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 چکیده
هتا در ایت  طرحواره شناسی شناختی است..بانزهای تصویری یکی از موضوعات مطرح در طرحواره

متصتور    ختودبرای امور انتزاعتی در ههت هایی رااز امور عینی، ساخ. تجارب خود انسان براساس
ی و تحلیت  آن در متت  روایتی ای  سازوکار ههنتی و شتناختسازد. یمرا ممک   هاآنشود که فهم یم

ستاخت  آن از و نمایش محتوای ههنی و ملموس های فکری نویسندهشود، دستیابی به ویژگیسبب می
 د.ونگی فهم و درک دنیای درونی نویسنده توسط مخاطب، از سوی دیگتر، تستهی  شتوو چگ سویک

از روش  ی جانستون و لیکتاو و بتا استت ادهتاس. با تکیه بر آراء شناخ بر آنپژوهش حاضر  بنابرای 
 یوست  حکایتات»ان رمتهای تصویریِ حتوز  احساستات در حلیلی به بررسی طرحوارهت -توصی ی 

هتایی کته لالتب بپتردازد. بته ایت  صتورت کته طرحواره م.، نویسنده مصریاثر عادل عص« رستاد
داستتان بودنتد، از کت  متت  استتخرا   ... درو عشت گیری م اهیم احساسی چون رغب.، ترس شک 

اره سته نتوط طرحتو فضای مقاله، محدودبودنهای تصویری و گستردگی طرحوارهگردید. با توجه به 
ز رمتان ا اگرچتهدهتد یمگرفت.. نتتایت تحقیت  نشتان ش لرار، حرکتی و مقدار متورد کنکتاحجمی
 هتاآنستاخت  لمتوساس.، امّا بیان احساسات و م شدهی تشکهم  مرتبط بای کوتاه و تقریباً هاداستان

هتای حجمتی نستب. بته همچنی  طرحواره .یکی از اهداو نویسنده و موضوط غالب بر ت کّر اوس.
تری  باال ،رغب. .اندشده یانب "فی"یله حرو وسبهدر بیشتر موارد  بسامد بیشتری دارند که ،دیگر انواط

 کمتری  میزان را به خود اختصاص داده اس.. ،ها و غضببسامد طرحواره

 

احساس، حکایات یوس  تادرس،  حوزه م هومی طرحواره تصویری،شناختی،  شناسییمعن :هاکلیدواژه

 .عادل عصم.
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 . مقدمه1

 بیان مسأله. 1-1
 شتناختی شناستیزبتاناس.؛  شناسیزباناط بی  زبان و هه  یکی از موضوعات مطرح در ارتب

قال اطالعات تأکید دهی، پردازش و انتبرای سامان ایوسیله عنوانبهردی اس. که بر زبان کروی

و ساختار صتوری زبتان  شودمینظر گرفته  در هامقولهنظامی از  ،رد، زبانک. در ای  رویکندمی

، کلتینظتام م هتومی  نمتودی از عنوانبتهه ک؛ بلشودنمیمستق  بررسی  ایپدیده نوانعبهفقط 

لترار  مطالعته متوردپتردازش و تأثیرهتای تجربتی و محیطتی  سازوکارهایبندی، اصول مقوله

 دهنتد  جهتان درونمود هه  و بازتابزبان وسیلة ن ،بنابرای  ؛(Geeraerts,1995:115) گیردمی

شتناختی است. بته  شناستیِمهتم زبتان هایحوزهشناختی که یکی از  سیِشنامعنی انسان اس..

