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 ليةفص، هباللغة العربية وآداجملة اجلمعية اإليرانية 
 ش/. هـ 1401شتاء، 65الـالعدد ، حمكمة ةيعلم

 51-73صص؛ م 2022

و چندوجهی در پوسترهای عربی بصری های بررسی استعاره

 ویلاربعین حسینی بر اساس رویکرد شناختی فورس
 نوع مقاله: پژوهشی       

 نژاد.علی مصطفی3. علی صیادانی، 2، *باوانی زاده اسماعیل .حسن1
نی، لوم انساعات و ، دانشکده ادبیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،.استادیار گروه زبان و ادبیات عربی1

 ایران، تبریز

 ،ینلوم انساو ع تایدانشکده ادب جان،یآذربا یمدن دیدانشگاه شه ،. دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی2

 زیتبر ران،یا

 و اتیدبادانشکده  ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.دانشجوی دکترای گروه زبان و ادبیات عربی 3

 زیتبر ران،یا ،یعلوم انسان

 28/03/1401: پذیرشتاریخ                  03/08/1400 :دریافتتاریخ 

 چکیده
کرد و  یجادا استعاره مورد در زیادی توسط لیکاف و جانسون، تحقیقات شناختی استعارۀ نظریۀ توسعۀ

روش  مطالعه در یک شد. این چندوجهی دنبال و بصری استعارۀ مورد در پژوهش با ویلتوسط فورس

باهت شویل برای تحلیل پوسترهای عربی اربعین، بیان فورس رزیابی تناسب شیوۀاتحلیلی به  -فیتوصی

 از رکیبیت طریق از ارزشی و فرهنگی مفاهیم انتقال های چندوجهی، در جهتمبدا و مقصد در استعاره

- منظور با بررسی سیبدین .است اربعین برای شناختی انگیزۀ ایجاد که هدفش پردازدمی متن و تصویر

حاظ ل س بهپوستر حاوی مفاهیم استعاری، انتخاب و سپها، سهپوستر با محتوای اربعین در خبرگزاری

پژوهش های تهتطابق مفهوم استعاری در سطح کالم و تصویر، به بررسی پوسترها پرداخته شده است. یاف

های وارهطرح ودهد پوسترهای تبلیغاتی اربعین، دارای ساز و کارهای شناختی استعاره، مجاز نشان می

ر ند. دتصویری هستند؛ همگی هم اجزای تصویری و هم زبانی دارند که در ارتباط و مکمل یکدیگر

ات بر اطالع الوهدارد. ع که کارکردی صرفا تثبیتی داشته باشد، کارکردی تقویتیپوسترها، متن بیش از آن

کمک  صاویرتهمراه بافت فرهنگی به تثبیت عوامل در زبانی، اطالعاتی دیگر از جنس همان تصاویر به

 کنند. می

 .ویلچندوجهی، پوسترهای اربعین، فورس صویری، استعارۀت -استعاره، استعارۀ کالمی :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  h.esmailzade@gmail.com                                                     نویسنده مسئول*        
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 . مقدمه 1
 رتصوی با سرگرمی، هایشکل اغلبهمانند  نیز دانش بریم،می سر به آن در که جهانى در

 خوانیم،می یا شنویممی که چیزی با قیاس در بینیم،آن می در چهآن که جهانی شود؛می برساخته

 در همیم نقش های بصریاستعاره. : مقدمه(1393)رز،  نیست تراهمیتنباشد، کم تربااهمیت اگر

 بینایی زا را استفاده بیشترین کنیم،می زندگی آن در که جهانی درک ضمن. دارند ما زندگی

 هنگامی است و بیشتر بسیار کلمات، قدرت با مقایسه در بصری قدرت دلیل،همین به. کنیممی

 توجه با تواندمی ،بصری هایاستعاره تفسیر .دارد موثرتری نتیجۀ شود،می ادغام استعاره با که

 ،بصری هایاستعاره تفسیر و درک روند در. باشد متفاوت مخاطب، نیز تفکر و محتوا به

 . برسند هنقط یک به واحد، کانال یک کردندنبال با بینندگان همۀ که داشت انتظار تواننمی

 به پیام نتقالا و انتزاعی مفاهیم به بخشیدنتحقق برای پوستر طراحی در همچنین هااستعاره    

 عنوانن نیز بهپوسترهای عربی اربعی .گیرندمی قرار استفاده مورد تر،فهم قابل و موثرثر روشی

 نمادین هایسیستم اربعین، واقعۀ منحصر به فرد زبان و چندحالته شناختینشانه منبع یک

صویری و ت بصری تجربۀ و کنندمی ادغام را غیره و هارنگ تصاویر، کلمات، مانند مختلفی

 در اویرتص اربعین، پوسترهای بهبا توجه . آورندمی ارمغان به مخاطبان برای را تریمحکم

 .ستنده سودمند گفتگوها و کلمات به نسبت عمیق، موضوعی مفاهیم انتقال و استعاره ساخت

ثر اگیری از نوشتار برای خلق چگونگی بهرهاهمیت و دادن برای نشانحاضر  پژوهش    

ابق تر و تطمحتوای غنیروی اربعین به جهت پوسترهای پیادههایی از تجسمی، به معرفی نمونه

ی، صورت تصویرهای نوشتاری بهپرداخته است. نشانه مفهوم استعاری در سطح کالم و تصویر

-این شود.دوم واقع می ۀدر شاخ پوسترهای اربعیناست که  ود نمادین و یا تلفیقی از هر

 ،دوجهیو چن بصریمفهومی،  استعارۀپژوهش در نظر دارد با تجزیه و تحلیل مباحث تئوریک 

 قرار مطمح نظر تحلیلیروش توصیفی و را به هایی از پوسترهای عربی اربعیننمونهخوانش 

 ستعارۀاتعاریف لیکاف و جانسون از  و نظریات اساس بر تحقیق این نظری مبانی عمدۀ .دهد

 است. و چندوجهیبصری های ویل از استعارهفورس چارلز مفهومی و 

 :که به این سواالت استپاسخ  صدد این پژوهش در

 شوند؟می ظاهر عربی اربعین پوسترهای در چگونه و چندوجهی بصری هایاستعاره -
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 اط وارتب در هم با چندوجهی استعارۀ صورت پوسترها به در متن موجود و تصویر چگونه -

 هستند؟ تعامل

 کنند؟یم ایفا پوسترها پیام انتقال در کاربردشناختی چه نقش بصری- کالمی هایاستعاره -

 پژوهشۀ . پیشین2
 بصری رۀستعار نوع کالمی متمرکز شده و ااستعاره مفهومی، بیشتر ب مطالعه و پژوهش در حوزۀ

وی ربر  شده های انجامو یا جندوجهی از اقبال کمتری برخوردار بوده است. از جمله پژوهش

( در کتاب 2002) یعبداهلل الحراصتوان به این موارد اشاره کرد: مفهومی و تصویری می استعارۀ

که به  یذهن دۀیپد کیان عنوبه یمفهوم ۀبه موضوع استعار «ۀیستعارات المفهوماإل یدراسات ف»

 صوصدرخ یلیپرداخته و مطالعات تحل دهد،یامکان تعامل با امور مجرد را م یتفکر بشر

ائه ار را یدر فرهنگ عرب یو اخالق یاسیس ،ینید ،یفلسف میمفاه دهینقش استعاره در شکل

ری، استعاره تصوی» ( در مقالۀ1391السادات افضل طوسی و محبوبه طاهری )عفت. دهدیم

ان ه عنوبهای موجود در چند تصویر تبلیغاتی را استعاره« تجلی خالقیت در تبلیغات تجاری

صویری، ره تکارگیری استعااند که بهخالقیت در ارتباطات بررسی کرده و به این نتیجه رسیده

ای با قاله( در م1393شیرین پورابراهیم )روشی برای خالقیت در عرصه تبلیغات تجاری است. 

