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Abstract  

Force and orientation schema are kinds of image schema. These images have provided a 

cognitive process shaped by human physical experiences that are confronted with the outside 

world and cause the possibility of abstract concept understanding. 

This research analyzes the Hasbieh poems of Mohammad Javad Jazaiery in the framework of  

schema theory which has the force and orientation schema with the cognitive linguistic 

approach. According to this research, Mohammad Javad Jazaiery's poems analyze different 

kinds of force and orientation conceptual metaphor with the descriptive-analytic method. His 

poems have never investigated whit this approach. The result of Mohammad Javad Jazaiery's 

poetry analysis has been that the concepts of force schema of this poet located in removing 

problems. In advance of resistance and stability and orientation schema for effort, struggle, 

decisiveness, and stability of action that all of them suggest a positive sense. Which all of them 

help to understand the subjective and abstract concepts.  

  The poet makes it profit with their help and sets the pattern of origin area (identical and 

experimental) and generalization of it to destination area (inward and abstract) in stating these 

concepts. 

Keywords: Cognitive semantics, image schema force, orientation, orientation, Mohammad 

Javad Jazaiery , prison. 
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 17-23صص:

 چکيده

های ر اثر تجربهکه د اند و این تصاویر فرایند شناختی راهای طرحوارۀ تصویریهای قدرتی و جهتی از گونهطرحواره    

 به وجودا گیرند فراهم آورده است و امکان درک مفاهیم انتزاعی رفیزیکی انسان در برخورد با جهان خارج شکل می

 آورند. می

زایری را با ج محمدجوادۀ قدرتی و جهتی وارطرحظریة طرحواره، اشعار حبسیه دارای در چهارچوب نپژوهش این     

های مفهومی ارهتحلیل انواع استع باهدفمبنا پژوهش حاضر  نیبرادهد. شناسی شناختی مورد تحلیل قرار میرویکرد زبان

است که تاکنون از این دیدگاه اشعار  شدهانجاملیلی تح -جزایری به روش توصیفی محمدجوادجهتی و قدرتی در اشعار 

های رحوارهطجزایری چنین بوده که مفاهیم انتزاعی  محمدجوادوی مورد تحلیل قرار نگرفته است. نتیجه بررسی اشعار 

هتی برای جهای روی مقاومت و پایداری و طرحوارههای پیشسد های این شاعر درکنار زدن مشکالت وقدرتی در حبسیه

ها به کمک آن گیرند و شاعرکنند، جای میه، عزم و اراده و ثبات عمل که همگی احساس مثبت را القا میتالش و مبارز

مفاهیم سود  ی( و تعمیم آن به حوزۀ مقصد)باطنی و انتزاعی( در تبیین اینو تجربو الگوبرداری از حوزۀ مبدأ)عینی 

 ی مفاهیم بوده است.شبختینیعتر نمودن مفاهیم ذهنی و جوید که همگی جهت ملوسمی

 .ی، حبسیهریمحمدجواد جزاهای تصویری، قدرت، جهت، طرحواره ی شناختی،شناسیمعن:هادواژهيکل   
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 مقدمه. 1

مفاهیم بنیادین و ساختارهایی همچون طرحواره تصویری، از سوی معنی شناسان شناختی چون جورج لیکاف و مارک    

شناسی شناختی این است که بخش عظیمی از دانش انسانی ایستا، ادعاهای معنیترین شد. یکی از مهم ارائهجانسون 

این عوامل  و توسطاشیاء دارد  و کنترلای نبوده و ریشه در الگوهای تعامالت ادراکی، اعمال جسمانی ای و جملهگزاره

های شوند از طریق فعالیتیهای تصویری نامیده مهایی تجربی بوده و طرحوارهگیرد. این الگوها که گشتالتشکل می

به اهدافی خاص  منظوربهکانون ادراکی  یدهجهتحرکتی به هنگام کنترل اشیاء، قرار گرفتن در فضا و زمان و  -حسی

 (15: 1391آیند.)سلطانی،می وجود

های تصویری قدرتی پژوهش مبنای کار ما تحلیل ابیات قصائد حبسیه دیوان جزایری با رویکرد بررسی طرحواره نیدر ا   

دهد های این شاعر رهنمون کند. مشاهدۀ ابیات دیوان جزایری نشان میتواند ما را به سرچشمة اندیشهاست که می یو جهت

 بخشد.های انتزاعی، قدرت و جهت میهای اطراف، به پدیدهکه شاعر با نگاهی خاص به پدیده

 :ی پژوهشهاپرسش

انتزاعی حوزه حبسیه به کارگرفته  میو مفاهچه معانی  یسازمفهوما در های قدرتی و جهتی رشاعر طرحواره -1

 است؟

توان های وی میهای قدرتی و جهتی اشعار جزایری به چه شناختی نسبت به اندیشهاز طریق ارائه طرحواره -2

 ؟افتیدست

روی مقاومت و وسدّهای پیشهای این شاعر درکنار زدن مشکالت های قدرتی در حبسیهمفاهیم انتزاعی طرحواره     

کنند، های جهتی برای تالش و مبارزه، عزم و اراده و ثبات عمل که همگی احساس مثبت را القا میپایداری و طرحواره

 گیرند.جای می

گیرد که این مفاهیم های تصویری جهتی و قدرتی برای رساندن مفاهیمی که در ذهن دارد بهره میجزایری از طرحواره   

واره قدرتی بیانگر روحیة آزادی گذارد. فراوانی بسامد طرحاعی وذهنی را به نحوی فیزیکی و ملموس به نمایش میانتز

های جهتی بکار رفته در دیوان، برای بیان احساس یا تجربیات مثبت و منفی استعارهخواهی و مبارزه طلب وی است و

 .شاعر است

های تصویری مربوط به وارهواره قدرتی و جهتی است. از آنجا که طرحمحورهای اساسی این تحقیق بررسی دو طرح   

شناسی زیر شناختی که معنیشناسی زبان شناسی شناختی هستند، این پژوهش  بر آن است تا ابتدا، به تبیین مفهوممعنی

-و جهتی موجود در حبسیههای تصویری قدرتی وارهواره، به طرحگیرد، اشاره کند؛ سپس با معرفی طرحشاخة آن قرار می

