء و طبیع

چنین تصويرهايی ،از آرايههای بلاغی و صنايع بديعی بهره میگیرد
تصبويری از مفاهیم مورد نظر کامل و تأثیرگذار نیس  .اين انگارهی

به چند شکل مختلف انجام میگیرد که در اين پژوهش با روش توصیفی-

تنلیلی ،تنها سبه شبکل از آن يعنی طرحوارهی حرکتی ،حجمی و قدرتی در دفتر شعری "
" از شاعر لبنانی،
اهمی

 ،مورد بررسی قرار میگیرد و از خلال تنلیل اين طرحوارهها ،نقش و

صبنايع و آرايههای بلاغی نظیر تشببیه ،انگاره و غیره در تشکیل و ساخ

میگیرد تا اين پندار تقوي

آن ،مورد عناي

قرار

گردد که طرحوارههای تصببويری که جزئی از اسببتعاره شببناختی اسبب ،

بیارتباط با الگوهای بلاغی کهن نیسب  .يافتهی پژوهش نشبان میدهد

در تصبويرسازی

کولاژگونه و ناهمگون با اتکاء بر مفاهیم و الگوهای فکری جهان پسبامدرن چون اطررا  ،دوگانگی و
با توجّه به رويکرد س بیاسببی اشببعار و توجّه به مفاهیمی چون مبارزه ،وحدت و غیره ،از طرحوارههای
تصويری مختلفی بهره گرفته که برای تجسّم هرچه بیشتر آنها ،از صنايع بديعی و آرايههای ادبی متنوعی
استفاده نموده اس .

کليدواژهها :مفاهیم ذهنی ،طرحوارههای تصويری ب بلاغی،

 -1نشانی پس

الکترونیکی نويسنده مسئولh.shamsabadi@hsu.ac.ir :

.
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مقدّمه
بلاغ  ،بهعنوان يکی از مهمترين علوم و فنون ادبی در دورهی معاصبببر نه تنها فروکش
نکرد ،بلکه با ش بیوهها و شببگردهای جديدی بهکار خود ادامه داد .نظريهپردازان غربی و
عربی ببا طر مللفهها و ايدههايی اين علم را گسبببترش دادند و گرايشها و جريانات
نقدی ديگر از قبیل معناشبناسبی ،زبانشناسی و نشانهشناسی در ارتباط با بلاغ  ،به نقد
آثار ادبی پرداختند .بررسببی مقولههايی که مفاهیم کهن و جديد بلاغ
میکند ،از جمله مسببائل مهم بلاغ

نوين اس ب

را بههم متصببل

که امروزه در قالب جريانهای نقدی و

نظريههای مختلف ،ارائه میگردد و مقولهی «طرحوارههای تصببويری» ،يکی از مهمترين
آنها میباشببد که توسببن نظريهپردازانی چون «لیکاف» و «مارک جانسببون» مرر و به
مقولهای مشبترک در زبانشناسی و معناشناسی میپردازد و قابل بررسی در بنث بلاغ
نوين اس .
آنچه در نظريات و بنثهای زبانشبناسبی درباره طرحوارههای تصويری کمتر ديده
میشبود ،نقش و تأثیر آرايههای بیانی و صبنايع بديعی در سباخ

و تشکیل اين نوع از

طرحوارهها اس ؛ به گونهای که غالب نظريهپردازان و من ّققان در حوزهی معناشناسی و
زبان شناسی ،به تعريف و تنلیل صِرف و بر پايهی سازههای زبانی و دلال هايی معنايی
پرداختبه و معمولباا از نقش عنباصبببر بلباغی غبافبل مباندهاند .اما مسبببألهی مهمتر در
طرحوارههای تصويری ،به کارگیری آرايههای بیانی و صنايع بديعی اس

که در انسجام

و تجسببم طرحوارههای تصببويری ،نقش مهمی دارد .طرحوارههای تصببويری ،سببعی در
تجسببم مفاهیم ذهنی و انتزاعی دارند و بدون شبب

از اينرو ،خود را نیازمند و وامدار

آرايههای بیانی و بديعی میبینند و تلاش میکنند تا با اسببتفاده از آن انگارهها ،خود را از
عالم و سببوژههای مورد نظر بهدسبب

آورند .بررسببی اين آرايهها بهخصببوت تشبببیه،

اسببتعاره ،بیان و تنلیل سببهم آنها در سبباخ
پژوهش حاطبر میباشبد که در تلاش اسب
شعری پس مدرن بررسی کند.

چنین طرحوارههايی ،مهمترين دغدغهی
اين موطوع را با ابعاد تعريفشده در دفتر
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شبعر پسبامدرن عربی ،سبرشبار از صبننهسبازی میباشد و زبان شعر معاصر ،زبان
تصببوير و الگوبرداری از خواطر و مفاهیم ذهنی اس ب  .تصببويرسببازی از اين مفاهیم ،با
اسببتفاده از ابزارها و سببازوکارهای خارجی و عناصببر طبیع

انجام میگیرد و نیازمند

توجّه شباعر به چیدمان و صبنع های خات بیانی و بديعی اسب  .شباعر سعی دارد با
چیدمان خات خود از عناصبر و اشبیاء در دسترس ،الگويی جديد و تأثیرگذار از جهان
ارائبه دهبد که اين تصببباوير با اسبببتفاده از واژگان و تعابیر و موتیفهای خات انجام
میگیرد .چیدمان شببباعر ،در قالب طرحوارههايی که کلیتر از واحدهای بیانی و بديعی
منفرد در بلاغ

قديم ارائه میگردد ،نشبانگر تصبور شباعر از هستی و فعل و انفعالاتی

میباشببد که میان عناصببر جهان برقرار اسب .

شبباعر رؤياها و آ ها و

درختان و برف و باران میباشببد که با القابی ديگر ،از جمله شبباعر ردپا ،شبباعر زندگی،
شاعر نیستی و غیا

و غیره مشهور اس

.)alittihad.ae

اين شبباعر توانای لبنانی ،تلاش دارد تا با خلق صببننههای دل انگیز و پاره پاره ،هم
اطررا

و دوگانگی جهان را نشان دهد و هم قابلی

تجسم مفاهیم ذهنی و انديشههای

سبیاسبی و فلسبفی خود را به منصّهی ظهور برساند .وی در اين گونه از صننهها سعی
دارد تصبويری عمیقتر از تجربههای خود و انسبان جهان معاصر ارائه دهد که در بیشتر
اوقات ،بهشبکل طرحوارههای تصبويری با استفاده از ابزارهای بلاغی انجام میگیرد؛ اين
طرحوارهها پندارهای مهم شاعر را نشان میدهد و معبری برای ورود به جهان انديشهی
شاعر اس .
اين پژوهش با بررس بی طرحوارههای شببعری شبباعر و نقش آرايههای بلاغی در آن،
درصدد اس
شببعر