ررسی ، به ب«ند پوستر مناسبتی زبان فارسیتصویری در چ -های کالمیبررسی استعاره»عنوان 

ن اهرشدظ ۀو نحوهای مختلف چاپ شده، پرداخته ها در چندپوستر که به مناسبتاین استعاره

ررسی کرده ب فارسی زبان پوسترهای در و تعامل متن و تصویر را تصویری- کالمی هایاستعاره

( 1396، )«بصری و کالمی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری درک استعارۀ»مقالۀ  .است

ن ودکابصری و کالمی در ک کارگر و همکاران و با هدف مقایسۀ درک استعارۀ توسط فاطمه

گیری در یاد نیناتوا کودکان مبتال بهکند شده که مشخص میدارا و فاقد ناتوانی یادگیری انجام 

 اثر ناشی از تواندمی این امر و کنندمی کودکان عادی عمل مشابه تقریًبا بصری ۀدرک استعار

 هایرائها در محتوا تحلیل و های چندوجهی و تجزیه. اما بررسی استعارهبرتری تصویر باشد

ضوعی مطالعه در پی آن است، موروی عظیم اربعین، که اینپوسترهای عربی پیاده تصویری

 است که تاکنون به آن پرداخته نشده است. 
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 . مبانی نظری3

 مفهومی، استعاره در تصویر  . استعارۀ1. 3
اندیشد و می استعاری صورتبه است. انسان استعاره بالغت، علم اصلی مباحث از یکی

هم  شوند؛ طوری نامحسوس که چندان جلب توجهوفور یافت میها در زندگی ما بهاستعاره

 ستعارها یزدهند. جرجانی نکنند و بخش اعظمی از ارتباط گفتاری و کالمی ما را نشان مینمی

 زیچی نقیاس هما و است قیاس خود نویسد: استعارهمی چنین و داندمفهومی می عنصری را

مورد  که است هااندیشه دریافت این و کندمی درک آن را ما، هایاندیشه و هادل که است

 .(23: 1374)جرجانی، « هاسامعه و هاگوش نه شودمی واقع پرسش و بازخواست

ره ه استعااری کشکل دیگری بگوییم. کآن را بهای را ترجمه کنیم و یا توانیم استعارهما نمی   

سوی به زبان ،«مجاز بیان»انگیز واژگان زبان خارجی است: با این همان کار شگفت کند،می

به  مولیتواند چیزی بگوید که در زبان معرود، میای تابیدگی )دگرگونی شکل( پیش میگونه

ار ما را آشک هایی از تجربۀتر بگوییم استعاره، جنبه. اما روشن(54: 1382)ریکور، آید گفته در نمی

ب ان مناسه بیتوانند به بیان درآیند، چرا ککند که خواست به بیان درآمدن دارند، ولی نمیمی

ز شیوه اهایی شود. کارکرد استعاره این است که به زبان جنبهها در زبان هرروزه یافت نمیآن

ها، هاستعارن بیها نسبت یابیم. زبامان در جهان را بازگرداند، تا با باشندهزندگی ما و اقامت

س پماند. دهد تا فراتر از خود رود، خاموش میای که بدان امکان میبدون این نیروی یکه

ای تجربه نندۀکه همچون پندار نظریۀ بیان زینت کالم باشد، آشکارکاستعاره، بارها دور از آن

 (.55: همان)کمیاب است 

توسط لیکاف و « کنیمزندگی میها هایی که با آناستعاره»با انتشار کتاب  1980در سال     

 از بسیاری در آن اساسی نقش و آن سازوکار استعاره، اندازچشم در بزرگ جانسون، انقالبی

در زندگی  استعاره، ادعا کردند جانسون و . لیکاف(11: 2002، احلراصی)ما اتفاق افتاد  زندگی امور

ساری است. نظام مفهومی معمول تنها در زبان، که در اندیشه و عمل ما جاری و روزمره و نه

 (13: 1397رز)کنیم، ماهیتی اساسا استعاری دارد اندیشیم و عمل میما، که در چارچوب آن می

آنها یادآور شدند نظام مفهومی ما چیزی نیست که به طور معمول، از آن آگاهی داشته باشیم. 

به شکل خودکار بر اساس  دهیم، کمابیشهای جزئی که هرروز انجام میدر بسیاری از فعالیت
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ها استعاره منحصر به زبان، یعنی واژه .(14: همان)کنیم اندیشیم و عمل میالگوهای مشخصی می

 (.17: همان) رایندهای فکری آدمی، استعاری استای از فنیست. برعکس، بخش عمده

ا ماست و  های تصوری و هم تعبیرهای زبانیاستعاره به عنوان یک پدیده، هم شامل ترسیم   

نقش  ر. تصوی(17: 2014)لیکاف، باید در بررسی استعاره این دو وجه را متمایز لحاظ کنیم 

« شودمی ساختهای تصویری بازگونهاندیشه به»انکارناپذیری در دریافت انسان دارد. به عبارتی 

کر فرا به  از تصاویر )ثابت یا متحرک( ما ای. تماشای هر تصویر یا مجموعه(25: 1397)احمدی، 

اش رچشمهسجا که فکر لزوما به معنای تاویل تصویر یا تصاویر نیست، اما از آنبرد. اینفرو می

به . (24: همان)آید شمار میهای معنایی آن بهای از افق داللتوجود مادی تصاویر است، لحظه

)حبیبی و ترین وظیفۀ تصویر، انتقال اطالعات است شود مهمهمین جهت است که گفته می

 است، آنان نوشتاری حافظۀ از ترقوی افراد، حافظۀ تصویری که جاآن از. (7: 1399همکاران، 

 (.78: 1379 ،)محمدیانمانند می باقی ذهن در بیشتر شوند،می تصاویر کسب قالب در که اطالعاتی

ی قیآنها را حقا تلقی کنیم.« نظربی»کنیم، مایلیم آنها را هایی را تماشا میهنگامی که عکس    

نداریم. های مستقیم بپعریان، تصاویری مستقیم از واقعیت، جایگزین اشیای واقعی، و بازتاب

در  ترین تصاویر نیزحتی ساده .(53: 1398)برت، نظر وجود ندارد اما چیزی به عنوان چشم بی

ن گیرند. خواندهایی متفاوت، مورد تاویل و تفسیر قرار میهای گوناگون به شیوهفرهنگ

گزیند. تصویر، میخواهد ببیند، برچه را که میتصویر، پدیداری اندیشگرانه است. چشم، آن

شود ه میای ذهنی یا اندیشگون دانستگونهای فیزیکی خوانده شود، بهکه به شیوهپیش از آن
 (.20: 1397مدی، )اح
لیو ویری پائول و است شده« نمایش جامعۀ»است جهان بدل به  ( مدعى1983دبور ) گى    

 که اندکرده خلق را« ماشین بصری»های تصویرساز جدید، کند تکنولوژی( استدالل می1994)

 محوربینایی ه،مدرنیتۀشده استدالل گونه. بدین(29 به نقل از رز، ص)ایم افتاده گیر آن، در ما همۀ

ت اس اهمیت همان داراى بصرى امر نیز مدرنیتهپست براى شوداستدالل می است. همچنین

 .    (29: همان)

 ویل، چندوجهی و رویکرد فورسبصری ستعارۀ. ا2. 3
 حال در بصری استعارۀ کهحالی در. است استعاره زیاد بسیار استفاده محل بصری، ارتباطات

 مطبوعاتی و تبلیغاتی طراحی در را تشخیص بیشترین اما رفته، کار به علوم آموزش در حاضر
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 حوزۀ .است چیزی دربارۀ خوانندگان متقاعدکردن به طراحان، توجه بیشترین کهجایی دارد،

. بود شده متمرکز کالمی روی بر طوالنی فقط مدت برای استعاره، به مطالعۀ مربوط تحقیقاتی