: 1389مهند،  راسخ) پردازدمیبررسی رابطة میان تجربة انسانی، نظام م اهیم و ساختار معنایی زبان 

22). 
 نچته درآبته وستیلة  کندمیرا بررسی  چگونگی درک رویدادها ،شناختی به ادبیات رویکردِ

شناسانِ شناختی در مطالعات ختود نقتش معنی .شودمیاً هه ِ ادبی نامیده ای  رویکرد اصطالح

ص چگونگی اندیشتیدن و یبرای تشخب ی مناسرا ابزاای برای استعاره لائ  شدند و آن رعمده

آیتد و دانند، در رویکرد شناختی، استعاره از کسوت یک ف  کالمی بیرون میرفتارهای زبان می

ا بتگ و عشت  را ارد و توانایی ادراک م اهیم انتزاعی مانند، زمتان، مترگذپا به زبان روزمره می

: 1396پورابراهیم و همکتاران، ) سازدپذیر میو س ر، برای ما امکان تر مکان، عزیم.م اهیم ملموس

50.) 
 2016اس. که در ستال  ز عادل عصم.، نویسنده مصریاثری ا "حکایات یوس  تادرس"

ا سوم یراوی در ای  رمان از نوط دانای ک   شده اس.. "مح وظ جایزه نجیب"م موف  به اخذ 

ی داستتان شخصی. اصتل زندگی  دربار یهای کوتاهمتشک  از داستان رمان ای . شخص اس.

 تتیمی  و رغب پیوسته به بیان احساسات خود خصوصاً راویدر ای  رمان اس.. یوس  تادرس 

 است.. رفتتهفراگاو را  وجتودو  شتودجتر میاس. یا به تترس من که یا توأم با ترس پردازدمی

در . تواند خود را از گرداب ای  احساس نجات دهتدمی نقاشی تنها راهی اس. که به کمک آن

 .اندمت اوت هم باکه  کندمی طراحیاز خود را  تصویر نه و نود ادرست ،رمان پایان
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شناستیِ شتناختی و نهای زباارتباط نظریه تصریح پیوند وبرای  اس. جستار حاضر تالشی

ر های شناختی در زبتانِ ادبیتات، لتادادبیات خصوصاً رمان و تأکید بر اینکه توس  به طرحواره

دهتد و و معانی درون داستتان بته متا باس. بینش و درک نسبتاً جامع و منسجمی از رویدادها 

هتای تصتویری بترای نویستنده چگونته و چقتدر از طرحواره کته شتودمتیمشخص همچنی  

 .کندسازی احساسات خود است اده میبندی و م هوملبلا

 
های حوز  احساسات تا چه میتزان طرحواره -1: اندپاسخگویی به ای  دو سؤالپژوهشگران در پی 

های تصویری حتوز  احساستات طرحواره -2شده اس.؟ در رمان حکایات یوس  تادرس به کارگرفته

 دهند؟ی از سطح فکری نویسنده ارائه میدر ای  رمان چه کارکردی دارند و چه شناخت

 

 پژوهش . پیشینة1-2
های بستتیاری نگاشتتته شتتده استت.. نامتتههتتای تصتتویری مقتتاالت و پایاندر حتتوز  طرحواره

 هتتایطرحواره و م هتتومی هایاستتتعاره» مقالتتة در( 1394) عباستتی و هوال قتتاری ازجملتته

 سترآمد عنوانبته خ اجتهاب  کته اندیافتهدست. نتیجته ایت  بته «خ اجتهاب  شعر در یتصویر

 تصتتویری هتتایطرحواره و م هتتومی هایاستتتعاره آفتترینش نظتتر از انتتدل ، ادبیتتات وصتت 

 شتتاعران تتتری خالق دستتتة در ختتود هنتتری هایچکامتته در لتتدرتی و حرکتتتی حجمتتی،

 ستت ر حتتوز  در تصتتویری هتتایطرحواره» مقالتتة در( 1395) هوال قتتاری و لتتائمی .استت.