تا به دو سلال ذيل پاسخ دهد:
از چه نوع طرحوارههای تصببويری و به چه منظوری بهره گرفته

اس ؟
شباعر از چه ابزارها و عناصر بلاغی در تجسم طرحوارههای تصويری استفاده نموده
اس ؟
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پيشينهي پژوهش
در سببالیان اخیر ،پژوهشهای متعددی دربارهی طرحوارههای تصببويری صببورت گرفته
اس ؛
در مقالهی« ،استعاره مفهومی و طرحوارههای تصويری در اشعار

»؛ از اختر

ذوالفقاری و نسبرين عباسی (مجلهی پژوهشهای ادبی و بلاغی ،شمارهی ( 3پیاپی :)11
 ،)1331نويسببنده به اهمی

طرحوارههای تصببويری ،بهعنوان يکی از زير سبباخ های

شببعری قصببائد شبباعر اشبباره کرده اس ب  .از نظر نويسببنده ،اسببتعارههای شبباعر ،ابزار
توانمندی برای بیان معانی پیچیده ،مبهم و دور از ذهن اسبب

که با اسببتفاده از تجربهی

شعری و زبانی شاعر ،بهبهترين شکل بهبار نشستهاند.
مهدی عابدينی جزينی ،نفسیه ربانی و زهره ربانی ،در مقالهی «بررسی طرحوارههای
تصبويری «عذا » در قرآن کريم از منظر زبان شناسیشناختی» (مجلهی تنقیقات علوم
قرآن و حديث ،شبببمارهی ( 3پیاپی )1331 :)33؛ به بررسبببی طرحوارههای مربوط به
پرداختهاند .در اين مقاله به اين نکته اشبببارهشبببده که خداوند برای بیان و تفهیم

عذا

هرچه بیشبببتر مفاهیم ذهنی و انتزاعی ،ازجمله واژهی پرکاربرد «عذا » ،از سببباختاری
معنیدار و تجسبمیشده در فضای سهبعدی استفاده کرده که بر اساس تجربهی انسان از
جهان خارج نمود روشنتری میيابد.
در مقالهی «تبیین شببناختی طرحوارهها و اسببتعارههای حرکتی در شببعر «مسببافر»
سبهرا

سبههری»؛ از زهره نی

سبیر ،منتشبر شده در مجلهی مرالعات زبانی و بلاغی،

شبمارهی  ،1331 :11نويسبنده اعتقاد دارد که شعر نمادين و عرفانی «مسافر» ،سرشار از
مضبامین انتزاعی و طرحوارهای کلی از مفهوم سبفر اس

و غالب استعارههای اين شعر،

از نوع حرکتی میباشد که برای رساندن مفاهیم مربوط به سفر بهکار گرفته شده و نقش
بسیار مهمی در ترسیم تصاوير ذهنی شاعر دارد.
«تنلیل طرحوارههای قدرتی در شبعر حافظ» ،نیز نام مقالهای اس

که توسن مهری

تلخبابی و تورج عقبدايی ببه نگارش درآمده و در مجلهی «پژوهشبببنامهی نقد ادبی و
بلاغ  ،شبببمارهی  )1331 :1به چاپ رسبببیده اسببب  .اين پژوهش ،تنها به بررسبببی
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طرحوارهی قدرتی در اسببتعارههای شببناختی حافظ پرداخته و به اين نتیجه میرسببد که
اسببتعارههای قدرتی شببعر حافظ ،نشببانگر نظام شببناختی او و تقوي کنندهی شببالودهی
تجربیاتش بهحسا

میآيند.

با توجّه به پیشبینههای مذکور ،مشخص میشود که طرحوارههای تصويری ،موطوع
قابل بنث در بسیاری از پژوهشها بوده اس  .کاربرد طرحوارهها در متون جديد ،سب
و ويژگی خات خود را دارد و با توجّه به دغدغهها و انديشبههای شببعر معاصببر ،بهکار
رفته؛ از اينرو اين پژوهش از جه

بررسبببی طرحوارههای تصبببويری شبببعر يکی از

مدرن عربی به نام

و بررسی کاربرد و نقش صنايع بلاغی در

شباعران پسب

اين طرحوارهها ،پژوهشببی نو و جديد قلمداد میگردد که تاکنون کسببی بدان نهرداخته
اس .
طرحوارههاي تصويري
طرحوارههای تصويری ،در واقع نوعی تصويرسازی اس

که از مفاهیم ذهنی و انتزاعی،

انسبان را بهشبکل تصبويری مجسبم و نمايش میدهد و چنین طرحوارههايی ،برداش
افراد از هسببتی را نشببان میدهد .بنابراين برای انجام اين مهم« ،طرحوارههای گوناگونی
وجود دارند که بر درک اسبتعاری ما از جهان تأثیرگذارند .اين طرحوارهها با تصويرهای
کلی از تعامل ما با جهان نشبأت میگیرد؛ به اين صورت که ما با تماس با اجسام آنها را
کشببف میکنیم .نیروهای طبیعی که بر ما تأثیر میگذارند را تجربه میکنیم؛ و نیز سببعی
میکنیم در مقباببل چنین نیروهبايی مقاوم

کنیم ،مانند وقتی که مقابل جه

وزش باد

راه میرويم .چنین تعباملهايی ،بهکرات در تجربه بشبببری رخ می دهند .اين تجربیات
ملموس اولیبه ،بباعث پیدايش طرحوارههای تصبببويری میشبببوند و همین طرحواره،
تصبويرهايی هسبتند که بسبیاری از مفاهیم انتزاعی را بهصببورت استعاری ساختاربندی
میکننبد» (کوچش .)17 :1394،در واقع وسبببیلهای برای انتقال ذهنیات و مقاهیم درونی
انسانها هستند.
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آنچه در طرحوارههای تصبويری مد نظر اس

و اين طرحواره ها مبتنی بر آنها شکل

میگیرد ،فعالی های روزانه و عادی انسانهاس

که توسن آنان انجام میشود و به آنها

خو گرفتبه اسببب « .مبا در اين جهبان اعمبال و رفتبارهايی بروز میدهیم؛ مثلاا حرک
میکنیم ،میخوابیم ،منین اطرافمببان را درک میکنیم ،و از اين طريق ،سببباخب هببای
مفهومی بنیبادينی را پبديبد میآوريم که برای انديشبببیدن در هر امور انتزاعیتر به کار
میرونبد .بهنظر جانسبببون ،تجربیات ما از جهان خارج سببباخ هايی در ذهن ما پديد
میآورد کبه آنهبا را ببه زببان خود انتقبال میدهیم .اين سببباخب هبای مفهومی ،همان
طرحوارههای تصويریاند» (صفوی .)81 :1317 ،اما از نگاه جانسون «طرحوارهی تصويری
عبارت اسببب

از الگويی تکرارشبببونده و پويا از تعاملهای ادراکی ما که به تجربهی ما

انسجام و ساختار می بخشد.