         های شاعر بپردازد و نشان دهد که شاعر چگونه مفاهیم انتزاعی را به صورت فیزیکی مورد نمایش گذاشته است.
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 شناختيشناسي زبان. 2

شناسی است، عقیده بر این است های جدید زبان( که یکی از گرایش(cognitive linguisticsشناختیشناسی در زبان   

های عینی بین حوزه گریدعبارتبهشوند یا تر درک میتر و ملموسهای عینیهای انتزاعی عمومًا بر اساس حوزهکه حوزه

شناسی شناختی و توان آن را به دو حوزۀ وسیع تقسیم کرد: معنیشود که میاستعاری برقرار می 1و انتزاعی نوعی نگاشت

شناختی به بررسی میان تجربه انسانی، نظام مفاهیم و ساختار معنایی زبان شناسی رویکردهای شناختی دستوری. معنی

 (65-66: 1390دهد.)دبیرمقدم،قرار می یموردبررسمیان تجربه، شناخت و زبان را  ةو رابطپردازد می

ستقل اصطالح معنی شناسی شناختی را نخستین بار لیکاف مطرح کرد. وی در نگرش خویش، دانش زبانی انسان را م    

 .کندو دانش جهان استنباط می یرزبانیغداند بلکه معنا را با استفاده از اطالعات بافت زبانی و از اندیشیدن و شناخت نمی

شود که شناسی محسوب میصوری به معنی دارد، بخشی از زبان یشناسیمعنشناسی شناختی که رویکرد متفاوتی از معنی

کند.)گلفام ویوسفی سازد تأکید میها را ممکن میه ورای زبان ما قرار دارد و آنکارهای شناختی ک ها و ساز وبر مدل

اند. این ساز و کارهای شناختی ( در نظریه معنی شناسی شناختی، چندین ساز و کار شناختی معرفی شده61: 1381راد،

 های تصویری.های تصویری، و طرحوارههای مفهومی، مجازهای مفهومی، استعارهعبارتند از استعاره

 های تصویری قدرتي وجهتيطرحواره. 3

-اصلی عنوانبهشناسان شناختی جای دارد و های معنی( در پژوهشimage schemaهای تصویری)بحث طرحواره   

نویسد، یک طرح تصویری، رود. مهند در تعریف و موضوع طرحواره تصویری میترین الگوهای شناختی به شمار می

، تجربیات ما از جهان گریدانیببهتجربة ما از جهان خارج است.  برحسبساختی مفهومی است که نمودش در زبان ما 

دهیم. وی قائل است موضوع طرحواره ها را به زبان خود انتقال میآورد که ما آنهایی در ذهن ما پدید میخارج، ساخت

ترین ما دارد که مهم یمفهوم بر ساختارشدگی تأثیری مستقیم ارتباط نزدیکی دارد و جسمی جسمی شده باتجربهتصویری 

های های تصویری هستند. طرحوارهشدگی و ارتباط آن با ساختار مفهومی، همان طرحوارهدر جسمی موردبحثموضوع 

، تعامالت ادراکی و یبعدسهی ای هستند که حاصل حرکات جسم انسان در فضاشدهدار و جسمیتصویری ساختار معنی

 (41-43: 1390نحوه برخورد با اجسام هستند.)راسخ مهند،

تری از ساخت پردازد که طرح تصویری سطح اولیهبه این مسئله می «های تصوریطرحواره»جانسون با مطرح کردن    

کنند. تری فراهم میهای شناختی پیچیدهحوزهاند که امکان ارتباط میان تجربیات فیزیکی ما را با شناختی زیربنای استعاره

 هاها شامل تجربة فیزیکی حرکت، اعمال نیرو، دوری و نزدیکی، ظرف و مظروف و دارای حجمیت پدیدهاین طرحواره

الگوهای ادراکی و پیش مفهومی  گریدعبارتبهدهد. های مجرد و انتزاعی گسترش میها را به حوزههستند که انسان آن

دهد که با ایجاد تناظر بین موارد انتزاعی های انتزاعی و مجرد تعمیم میها را به حوزهکه در مراحل بعد، انسان آنهستند 

( از آنچه گفته شد 1390گیرد.)افراشی:ها در درک موارد ذهنی و انتزاعی بهره میهایی، از این طرحوارهو چنین طرحواره
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 زمانهمجسمانی شدۀ ما  نفسهیفنشان دادن این مطلب است که چگونه ذهن  های تصویری درپیتوان دریافت طرحوارهمی

 قادر به تفکر انتزاعی نیز هست.

هایی است که جانسون آن را معرفی کرده است. در تعریف این یکی از طرحواره (Force schemaطرحواره قدرت)    

باشد، طرح انتزاعی برخورد با مشکالت  قرارگرفتهدر برابر حرکت، نیروی مقاومت و سدّی  کهآنگاهاند: طرح واره آورده

ها اند، حاالت و کیفیاتی را بدانهایی که فاقد سدّ و موانع فیزیکیو موانع این است که انسان در ذهن خود برای پدیده

داند. وی در قدرتی را تعاملی بودن آن میهای طرحواره تصویری ( مهند یکی از ویژگی74: 1384منسوب کند.)صفوی، 

یعنی حاصل ارتباط جسمی ما با دنیای اطراف.  طرحواره تصویری»نویسد:می "شناسی شناختیدرآمدی بر زبان"کتاب

دهد، زیرا ما قدرت را در تعامل با دنیای اطراف خود درک نشان می یخوببهای را طرحواره تصویری قدرت چنین ویژگی

خواهیم آن را از سر راه برداریم، مفهوم تعاملی بودن مفهوم قدرت را تی سنگ بزرگی جلوی راه افتاده و میکنیم. وقمی

 (43: 1390راسخ مهند،)«شویم.متوجه می

 سه طرح تصویری مربوط به این طرحواره مطرح است:  

مصیبتی شدم که نه راه پیش داشتم در مسیر حرکت سّدی پدید آید و ادامة حرکت را ناممکن سازد. همچون: گرفتار  -1

 و نه راه پس.