 چارلز توسط که تصویری -کالمی و تصویری گفتمان در استعاره تحلیل و از آن جهت تجزیه

 اشکال سایر در مفهومی مکانیسم بیشتر توجه به است، منجر شده ساخته و معرفی ویلفورس

 .شد غیرزبانی

ری یا تصوی ای از متونابزاری سودمند برای کمک به بسط نظریه ،تصویری ۀاستعار طالعۀم    

ی هاوهارتباط است. دنیای جدید به شدت در حال استفاده از شیتصویر و کالم و چگونگی 

ر مر، داهای مربوط به چگونگی این تصویری برای افاده اطالعات است. در حالی که نظریه

 کارهبالغی های بتر از تحلیل شیوهتصویری، نمایی کلی مراحل ابتدایی است. الگوی استعارۀ

ت از یک . برای فهمی درس(331: 1387ویل، )فورسدهد رفته در متون کالم و تصویر ارائه می

ن، یگر سخمتنی را اغلب باید بر نمود موثر دانست. به دهای برونتصویری، سرنخ استعارۀ

افت بعنا( و متنها نیازمند فهم بافت تصویری )تحدید و تثبیت تصویری نه استعارۀ تفسیر یک

ی، ملی، ملکار رفته در تصویر )دانش عدانش بههای مختلف کالمی، بلکه نیازمند فهم گونه

به آن  د بحثشناختی( و فهم قراردادهای موجود پیرامون ژانری که نمود مورفرهنگی و زیبایی

 (.106: همان)تعلق دارد، نیز هست 

 شناختی زبانشناسی چارچوب در تبلیغات در را متن و تصویر تعامل ویلفورس منظراین از    

 به گهگاهی و بصری همیشه که است ایاستعاره ،بصری استعارۀ وی نظر از. کندمی بررسی

های ویل با پرداختن به مطالعات استعارهفورس .شودمی رمزگذاری اضافی، کالمی صورت

عنوان مبنای در مورد استعاره که به 1بلکتعاملی مکس تصویری پیش از خود، از قبیل نظریۀ

گری و نظریات آفرینش دربارۀ 2تصویری است، تا دیدگاه هاسمان در شرح استعارۀوی 

ها، معیارهایی را برای بسط و بیان نقاط قوت و ضعف آن 1، ویتاک5، دوران4، جانز3کندی

 الگوی بهتر به شکل زیر فرموله کرده است:

                                                                                                                   

 
1. Max black 

2. Housman 

3. Kennedy 

4. Johns 

5. Durand 
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از ی اردادکه یک نمود تصویری را استعاری بخوانیم، باید خوانش حقیقی یا قر. برای این1

ه به د، که نشته باشرا در بر دا قاعدگینمود تصویری یا پتانسیل معنایی را از بین نبرد و یا بی

 ه را بهینندبعنوان یک اشتباه، که به عنوان یک انحراف از معیار درک شود. چون فرم اولیه، 

ای از هنظری کند، رهیافتی که در پی یافتعنوان یک استعاره وادار نمیدرک نمود تصویری به

ا ردادی وجه بر نمودی تمرکز خواهد کرد که خوانش قرارتصویری است، به بهترین استعارۀ

 قاعده و دور از هنجار بداند.بی

بیش ومام و کعاستعاره، هم در وجه  حقیقت آغاز شده که کلمۀها از این. بسیاری از آشفتگی2

 لکۀبته ممیان دیگر مجازها )ال رتر به معنای مجازی دبه معنای مجازی و هم در وجه خاص

وجه  ا درتصویری باید مشخص کند که استعاره ر جازها( است. هر الگویی از استعارۀدیگر م

 ه نوعیهای تصویری این مجازهای کالمی را باید بدهد... در نتیجه معادلخاص پوشش می

مه از ر ترجتمایزشان دشان را رعایت کرده باشند و هم ارائه کرد که هم حدس خاستگاه زبانی

ونه ا و چگپسند ارائه کنیم که چرای محکمهکالم به تصویر را حفظ کنند و اگر نشد، ادله

از کالمی معادلش متفاوت است. پس بد نیست که مج مجازهای تصویری، از شبکۀچارچوب 

 های تصویری متمرکز کنیم.را در وجه خاص بر استعاره

ه از دو ستعارنکته را خاطرنشان سازد که اری باید وجود اینتصوی . هر برداشتی از استعارۀ3

 به،شبهمیا  اصطالح متمایز برخوردار است؛ یکی موضوع اولیه یا مشبه و دیگری موضوع ثانویه

 ا تطبیقال یکه معموال قابل جایگزینی با هم نیز نیستند. این فقط به این شرط است که انتق

د ن بایوع اولیه باشد، نه برعکس. این برداشت همچنیها از موضوع ثانویه به موضویژگی

یین یه تعهایی، هویت موضوع اولیه و ثانومشخص و خاطرنشان سازد که بر اساس چه مکانیسم

 شوند.می

انویه و وضوع ثمها به نام موضوع اولیه و گذاری آن. برای شناسایی دواصطالح استعاره و نام4

ز این ارخی بسطوح مختلفی از بافتار را در نظر بگیریم.  همچنین برای تفسیر استعاره، باید

 اند.متنیمتنی و برخی برونسطوح بافتاری، درون

 فعال کارکرد با را مفاهیم و افکار توانندمی پوستری، آثار در رفته کاربه هایاستعاره    

-استعاره متنی، هنر در .کنند منتقل ترکننده متقاعد و موثرتر روشی به ما، شناختی فرآیندهای

                                                                                                                   

 
6. Whittocie 



  1401شتاء ، 65 الـالعدد                                          حمكمة ةيعلم جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا، فصلية

 

58 

 این و کرده بیان را عاطفی و فکری اطالعات تا دهدمی را امکان این هنرمندان به تصویری های

  .کنند متصل سازیهنری فنی هایجنبه به را هاایده

مسه الیی و گونه است: تصویری یا بصری، شنیداری یا صوتی، بویایی، چشااما وجه بر پنج   

مسه ه و التصویری، نوشتاری، گفتاری، اشاره، صدا، موسیقی، بو، مز هایکه به صورت نشانه

نها مقصد آ وشود که مبدا هایی اطالق میوجهی به استعارههای تکقابل تقسیم است. استعاره

 هایارهکه در استعبصری، حال آن در یک وجه ارائه شود، مثل استعارۀمنحصرا یا عمدتا 

-فورس)شوند ا عمدتا در وجوه متفاوت نمایش داده میچندوجهی این دوحوزه، منحصرا ی

 (.8: 2006ویل،
 دارد، ازنی هاحالت همۀ مشترک مشارکت به اوقات گاهی چندحالته، استعارۀ نمایش و توصیف

 رۀاستعا باشد، هرچه. است چندحالت یا دو ترکیب فقط دیگر هایزمان در که حالی در

 و جزیهت طریق از تنها و شودمی متوسل حواس به انسان، ذهن جای به مستقیماً چندحالته

 این، بر وهعال .کرد عقالنی یا عاطفی گیرینتیجه ادراک، هایکانال از توانمی مغز، تحلیل

-استعاره ککم طریق از است، دشوار واقعی زندگی در آنها درک که افکاری یا انتزاعی مفاهیم

 آیند.می در مشخص حقایقی صورت به و شده بیرونی چندمنظوره، های

ل ویل معتقد است تشریح و توصیف مجازهای تصویری نیازمند آن است که عوامفورس  

دهند، ی. تصاویر به ندرت عاری از هر عامل کالمی رخ م1پیچیده زیر را نیز لحاظ کند: 

را  ازهای گوناگون. مرز بین مج2بنابراین معموال روابط کالم/ تصویر را نیز باید در نظر داشت. 