)(Yu, 1998: 23

وقتی گفته میشببود الف شبببیه

اس ب  .اين بدان معناس ب

که الف و

 ،بهکم

تجرببهی ببدنی انسبببان در ارتباط و همرديف يکديگر قرار گرفتهاند؛ يعنی در جنبهی
وجودشناختی اين شباه  ،بدن انسان چیزی را برحسب چیزی ديگر در جهان قرار داده
و شناسايی کرده اس

()Cazeaux.2007:73

از آنجا که بدن انسبان منل قوای مدرکه اس
ادراک میشببود ،بدن انسببان سبباختاری اس ب
میدهد؛ لذا ممکن اس

و رابرهی شباه

که ي

از طريق همین قوا

چیز را در پیوند با چیز ديگر قرار

گفتهشود از آنجا که بدن بشر هرچیزی را برحسب چیزی ديگر

کبه در خود ببدن و تجربه فرد از بدن وجود دارد ،تجربه و ادراک میکند؛ پس هر چیز
در جهان خارج به چیزهای ديگر مرتبن اس  .مرلب زير پاسخ به همین مسأله میباشد:
خرر اين تمهید اين اسبب

که از آن ،اين نتیجه حاصببل شببود که در اين جهان ،هر

چیزی به هر چیزی ربن دارد؛ به ايندلیل که هر چیزی يکی از اقلام تجربهی انسبببان از
جهان اس ب  .لیکاف و جانسببون برای احتراز از اين شبببهه ،ظرفی
ادراکی را به دو حوزهی جسبمانی

اسببتنباطی دسببتگاه

و فضا مندود میکنند که در نتیجه ،ديگر چیزی به

هر چیز ديگری مربوط نمیشبود .اما در نظريهی مرلوپونتی اين راه بسببته اس ؛ زيرا بر
طبق نظريهی او ،اسبتعاره لازمهی امکان هر تجربهای از جمله تجربهی فضا و جسمانی

طرحوارههاي تصويري ـ بلاغي در دفتر

از

اسبب  .اما در نظريهی مرلوپونتی نیز میتوان راههای ديگری برای اجتنا
ياف

901

از اين شبببهه

(همان.)13 :
لیکاف و جانسبون که از نظريهپردازان طرحوارهی تصبويری هستند ،اعتقاد دارند که

اسببتعاره عامل اصببلی ايجاد طرحوارههای تصببويری اسبب ؛ از اينرو بسببیاری از اين
طرحوارههبا ،از سببباخ

بنیادی اسبببتعاری برخوردار هسبببتند (صبببفوی.)181 :1313 ،

روانشبببناسبببان شبببناختی چنین میپندارند که فرآيند شبببناخ
طرحواره اسبتوار اسب
ننوهی فعالی

که مانند ي

در ذهن ،بر پايهی ي

شبکه فراهم آمده و ساختارهای آگاهی و دانش و

ذهن را تعیین میکند .اين طرحواره اسببباسببباا زمینهای اسببب

که برای

معنیبخشببیدن به تجربهها ،حوادث شببخصببی ،موقعی ها و عناصببر زبانی لازم اسبب
(فتوحی .)181 :1331 ،بهعبارتی ديگر ،طرحوارههای تصببويری ،سبباده نیسببتند و میتوانند
سبباختار پیچیدهای نیز داشببته باشببند .اين طرحوارهها ،زيربنای اسببتعارهی مفهومیاند و
دارای سبه جزء مبد ،،مسیر ،نگاش

و مقصد هستند .طرحوارهی تصويری عبارت اس

از الگويی تکرارشببونده و پويا از تعاملهای ادراکی بشببر که به تجربهی آنها انسببجام و
سببباختبار میبخشبببند (منمدی آسبببیابادی و همکاران .)111 :1331 ،با توجّه به نظر تیلر،
طرحوارههای تصبببويری به انواع مختلفی تقسبببیم میشبببود که از جمله مهمترين آنها،
طرحوارهی حرکتی ،حجمی و تصويری اس

(تیلر.)731 :1313 ،

حرکتي
يکی از انواع طرحوارههای تصبويری« ،طرحوارهی حرکتی» اسب « :اين طرحواره اشیاء
را در ي

خن ت بُعدی برحسببب فاصببلهی فزاينده از ي

نظارهگر میآرايد و از لناظ

اسبتعاری ،در مورد تسلسل زمانی بهکار میرود» (تیلر .)737 :1313 ،بدين سان اين نوع از
طرحواره با عنصبر زمان در ارتباط اسب

و «در زبانشبناسی شناختی برای مفهومسازی

زمان ،دو نوع مدل شببناختی شببناختهشببده؛ نوع اول مدلهای شببخصمنور و نوع دوم
مدلهای زمان منور میباشبند .مدل زمان منور ،متضمن ناظر نیس ؛ بلکه ي

رويداد

زمانی برحسبببب رويداد مکانی متقدم يا ملخر اسببب » (بهنام )78 :1313 ،در اين نوع از
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طرحوارهها ،اديب با اسبتفاده از تصاويری ،رشد و ترور موقعی

را با ي

تناو

زمانی

نشبان میدهد و سوژه نیز متناسب با آن منتقل میشود .طرحوارههايی که دربارهی سفر،
از ي

رشبد ،کو و بهطور کلی حرک

مبد ،به طرف مقصبد اسب  ،در اين دستهبندی

قرار میگیرد.
در پارهای از مقاطع شبعریاش ،تنولات و ترورات را نشان میدهد و با
قدرت تجسبمی و استفاده از صنايع و شگردهای خات شاعرانهاش ،آن را طر میکند.
برخی سوژهها از نظر او پويا و متنرکاند و ماهیتاا قابلی

تبديل به سوژههای حرکتی را

دارند .در آغاز چنین تصبوری ايجاد می شبود که اين سوژهها در جهان ثاب
که نويد ي

شاعر ،بهمثابه حرک های امیدوار کنندهای اس

آينده خو

و بیرو

را میدهد؛ اما

با تعمق در اين موقعی های شعری مشخص میگردد که سوژههای حرکتی و چرخشی
معمولاا از ي

شبیء و موقعی

يعنی چرخش و حرک

ايجابی ،به موقعیتی سلبی و ناامید کننده حرک

در دنیای

 ،حرکتی امیدبخش نیس

میکند.

تا رخوت جهان شاعر

را بلغزاند و وی را با هسبتی جديد آشنا کند يا اينکه آنچه رشد میکند و ترور میيابد،
سرگردانی و پژمردگی اس

نه حیات و سرزندگی؛ مانند تصوير زير:

در اين تصبوير زيبای شعری ،حرک
بهحال

رشبببديافته و حرک

ذهول (پژمردگی و سرگردانی) از حال

(دسببب ) ،از حال

ايستا،

خوش و بشبودن و ارتباط ،بهحال

سبکوت و خاموشی گرايیده اس  .چنین طرحوارهای ،تداعیکنندهی طرحوارهی تجسم
ناامیدی و دلسبردی در شبعر زمسبتان اخوان ثالث اس ؛ آنجا که میگويد« :وگر دس
منب

سببوی کس يازی /به اکراه آورد دس ب

از بغل بیرون /که سببرما سببخ

سببوزان

اس ب » (اخوان ثالث )11 :1331 ،و دس ب ها در طرحواره اين شبباعر نیز ،سببرد و بی رو
اس .