در مسیر حرکت سّدی پدید آید و بتوان آن را شکست و به حرکت مستقیم ادامه داد و یا آن را دور زد و به حرکت  -2

ام را حل کردم و راه ای است. مانند: مشکل مالیادامه داد و یا مسیر دیگری را انتخاب کرد که کاماًل مسیر تازه

 را ادامه دادم.تجارت 

در مسیر حرکت سّدی پدید آید و انسان بتواند بر قدرت خود سّد مذکور را از مسیر کنار بزند و به راهش ادامه  -3

 (47دهد. مانند: هر طوری شده باید این مشکل را از سر راهت برداری.)همان:

به یکدیگر مرتبط  های متقابلجهتمفاهیم را با اعطای صورت مکانی در  (orientational schemaطرحواره جهتی)   

های جهتی بر اساس اینکه سازند. استعارهآورند، درکی جدید میکنند و با تصویر هندسی که در ذهن به وجود میمی

ها بر مبنای تجربه، فرهنگ و شوند. این استعارهچگونه به لحاظ فیزیکی در یک محیط خاص در تعامل هستیم، ساخته می

کند و مبنای تجربی گیرند که گاه ساختار بدن انسان پایة طرحوارۀ باال و پایین را فراهم میان شکل میساختار بدنی انس

شود؛ مانند: سرت را باال بگیر و از چیزی خجالت نکش. از ناراحتی سرش را پایین آن، حرکات جسمانی می

 (11: 1389انداخت.)حاجیان وزعفرانلو،

گردد. انسان به دلیل داشتن قامت عمودی مفاهیم قامت مستقیم و عمودی انسان برمی های جسمی شده بهیکی از تجربه   

شود. همین طرحواره پایین می -کند و این ویژگی باعث به وجود آمدن طرحواره تصویری باالباال و پایین را درک می

ه است. قیمت مسکن سقوط کرده است. تواند باعث درک ما از مفاهیم انتزاعی هم بشود، مانند: تورم باال رفتتصویری می
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شوند. پایین که حاصل درک جسمی شده ما هستند، مربوط می -اند که به طرحواره تصویری باالاین موارد مفاهیم انتزاعی

ها از مفاهیم روند، اما ما برای بیان و درک افزایش یا کاهش آنتورم و قیمت در واقع به صورت عینی باال و پایین نمی

فضایی و ملموس در  -( بنابراین معانی با استناد به ساختارهای هندسی42-43: 1390راسخ مهند،کنیم.)ستفاده میعینی ا

آورند، مفهومی ای که در ذهن به وجود میهای فضایی یا مکانی با تصویر فضای هندسهگیرند و این جهتذهن شکل می

 آفرینند.جدید و در نتیجه درکی جدید می

 حبسيه. 4

توان موضوع شعری قلمداد کرد که از دیدگاه انواع ادبی از فروع ادب غنایی است. این نوع شعر آیینه تمام حبسیه را می   

انگیزه  ازنظرنویسد: ادبیات زندان، افشاگر روزهای تلخ اسیری شاعر است. آباد در این زمینه می نمای روزگار اختناق و

های روزگار خود نبرد کرده و بردگی و لباً فریاد آزادگانی است که با بیدادگریهای گوناگونی است؛ اما غاداری چهره

ها طنین و زورگویی هایعدالتیب، هایددمنشهای بیدار است که در برابر ها بانگ وجداناند. سرود زندانبندگی را نپذیرفته

ای است در دست کشد. غالباً زندان حربهه میشدگان و ستمدیدگان زباناندازد؛ سوز و گدازی است که از سینة تبعیدمی

  (7: 1380ها و فریادها.)آباد،فرعونیان تاریخ برای از بین بردن عصیان

بیشتر افکار  درگذشتهای است برای اصالح مجرم و حفظ مصالح جامعه، حال آن که هدف باید گفت زندان وسیله ازنظر   

بود. حتی در عصر حاضر بقایای این اندیشه تأثیرات شوم خود را بر قوانین  ها سایه گستردهجویانه بر هدف زندانانتقام

کامل در  طوربهکند. از سوی دیگر گاهی زندان ها گذاشته و از حرکت آن در مسیر صحیح ممانعت میاصالحی زندان

 طلبحقآزاده و های ای برای سرکوب انسانحربه عنوانبهاست که  یوقتآنکند و جهت خالف هدف خویش حرکت می

   ( 4: 1970گیرد.)الحسینی،قرار می مورداستفادهو یا انتقام کشیدن از مغضوبان و مخالفان قدرتمندان 

حبسیات  برخالف رونیازاپردازد؛ اجتماعی می -ادبیات زندان در عصر حاضر، در قالب ادبیات متعهد به قضایای سیاسی   

انتهای را شکسته و به دایرۀ بی "خود"گویندگان آن حصار تنگ چراکهقدیم، موضوعات شخصی در آن جای چندانی ندارد؛ 

اند؛ به همین سبب، مبارزه و امور مربوط به آن، محور اصلی اند و زندگی خود را وقف دیگران کردهانسانیت گام نهاده

 ( 342:1380دهد.)آباد، می ی معاصر را تشکیلهاموضوعات در حبسیه

ای ها آیینهاند و آثار آنزندان معانی زیبا و مضامینی انسانی آفریده ةنیدرزمهای دور تا امروز شاعران آزاده از گذشته    

به  ستیزی، صالبت و مقاومت، سلحشوری، مسئولیت و تعهد را دید.های آزادگی و ظلمتوان فراز و نشیباست که می

پس  چراکهها است، در دوران معاصر، مبارزۀ سیاسی تقریباً تنها عامل سوق ادیبان و شاعران به ظلمت زنداناعتقاد واضح، 

ها است برعهده ها سکوت و غفلت، ادب بار دیگر وظیفة خود را که اصالح اندیشة جامعه و تهذیب روح انساناز قرن

: 1415واضح،کشند. )ها و مقاالت خود فریاد اعتراض را بر سر ظلم و استبداد میگرفت؛ این قشر از جامعه با اشعار، کتاب

8) 
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 جزایری شاعر پایداری عراق محمدجواد. 5

دنیا آمد. وی در همان شهر  هـ ق. در نجف به 1298جزایری، ادیب، فقیه و مبارز شیعی عراقی  در سال  محمدجواد   

محضر اساتید بزرگی چون: آخوند محمدکاظم خراسانی، عبدالهادی شلیله  و ازنجف بزرگ شد و به تحصیل علم پرداخت 