جازها یگر متوان همیشه بااطمینان و یقین ترسیم کرد. لذا بعضی مجازها ممکن است بر دنمی

یب با انند در ترکتودهند: مجازهای گوناگون می. مجازها لزوما به تنهایی رخ نمی3سایه اندازد. 

 (.330: 1387ویل، )فورسدیگر مجازها، تجلی یابند 

 

 اربعینپوسترهای عربی  موردیۀ . مطالع4
هم اجزای تصویری و  دهند،مطالعه را شکل می پوسترهای تبلیغاتی اربعین که کانون توجه این

تصویری بدون تصویر، امری است دشوار. از  صحبت دربارۀ استعارۀ»اجزای زبانی دارند.  هم

ندرت از ماهیت تصویری خالصی برخوردارند. اگر چه روند تبلیغات دیگر سو تبلیغات، به
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حتی فقط  -دهند، ولی حداقلی از متنر، تغییری واضح را از کالمی به تصویری نشان میمعاص

 (.123 همان:)« معموال حاضر است -نام

اشد، سانه بشناکه مردمنیاز برای تفسیر و تحلیل عوامل تصویری، بیش از آن دانش مورد    

ق، حقای دانش مرتبط با تمامی این زمینۀفرهنگی است. تمام ارجاعات صریح و ضمنی به پس

ای بشری هشمولنی از حقایق، جهاخواند. بسیارشناسانه فرا میرا از نوع انسان دانش بافتاری

 س فرهنگشوند. رفتار بر اساهای خاصی محدود میفرهنگنیستند، بلکه به فرهنگ یا خرده

هنگی فت فراشتن دانشی از باشود و بنابراین ارجاع به چنین اطالعاتی، مستلزم دتعیین می

 (. 138 همان:)است 

 ن به ازایمت ینشده و ا متن همراهتصویر با یکهای مورد مطالعه، یکدر هرکدام از پوستر     

ستر جا تنش میان تصویر پوخوش تغییر شده است. در اینهایی دستهر تصویر، در بخش

ا راندازه متن نتوان گفت تصویر به همامیای است که گونهبه، «رحلةاحلب»( و متن 1) شمارۀ

 باشد که ایندهتواند کمکی به خواننده/ بینکه متن میتقویت کرده که متن تصویر را. در حالی

 ا تثبیترویر جهت، تصتردید دارد مردم و عابران در حال انجام چه کاری هستند؛ و لذا از این

ا بال سفر ظاهر متفاوت و سنین مختلف در حها و کند؛ همزمان تصویر مردمی که با پوششمی

صمیم ت« ستعشق سفر ا» دارد بر اساس استعارۀپای پیاده هستند، خواننده/ بیننده را وا می

ه صرفا کز آناخاطر داشته باشیم در بسیاری از پوسترها، متن بیش  بگیرد. بنابراین باید به

بیت ی به تثزبان باید گفت که تنها اطالعاتکارکردی تثبیتی داشته باشد، کارکردی تقویتی دارد. 

مان هنقش توسط اطالعاتی دیگر که از جنس کنند، اغلب اینعوامل در تصاویر کمک نمی

 ارۀستر شمعنوان مثال در پوشوند. بهتصاویرند، یعنی توسط دیگر عوامل تصویری ایفاء می

ر عشق فر و سفبر درک ما از س ها،های آن(، همراهی مجموعه تصاویر افراد و اشیاء و حالت1)

و  بینیمیختلف ممطرق  گذارد. بسته به بافت تصویری که داریم، سفر، افراد و اشیا را بهاثر می

 دهیم، روشن کنیم. توانیم با تشریحی که ارائه میرا میاین دیدن 

 ید توجه. بادر تحلیل پوسترهای اربعین، بافت فرهنگی نیز اهمیت و ارتباط بیشتری دارد    

انشی دلیل گیرند. تحداشته باشیم که بسیاری از پوسترها تا چه حد در بافت فرهنگی جای می

ه رهنگی کف ارۀتواند چیزهای زیادی را دربکه برای تفسیر استعاره در یک پوستر الزم است، می

 پوستر در آن، جای گرفته برای ما آشکار کند.آن
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ود. از اصطالحات به صورت متنی نشان داده و ترسیم می ش تصویری، یکی -کالمی در استعارۀ   
اگر  -شود. حذف بافت تصویریدر حالی که اصطالح دیگر به صورت تصویری باز نموده می

ذف ناسایی دو اصطالح استعاری نخواهد داشت. حدف متن نیز به حتاثیری بر ش -موجود باشد
 .(257: 1387ویل، )فورسرفتن استعاره منجر خواهد شد یکی از اصطالحات و لذا از بین

 است. این ای است مفهومی، که شدیدا مبتنی بر شناختاستعاره« عشق سفر است» استعارۀ    
ت تجربیا است، که ریشه در« اهداف مقصد هستند»های نخستینی نظیر استعاره شامل استعاره

هست.  هنگ نیزمبتنی بر شناخت، بلکه مبتنی بر فرتنها استعاره نهجهانی بشر دارد. اما این
. کندمی یز تغییرکند، استعاره و عبارات زبانی آن نها تغییر میهای فرهنگطور که ویژگیهمان

یل د تبدآمیزند و به یک ترکیب مفهومی واحدر آن امر شناختی و فرهنگ با یکدیگر در می
ه که اندازماننامیم، دقیقا به ههای مفهومی میچه را که استعارهحالت آنشوند. در اینمی

 (. 204و  203: 1394)کوچسس، فرهنگی هستند، شناختی نیز هستند 
فر، به مفهومی س می عشق تنها به صورت کالمی و حوزۀمفهو (، حوزۀ1در پوستر شمارۀ )   

 داده شده نمایش )سفر عشق( «رحلة احلب»صورت کالمی و تصویری با کمک عبارت 
فر سسفر، مبدا و عشق، مقصد است. حوزۀ  مفهومی می، حوزۀکال -است. در استعارۀ تصویری
 مفهومی عشق، انتزاعی و ذهنی است. ملموس و عینی؛ ولی حوزۀ

 

 

 حلةاحلبر -(1) پوستر شمارۀ
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 که ونهگهمان. دارند را خود خاص تاثیرگذاری و معنایی هایارزش هارنگ از بسیاری    

 تحرک به را وا یا و دهند آرامش او به توانندمی و دارند تاثیر انسان بر سرد و گرم هایرنگ

تواند نمی زنی قرمز رنگ و ندارند شادمانی و شادی از اینشانه نیز تیره هایرنگ وادارند،

 هر یا هانگر از معنایی درک و و آگاهانه صحیح استفادۀ لیکن باشد، داشته آوراندوه تاثیری

 عناصر یگرد با معنا و محتوا میان هماهنگی یک شودموجب می دیگری، مادّی تاثیرگذار عنصرِ

« رحلة احلب»ه استعاره در تصویر با رنگ سرخی کاین .کندمی ماندگار را آن که آورد وجودبه

 آن الوه برعپوستر، رنگ قرمز رنگ عشق و دلدادگی است. شود. در ایننوشته شده، تقویت می

با رنگ  رنگ خون و نوع عشقی )شهادت( است که تصویر در پی آن است. این مفهوم استعاره،

 زمینۀ نبی چشمگیر )سرد و گرم(رنگی شود. تضادها )سبز علوی( بیشتر تقویت میسبز پرچم

 .کندیم ایجاد مخاطب برای را مکملی بصری تأثیر ،( و سبزاست قرمز خون نماد که)قرمز 

عنای مد. زیرا توان ژست اشیا نامید، قائل شچه میباید اهمیتی ویژه برای آنجا در این    

 س، اینرو که عکاآید )خواه از آنبرداری شده پدید میضمنی، همواره از دل اشیای عکس

و رز اینواه اخشکل مصنوعی مقابل لنز دوربین خود چیدمان دهد، مجال را داشته که اشیا را به

همیت ست(. اامیان انبوهی عکس، تصویر فالن یا بهمان شیء را انتخاب کرده آرا، از که صفحه

هستند  ل معناکنندگان مقبوها، القاکنندگان متداول مفاهیم و تداعیاشیا در این است که آن

ه اشیا کان گفت توتر میشکلی مبهمکند( و یا به)برای مثال، کتابخانه، روشنفکر را تداعی می

 (.20: 1397)بارت، آیند ما به شمار میننمادهایی راست

ده است. ن داده شنشا با توجه به تعداد زائرین با استفاده از عکاسی از نمای دور، انبوه زائرین    

ای هقومیت وزمان با پای پیاده، حضور زن و مرد و پیر و جوان میلیون همسفر در یک 20رفتن 

دت وق و ششأن و مقام و منزلت معش دهندۀشانتا غروب؛ ن رفتنمختلف در تصویر، پیاده راه

 مه با همه ،ها و از رنگ و نژاداز منیت ،از تعلقات بار و رهاسبکعالقه و ارادت مسافران است. 