طرحوارههاي تصويري ـ بلاغي در دفتر
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از

در تصبويری که شباعر ترسبیم کرده ،با استفاده از آرايهی استعارهی مکنیه ،رگهای
سبرگردانی و پژمردگی در دس های سوژهی مورد نظر رشد میکند ،نه رگهای حیات
و سبرزندگی و پويايی و امید .ساختار کلمات با حال

حرکتی که دارد ،رشد را ابتدا در

ذهن تداعی میکند و خواننده گمان میکند که کلمهی رشببد ،نشببانهی توسببعه و ترور
مرلو

بباشبببد ،امّا اين پندار با ذکر کلمهی

پسبامدرن آشفته و مضرر

در هم میريزد و شببباعر از جهان

خود که کلمهی موردنظر کاملاا بدان اشاره دارد ،نه تنها دور

نمیشود ،بلکه صراحتاا بدان وارد میشود و با آن همزيستی میکند.
در ادامه نیز مفهوم «غرو کردن» ذکر میشود؛ فعل حرکتی ديگری که ابتدا در ذهن،
چیزی مرلو

را تبداعی میکنبد ،امبا اين مفهوم نی  ،يعنی دسببب هايی که مسبببئول

اشبببارهکردن و خوش و بش ببا عبابران پیباده بود ،غرو

میکنبد .بنابراين طرحوارهی

حرکتی در اين نمونه ،کاملاا شبفاف بهکار رفته و شباعر با اسببتفاده از استعارهی مکنیه و
قراردادن مبد ،و مقصبدی متناسبب با انديشبهی شعری پسامدرنیستی خود ،تصورش را
بیان کرده اس .
همبانرور که مشببباهدهشبببده ،طرحواره در تصبببوير فوق حرکتی خری بود؛ مانند
طرحوارهی زير:

(همان.)77 :

در اين طرحوارهی جذا

و زيبا نیز حرک

و چرخش از ي

حالتی به حالتی ديگر

ديده می شود .سوژه در اين حرک  ،خود شاعر اس  ،همچنین میتوان به طمیر متکلم
عمومیب

داد و افراد ديگری را در اين دايره نیز قرار داد .اين سبببوژه از يب

مکانی ،به موقعی

مکانی ديگر منتقل میشبود و مسبیری را جه

حرک

موقعیب
برای رسیدن

از مببد ،ببه مقصبببد طی میکنبد .اين طرحواره ببهمباننبد طرحوارهی سبببابق و غبالب
طرحوارههای حرکتی ،مسبببتلزم رعاي

چند نکته اسببب  .1« :از آنجا که الف و

مجموعهای از نقاط مجاور بههم وصبل شدهاند ،رفتن از الف به

با

 ،مستلزم گذر از اين

 901نقد ادب معاصر عربي

نقاط میانی اسب  .7 .حرک
اسب  ،چون پشب

در اين مسبیر جه دار اسب  .3 .مسألهی زمان هم مرر

سبر گذاشبتن ي

مسیر مستلزم صرف زمان اس » (سجودی:1311 ،

 .)11بنابراين اين قاعده در تصبوير فوق برقرار اس  .امّا مهمتر از آن شناسههای شعری
خود شباعر اسب

و تکرار همان سبب

و انديشه ناامیدی و سرگردانی که در طرحواره

پیش نیز بهچشببم میخورد .شبباعر با قدمهای پراکنده ،چون انسببان مسبب

مسببیر را

میشبکافد .تصوير ننوهی طیکردن مساف  ،نشانگر جهان بیرو و شکس آمیز شاعر
اس  .رسیدن به مقصدی که شاعر قصد دستیابی بدان دارد ،بسیار سخ
و شباعر با اسبتفاده از اسبتعارهی مکنیه برای منب

و دشوار اس

معشوقهی خود ،درهايی را در نظر

گرفته که بر آن قفل نهاده شبده اسب ؛ قفل بودن درهای منب  ،بهمعنای عدم وصال و
دسبترسبی به سوژهی دلخواه اس  .اينکه شاعر در تجربهی خود شکس

خورده ،چنین

شبکستی ناشی از اشکال در مرحله مبد ،و فرايند اس ؛ زيرا شاعر اعتقاد دارد که کلیدها
را اشبتباهی برداشبته؛ يعنی تجربهی شباعر در همان ابتدا با اشبتباه همراه بوده تا مقصد
حرک

وی نیز به شبکس

بیانجامد .از اينرو در اين طرحواره نیز حرک

از ي

شیء

به شبیء ديگر ،با اسبتفاده از استعارهی مکنیه بهکار رفته اس  .شاعر در اين طرحوارهی
حرکتی نیز که مضبمون طلب را نشان میدهد ،شکس خورده باز میگردد .در حقیق ،
مسبیری که برای رفتن بهسببوی چیزی پیموده نافرجام بوده و نتیجهای در برنداشب  .نه
تنهبا همین طرحواره ،بلکه عمدهی حرک ها و چرخشهای شببباعر برای رسبببیدن به
مقصود ،شکس خورده بهتصوير کشیده شده ،حتّی نوشیدن جرعهای آ :

شببباعر در اينجا موجودی ملنث ،گويا معشبببوقهی خیالی خويش که در دهکدهای
زنبدگی میکند و صببببر برای نوشبببیدن آ

باران بیدار شبببده را با حال

نافرجام به

اينصببورت که «جام جهان هنگام انجام اين کار شببکسببته اسب » ،به تصببوير میکشبد.
طرحوارههای شباعر گرچه از حرک

برخوردار اسب  ،اما حرک های آن ،شکس

آمیز

طرحوارههاي تصويري ـ بلاغي در دفتر

و بینتیجه میباشبد .تعدد حرک

از

در دفتر شعری شاعر نشاندهندهی ذات جستجوگر و

ماجراجويانهی سببوژههای مورد طر شبباعر نیسبب ؛ اين حرک
رمانتی

901

حال

قابل مشباهده اس  ،به ي

مانند آنچه در شببعر

نیکو و پايدار نمیانجامد و به ل ّذت و کشف

مکاشبببفهای جاودان منجر نمیگردد؛ بلکه عمدتاا حاوی نگرش شبببکسببب  ،ناامیدی،
سببرگردانی ،پوچی اسبب  .حرک هايی که خیلی زود فروکش میکند و به ي