آقا ضیاءالدین عراقی، شیخ علی رفیش، سیدابوالحسن اصفهانی، سید مجد فیروزآبادی، کسب علم کرد و بعد از  بغدادی،

، 46: 1995ین، االم(.بسیاری از علوم و اسلوب وی استفاده نمودند و طالب مدتی به تدریس علوم حوزوی مشغول شد

225) 

« جمعیت نهضت اسالمی»ها، وی به همراه سیدمحمدعلی بحرالعلوم،ق توسط انگلیسی 1336 در سالپس از اشغال عراق   

آن بود. هدف از تأسیس این جمعیت، بیرون راندن  سیرئبینارا در اوایل این سال در شهر نجف بنیان نهاد که خود 

بسیاری از جوانان . های اسالمی بودآن کشور، تحت رهبری تشکیالتی با آرمان لو استقالنیروهای انگلیسی از عراق 

برجسته سیاسی به او پیوستند. انقالب درونی این گروه، آنان را وادار کرد تابه  و رهبرانپرشور هم دور او جمع شدند 

او را بکشند. قوای انگلیس بالفاصله  همراهاناز نظامی و جمعی  و فرماندارها در نجف، حمله برند ستاد فرماندهی انگلیسی

نجف را محاصره کرد ولی با پایداری شجاعانه مردم روبرو شد. این محاصره چهل روز طول کشید، سرانجام اشغالگران 

 ای کهویژه در دادگاهبر شهر و مردم انقالبی، غالب شدند و به سرکوب آنان پرداختند. رهبران انقالب را دستگیر کردند و 

 (311: 1412تميمي،.)صادر کردندرا  محمدجوادشیخ  ازجملهبود، حکم اعدام دوازده نفر  برپاشده

به  پس از محاکمه، زندانی گردید و« العظامام» ق از نجف به بغداد منتقل و در زندان 1336رجب  14جزایری در روز   

سیدکاظم یزدی، حکم اعدام وی به  عة اصفهانی ومحمد تقی شیرازی و شیخ الشری اعدام محکوم شد اما با وساطت میرزا

اما با صدور فرمان عفو عمومی،  ،تبعید مبدل شد. او در پادگان ُشعَیْبه زندانی گردید و سپس به محمره )خرمشهر( تبعید شد

ق که بار دیگر آتش انقالب به رهبری میرزامحمد تقی شیرازی  1339پس از پانزده ماه تبعید به نجف بازگشت. در سال 

در سراسر عراق زبانه کشید، وی فعاالنه در آن شرکت کرد، اما با سرکوب و شکست آن، ناچار به ترک خانمان و فرار به 

و از مرز گذشت و در رامهرمز مسکن گزید. چون عفو عمومی اعالم شد به عراق بازگشت و به درس  ایران گردید و

انقاذ البشر من »، « اآلراء والحکم»، «دیوان اشعار»درگذشت. از آثار وی:  یهشتادسالگق در  1378پرداخت. وی در  بحث
نقد االقتراحات »، «فلسفة االمام الصادق»، «بین مشکک و عالمحل الطالسم »، «تعلیقه علی شرح بدرالدین لأللفیة»، «الجبر و القدر

 ( 136-138)شبر، بی تا: است.« المصریة في تیسیر العلوم العربیة
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 طرحواره قدرتي و جهتي در اشعار جزایری. 6

بدین کنیم. های مستخرج از دیوان شاعر را که در مورد طرحواره قدرتی وجهتی است بررسی میدر این بخش داده   

ها، سه طرح توان با توجه به مفاهیم انتزاعی نهفته در آنمنظورابتدا ابیات دارای طرحوارۀ قدرتی تحلیل گشته که می

 تصویری مربوط به این طرحواره را مشاهده کرد: 

به عبارت دیگر، در مسیر حرکت سدّی پدید آید  .طرحواره قدرتی دفع سد و عدم تسلیم و انتخاب مسیر دیگر .1. 6

وبتوان آن را شکست و به حرکت مستقیم ادامه داد و یا آن را دور زد و به حرکت ادامه داد و یا مسیر دیگری را انتخاب 

 ام را حل کردم و راه تجارت را ادامه دادم.ای است. مانند: مشکل مالیکرد که کامالً مسیر تازه

-در این نوع طرحواره قدرتی، مشکالت وموانع همچون سدی مستحکم در مقابل انسان قرار دارند و قابلیت انعطاف   

های متفاوتی در ذهن نفش بندد؛ بدین ترتیب، حلشود تا در جهت رفع این مشکل، حاالت و راهپذیری موجب می

انسان با دیدن سدها و دیوارها »ندد و به گفته جانسون،بطرحی انتزاعی از این برخورد فیزیکی در ذهن انسان صورت می

آورد که به قدرت او در گذر از ای در ذهن خود پدید میکند، طرحوارهها را قطع میو آنچه در مسیر حرکت متحرک

 ( 74: 1384صفوی،«)سدها مربوط است.

و  با سعی و تالش در صدد رفع مشکالت  شویدجزایری در  این دسته از تصاویر، با مهر به میهن، دست از جان می    

 بخشد.ها رهایی میاسارت و عبور از سّد پیش روست و پایان آن که دستیابی به پیروزی است او را ازاین ناخرسندی

شود؛ بلکه آن مشکالت را های پوالدین دارد و تسلیم پیش آمده نمیجزایری سخن از دفع مشکل و کنار زدن سّد با اراده

خرد. شاعر رهایی از زنجیر بندگی و حفظ صیانت و واال که همان حفظ و صیانت از وطن است به جان می برای هدف

گذارد و تا دستیابی یابد و به همین علت قدم در راه مبارزه میسلطة نجف را در سایة انتخاب آگاهانة جنگ و جهاد می

 کند:کامل به حق، آن را رها نمی

 َعنهاأنا إن غیبتني األسُر 
 

 موثقًا جسمي َقیدًا و غاّل  
 

 طاویًا قلبي مّما َدَهاني
 

 حرقًا لو حّلت الصخر ُفاّل  
 

دُتها عزماٍت   فلقد َجرَّ
 

 ماضیاٍت قد أبت أن تذاّل  
 

 و أثرُت الحرَب صونًا لعلیا
 

 ها و وّفیُتها ذمامًا و إاّل  
 

 (20م:1970)جزایری،                                                                                             



 دومماره بیست و ش                             (          دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        24