  .ها یکی است، راه یکی، معشوق یکی، عشق یکیدل؛ از هر زبان و ملت

 /مقصد سمت به سفر است قرار که هاییچهره مسیری بیناز سویی، از فاصله کم و هم    

 که دانست واقعیت این از تصویری نمایشی عنوان به توانداشته باشند، می را مختلف هایمکان

 از حاکی است ممکن سازیمفهوم نزدیکی و یگانگی و نه بیگانگی عشاق وجود دارد. این
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 ممکن افراد بین نسبی فاصله و مجزا مسیرهای زیرا باشد، جمعیک در بیگانگی و تنهایی مفهوم

 تر باشد.بزرگ جامعه از بخشی به شدنتبدیل برای ناکام یک تالش نشانگر است

ه جای سافر بمشود؛ که چندین نفر پوستر، مجاز مفهومی جزء به کل نیز مشاهده میدر این    

می یام کالپ توان همزمان به واسطۀمجاز مفهومی را میشود. اینمیلیون مسافر دیده می 20

 ن نمونۀشوند، درک کرد. ایمیلیون و تصویر چند نفری که دیده می20موجود، یعنی عبارت 

ده ستفااتصویری موجود در پوستر، یکی  کنش استعاره و مجاز است. طرحوارۀ خوبی از برهم

و  های مسیر را به جان خریدناز غروب است برای نمایش میزان عشق و عالقه و سختی

ر و ط به سفمذهبی و فرهنگی مربو دیگری الهام از استعارۀو « عشق سفر است» عارۀتقویت است

-قویت میکه اجرای این پیام )عشق سفر است( را ت« کردن استدیدار، زیارت»مالقات یعنی 

-رچمپن و کند. بقیه متن تصویری، یعنی غروب و مسافران از همه رنگ و قومیت و پیر و جوا

 تر، عشق بنامیم.صورت دقیقشده را بهویژگی منتقلکند ها به ما کمک می

مام ایشان اس شیعیان به موالدادن عشق و ارادت، عاطفه و احسپیام پوستر همانا نشان    

 تنها ویرِه تصاجتماع و سفر عاشقانه که از را ع( و تشویق و ترغیب برای حضور در این)حسین

-این پیام حضور وجه زبانی و کالمی، فورسویل،با توجه به الگوی  هم قابلیت انتقال دارد.

 و مجاز «عشق سفر است» طور کلی نقش کاربردشناختی استعارۀکند. بهرسانی را تکمیل می

ترغیب  مام واعشق و عالقه به  ارائه پیام چندبعدی در جهت ارائۀ توانجزء به جای کل را می

 بیننده به حضور در این سفر دانست.

در کنار  عکسها در یک عکس واحد، طبعا چندینهنشان -وانش همانندانه اشیابا توجه به خ    

ر سطح دصورت، دال معنای ضمنی دیگر عکس بسازند. پس در این مجموعۀ توانند یکهم می

 باید در راشود، بلکه آنها( یافت نمیعکسیک از اجزای مجموعه )یعنی هر یک از تکهیچ

«( اینجیرهفراز»گویند، در سطح شناسان می)یا چنان که زبانتوالی و پیوستگی کل مجموعه 

 (.23: همان)جستجو کرد 
ن تصویر، یابد. به محض دیدعشق سفر است، ادامه میبصری (، استعاره 2) در پوستر شمارۀ    

شویم: قلب در جایی قرار گرفته که معموال انتظارش را نداریم. پا می متوجه نکته عجیبی دربارۀ
یابیم که قلب صرفا یک قلب نیست، بلکه بر مفهوم رد پا نیز اشاره دارد. به دیگر سخن، درمی

بیننده دعوت شده به فهم و درک این پدیده که قلب در جای عادی و با معنای حقیقی نیست؛ 
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جا که فهم و بلکه در چارچوب و محل پدیده متفاوت دیگر یعنی رد پا قرار گرفته است. از آن
 رد توان رابطۀدهد، میاستعاره را تشکیل می چارچوب دیگر، ماهیت و جوهرۀ زی دردرک چی

قلب یعنی عشق و  شکلکپا/ قلب را استعاره در نظر گرفت. لذا با توجه به مفهوم و مدلول 
«. مسافر )حسین )ع(( عاشق است»صورت کالمی کرد: توان به ایناستعاره را میدوستی، این

کند. بافت کالمی به کمک بافت تصویری، استعاره را کشف میمطابق نظر فورسویل، بنابراین 
« عاشق»و موضوع ثانویه، « مسافران»پوستر موضوع اولیه، در اینبا توجه به الگوی فورسویل، 

که هاست. اینانتقال ویژگی ها بررسی شود، مسئلۀاستعارهای که باید با ارجاع به ایناست. نکته
موضوع اولیه )رد پا( منتقل  موضوع ثانویه )قلب و عشق( به حوزۀ هایی از حوزۀیچه ویژگ

توان گفت پاها بعد از سفر طوالنی و برهنه و پیاده و زخمی، انتظار سرخ شدن، اند. میشده
که رد پاها به شکل قلب، یعنی نماد عشق و شیدایی طلبد؛ حال آنشدن را میتاول و یا خونی

المللی نوعی عالمت بیندانند و بههمگان قلب را نمادی برای عشق و دوستی میاند. درآمده
جهت هم، اختالف شود. لذا از اینفرهنگ خاصی نمیعشق است و مربوط به فرهنگ یا خرده

 برداشتی از این استعاره در نظر مخاطبان و بینندگان مختلف نخواهد بود.

 

 
 خطوات عاشقة -(2) پوستر شمارۀ
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پاهای بصری  به همراه استعارۀ« ربعنی احلسینیشقة فی األخطوات عا»مفهومی کالمی ۀ استعار    

-ترکیبشود.  ، ایجاد می«مسافران و زائران، عاشق هستند» کند و استعارۀعاشق، جلب توجه می

زائرین و قلب سرخ باشد و همین  اطب روی پای برهنۀدر مرکز باعث شده تمرکز مخ بندی

قلب با  شکلکدهد تصمیمی که مسافر گرفته، از روی قلب هست و عقالنی نیست. نشان می

عشق و دوستی و به اصطالح امروزی  دهندۀرنگ قرمز در مرکز، رنگ خون و عشق و نشان

ز صمیم قلب دارد، امعنی که زائر عاشق، هر قدمی که در راه معشوق بر میالیک است. به این

اش غرق در خون باشند. زیرا که سالکان راه طریقت و معرفت، راهی بوده؛ هرچند پاهای برهنه

ها غمی ندارد: ها و فراز و نشیبکنند و همراه و همسفر عشق، از سختیپر رنج و بال را طی می

 (.258:  1388)حافظ، روندگان طریقت، ره بال سپرند/ رفیق عشق، چه غم دارد از فراز و نشیب 

عنوان قسمتی از جسم شود. آوردن پا بهپوستر نیز، مجاز مفهومی جزء به کل مشاهده میدر این