سببفر

عرفانی و تجربهی شباعرانهی بلند صوفیانه با انبوهی از اندوختهها منجر نمیگردد ،بلکه
اين حرک ها لمنههای کوتاه و سبريع از جهان هسبتی هسبتند که شبروع نشده ،پايان
میپذيرد و میان مبد ،و مقصببد آن فاصببلهای اندک اسبب

تا از اين طريق ،شببکسبب

نافرجامی را نزديکتر از هر چیزی به انسان ترسیم کند؛ شکس

و

و تلخکامی که به اعتقاد

شاعر بر زندگی بشر چیرگی دارد.
حجمي
دومین طرحوارهی مورد بنببث در اين مقببالببه ،طرحوارهی حجمی اسببب
مهمترين طرحوارههای در بلاغ

کببه يکی از

و زبان شبناسبی بهشبمار میآيد« .به اعتقاد جانسون و

لیکاف تجربهای که انسببان از وجود فیزيکی خود مبنی بر اشببغال بخش بی از فضببا دارد،
درک مفهوم انتزاعی «حجم» را برای او امکان پذير میسبازد ،پس انسان میتواند خود را
مظروف ظرف تخب  ،اتباق ،خبانبه و مکانهايی که دارای حجم بوده و میتواند نوعی
ظرف تلقی شبببود بهنبدارد و اين تجرببهی فیزيکی را ببه مفباهیم ديگری کبه به لناظ
جوهری يبا مفهومی حجم نباپبذيرند ،بسبببن دهد و در نتیجه طرحوارههای انتزاعی از
احجبام فیزيکی در ذهن خود پبديد آورد .برای نمونه لیکاف در جملهی« :بهدام ازدواج
افتادن يا از دام ازدواج جستن» برای ازدواج که مفهوم ذهنی اس  ،حجمی قائل شده که
کسبببی به داخل آن کشبببیده يا از آن بیرون میجهد .به عقیدهی لیکاف «ما بدن خود را
همواره هم به صببورت ظرف و هم به صببورت مظروف تجربه میکنیم» .عناصببر اصببلی
طرحوارهی حجمی عببارتنبد از :درون ،مندوده و بیرون» (منمدی آسبببیابادی و همکاران،
111 :1331؛ رکLikaf.1987.272, :

) .سببباختار درونی اين طرحواره مثل هر طرحوارهی
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تصبببويری ديگر ،بهننوی مرتب شبببده که به ي
هرچیزی يا درون ي
درون ظرف

ظرف اسببب

نتیجهگیری منرقی منجر میشبببود:

يا بیرون آن ظرف؛ اگر الف که ي

ظرف اسببب ،

باشبد و ج درون ظرف الف ،در نتیجه ج درون ظرف

اسب  .تصببور

حوزهی ديد به منزلهی ظرف ،از استعارههايی اس

که برای نمونه میتوان ذکر کرد؛ مثل اا

اين چیز در ديبد يا ديدرس يا بیرون از ديد يا ديدرس اسببب  .همچنین میتوان روابن
فردی را نیز بر حسب ظرف درياف  :مثلاا در بین ما ،در میان ما ،بیرون از ما (همان).

حجم و ظرفهای حجمی ،میتواند بسته به شعر هر شاعری ،متفاوت و متنوع باشد.
در شبببعر پسببب مدرن ،ظرفهای نمادين ،چه فیزيکی و چه معنوی و انتزاعی که جنبه
فیزيکی بهخود میگیرند ،بهمثابه ظرف فرض میشوند.

 ،شاعر معاصر لبنانی،

طرحوارههای حجمی متفاوتی را در شبببعر خود ،بهويژه دفتر شبببعری مورد بنث بهکار
برده اسب  .از نظر وی بسبیاری از اشبیاء پیرامون چه ذهنی و چه ملموس ،بسان ظرفی
هسببتند که مظروفی را در بر دارند .شبباعر با رويکرد سبباختارشببکنانهی خود ظرفهای
جديد و استعاری خلق کرده و تلاش میکند تجربههای نوی پس

مدرنیستی خود را در

ظرفهای جديد و ناشبناخته بگنجاند و جهان شعری خود را بر پايهی طر های بديع و
خلاق بیافريند .بهعنوان مثال آنجا که میگويد:

در اين صبننهی زيبا و بديع ،شباعر از دو تعبیر ظرفی-اسبتعاری بهره گرفته اسب ؛
عشببق و امید در اين تصببوير ،بهگونهی ظرف خلق شببدهاند؛ عشببق گردنی دارند که در
حال بیرونزدن از دهان اس ب
میکشببد که قرار اس ب

و از آن خارج میشببود .اما شبباعر تلاش بی را بهتصببوير

در گردن عشببق وارد شببود .تعبیر ورود و خروج در طرحواره،

بهطور کامل ،نشبباندهندهی سبباخ

آگاهانهی طرحواره توسببن شبباعر اس ب  .در واقع

«طرحوارهی حجمی (ظرف و مظروفی) ،طرحوارهی تصببويری اس ب
ي

که بر اسبباس آن

مفهوم انتزاعی بهمثابه ظرفی تلقی میشببود که دارای جه های «بیرون» و «درون»
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اسب » ( ) Yu.1988:25بدينسان همانگونه که در اين تلقی تصويری ديده میشود» « ،
آشبکارا نشاندهندهی ظرفبودن عشق اس

که با تعبیر

در آمده ،اما ظرف شاعر متنرک اس  .ظرف حال
فیزيکی اسبب

 ،بهشکل استعارهی مکنیه

ايستايی ندارد؛ گرچه دارای فضايی

و می توان در آن داخل شببد ،اما خود نیز قصببد خروج دارد؛ خروج از

دهان .در اين تصبوير خیالانگیز ،گردن عشق ،بهمثابه گردن انسان فرضشده که با دهان
فاصلهای ندارد و گويی میخواهد از آن خارج گردد همچنین مظروف که با طمیر
نشان داده شده ،مشخص نیس .
در بخش دوم طرحواره ،همین مظروف غیرمشخص بهمثابه گرفتن ستاره و يا ساعتی
خرا

در صبندوق امید بهتصوير کشیده شده؛ تصاوير همچنان صوفیانه و مبهم اس

و

شباعر از عنصبر تشبیه برای نزدي ساختن مفهوم به ذهن و يا ملموسکردن آن استفاده
کردهاسب  .زيرا در گرو تشببیه ،پنهانترين و پیچیدهترين کلام به واطرترين بیان تبديل
و نزدي

میشببود و به نقل از فاطببلی در کتا

مسببائل هامه بلاغیه تشبببیه سببه ويژگی

مبالغه ،تبیین ،روشنگری و ايجاز را در ي جا جمع میکند(.فاطلی )13:1318 ،اما تشبیه در
اينجا ،هیچگونه کمکی به فهم ماهی