 در تصتتویری هتتایطرحواره بتته دستتتیابی پتتی در «لتترآن زبتتان در ویاختتر و دنیتتوی زنتتدگی

 کته است. آن بیتانگر هتاآن تحقیت . انتدبتوده اختروی و دنیتوی زنتدگی حوز  در لرآن زبان

 و نزدیکتتی و خطتتی پتتایی ، و بتتاال مولعیتت. لتتدرتی، حجمتتی، حرکتتتی، هتتایطرحواره

 .استت. رفتتته کاربتته اختتروی و دنیتتوی زنتتدگی حتتوزه در جلتتو و عقتتب مولعیتت. و دوری

 در عتتذاب تصتتویریِ هتتایطرحواره بررستتی» مقالتتة در( 1397) همکتتاران و جزینتتی عابتتدی

 انتتواط از گیتتریبهره بتتا انتتدکرده تتتالش «شتتناختی شناستتیزبان منظتتر از کتتریم لتترآن

 انتزاعتتی، امتتر ایتت  از مخاطتتب بهتتتر درک جهتت. را "عتتذاب" انتزاعتتی م هتتوم هتتا،طرحواره

 وجتود، ایت  بتا .بخشتند معنتایی گستتر  بیرونتی، هایپدیتده بتا یزیکتیف تعام  از است اده با

 هتتایطرحواره بررستتی نیتتز و «تتتادرس یوستت  حکایتتات» رمتتان پیرامتتون ایمقالتته تتتاکنون

 متتتون در تصتتویری هتتایطرحواره بررستتی اگرچتته همچنتتی ،. نشتتد یافتت. آن در تصتتویری
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 تتا امّتا گرفتته صتورت شتعر حتوزه در نیتز نمونته چنتد و دینتی متون حوز  در بیشتر عربی

 رشتتته بتته عربتی هتتایرمان در تصتتویری هتایطرحواره بررستتی حتتوزه در ایمقالته حتتال بته

 اس.. نیامده در تحریر

 

 و روش تحقیقمبانی نظری . 1-3
ل. بتود، ( که از پیروان مکتب روانشناسی گشتام1932) بارتل.م هوم طرحواره را نخستی  بار 

ربتوط بته که چگونه اطالعتات مشک  گرف. پاسخ به ای  سؤال  ةارائ در . ای  م هومبرد کاربه

ود که فهتم و بمعتقد  بارتل. .شوندمیولایع و رویدادها برای کاربردهای بعدی در هه  هخیره 

ههت   موجتود در مترتبطِ بته اطالعتاتِ اشتارهادآوری، عمدتاً در باف. تجربیات پیشی  و بتا ی

، راد یوست ی) دبربرای ساختار ای  تجربیات پیشی  به کار  طرحواره را  . وی واژگیردمیصورت 

 عنوانبتهی و الگویی بترای دانتش انستان عنوانبهای طرحواره ة، نظریم1970 ةدر ده (.44: 1382

مطترح شتد  «افتیب دانش» مثابةنوعی و به صدر تحقیقات هوش م ایرایانه یهابرنامهابزار تهیة 

 .(139: 1393استاکول،) آوردفراهم  هابرنامه  که امکان پردازش زبانی را در ای

 کتتابدر  زمتانهممتیالدی  1987نخستی  بار در ستال « های تصویریرهاطرحو» اصطالح

د. لیکاو مطرح شت اثر جور  "ها، آتش و خطرزن"اثر مارک جانسون و کتاب  "بدن در هه "

شدگیِ اندیشته ای جسمیههیک بخش کلیدی از تعبیر خاستگا»از ای  اصطالح  برداش. هر دو

عمیت ، روانشناستی ژرو و مباحت   ةم  آنکه بته سته محتور فلست ضبود؛ « و مقصود انسان

 در مطالعات شتناختی ختود، (م1987)جانسون  (.Johnson,2005 :15) داشتندزبانشناسی توجه 

هتا، اینکته طرحواره ازجملههای تصویری برشمرده اس. های متعددی را برای طرحوارهویژگی

و  شتوندمیحسی بشر مشت   هایتجربه ازو  شوندمیسازی بدنمند ما زمینه ةدر تجرب اًمستقیم