مسافر عاشق، به کمک تصویر، نمونه دیگری از بر هم کنش استعاره و مجاز است. همچنین 

ن، به کمک بافت تصویری و قلب سرخ به جای شدت عشق و عالقه و نماد آ شکلکآوردن 

 

 
 كفاخلع نعلی -(3) پوستر شمارۀ
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ها )سبز علوی( مانند پوستر اول، مفهوم استعاره، با رنگ سبز پرچمه .ی دیگر استانمونهکالمی، 

و زرد و  سبز زمینه بین چشمگیر رنگی شود. تضادبیشتر تقویت می «ربعنی احلسیيناأل»و هایالیت 

بندی در جمع .کندمی ایجاد مخاطب برای را مکملی بصری تأثیر ،است قرمز خون نماد قرمز که

مسافران حسین، عاشق »کلی  استعارۀمطابق الگوی فورسویل که قبال اشاره شد، توان گفت می

جزئی از جسم انسان  به عنوان« پاها»، به کمک بافت تصویری و کالمی و استفاده از مجاز «هستند

 به عنوان نشان و مکان عشق و دوستی نشان داده شده است.« قلب سرخ»و 

 کلی ستعارۀادهندۀ ادامه پوسترهای قبلی و در یک مجموعه، نشان ( نیز در3) پوستر شمارۀ   

ل هر عام با توجه به رویکرد فورسویل، تصاویر به ندرت عاری ازباشد. می« عشق سفر است»

 ارۀاستعذا لاشت. دهند، بنابراین معموال روابط کالم/ تصویر را نیز باید در نظر دکالمی رخ می

 دهندۀ ارادۀشانن(، 12)طه:  ﴾ابلواد املقدس طوی ك إّنكیلنع فاخلع﴿ به کمک متن آیۀبصری 

ی معنای مجازی است. آیه خطاب به موسی )ع( است. در حالی که در پوستر، تصویر پا

 بینیم. روی اربعین را میتعدادی از عاشقان و زائران امام حسین )ع( در پیاده

ه این ب ،)ع( نشان بندگی حق و تواضع است. داستان خلع نعلین حضرت موسی ،پای برهنه  

د بر معبودر برا زیرا پابرهنگی کند تا کفش را بیفکند؛خدا به موسی امر می. موضوع اشاره دارد

دند، یا کرمی دلیل امثال بشر حافی پابرهنه سیربه همین. با تواضع و حسن ادب سازگارتر است

د صیب برن ،زمین های موسی برسد و او از برکت آنبه قدم ،رافت آن وادیاز آن روست که ش

اولیا در  و ویژه انبیامردم به. بودن است پابرهنه ،یکی از آداب زیارت  (.14: 1390)موحدی، 

برهنه هرکس پا»)ع( آمده است:  در حدیثی از امام محمدباقر. برهنه بودندپای ،های مقدسمکان

 .(4/40: 1375کلینی، )«بخشدخشوع به مسجد درآید، خداوند گناهان او را میو با فروتنی و 

-ی و بیخشکسال سان مبتالیان بهطلبد. گویی مسافران بهنوعی پابرهنه رفتن میحج فقرا هم به

 کنند.آبی، طلب آب و باران می

 -تنی و تصویریبا کمک بافت م -پوستر را استعاره در اینمطابق الگوی فورسویل، بنابراین    

و « حسین )ع(، موسی هستند مسافران و زائران عاشق»توانیم کالمی کنیم که ترتیب میبدین

زیرا ما انتظار داریم تصویر همراه آیه، موسی «. کربال، وادی طوی است»که دیگر این استعارۀ

وجود  باشد که مخاطب است، نه مردم عادی. پس انحراف از عرف و کاربرد حقیقی بوده و به

مان از افراد پابرهنه در دارد که ارزیابی اولیهاستعاره اشاره دارد. وجود تثبیت کالمی ما را وا می
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واقعیت توان با توجه به ایناستعاره را میپوستر، همان موسی باشد. ترتیب موضوعات این

ه موسی. استنباط کرد که پوستر مورد نظر، مربوط به مسافران و عاشقان حسین )ع( است و ن

که مسافران را در چارچوب موسی دریابد، نه یعنی بیننده/ خواننده دعوت شده به درک این

بیند و لذا به موسی را در چارچوب مسافران اربعین؛ و کربال را در چارچوب وادی طوی می

های برسد. ویژگی« کربال، وادی مقدس طوی است»و « مسافران اربعین، موسی هستند» استعارۀ

شود. هدف منتقل می« مسافران اربعین»به موضوع اولیه، یعنی « موسی»ع ثانویه، یعنی موضو

ایگاه حضرت موسی )ع( دادن جایگاه زوار امام حسین )ع(، ارتقای آن حتی تا جپوستر، نشان

به  ورزی عاشقان و شیفتگان امام حسین )ع( و ترغیب بیننده/ خوانندهعشق و ارائه شیوۀ

وضوح بر روی اربعین است. هویت مخاطبان و گیرندگان پیام، بهعظیم پیادهشرکت در اجتماع 

 گذارند.تفسیر استعاره اثر می

توجه  زائرین بستۀبه صورت خط افقی روی پاهای برهنه، خشک و پینه بندیترکیبدر     

اه چه رفکر نیست که در راه گذاشته و در اینشده است. این شخص، خالصانه قدم در این

 کند ونه ثابتگتا اینخاشاک و ... متصور باشد. وریزه و خارمصائب و مشکالتی از قبیل سنگ

ه تنها پای جسم را برهننهد. شناسسر از پا نمی معشوق،و برای وصال  چیز بریدههمهدل از 

 ست. ا روان گشته شوقمع، بلکه دل از دنیا بریده و به سوی کرده

 نره عنوانبه یک،طور کلی گرافپوستر و به هنر کهاین به توجه فت باتوان گبندی میدر جمع   

 برخوردار االییب اهمیت از نیز آن انجام در بودنسریع شود،می تعریف بصری نظر از پیام انتقال

 تأثیرگذاری ندرو توانمی گرافیکی، تصاویر در استعاره از استفاده فرض با اساس،این بر. است

     . کرد دنبال گرافیک هنر در تصویری و زبانی خارج ارتباطات صورتبه را آن

 زدایی،آشنایی طریق از بصری، هایاستعاره در آن تبع به و زبانی استعارۀ در حقیقت، در   

. گذاردتاثیر می مخاطب ذهنیت بر خالقیت، و نوآوری که شودمی جدیدی دنیای وارد مخاطب

 ظاهر در ایگرایانهواقع هایجنبه تصاویر، که رودمی انتظار تصاویر، استعاره در کار بردنبه در

 مفاهیم، و هانشانه نمادها، جمله از معنا، عمیق سطوح به اشاره در نهایت، که باشند داشته خود

 پیام بصری انتقال در معانی برانگیختن قدرت. شودمی رمزگشایی آنها طریق از و مخاطبان برای

 قرار خطاب مورد درونی احساس با را مخاطب که است آشنا و تأثیرگذار نیرویی استعاره، در

بررسی بصری های در استعاره .دادیم نشان را یک هر بیان قدرت تحقیق،این در دهد کهمی
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اصطالح استعاره در آن، به  یکی از دوطور که در الگوی فورسویل بیان شد، همانشده، 

بافت تصویری اشاره  داده شده و به هویت دیگر به واسطۀصورت بصری و تصویری نشان 

شده از موضوع های منتقلها در ارزیابی و شناخت ویژگیپوسترشده است. متن کالمی این

 ثانویه به موضوع اولیه جایگاه مهمی دارد.