طرحواره نمیکند؛ زيرا آنچه در مشببهبه بیانشده،

،ظهر و ،قوی نیسب  ،بلکه بیش از مشبه غامض و تیره اس  .آنچه شبیه «گرفتن ستاره»
و يا «سباع

خرا

شبده» اس  ،به-مراتب پیچیدهتر از حدسیات و گمانهای خواننده

میباشد .شاعر همین مظروف غیرمشخص و مبهم را در ظرف مشخص و استعاری قرار
داده اس :
حجمی

 :صندوق امید .اما آنچه اهمی

اسب ؛ طرحوارههايی که با توجه به وسبع

دارد تشکیل چنین طرحوارههای
جهان شاعرانهی پس

مدرنیس

و چیرگی ساختار صوفیانه و عارفانه ،بهجای القاء مکان و جغرافیای خات و منسوس،
جغرافیايی بی حد و حصر را نشان میدهد .گرچه دايرهی واژگان سعی در حسینمودن
مفهوم دارد و اين مقوله در مقیدنمودن عشببق به گردن و امید به صببندوق با اسببتفاده از
اسببتعارهی مکنیه ديده میشببود ،امّا اين تقیید و تنديد چندان کمکی به فهم جغرافیا و
ظرف مورد نظر شببباعر نمیکنبد .يبا زمانیکه مفهومی ملموس و انتزاعی بهطور تو،مان
ظرف شاعر قرار گرفته ،آنجا که میگويد:
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شباعر در اينجا با اسبتفاده از کلیدواژههای مهم جهان شبعریاش  ،مانند رنگ ،رشد،
حیوانات و ديگر واژگان ،انگاشبببتی حجمی خلق نموده اسببب  .سبببوژهی فیزيکی و يا
مظروف خود شباعر و يا هر متکلم فرطی ديگر اس

که در برجها جای میگیرد و برج

در اينجا نشبان از مکانی ارزشمند میباشد که دارای جنبهی نمادين در شعر شاعر اس .
هرچند ابعاد آن دقیق مشبخص نیسب  ،امّا حرف اطافهی

 ،نشان از ظرفبودن

مفهوم مورد نظر دارد؛ ولی شبباعر مظروف را تا حدودی مشببخص کرده اسبب  .وی با
اسبتفاده از کلیدواژهی

که بر تیرگی دلال

برجها بهتصوير کشیده و جه

دارد ،خود را بسبان پیشرفتی سیاه در

بیرون و درون طرحواره را مشخصکرده اس  .همچنین

در اين دفتر شبببعری تعابیری زيبايی که نشبببانگر طرحوارههای حجمی اسببب

نشبببان

دادهشده:
(همان.)77 :

يا آنجا که میگويد:

(همان)13 :

همانرور که ديده میشبببود ،شببباعر مدام تلاش میکند در طرحوارههای حجمی ،از
مظروف حسی و ظروف انتزاعی و ذهنی بهره ببرد .در تعبیر اول ،تصوير جهان که شبیه
گنده پیری اسب

نشبان دادهشبده که در صنن حافظهی شاعر قرار دارد؛ شاعر در واقع

درصبدد تبیین «جسمیشدگی» سوژهی مورد نظر میباشد و از اينرو زش ترين تصوير
را از وی عرطبه میکند .اين مفهوم ذهنی و تصبور آزاردهندهی جسببمیشده در ظرفی
قرار دارد و فضايی از ذهن و حافظه شاعر را اشغال کرده اس
با تصببوری مخرّ

مواجهه اس ب

و نشان میدهد که شاعر

که بايد با آن مبارزه کند و آن را از ذهن بیرون افکند.
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طرحواره در اينجا نیز با اسببتفاده از اسببتعارهی مکنیه در تشبببیه حافظه به مکانی دارای
صنن بهچشم میخورد.
در طرحوارهی بعدی نیز ،نوع حجمی
میباشبد که بنابر سبب

آن مد نظر اس « .دس

شب» بهمثابه ظرفی

شباعر و بهطور غامض و صوفیانه تعبیر شده اس  .مکانوارهی

شباعر ،جنبهی زمانی دارد ،اما همین زمان بهمثابه شیء فیزيکی دارای مندوده و فضايی
جه

اشتغال بهتصوير کشیده شده اس  .شاعر از تعبیر «دس

مظروف ،چتر اسب

که با دسب

شب» استفاده کرده؛ زيرا

گرفته میشبود و بنابراين تناسبی پنهان میان استعارهی

ظرفی شاعر با مظروف قرار دارد؛ اما چتری اس

که به روزهای فراموشکار تعلق دارد.
از طرحوارههای حجمی بهره

بنابراين شاعر در تعابیر زيادی از دفتر

گرفته تا به نوعی ماجراجويیها ،تجربهها و دغدغههای امروزين خود را بهواسببرهی آن
بیان کند .اين تجربهها معمولاا از طريق سبباختارهای اسببتعاری قابل تبیین میباشببد که
شاعر بخش زيادی از آنها را با طرحوارههای مکانی ارائه نموده اس .
قدرتي
طرحوارههای قدرتی ،يکی ديگر از انواع طرحوارههای بلاغی اس

که میتواند تصويری

متفاوت از سبوژهی مورد نظر ارائه دهد« .نخسبتین نوع طرحواره قدرتی آن اس
مسبیر حرک  ،سبدی ايجادشود که نتوان از آن گذش
طرحواره قدرتی آن اسب

که در مسیر حرک

و حرک

که در

قرع شود؛ دومین نوع

سدی ايجاد شود و سه حال

مختلف را

پیش روی ما قرار دهد :اول اين که مسبیر تغییر به گذر از آن سد منجر نشود؛ دوم اينکه
انسان بتواند از کنار آن سد بگذرد و به راهش ادامه دهد و سومین نوع طرحواره قدرتی
آن اسب
حرک

که انسان بتواند سد را از مسیر حرکتش بردارد و بدون کوچکترين وقفه ای به
خود ادامه دهد» (فضبائلی و شبريفی .)131 :1337 ،در اين بخش از مقاله به بررسی

طرحوارههای قدرتی در شعر

پرداخته میشود.
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بهمعنای پیراهن فرياد زننده و

در اين طرحواره مقابله و مبارزه میان

سبکوت و انزوا برقرار اس  .با اين تعبیر شاعر اعلام میدارد که شراين را بر نمیتابد و
به جنگ اعتزال و سببکوت میرود .در بند شببعری مورد نظر ،دوگانگی و پاردوکسببی
دو عنصر ،طرحوارهی قدرتی

آشبکار میان دو عنصبر ديده میشود و با توجّه به طدي
اقتضا میکند .جنگ میان اين دو عنصر بهمثابه جنگ میان آ
مقابل عزل

و آتش اس ؛ اعتراض در

قرار دارد و میخواهد اين سد را بشکند تا بههدف خود دس

يابد.