 ،هتای تصتویریطرحواره کته کتردادعتا  تتوانمی ترتیبای بتهرابطته دارنتد.  هاتجربتهبا ای  

نظتام  هایپایتهو  شتوندمیم هومی و جزء اولی  م اهیمی هستند که در هه  بشتر اتاهر پیش

 .(49: 1395اردبیلی، و روش ) آیندمیشمار  م هومی به

اس تجربیتات روزمتر  انستان در استهایی است. کته بری یکی از طرحوارهطرحواره حجم

های مختل  را به امتور گرفت  برای ارومحیط دارای حجم و نیز مظروو لرارگرفت  در لرار

 رحتواره، للمروهتایشتود. در ایت  نتوط طها حجم لائت  میدهد و برای آنانتزاعی انتقال می
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 تتوی بابتک» و «افتتاده دردستر توی علی»دو جمله  در «خودش حال یا دردسر» مانند انتزاعی

 کستی و هستتند هندسی فضای و انگار حجم که شوندمی داده نشان طوری «بود حال خودش

ایت  شناسی شناختی بر نظران زبانصاحب (.163: 1390)فتتوحی،  لرارگیرد هاآن داخ  تواند بهمی

اثتر کتاربرد آن  گذش. زمان و بر اضافه دارای یک معنای اولیه اس. که باباورند که هر حرو

پذیرند. به اعتقتاد ای را میهای گوناگون، دستخوش گسترش معنایی شده و معانی تازهدر باف.

  هستتند. در شتبکة معنتایی، معنتای اولیتة ای به یکدیگر متصصورت شبکهی بهمعان ای  هاآن

خورنتد گیرد و دیگر معناها در گرداگرد معنای اولیّته بته آن پیونتد میو در کانون لرار میحر
 (.60: 1395)بامشادی و همکاران، 

دارد. بته همتی  ختاطر  ستروکارمّتی اشتیاء های تصویری با انتداز  کای  نوط از طرحواره

تزاعی از واژگانی که یدن م اهیم انشود. در به تصویرکشای نیز گ ته میطرحوار  تصویری شیء

یتره کترد و غ دالل. بر مقدار )میزان( دارند مانند افزود، زیاد کرد، کم کرد، کتاهش داد، اضتافه

در زمان تنهتایی » ةر جملترس د زیادشدنمانند  (26: 1397لاسمی، شاملی و حاجی) شوداست اده می

 «.زیاد شد ترسش

ی در اختیتار انستان لترار اتجربه های متحرک،یدهپدحرک. انسان و مشاهد  حرک. سایر 

ای انتزاعی از ای  حرک.، در ههت  ختود پدیتد آورد و بترای آنچته لتادر بته داده تا طرحواره

برای گترفت  متدرک »ند مان (375: 1379صت وی،) ای را در نظر بگیردیژگیوحرک. نیس.، چنی  

 «.ی خود، یک مسیر طوالنی را پش. سر گذاشتمدکتر

وهم، تت، نگرانتی، عش ، حزن، عزل.، ترس رغب.، ه م هوم احساسیرو، ددر پژوهش پیش

 موجود در رمان مورد بررسی لرار گرفته اس.. تتالش محقت  ایت  آرامش، غضب و هوشیاری

. های بنیادی )حجمی، حرکتی، مقدار(  که در زیرستاخ. ایت  م تاهیم استاس. که طرحواره

ان دستتوری و واژگتانی موجتود در زبتزبان داستان و ابزارهتای  کش  شود. ای  کش  از راه

های زیرستاختی گیرد. در هر مثال با توس  به شواهد زبانی، به هکر طرحوارهروای. صورت می

زبان ها صرفاً برای خوانندگان فارسیخواهیم پرداخ.. مالک تحلی ، زبان عربی اس. و ترجمه

هتای مربتوط بته آن ارهاس.. در زیر هر بخش نیز نموداری که بیتانگر تعتداد و درصتد طرحو

 احساس اس.، طراحی شده اس..