 گیری. نتیجه5
 جاستنتا چنینو چندوجهی در پوسترهای عربی اربعین، بصری ی هابا تحلیل و بررسی استعاره

 معنایی میقع سطوح و پیچیده مفاهیم به دسترسی چندوجهی، و بصری هایکه استعاره شودمی

 و سازیعالف در متن و تصویر بین تعامل به نگاهی همچنین با. کنندمی آسان مخاطب برای را

 :نتایج زیر به دست آمدبصری،  استعارۀ شناسایی

 توسط شده اریرمزگذ استعارۀ زبانی پشتوانۀ عنوانالف: به :دارد نقش سه تبلیغ، یک . متن1

 عنایشود. ج: ممی ترکیب ،تصویر با بصری استعارۀ ایجاد کند. ب: برایمی تصویر عمل

 استعارهحث، بدر پوسترهای مورد  موضوع، این به توجه با. دهدمی نشان را تصویر ایاستعاره

 . دارد وجود متن با آن رابطۀ اساس بر مختلفی درجات در

 برای ندتوامی متن که شده داده نشاندر این پوسترها  ،متن عملی عملکرد به با توجه. 2

 عملکرد بنابراین باشد، آن هایویژگی از یکی یا فضیلت اخالقی، ایدئولوژی کردنبرجسته

 د.دار اقناعی

-ترغیب ندتوامی استعاری گفتارهای هم و بصری استدالل دلیل به هم بصری، های. استعاره3

 .باشند ترکننده

 .شودمی دیده سفر و مخاطب بین رابطه در و با بستر فرهنگی آن آشنایی در هااستعاره قدرت . 4

 ددار یننده تمایلبخواننده/  گیرند،می قرار استفاده مورد تبلیغات دربصری  هایاستعاره وقتی .5

 چیدهپی هایبخش کشف برای را تریعمیق مفاهیم و کند پیدا بیشتری مثبت هایجلوه که

 .کند درک تبلیغات،

 ایجاد برای وجهیت قابل قدرت دارای بلکه دارند؛ تأثیر اقناع در تنهانه ،بصری هایاستعاره .6

 که هستند یتاثیرگذار موثر برای ابزاریبصری  هایاستعاره هستند؛ طراحان در بیشتر خالقیت

 .یابندمی توسعه بصری و کالمی صورت به
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 رساندن و توجه جلب درجذابیت بیشتری دارند  سنتی تبلیغات به نسبت  خالقانه، . تبلیغات7

 درتق اعتقادات، وها ایدئولوژی به دنتوانمی وند، کارایی بیشتری دارند موثرتر مخاطب، به پیام

 .دیده شدن را بدهند برای الزم

 در کهالیح در شوند،می داده نشان حالتیک در منبع و هدف دو هر ،وجهیتک استعارۀ . در8

های رهدر استعا .شوندمی داده نشان مختلف حالت دو در حداقل هاآن ،چندوجهی استعارۀ

ها، گمی رنهای غیرکالشود. در حالی که در استعارهکالمی، به زبان توجه بیشتری مبذول می

 هندۀدو نشان تصویر و ... همه به نوعی بیانگرزمینه زمینه و پسها، پیشبزرگ و کوچکی شکل

 استعاره هستند.

 و مفهوم معنی وشده، متن و تصویر در پوستر با یکدیگر ارتباط کامل دارند . در موارد بررسی9

 اصلی پوسترها مد نظر قرار گرفته است.

یت تجسم تقودر این پوسترها، برای تکمیل و تاکید همدیگر و بصری های . وجوه استعاره10

 کار برده شده است.و تخیل بصری در خواننده/ بیننده، به

  



 ...     حسن اسماعیل زاده باوانی* های بصری و چند وجهی در پوسترهای عربی اربعین حسینیرسی استعارهبر

69 

 منابع

 . عربی1
 قرآن کریم

و  ء و النشرحافة و األنباعمان: موسسة عمان للص ،ستعارات املفهوميةإلدراسات فی ا(. 2002عبدهللا ) ياحلراص
 عالن.اإل

 ةکندریسإلیة: مکتبة اکندر سطارق النعمان، اإلترمجة: ستعارة، لنظرية املعاصرة لإل(. ا2014لیکوف، جورج )
 . فارسی2

 ، چاپ هفدهم، تهران: نشر مرکز.های تصویری تا متناز نشانه(، 1397احمدی، بابک )

ر تبلیغات تصویری، تجلی خالقیت د استعارۀ»(. 1391السادات و طاهری، محبوبه )طوسی، عفتافضل

 .107 -121ده، صص  شمارۀ، هنرهای تجسمی و کاربردی نشریۀ، «تجاری

 ، تهران: نشر مرکز.1397فرد، راز گلستانی ، ترجمۀپیام عکس(، 1397بارت، روالن )

یرعباسی، اسماعیل عباسی و کاوه م ، ترجمۀدرآمدی بر درک تصویرنقد عکس، (. 1398بَرِت، تری )

 ، تهران: نشر مرکز.27چ

ند پوستر مناسبتی زبان تصویری در چ -کالمیهای بررسی استعاره(. »1393پورابراهیم، شیرین )

 .19-35دوم، صص  ، سال ششم، شمارۀشناسیهای زبانپژوهش نشریۀ، «فارسی

 ، تهران: گنجینه.8، چدیوان حافظ شیرازی(. 1388الدین محمد )حافظ، شمس

انتشارات  سهموس تهران: چهارم، چاپ تجلیل، جلیل ، ترجمۀاسرارالبالغه (.1373جرجانی، عبدالقاهر )

 تهران. دانشگاه چاپ و

 ۀکودکان هاین در تعامل کودک با داستانو مت ریارتباط تصو»ش(. 1399اصغر و همکاران )حبیبی، علی

 .24-1. صص 41. شمارۀ12. دورۀلسان مبین«. نودلمن یپر یۀمحمد العبد براساس نظر

هرمى، ج اکبرزاده الدینسیدجمال، ترجمۀ شناسی تحلیل تصویرروش و روش(. 1393رز، ژیلیان )

 ارتباطات. و هنر فرهنگ، تهران: پژوهشگاه

 ، تهران: نشر مرکز. 3بابک احمدی، چ ، ترجمۀزندگی در دنیای متن(. 1382ریکور، پل )

 ۀتهران: ادار ، ترجمۀ لیلی کافی،های تصویری در آگهی بازرگانیاستعاره(. 1387ویل، چارلز )فورس

 کل پژوهش و آموزش سیما.



  1401شتاء ، 65 الـالعدد                                          حمكمة ةيعلم جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا، فصلية

 

70 

 ستعارۀادرک » (.1396کارگر، فاطمه و قمرانی، امیر و یارمحمدیان، احمد و هادی طحان، محسن )

هم، ال هفد، سکودکان استثنایی فصلنامۀ،  «بصری و کالمی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری

 .29 -40، صص 3 شمارۀ

 یعصر.، تهران: ول2جواد مصطفوی، چ ، ترجمۀیالکاف (.1375جعفر محمدبن یعقوب )کلینی، ابی

 نیکتا انتظام، تهران: سیاهرود. ، ترجمۀدر فرهنگ استعارۀ(. 1394کوچسس، زولتان )

هاجر  ترجمۀ، کنیمهایی که با آنها زندگی میاستعاره(. 1397لیکاف، جرج و جانسون، مارک )

 ، تهران: نشر علم.2چآقاابراهیمی، 

 روفیه.، تهران: حتبلیغات مدیریت(. 1379محمود ) محمدیان،

، اختیشن ادبیات عرفانی و اسطورۀ، «خلع نعلین در تفسیر عارفان»(. 1390موحدی، محمدرضا، )

 .209-181، صص 23، ش7س

 . انگلیسی3
 
Forceville, C.J. (2006). Non-verbal and multimodal metaphor in a cognitivist 

framework: Agendas for research, Cognitive Linguistics: Current Applications and 

Future Perspectives, 379–402. Berlin and New York: Mouton de Gruyter. 