با

برافراشبتن مقام اعتراض با اسبتفاده از ظرف زمانی وسیع که هم شامل شب و هم شامل
روز میشود ،همه جانبگی اين مبارزه را میرساند.
(همان.)11 :

در اين طرحواره نیز سببدی مقابل شبباعر قرار دارد که قابل دورزدن و تغییر مسببیر
اسب  .در اين طرحواره ،شاعر از مسیر ديگری سخن میگويد که با وجود مانع میتواند
از آن وارد جنگل شبود .اگرچه وی صبراحتاا از مانع سخن نمیگويد ،اما از فنوای کلام
میتوان به وجود مانعی دشببوار بر سببر راه شبباعر پی برد .در اين طرحوارهی بلاغی با
جنبهی بصبببری ،کلمات و تعابیر از قابلی
انگارهی اسبتعاری برای سباخ

ترسبببیمی زيادی برخوردارند و شببباعر از

چنین طرحوارهای بهره گرفته اسب  .گاهی نیز بههمین

صبورت ،شاعر از سوژههای مهم خود برای رفع اين مانع يا مزاحم استفاده میکند .آنجا
که بهطرز لریفی میگويد:
(همان.)11 :

در اينجا شاعر ،زن سیاه و همچنین کشتیها را به خروج از میدان فرا میخواند؛ زيرا
آنهبا درد وی را درمان نمیکنند و از نظر شببباعر ،آرزوها و آ ها برای درمان درد وی
کبافی اسببب  .با توجّه به اسبببتفادهی شبببعر از رنگهای مختلف ،رنگ سبببیاه در اين
طرحوارهی شبعری ،دلال
مدرنیس

بر غلبهی سبیاهی در رو

و روان شباعر دارد .شاعر پس

با سازههای تکه پاره برای تبیین جهان از اين رنگ استفاده میکند تا غلبهی نا
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و خفقان را القاء کند .در اين طرحواره مانع و سببد ،به اين رنگ آغشببته

و مسبلماا با ديگر تعابیر شاعر که جنبهی سیاسی دارد همخوانی دارد .اما شاعر از

رؤياها و آ ها ،برای رهايی از اين سبد مهم و آشنا در شعرش بهره میبرد؛ دو عنصری
که در شببعر

جاودانه شببدند و از پرکاربردترين موتیفهای شببعری او بهشببمار

میروند« .شببعر وی از آ

خالی نیسبب  ،آ

از قدرت و اشببکال و انواعی چون برکه،

دريا ،درياچه ،رود ،چشبمه و باتلاق برخوردار اسب

و در آسمان و در اعماق ،در بالای

زمین و باطن آن و در هوا ،سنگ ،اجسام و درخ

و بهشکلهای طوفان ،فیضان ،تندباد،

وجود دارد؛ هم میراننده اسببب

و هم زندهکننده .اين عنصبببر با تمام

بباران و رطوبب

بهکار رفته اسب »

شبکلها و انواع و رنگها و کارکردها در شببعر

 .)alfaisalmag.comبنابراين شبباعر معمولاا از موتیفها و کلیدواژههای مهم شببعر
خود برای انتقال مفاهیم شبعر خود بهره میبرد؛ مثلاا در نمونهی زير از شببکس
در مفهوم

سد که

بهعنوان يکی ديگر از مفاهیم پرکاربرد شعر وی میباشد ،سخن میگويد:

مهم نیس

شاعر در اين طرحوارهی بلاغی از شکس

سدی بهعنوان راه سخن گفته،

وی از تشببیه زيبايی استفاده کرده و شکستن راه را به شکستن چوبی خش

مانند کرده

پیدا میکند .بازتا

اين صببدا،

نشباندهندهی قدرت شاعر در مقابل با موانع پیشرو اس  ،اما قرارگرفتن

بهعنوان

اسبب

که با شببکسببتن آن صببدايی که در فضببا بازتا

سبد ،مقابل روی شباعر نشباندهندهی يکنواختی و لايتناهی بودن اس

که در انديشهی

شببباعر قرع گرديبده و ديگر حق ادامبه روند ندارد .در ادامهی اين طرحوارهی قدرتی،
تصبويری دلانگیز را رسم کرده که آن «رفتن گوسفندانهای سفید به داخل آغل» اس .
در حقیق

اين صبننهی جذا

با ماهی

و ساختار طرحوارهی قدرتی در طدي

ندارد .شبباعر میخواهد از دام مسببیری يکنواخ

قرار

و خسببتهکننده برهد و با تصببويری
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رمانتی

روسبببتايی و بکر ،به آغوش طبیع

و آرامش حاصبببل از آن برگردد .بنابراين

سببرودههای دفتر شببعری مورد بنث شبباعر ،مملو از صببننهها و طرحوارههای قدرتی
اسب  .شباعر در فرآيند مبارزه با عناصبری که ماهی

آنها را آشکار و تبیین نکرده قرار

دارد .وی میخواهد آن عناصببر را از میان بردارد و بهجای آن عناصببر موردنظر خود را
جايگزين کند .همین تصبور و انديشه ،در پديدآمدن طرحوارههای قدرتی دخیل اس

و

شبباعر برای جلوهی تأثیرگذاری اين طرحوارهها ،در ترس بیم و ارائه آن از عناصببر بلاغی
مهمی چون استعاره بهره میگیرد.
نتيجهگيري
از طرحوارههای تصويری متعددی برخوردار اس  .بسیاری

شبعر پسامدرنی

از بندهای شبعری شباعر مشبتمل بر اسبتعارات شبناختهشبده و طرحوارههای تصويری
اسببب  .وی درصبببدد عینینمودن مفباهیم و دغبدغبههبای نو و جبديد خود در قالب
طرحوارهی تصببويری اسب

و برای تجسببم هر چه بیشببتر و ملموستر کردن مفاهیم به

کاربرد ديگر صنايع بلاغی چون تشبیه و مجاز و کنايه و غیره میپردازد.
شبباعر پسببامدرن با اينکه رکود و ايسببتايی و سببکون جهان پو و مرگآور خود را
نشبببان میدهبد که اين خود به خود به عدم کاربرد طرحوارههای حرکتی میانجامد ،اما
شببباعر از همین طرحواره برای مفاهیم موردنظر خود ،نه برای پويايی و جذابی
معاصببر بهره گرفته اس ب  .از اينرو ،اين گونه طرحوارهها نزد شبباعر بهسببم
تروری مخرّ
از جه

و سفری به ناکجاآباد و حرکتی به سم

پستی و شکس

جهان
رشببد و

اس .

حجمی نیز شباعر با اسبتفاده از اسبتعارههای شناختی متعدد و استعارههای

مکنیبه ،بببه خلق طرحوارههببای ظرف و مظروفی پرداختببه اسببب  .ابعبباد در اين گونببه
طرحوارهها مبهم و نامشببخص اسبب
طرحوارههای حجمی

و نشببان از رويکرد پسببامدرنیسببتی شبباعر دارد.