اگر اسارت و غل و زنجیر این جسم خاکی مرا از آن دیار دور ساخته است./ و قلبم بدانچه مبتال گشته آتش »)ترجمه( 

های پوالدینی که از خواری و شود./ پس برای آن، ارادهرو آید شکافته میای که اگر بر سنگ سخت فگرفته است به گونه

ذلت ابا دارد، را از نیام برآوردم./ جنگ رابرای حفظ و صیانت سلطة نجف برگزیدم و حق آن را به تمامه ادا کردم که 

 «.شودای محقق نمیبدون جنگ و جهاد چنین سلطه

آورد. او ن سخن از سختی و دشواری که بر وی فرود آمده است، به میان میجزایری در جای دیگر همچون شاهد پیشی   

ها و کند. صبر و تهذیب سدّ شکنبا استعانت از صبر و تهذیب، خویش و همرزمان را به عدم تغییر مسیر دعوت می

جهت رسیدن به این مهم با ای حاوی پیام تهذیب، سازند. شاعر با گزارهمسیرهای دیگری هستند که ادامة راه را هموار می

خواهد با سدّ پیش روی، موفق به عبور از موانع شوند و این موانع را از مقابل ابزار مبارزه و جنگ با سختی از همرزمان می

 خود کنار زنند:

 خطٌب ألمَّ بموقفي صعُب 
 

 یربو علیه الهّم والکرُب  
 

 له العدی فرحا خطٌب یطیُر 
 

ه الصحُب    و یغُض في أشجان 
 

 عیُن الخلیل  دماتجري له 
 

ه القلُب     ویذوُب منه لوقع 
 

ّدي علیه و َهل  صبرًا بني و 
 

 َغیر الُمهّذب َیقَرع ُ الخطُب  
 

 (17)همان:                                                                                                 

کنند ای که دشمنان از شادی آن پرواز میشده که غم و اندوه افزون بر آنست./ حادثهحادثة سختی برمن وارد »)ترجمه( 

 آن ذوب./ رخدادخوردند./ در این حادثه از چشم دوست خون جاری می شود و قلب از و دوستان در غم آن غصه می

  «گیرند.شریف آماج حمالت حوادث قرار میصبر کنید. آیا جز افراد بر این سختی دوستان 

اما این حزن و درد احساسی تنگ و مادی نیست  شدهنازلتوان شاهد دردها و مصائبی بود که بر شاعر در این ابیات می   

بینی ژرف و دقیق، حاصل وضوح و روشن تیغابهکه به نومیدی و تمنای مرگ منتهی شود، بلکه احساسی وجودی و  

گاه  چراکه» کند.صادقانه بیان می یاگونهبهاز است و شاعر آنان را انداست که فریاد اعتراض و تمرد شاعر در آن طنین

در میان  یو اعتقادای است که به دالیل سیاسی، اجتماعی های فرهیختهها و فریادهای جانحبسیات یا ادبیات زندان، ناله

صادقانه بشری را در این نوع ادبی توان احساسات ها، با خواری و ذلت از یار و دیار جدا شدند؛ لذا میدیوارهای زندان

 (11: 1380آباد،«)جستجو کرد.
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خواهد به آرزویش اش که همان آزادی وطن است حتی با از دست دادن سالح فیزیکی میبرای رسیدن به خواسته شاعر   

و آن گزینش سالح  ندیگزیبرمبرسد و برای رسیدن به این آرزو، با برخورد سدّ از دست دادن این سالح، مسیر دیگری را 

 راهی دیگر ناگزیر کرده است: و انتخابقلم است. بنابراین فقدان سالح فیزیکی، شاعر را به تغییر مسیر 

 إلن فاَته مّني حساٌم مهنٌد 
 

یا   فإّني لعلیاه هززُت َیراع 
 

 (22م:1970)جزایری،                                                                                               

اگر شمشیرهای هندی)برای مبارزه( را از دست دادم؛ پس برای بزرگداشت این سرزمین قلمم را به حرکت  »)ترجمه( 

 «درآوردم.

آزادی(  کشور بهسالح فیزیکی شاعر، شمشیر است و این همان چیزی است که با از دست دادن آن با سدّ)عدم وصول    

شمشیرها به علت سیطرۀ نیروهای انگلیسی از دستان جنگجویان افتاده و اجانب بر کشور مسلط  چراکهشود؛ مواجه می

اند. اما کاراتر از زبان شمشیر، زبان قلم است و این شاعر انقالبی با استفاده از این حربه به مبارزه با سّد پیش روی شده

 زند.ام آن را از مقابل خود کنار میشود و با جدیت تمرود و موفق به عبور از آن میخویش می

 ناتوانی در شکستن سدّ و ادامة حرکت. .2. 6

شود که جز هایی مواجه مییابد که شاعر در مسیر حرکت با مصائب و سختیگاه طرحوارۀ قدرتی به صورتی نمود می    

 قطع مسیر و ناتوانی از عبور، چارۀ دیگری ندارد: 

 أو أنت انت و إّن یومي من
 

 أرزاء  یوم  الطفِّ مسود   
 

 أرزاء هذا الکون تعبث في
 

 سیر الحیاة و ما لها حد   
 

 لکن رزایا الطفِّ لیس لها
 

 في مثلها نوٌع و ال ند   
 

 (64 )همان:                                                                                                          

کنند اما برای های کربال سیاه شده است./ مصائب این روزگار در مسیر زندگی بازی میروزگار من از مصیبت»)ترجمه(: 

 «آنان مانعی نیست./ مصائب کربال در نوع خودش همتا و مانندی ندارد.

نماد  و کربال، شعری آمیخته با حماسه، معاصر عربشعر  ای از قدیم و جدید است وشعر معاصر آمیزه کهییازآنجا   

مصائب خود را با مصائب  خون جاری در جسم عراق است؛ شاعر برای تشویق خروش و انقالب علیه اوضاع کنونی،

ها در مسیر زندگی نیست. آنگاه شاعر در دهد و کسی را یارای ممانعت از نزول این مصائب و فرار از آنعاشورا پیوند می

های سرزمین کربال در نوع خودش آید و اذعان دارد سختییان مصائب روزگار خویش و روز عاشورا برمیمقام مقایسه م
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نداشت، امروز هم گاه در عرصة آشوب  آمدهشیپکه در آن روز کسی قادر به شکست سدّهای  گونههمانهمتایی ندارد. 