 



 1400بهار  ، 58 شماره فصلنامه عربی، ادبیات و زبان ایرانی انجم  علمی مجلة

136 

 خالصه رمان. 1-4
 صتاًشخ راوی، عنتوان بته تتادرس یوست  کته است. «نگاش.زندگینامه خود» نوعی رمان ای 

 متولد اصخ شرایطی در او اس.؛ داده شرح سالیبزرگ تا تولد زمان از را خود زندگی مراح 

. .است نهتاده وی روان بتر من تی تأثیری امر ای  و بوده مادرش زودرس مرگ شاهد زیرا شده

 در ستؤاالتی گیریشتک  ستبب کته است. نقاشی به تادرس عاللة رمان، ای  بخش تری اصلی

 جهان کاوش هب وی افکار ای  دنبال به. گرددمی... و عش  زندگی، فلس ة خدا، دربار  وی هه 

 یوس  ودخ رمان، ای  اصلی .شخصی. اس. خویش گمشد  وجودیِ م ِ دنبال به و پردازدمی

 هبت رستیدن برای تالش خالل در وی. اس. افکنده سایه رمان جوانب تمام بر که اس. تادرس

 داده لترار الشتعاطتح. را داستتان فرعتی هایشخصی. خود، وجوی م  جستجویِ و آرامش

 همسترش با خود مشکالت مورد در حتی را خویش اسرار تری ککوچ رمان، ای  در وی. اس.

 تتادرس، شخصی زندگی بر عالوه رمان در. کندمی بیان تهانی و سناء با عاشقانه روابط و ژان.

 و ختانوادگی یهادرگیری و مصری هایخانواده لدیمی زندگی نوط مانند اجتماعی موضوعات

 به داستان، در شدهمطرح موضوعات از هرکدام که اس. شده گنجانده ارث به مربوط اختالفات

 .هستند تادرس احساسات کنند بیی ت ایگونه

 

 هسازی احساسات در قالب طرحوارمفهوم -2

 میل() ةرغب. 2-1

بتا  اامّ به معنای می  و خواست  چیزی اس. که در آن نوعی کشش و جذب هس.؛ "ةرغب " ل ظ

ی هتارهعالوه بر طرحواره جذب شاهد طرحوا ،هاارهتوجه به خاللی. نویسنده در تل ی  طرحو

 هستیم:راوی پربسامدتری  احساس  عنوانبه "رغبة"برای  رکتی و مقدارحجمی و ح

 ،ءبته ستناام عاللهترجمه: ) (120: 2015عصم.، )«ابلنور   لئة  ت  رت مُ ه  د ظ  ق  " ف   يت يف "سناء  غب  ا ر  أم  »

 .(آشکار شد سرشار از نور

رای خود پردازد و بء میاحساسات خود در برابر همسرش و سنات اوت تادرس به توصی  

نستب. بته  شتهوت او ؟ زیترااست. گونتهای دارد کته او  یس. که آیا شهوت انتواعاو سؤال ا

میت  و رغبت. یتا  روش  اس.. به سناء امّا گرایشمبدل شده  یتاریک بههمسرش با مرور زمان 

شهوت هرچند هاتاً م هومی یکسان اس.، در مولعی. داستان با توجته بته اینکته در متورد چته 
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بته نتور و میت  بته مثاای دارد. می  به معشتوله بههای سوگیرانهسازیشود، م هومیکسی گ ته م

 شود. تاریکی انگیخته می مثابةهمسر به

عشت  بته او را بته  ترجمته:) (194: همتان) «ف ی للت دمر غب ة  ر   کل  ی ش  ل  وسا ، ع  عکُ ها م  ب  بُ  رُ شعُ أ  »