بهجای اينکه تصبويری روشن از فضاء و شی فیزيکی ارائه دهد،

در پی نشباندادن افکار در همريخته و پريشبان خود با استفاده از حروف اطافه مناسب
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در ظرف خاص بی میباشببد که گاهی اوقات تجسببمی حبا گونه از سببوژه مورد نظر را
بهوجود آورده اس .
رويکرد و منتوای سبیاسی شاعر همچون روزنامهنگار ،در طرحوارههای قدرتی وی
نهفته اس ب ؛ شبباعر در اينگونه از طرحوارهها ،عنصببر مبارزه و مقاوم
چون عنصر سکوت و اعتراض را نشان داده اس  .شکس

موانع و سدها در اين شعرها

جنبهی حماسبی ندارد ،بلکه بهنوعی تداعیکنندهی شبکسب
امیدی ،از میان رفتن نیروهای مرلو

و درسب

میان عناصببری

خود شاعر ،غلبهی جو نا

و ايجادشببدن موانع جديد و شببکس

ناپذير اس  .شاعر در تمام حالات اين طرحوارهها ،در پی ملموسکردن ايدهها و مفاهیم
ذهنی مورد نظر اسبب  ،خواه موفق باشببد خواه ناموفق .همچنین صببنايع بلاغی بهويژه
اسبتعارهی مکنیه بهعنوان رکن اصبلی طرحوارهها ،در نزد شبباعر مورد اهتمام و استفاده
بوده اس .
پينوشتها
« .1در دس

تو رگهای پژمردگی رشد میيابد و غرو

میکند دس

تو که بهمانند نامهها به عابران

اشاره میکند».
« .7همبانبا من ببا قدمهای پراکنده به دروازههای منب

قفلشبببدهی تو روی میآورم ،نمی خواهم

فراموش کنم کلیدهايی که در عشقبازیهايمان يافتیم ،کلیدهای اشتباهی بود».
« .3در اين دهکده که بیدار میشود تا باران را بنوشد ،اما در دس
« .1اين تلاش برای ورود به گردن عشق اس
مانند ساعتی خرا

من جام جهان شکس ».

که بیرون از دهانم پرتاپ میشود ،يا گرفتن ستاره اس

در صندوق آرزو».

 .1من رشببدی سببیاه و تیره در زير برجهايم ،و حیوانات هسببتی از من مراقب
نیستم که وارد

میکنند ،من کودکی

(نام يکی از مجنمعهای تفرينی عر ها میباشد) در شباهنگام وارد شود».

« .8تو را میشناسم ای جهان ،ای پیرمرد که در صننهی ذهنم چمباتمه زده نشسته اس ».
« .1دور از سبببقفهبای دلگرمکننبده ،تمبامی ببارانهبا چترهای ما را نمیشبببويد ،و چتر ،روزهای
فراموششده در دس

شب اس ».

« .1با پیراهنی جنجالی به مقابله با عزل هايتان بر میخیزيد ،در شبببب و يا در روز ،بر می خیزيد ،به
گونهایکه هر کدام با عزل های خود مقابله میکند ،و در مزرعهها نقبی طولانی میزنید»

 911نقد ادب معاصر عربي
« .3واجب اسب

که مسبیر ديگری به جنگل باز باشبد ،زه بسبتهشبدهی میان چشمانم و درختان ،در

آستانهی فروپاشی اس ».
« .11ای زن سبیه در مقابل دروازهام ،ای کشتیها ،برو ،رؤياهايم برای بستن در کافی اس  ،آ هايم
کافی اس

برای اينکه غرق بشوم».

« .11هان اين مسبیر من اسب

که بسان چو

خش

میشکند ،بر بالای کوههای قلب ،گوسفندهای

سفید را گردآوری میکند تا به آغل بازگردند».

منابع و مآخذ
اخوان ثالث ،مهدی ( ،)1331زمستان ،تهران :نشر زمستان. -تیلر ،رابرت ( ،)1313بسن مقوله :مجاز در کتا

استعاره مبنای تفکر و ابزار زيبايی آفرينی ،ترجمه:

مريم صابری پور نوری فام .تهران :مهر.
صفوی ،کوروش ( ،)1313معنی شناسی ،تهران :مهر.
فتوحی ،منمود ( ،)1331سب شناسی ،نظريهها ،رويکردها و روشها ،تهران :سخن.
 کوچش ،زلتان ( ،)1331استعاره در فرهنگ جهانی؛ جهانیها و تنوع .ترجمه :نیکتا انتظام ،چاپ اول،تهران :سیاهرود.

 بهنام ،مینا« ،)1313( ،استعاره مفهومی نور در ديوان شمس» ،نقد ادبي ،سال سوم ،ش  :11صص – 31.111
 سجودی ،فرزان (« ،)1311نشانهشناسی زمان و گذر زمان ،بررسی تربیقی آثار کلامی و تصويری»،پژوهشنامه فرهنگستان هنر ،ش :1صص 18 :ب.81
 صفوی ،کوروش« ،)1317( ،بنثی درباره طر های تصويری از ديدگاه معنیشناسی شناختی» .نامهفرهنگسان ،سال ششم ،ش  ،1تابستان  :1317صص 81 :ب .11
 فضائلی ،سیده مريم و شهلا شريفی« ،)1337( ،بررسی طرحوارههای قدرتی در برخی از طرالمثلهای زبان فارسی» ،مجلهي زبان شناسي و گويشهاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد ،ش ،1
صص.111 – 131 :
 منمدی ،آسیابادی ،علی ،اسماعیل صادقی و معصومه طاهری (« ،)1331طرحواره های حجمی وکاربرد آن در بیان تجار

عرفانی» پژوهشهاي ادب عرفاني ،سال ششم ،ش  :7صص 111ب .187

Yu, Ning.( 8991). The Contemporary Theory of Metaphor. Amsterdam: John
Benjamins B. V.

911

از

طرحوارههاي تصويري ـ بلاغي در دفتر

Cazeaux, Clive.( 7002) Metaphor and Continental Philosophy,From Kant
Routledge, First published, to Derrida; New York.
Lakoff, George.( 8912). Women, Fire, and Dangerous Things; What Categories
Reveal about the Mind; Chicago and London: the University of Chicago Press.

www.alfaisalmag.com/?p=13936

The Journal of New Critical Arabic Literature
Original Research Article/ Tenth Year, No. 21, Fall and Winter 2021

Image-rhetorical schemas in Wadih Sa'adeh’s book of poems
Laysa Lil Massa’ Ikhwah (Evening has no brothers)
Elaheh Sattari, Ph.D Student Of Arabic Language and Literature at Hakim
Sabzevari University
Hossein Shamsabadi1, Associate Professor in Arabic Language and Literature
at Hakim Sabzevari University
Tahereh Mirzadeh, Ph.D Student Of Arabic Language and Literature at Hakim
Sabzevari University
Received: 08-12-2019

Accepted: 27-07-2020

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 postmodern 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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