 ها نیست.نمایند که قدرتی برای برطرف کردن آنسیاست موانعی رخ می

 . عدم تسليم در برابر سدّ.3. 6

خود سدّ مذکور  باقدرتیابد که در مسیر حرکت سدّی پدید آید و انسان بتواند طرحوارۀ قدرتی گاه به صورتی نمود می   

 را از مسیر کنار بزند و به راهش ادامه دهد.

طبع روزگار،  چراکه ؛کندمی شکوهجزایری بارها و بارها از چرخ روزگار که بین او و اهداف اصیلش فاصله انداخته     

 دهد: آوردن گردن از زنجیرهای بردگی به مسیر خود ادمه میاو با در اندیشان است.خیانت به آزاد

نا َطوع َقید  الَحدید   و أرُجل 
 

ینا   ُزّ الَرص  یُل دمًا َیسَتف   َتس 
 

لَدهر  َجیَد الَذلیل    وَلم َنلو  ل 
 

 َو إن َیُکن الَدهُر َحربًا زُبوناً  
 

 و َما ضاَمنا األسُر في موقٍف 
  

 َأَطعنا عَلیه الرسوَل األمینا  
 

 (17 )همان:                                                                            

آن برآشفته  یهایاز سخت و استوارکه هر انسان محکم  یاگونهبهاز پاهای دربند زنجیر ما خون جاری است »)ترجمه( 

روزگار جنگی سخت برافروزد./ آنجا که ما از کنیم گرچه در مقابل روزگار خم نمی یو خوارگردد./ گردن ذلت می

  «رساند.کنیم، اسارت به ما آسیبی نمیدستورات پیامبر امین تبعیت می

گوید. بندان او آویخته شده سخن میآهنین که به پاهای او و هم یهاو حلقهجزایری در این ابیات از سنگینی زنجیرها      

به ارمغان آوردن درد و جراحت و عذاب مداوم گشته است. اما او از ادامة و  هاآنسنگینی آنان موجب فرسایش جسم 

 دهد.اعتنایی خود را نسبت به زندان و زنجیر و همة موانع راه آزادی نشان میگوید و بیمبارزه سخن می

اال و پایین های جهتی بواره جهتی ابیات جزایری است که در این پژوهش تنها طرحوارهبخش دوم تحلیل، شامل طرح   

 هایی از شعر جزایری، به این مقوله پرداخته خواهد شد.شود و با ارائة نمونهبررسی و تحلیل می

-شوند و در دیوان جزایری واژهاش الهام گرفته میهای انسان از ساختار جسمانیها از تجربهبسیاری از طرحواره    

های ساختار بدنی و بازتاب بر مفهوم پایین داللت دارند که به این تجربههای)قعود، تطامن( های)قیام( بر مفهوم باال و واژه

 :شودیمها در اشعار شاعر اشاره آن

هاست. جزایری به چنین دامن همتی که بر کمر زده و خود را از سستی و همت بلند موضوع فخر بعضی از حبسیه   

پای در رکاب آزادگان نهاده  چراکهاست،  یانقالبری قهرمانانه کند. افتخار جزایری، افتخاغفلت دور کرده است، افتخار می
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و بر ضد استعمار و استبداد قیام نموده است و کسی که چنین راهی را برگزیند سزاوار است عاشق مرگ شده و حیات را 

 به استهزاء کشد و به همت عالی خود افتخار کند:

 و قمنا بها عزماٍت مضاٍت 
 

 نلیناأبت أن نسیَس الردی أو  
 

 هی الهمم الغّر لم ترَض بالسـ
 

3ماکین  ت قرینا   مهما استفزَّ
 

 (15)همان:                         

رگ شویم و یا در هایی همچون شمشیر برنده قیام کردیم. این اراده نپذیرفت که تسلیم مبا عزمی راسخ و اراده»)ترجمه( 

سمان بسنده بلند است که هرگاه قصد دشمن کند به بلندای ستارگان آهای مقابل دشمن نرم و خوار شویم./ ما را همت

 «ننماید.

عزم  قیام به کار، کنایه از تصمیم و بنابراین .شده است یپردازمفهوم "و قیام ایستادن" مثابهبه "انجام دادن"در این بیت    

اما  کند ومی صفات ناپسند را از آن خود ایستادگی، نشستن در تضاد با ایستادن و .اقدام جدی درباره آن است راسخ و

استن، آمادگی حوزۀ برخبنابراین  .سازش در برابر مرگ است آن عدم تسلیم و داند وایستادگی را حاوی صفاتی برتر می

 د.شوبرای انجام کار که مستلزم بیرون آمدن از حالت سکون به تحرک است، بر حوزۀ عزم و اراده منطبق می

رده است. استفاده ک "نشستن"از حوزۀ مبدأ  در انجام امور یو کوتاهاعر برای حوزۀ مفهومی ضعف در جای دیگر ش  

ی مصائب هاها است و در تیرگیوی با به ترسیم کشیدن فضای کشور عراق که در چنگال اسارت استبداد درگیر سختی

ها در دل این تاریکی های داری وجدان بیدار درانسانافتاده و بیداد بر آن چیره شده، بر این باور است که فقط پیشروان و 

دست  های سخت و دشوار مقاومت تنهانهند و سست عنصران با نظاره کردن صحنهپی وصول به اهداف عالی گام می

 گزند که این نشستگی همراه با ندامت برای آنان است:می

اده  لکّنما َیرد الُمنی ُرَوّ
 

 ُد و َیعض  أصبع کّفه المتقاع 
 

 (33)همان:                             

ل، انگشتان خود های سست عنصر و تنبرسند، در حالیکه انسانها میشوند و بدانپیشروان بر آرزوها وارد می»)ترجمه( 

  «گزند.را از اندوه می

                                                           
ستارة سفیدی در صورت « سماک اعزل»و دیگری به نام « گاوران»یا « عوا»قرمزی در صورت فلکی  هستار« سماک رامح»، یکی به نام سماکین، نام دو ستاره روشن -1

 کنایه از اهداف عالی است.)فرهنگ لغت معین)س م( .خوشه»یا « سنبله»فلکی 
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حالت و وضعیتی مربوط به اندام تحتانی انسان است و شاعر برای بیان این حوزۀ مفهومی از این تجربة  "نشستن"  