 .(کنمیاحساس متمایلی ویرانگر  صورتبهای وارونه و گونه

گراید، وی نسب. به زندگی و گمراهی که رابطة تادرس و همسرش به تیرگی می آن از بعد

لط تی مک کند به ختاطرامّا احساس می گردد؛اش برمیخانوادهشود و به سم. خود هوشیار می

د. به نتابودی او تمایت  دار ،عش  ژان. در و از دس. اوس.در پی خالصی  در ح  ژان. وی

ص و تل ی  کرده اس. که تشتخی هم بار اینجا دو طرحوار  جذب و حجمی را چنان نویسنده د

جتذب  ی ، در دستةال با توجه به کشش و مرسد. ای  مثگزینش یکی از آنان سخ. به نظر می

 گیرد.، در دستة حجمی لرار می"فی"و با توجه به حرو

 (58: همان) «یاة للزقاقحدي عن يف إبعا ة  ط  فر  ي مُ یف خائفا ، من رغبة أم  ا  يف ذلك للص  ق  ل  ق   نتُ کُ »
ه ی در کوچت، به خاطر اینکه مادرم شدیداً عالله داش. که مترا از زنتدگترجمه: در آن تابستان)

 .دور کند نگران و مضطرب بودم(

بته د و او را به آشتنایان ختود معرفتی کتر در اسکندریه بود،او مادر تادرس که مواف  تحصی  

ای فاصتله بگیترد. نویستنده بتر از مح  زنتدگی آنتان مند بود کهاللهسبب مشکالت عدیده، ع

 مچون اشتیاءاست اده کرده یعنی برای می  ه "مفرط ة"دادن می  او به دوری تادرس از واژ  نشان

 فیزیکی اندازه لائ  اس..
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 ترس. 2-2
کامت   طوربتهست. کته وجتود او را ا وس  تادرسیغالب بر وجود  احساسات دیگراز  ،ترس

ادن در جه. ملموس نشان د های حجمی، مقدار و حرکتیطرحواره ازنویسنده  .اس. فراگرفته

 ..است اده کرده اس «وحش»و « دهشة»، «رعب»، «خوف»از واژگان  وآن بهره برده 

 .(سازدا میره تو را از ترس ،ترجمه: نقاشی) (18: همان) «وفلل   ن  م   كصُ ل   ُی   سمُ للر  »
نقاشتی را گتاهی  وی .تکیة اصلی رمان حاضتر بتر روی هنتر نقاشتیِ یوست  تتادرس است.

ال در مثت. کترده است. ایجتادارتبتاط  ،و بی  نقاشی و عدم ترس برای خود دانستهبخش رهایی

گریتزی نیست. و همچتون  هکته در آن را شتدهگرفتهدر نظتر  ی)تترس( فضتای "خوو"فوق 

 ا نقاشتی هنتری است. کته ریشته در هات یوست امّ ؛صره کرده اس.محا کامالً حصاری او را

در  و راهی برای خرو  از ای  حصار درونتی است.. سازدیمتادرس دارد و فکر او را مشغول 

ازی یتا برای فضاست " مِ"از حرو  پردازد،به بیان داستان می، زبان تادرساز حقیق. نویسنده 

 کننده بر خود القا کند.را احاطه آن کند، تاشدگی احساس ترس است اده میمکان

 گونتههمان ،جمه: امّا تترستر) (252: همان) «ن  لک  د   کما هو، لیل  يف قليب   ل  ظ  ي   وف  لل   کن  ل  »

 .(شبی تاریک (سانبه) ،که بوده، پیوسته در للبم جای گرفته

است. تتا های هنری نویسندگان و ادیبان بتوده مایهشب و تاریکی آن همواره یکی از دس.