Resources 
 

1. Arabic 

 

The Holy Quran 

Al Harasi Abdullah (2002). Studies in Conceptual Metaphors, Oman: Oman Institute 

of Journalism, News, Publishing and Advertising. 

Lykoff, George (2014). The Modern Theory of Metaphor, Translation: Tariq Al-

Nu'man, Alexandria: School of Alexandria. 

 

2. Persian 

Ahmadi, Babak (2017), from visual signs to text, 17th edition, Tehran: Naşr Markaz. 

Afzal-Tusi, Efto al-Sadat and Taheri, Mahbooba (2011). "Visual metaphor, 

manifestation of creativity in commercial advertising", Journal of visual and applied 

arts, number ten, pp. 107-121. 

Barrett, Rolan (2017), The Message of the Photo, translator:  Raz Golestani-Fard, 

Tehran: Naşr Markaz. 

Barrett, Terry (2018). Photo criticism, an introduction to understanding the image, 

translator: Esmail Abbasi and Kaveh Mirabbasi, Ch 27, Tehran: Naşr Markaz. 

Poorebrahim, Shirin (2013). "Examination of Verbal-Visual Metaphors in Some 

Occasional Persian Posters", Journal of Linguistic Research, 6th Year, 2nd Issue, pp. 

19-35. 



 ...     حسن اسماعیل زاده باوانی* های بصری و چند وجهی در پوسترهای عربی اربعین حسینیرسی استعارهبر

71 

Hafez, Shamsuddin Mohammad (1388). Divan Hafez Shirazi, Ch8, Tehran: 

Ganjineh. 

Jurjani, Abdul Qahir (1373). Asrar al-Balagha, translator: Jalil Tajilil, 4th edition, 

Tehran: University of Tehran Publishing and Printing Institute. 

Habibi, Ali Asghar and colleagues (2019). "The relationship between image and text 

in the child's interaction with Muhammad Al-Abd's children's stories based on Perry 

Nodelman theory ". Lesan Mobin. Course 12. Number 41. pp. 1-24. 

Rose, Jillian (2013). The method and methodology of image analysis, translator: 

Seyyed Jamaluddin Akbarzadeh Jahormi, Tehran: Research Institute of Culture, Art 

and Communication. 

Ricoeur, Paul (1382). Life in the world of text, translator: Babak Ahmadi, Vol. 3, 

Tehran: Naşr Markaz. 

Forceville, Charles (1387). Visual metaphors in commercial advertising, translator: 

Lili Kafi, Tehran: General Directorate of Research and Education of Sima. 

Kargar, Fatemeh and Qumrani, Amir and Yarmohamedian, Ahmed and Hadi Tahan, 

Mohsen (2016). "Comprehension of visual and verbal metaphor in children with and 

without learning disabilities", Exceptional Children Quarterly, 17th year, No. 3, pp. 

29-40. 

Koleini, Abi-Jaafar Mohammad bin Yaqub (1375). Al-Kafi, translator: Javad 

Mostafavi, Ch. 2, Tehran: Waliasr. 

Kochses, Zoltan (2014). Metaphor in culture, translator: Nikta Entezam, Tehran: 

Siahroud. 

Likoff, George and Johnson, Mark (2017). Metaphors with which we live, 

translator: Hajar Agha Ebrahimi, Ch. 2, Tehran: Nashre Elam. 

Mohammadian, Mahmoud (1379). Advertising Management, Tehran: Harufiyeh. 

Movahedi, Mohammad Reza, (2010). "Removal of shoes in the interpretation of 

mystics", mystical literature and cognitive myth, Q7, No. 23, pp. 181-209. 

 

3. English 

Forceville, C.J. (2006). Non-verbal and multimodal metaphor in a cognitivist 

framework: Agendas for research, Cognitive Linguistics: Current Applications and 

Future Perspectives, 379-402. Berlin and New York: Mouton de Gruyter. 

 

 

 

 

 

 



  1401شتاء ، 65 الـالعدد                                          حمكمة ةيعلم جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا، فصلية

 

72 

 

 يين العربيةساحل بعنيستعارات البصرية ومتعددة األوجه يف ملصقات األر دراسة اإل
 بناًء على هنج فورسفيل املعريفي 

  أصيلة نوع املقالة:
1.حسن امساعيل زاده ابوانی1  نژاد.علی مصطفی3علی صيادانی، .2، 

 ن، تربیز.إیراأبذربیجان،  هید مدينعة الشأستاذ مساعد، قسم  اللغة العربیة وآداهبا ، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جام .1
 یز.إیران، ترب بیجان، دين أبذر ملشهید اأستاذ مشارک، قسم اللغةالعربیة وآداهبا، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة . 2
 .تربیز، انإیر  أبذربیجان، شهید مدينمعة الللغة العربیة وآداهبا، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جاطالب الدكتوراه، قسم ا .3

 ص امللخي 
بعت من قبل و ات ستعارةإلول احون إىل الكثري من األحباث ستعارة املعرفیة من قبل الیكوف وجونسأدى تطویر نظریة اإل

ة لیلي، مدى مالءمصفي التحالو  األوجه. تقّیم هذه الدراسة يف املنهج ستعارة البصریة ومتعددةفورسفیل ابلبحث عن اإل
جل دة األوجه، من أرات متعدستعاإربة عن تشابه املبدأ واملقصد يف طریقة فورسفیل لتحلیل ملصقات األربعنی العربیة، مع

ض، هلذا الغر  .فز املعريف ألربعنیاالذي یهدف إىل خلق احل نقل املفاهیم الثقافیة والقیمة من خالل مزیج من الصورة والنص
 ستعاریةمفاهیم إ توي علىحتات ر ثالث ملصقمن خالل فحص ثالثنی ملصًقا مبحتوى األربعنی يف وكاالت األنباء، مت اختیا

لنتائج أن تظهر ا .لصورستعاري على مستوى الكلمات والصقات من حیث مطابقة املفهوم اإلومن مث مّتت دراسة امل
یة وانت بصریة ولغو یًعا مكمجیهم ستعاریة وجمازیة وخمططات تصویریة. لدعنی اإلعالنیة هلا آلیات معرفیة إملصقات األرب

 إلضافة إىلاب. ظیفة تقویةستقرار ، لدیها و لصقات النص أكثر من جمرد وظیفة إيف امل .تتواصل وتكمل بعضها البعض
لعوامل قايف يف حتدید اسیاق الثع المن الصور جنًبا إىل جنب م املعلومات اللغویة، تساعد املعلومات األخرى من نفس النوع

 يف الصور.
 

 .، فورسفیلاألربعنی ستعارة متعددة األوجه، ملصقاتصریة، إب -إستعارة، إستعارة لفظیة: الرئيسةالكلمات 
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Abstract 
The development of cognitive metaphor theory by Lykoff and Johnson led to much 

research on metaphor, and was pursued by Forceville with research on visual and 

multidimensional metaphor. This study in a descriptive-analytical framework to 

assess the appropriateness of the Forceville framework for analyzing Arbaeen 

Arabic posters, expressing the similarity of origin and destination in 

Multidimensional metaphors are used to convey cultural and value concepts through 

a combination of image and text, with the ultimate goal of creating a cognitive 

motivation for the Arbaeen. For this purpose, by reviewing about 30 posters in news 

agencies with Arbaeen content, three posters containing metaphorical concepts were 

selected and then the posters were examined in terms of matching the metaphorical 

concept at the level of words and images. Findings show that Arbaeen advertising 

posters have metaphorical and pictorial schemas; they all have both visual and 

linguistic components that communicate and complement each other. In posters, the 

text has a reinforcing function rather than a purely stabilizing function. In addition to 

linguistic information, other information of the same type of images along with the 

cultural context helps to establish the factors in the images. 
 

Keywords: Metaphor, Verbal-Pictorial Metaphor, Multimodal Metaphor, 

Arbaeen Posters, Forceville. 
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