به عنوان حوزۀ مبدأ مورد استفاده  "نشستن"مفهومی ۀاستعار  از جسمانی سود جسته است. شاهد مثال دیگری که شاعر

 : استدر بیت زیر "تطامن" ةانتخاب کلم است، بکار برده "ضعف و ناتوانی"داده و برای حوزۀ مقصدقرار 

 ودي مقالة ذي سمعًا بني
 

 همٍم َتطاَمَن دوَنه الشهُب  
 

 (31)همان:                         

 «.آورندیفرومرا گوش فرا دهید که در مقابل وی ستارگان سر تعظیم  یبلندهمتای دوستان من سخن انسان »)ترجمه( 

کشد جزایری استواری همت خود و همرزمان آزادی خواهش را همچون شخص قدرتمندی به تصویر میدر شاهد مثال،    

 آورند. کند و در مقابل او سرفرو میها در برابر این استواری قامت خم میکه حتی شهاب

های ذهنی حوزههای عینی جهت الگوبرداری به سمت حوزه عنوانبه "بیداریو خوابیدن "رد پای تجارب بشر در حالت   

 یسازمفهومهای بدن مربوط است در دیوان شاعر هویداست. شاعر مفاهیم انتزاعی را با استفاده از مفاهیم عینی که به اندام

حالت  کهیدرحالو بر مفهوم انتزاعی عدم اقدام اشاره دارد؛  کندصفات ناپسند را از آن خود می کرده، حالت خوابیده 

 کند و بر مفهوم انتزاعی هشیاری و هشدار داللت دارد:بیداری صفات حمیده را از آن خود می

 َمهما أقوُل تیّقظوا و تفّهُموا
   

 َفُهُم علی ُحکم  الطباُع نیاُم  
 

 (43)همان:                                    

 «هرقدر به مردم می گویم بیدار شوید و درک کنید ولی به حکم طبیعتشان در خواب غفلت فرو رفته اند. »)ترجمه(

جزایری معتقد است که تمامی قدرت اجتماع، ناشی از اتحاد ملت است و اصوالً هدف از اجتماع، اتحاد قواست. وی    

دهد که ها را اندرز میکند، وی پیوسته آنی معرفی میرا راهی برای مقاومت در برابر دشمنان داخلی و خارج اتحاد ملی

های شهوانی را کنار نهند و ایشان را به اتحاد ملی، از خواب غفلت برخیزند سبک و روش زندگی طبیعی تؤام با خواسته

لکه چرا که برای رسیدن به پیروزی، سالح و ثروت کافی نیست ب ؛کندتوحید قوا، همبستگی و ترک اختالف تشویق می

 های مهم نیل به چنین آرمانی است. لزوم وحدت از شاخصه

کند و  شاعر در جای دیگر با ارائة تصویر قله و کوه به عنوان مفاهیم عینی، مفهوم انتزاعی پیشرفت و رشد را مطرح می   

رجسته سازد. بنابراین توان دشواری تحقق پیشرفت و نیاز به تالش و کوشش را ببا اشاره به مسیر  پر پیچ و خم کوه، می

 گردد:یابد و فقدان آن مانع جدی در مسیر کمال محسوب میرشد انسان در زیر سایة آزادی تحقق می
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 فیا فکرَة الحرِّ الصدوق  تسنّمي
 

ک  العقد ینحل     ُذراها َفَهل إاّل ب 
 

 (31)همان:                                                                                                            

 «شود.ها گشوده میهایش صعود کن که فقط به واسطة تو گرهای اندیشة آزاد راستین بر فراز قله»)ترجمه( 

و داشتن موقعیت برتر  کوتاهی نکردن در انجام کار یسازمفهومبرای حوزۀ مبدأ  عنوانبه «می ذراهاتسنّ»عبارت    

عالوه بر آن  .شودمقصد انگاشته میاز قله  باال رفتن مبدأ این نگاشت است و عدم کوتاهی در انجام کار. است شدهاستفاده

شود. آدمی هر گام که به باال و در جهت صعود به قله حرکت به سمت باال و صعود، موجب وسعت دید انسان می

اشتیاق رستن  کهییازآنجانماید. و می بخشلذتپیمودن راه برایش  افزاید و سختیدارد، بر وسعت افق دید خود میبرمی

ها برای دستیابی به  از بندها و قیدها، تمنای دیرینة روح مشتاق انسانی است برای پرواز تا اوج و رهایی، نیازمند صعود پله

 اندیشة آزاد راستین است.

کند و به شیوۀ آمرانه آنان را به برافروختن آتش عوت میدر جای دیگر شاعر مردم را به استمرار جنگ و انقالب د    

ملت به بلندای عزت و بزرگی در سایة استقالل و  کهیمادامکند که این آتش جنگ تا می خاطرنشانو  خواندیفرامجنگ 

 آزادی از یوق استعمار نرسند ادامه خواهد داشت و خاموش نخواهد شد:

 أوَقُدوا ناَر وغی لیَس ُتطَفی
 

 یناُل الشعُب عرشًا معّلی أو 
 

 (20)همان:                                     

 «شود را برافروزید تا ملت به اوج و سرفرازی برسد.آتش جنگی که خاموش نمی»)ترجمه(       

 "معلی"مفهوم باالموفقیت با است.  شدهاستفادهپیروزی و موفقیت  یسازمفهومبرای  «ینال الشعب عرشاً معلّی»عبارت   

. مفهوم پیروزی، مکانی شده است که در باال)معلی( ای واال بخشیده استاز این طریق به پیروزی مرتبه ارتباط دارد و شاعر

ابیات زیر  مکانی،، معرف ارزشمند بودن پیروزی است. در راستای همین مفهوم باالی "باال"این استعارۀ  درواقعقرار دارد. 