ترستد، ترستی ترس خویش را در لالب ای  کلمه ریخته و به مخاطبی که خود نیز از شتب می

یابد که تاریکی محض بتر آن ستایه چند برابر القا سازند. ای  تاریکی و خوو زمانی شدت می

ر نمونه د برای خواننده ترسیم ساخته اس.. "دلک ن" ص . باعادل عصم. آن را  .انداخته باشد

ا رتتادرس  نویسنده للبِ .کندبودن ترس را در للب خود بیان میس  تادرس همیشگیفوق یو

گویی عضوی از  که داند که ترس آن را تسخیر کرده و چنان بر آن مسلط شدهای میچون خانه

 آن اس..

 ی نخست. ورود بتهترجمته: روزهتا) (61: همان) «لزدلد لل وفة ی  ل  للکُ  م لألول ی يفایلأل يف»

 .(رو به فزونی نهاد مترس دانشکده،

تحصتی  بته  ةکته بترای ادامت تتادرس زمتانی .امری درونی برای یوس  تادرس اس.، ترس

مح  زنتدگی و عتادات و مادر، کوچه  پرمهر برای اولی  بار اس. که از دام  رود واسکندریه می

مثال نویسنده  در ای  شود.گذارد و ترسش بیشتر می، ای  دوری بر او تأثیر میشوددور می پدرش
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وی یک امتر انتزاعتی را  والع دربرای خوو، مقدار لائ  شده و آن را رو به افزایش دانسته اس.. 

 عینی مجسم ساخته اس.. صورتبهبا است اده از ال اظِ بیانگرِ مقدار، برای خواننده 
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 عشق و دوست داشتن() بّحُ.2-3
تترس  منجر بهکه احساس مهم درونی تادرس دانس.  سومی  توانمیا داشت  رو دوس. عش 

  ایتبترای بازتتاب  نویستندهدر وجود تادرس است.،  دیگر چون اندوه و نگرانی احساساتی و

 بهره گرفته اس.. حجمی، مقدار و حرکتی هایاز طرحواره احساس

 ترجمتتته:) (73 :همتتتان) « ه  ر  ک    و  م      ر ف   ب   ا  بع    هم    ين رمس   ت  قر م     ک   ل     ب  ُح    يف ع   تُ ق  د و  ق    ل  »

از مت  دوری  هایبعضت افتتادم.بته دام عشت  او متی تقریبتاًکشتیدم را که متی یهرکستصویر 

  شدند(.و متن ر می جستندیم

ه کتدهتد، او از فشتار احساستی دیگتران اختصتاص می چهتر ای را بته نقاشتی تادرس برهته

ا ختود امّت دارد،برمتیاسترار آنتان  زپترده ا ،یگتویی نقاشت .گویتدمیستخ   ،دنشومتحم  می

. نویستنده ن ترت دارنتداز وی  هتاآنبعضتی از  ینکتها وجتود بتا ؛شتودتادرس شی ته آنان می

، ایت  افتتدیفرومکته در آن  دانتدمتی ینمکتارس را همچتون ددر اینجا ای  عش  یوست  تتا

حتتریم مشخصتتی دارد همچتتون ارفتتی کتته چیتتزی در آن لتترار بگیتترد، در اینجتتا  مکتتان

 .وس  تادرس مظروو آن اس.ی

ر عشتت ، د احستتاس کتتردم کتتهترجمتته: ) (116: همتتان) «ب  يف للُ   ق  ار  غ         أ   رتُ ع  وش   »

 .(امشدهغرق

 رابطته آنتانکه پدرش از  سازدخبر می او را باسناء، سناء  دوستی تادرس و ةبعد از شروط رابط

با گذر  د.شوای  موضوط غمگی  میسناء به خاطر . شان را کمتر کننددیدارهای بایدشده،  مطلع

شدن او  احساسش را با غرق که اس. فراگرفتهیوس  تادرس را زمان عش  سناء تمام وجود 
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انتختاب واژگتان  دهدمیابتکار نویسنده را در جملة فوق نشان  آنچه .در عش  بیان کرده اس.