 این معنا هستند:شواهد دیگری بر 

 وُصّنا کرامَة َشعب العراق
 

َعلیاه حصنًا مصونا   وُکّنا ل 
 

 وخضنا المعامَع وهي الحمامُ 
 

 ُندافُع عن حوزة  المسلمینا 
 

 (16)همان:                                                      

در امواج  ./تعالی آن ملت دژی استوار بودیم شرف و عزت ملت عراق را پاسداری نمودیم و برای بزرگی و»)ترجمه( 

 «نماییم.رویم و از حریم مسلمانان دفاع میپرتالطم آوردگاه مرگ فرو می
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ّ غل  الَیدین  
الُحر   و لم یزر  ب 

 
 إذا َما َقَضی للَعالء الُدُیونا  

 (16)همان:                                 
کند اگر آنان در راه ادای دِین به شرف و بزرگی در را کوچک نمی هاآندر غل و زنجیرشدن دست آزادگان »)ترجمه( 

 «.باشند گرفتارشدهاسارت 

مکانی فوقانی متصور  عنوانبهمعلی، علیا و عالء همان هویت برتر، قدرت و تسلط ملت عراق است. این سه مفهوم     

مقام "شده است و از مصادیق آن است که هر تصوری مثبت در باال قرار دارد. شاعر توانسته است با استفاده از استعارۀ

 ، به این جایگاه برتر تجسم و ارزش معنوی بخشد."معلی، علیا و عالء"و مبدأ جهت باال "مکان مثابهبه

تواند حوزۀ مقصد انتزاعی که شامل عواطف است، باشد. و می یگاه باال قرار داردمؤلفة دیگری است که در جا "شادی"    

 :ندیآیدرماز شدت خوشحالی به پرواز . مانند عبارت: اندشدهانیبهای عینی پرواز گیری از حوزهبه همین دلیل، با بهره

 خطٌب ألّم بموقفي صعُب 
 

 یربو علیه الهُمّ والکرُب  
 

 له العدی فرحا خطٌب یطیُر 
 

 و یغّص في أشجانه الصحُب  
 

 عیُن الخلیل  دماجري له ت
 

 و یذوب منه لوقعه القلُب   
 

 (17)همان:                         

کنند ای که دشمنان از شادی آن پرواز می./ حادثهآن استافزون بر  و اندوهکه غم  واردشدهحادثة سختی بر من »)ترجمه( 

و قلب از نزول آن ذوب گشته  شودیمخوردند./ در این حادثه از چشم دوست خون جاری آن غصه می و دوستان در غم

  «است.

ای که برای دشمنان شود، حادثهای سخت است که غم و درد از آن زاده میجزایری حادثه در چشممصیبت زندان      

گدازد. اما این حزن و درد احساسی وه قلب شاعر را میآورد و این اندشادمانی و برای دوستان درد و رنج به ارمغان می

 و حاصلژرف و دقیق  تیغابهتنگ و مادی نیست که به نومیدی و تمنای مرگ منتهی شود، بلکه احساسی وجودی و 

خطب »شود در عبارتکه مشاهده می گونههمان. انداز استبینی که فریاد اعتراض و تمرد شاعر در آن طنینوضوح و روشن

به مثابة  شادی» در این بیت استعارۀو  است تجسیم شده در جهت باال مفهوم سازی و «شادی پدیدۀ »،«اله العدى فرح طیری

 و احساس شادی حوزه مقصد و پرواز حوزه مبدأ است.  شودمشاهده می ،«پرواز کردن است
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 نتيجه

گیری از مفاهیم عینی حوزه مفهومی انسان با بهرهشناسان لیکاف و جانسون، مفاهیم انتزاعی در طبق نظریات زبان   

های نظران، طرحاست. به عقیده این صاحب فهمقابلشوند و درک مفاهیم انتزاعی بر اساس مفاهیم عینی بندی میسازمان

انتزاعی را یابند و یک پدیده های مفهومی هستند که بر اساس تجربة ما از جهان خارج در زبان نمود میتصویری، ساخت

 کنند.سازی میای محسوس مفهومبر اساس تجربه

گیرد که این های تصویری جهتی و قدرتی برای رساندن مفاهیمی که در ذهن دارد بهره میجزایری از طرحواره   

را به نحوی  یو ذهنها در ترسیم و بازنمود احساسات و تخیالت شاعر نقش اساس دارند و مفاهیم انتزاعی طرحواره

 گذارد.فیزیکی و ملموس به نمایش می

در این مقاله، بیشترین بسامد استفاده از مفاهیم انتزاعی طرحوارۀ  شدهمطرحبا پژوهش دیوان شاعر در مورد موضوعات    

روی دارد که فراوانی بسامد این طرح بیانگر روحیة مشکالت و سدّهای پیش کنار زدن، نشان از هاهیدر حبسقدرتی 

های جهتی بکار رفته در دیوان، برای بیان احساس یا وی است. اغلب اصطالحات استعاره طلبمبارزهو  یهخوایآزاد

ها مثبت همراه هستند که این مثبت بااحساسهای دارای جهت مکانی باال، تجربیات مثبت و منفی شاعر است. استعاره

های جهتی پایین، معانی احساس منفی را القا استعاره کهامیدواری، ترقی و پیشرفت، سازندگی است؛ حال آن ۀدربردارند

 کنند و این موارد منفی دربردارندۀ ضعف، ناامیدی، تخریب و نیستی است. می

دهد که ایستادن در معنای استعاری، عملی پسندیده و نشستن عملی بررسی کانون استعاری )قوم( و )قعد( نشان می   

عزم  و عمل، مفاهیم انجام دادن، تسلط، ثباتشاعر  کند.و تالش نکردن صحبت میمذموم و نهی شده است و از مبارزه 

استعاره شادی به کند. می یسازمفهوماهیم ضعف را با گروه کلماتی که مربوط به نشستن است فم و نو اراده را با ایستاد

)شادی پرواز کردن است( نمود  رتصوبهکند که فاصله داشتن از زمین است( اشاره می یو شادنگاشت )شادی باال است 

 است. داکردهیپ

 نوشتيپ

دهد با استفاده از دانشی که درباره مقصد داریم، ای از تناظرها هستند. این تناظرها به ما امکان مینگاشت مجموعه -1

از  ها بخش ثابتی از نظام مفهومی هستند و عناصریدرباره مبدأ بیندیشیم و سخن بگوییم. به عبارت دیگر نگاشت

(در استعاره مفهومی، نگاشت همان جامع 14: 1388شوند.)هوشنگی، حوزه مبدأ بر عناصر حوزه مقصد نگاشته می

 یا وجه شبه در استعاره سنتی است.
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