در « لتاو»و « راء»، « غتی»آمده است.:  "غرق" فکر خود اس. که اوالً در باب ماد برای القای 

، پت  (418: 4،  1979فتارس، )اب  «رستداص  دالل. بر پایان چیزی دارند که به نهای. ختود می

دهتد. ثانیتاً استت اده از استم فاعت  است اده از ای  واژه، نهای. عش  یوس  تادرس را نشان می

ته که یوس  در نظر گرف مقدار مشخص و محدودی از آببیانگر آن اس. که عش  را همچون 

اس.. در حقیق. نویسنده ای  خاصی. را به عش  داده است. کته  فرورفتهتادرس خود در آن 

 رود.انسان در آن فرو می کهطوریبهاس.  رؤی.لاب حجم دارد و 

 (115: 2015عصتتم.، ) «ا يبج  م ن  ب  ُح   مل يک  ن أعم    ه،    ري  ب أوللغ   ينرُ م   د  يُ  اد  ک     ب  للُ ه ال »

 .(تری  عش  م  نبودعمی  کهای رد. عجیب کداش. مرا نابود میترجمه: ای  عش  )

ی و عشت  را دارا ستخ  گ تتهفوق تادرس ابتدا از ضع  انسان در برابتر عشت   ةدر نمون

کند، سپ  به صحب. دربار  خود پرداخته اس.. نویسنده لدرتی دانسته که انسان را ضعی  می

ره است اده کند؛ یعنتی عتالوه بتر که از طرحوا های یوس  تادرس مجبور اس.برای ت هیم گ ته

یزان آن را بیتان کنتد کته کتم است. و م -لدرتیطرحواره یعنی –عش  را ویرانگر بداند  کهای 

 عم  ندارد.
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 )اندوه( حزن. 2-4
که به سبب تترس و ستایر اعمتال در وجتود او  از دیگر احساسات یوس  تادرس اس. حزن

حرکتی استت اده  وهای حجمی، مقدار آن از طرحواره سازیم هومنویسنده برای  .گیردجای می

کتردن بته ای که ای  عمت  متانع فکرگونهبه زدن نیاز داردتنهایی و لدمراوی به گاه کرده اس..

شود و حتی تشخیص احساسات غالتب بتر او در آن لحظته بترای او ستخ. کارهای دیگر می

 شود:می



 سید محمود میرزایی الحسینی "حکایات یوسف تادرس"یری حوزة احساسات در رمان های تصوطرحواره 

141 

 (85: همان) «زن  م حُ أ ح  ر  أعرف أن کان ما يف قليب ف   حاس خفیفا  ال ارع للن  يف ش   رتُ س  »
 دانستم در للبم شتادینمی کهدرحالیبه راه افتادم  ، چس. و چابکالنحاس)ترجمه: در خیابان 

 (.اس. یا اندوه

 ایجتللتب را نویسنده  .که ارو آن احساسات اس. داندمیای وارهمکانرا للب نویسنده 

رفتته کته گحجم در نظر  ،برای ای  دو ح  متقاب  والع درو  داندمیدو احساس شادی و غم 

 .گیرندمیدر للب جای 

 .(وجود دارد عمی  ، حزنیدر چشم ترجمه:) (209: همان) «زنمن للُ  ائر  غ   وع      یهاف یُ للع  »

وجتود  آرامشی خود اس.، برا روحیخرو  از گرداب مشکالت  ةدر آستان که زمانیتادرس 

ول تغییتر و تحتنستب. بته لبت  کند که در هر مرحله میترسیم تصویر از خود  نه و نود خود،

 دانتد؛در چشتمش می فرورفتتهرا  او هس.  فوق حزنی که در چهر ةدر نموننویسنده  یابد.می

ده هدو نویستن والع در. که مظروو آن امر انتزاعی حزن و اندوه اس. اس.ارفی  یعنی چشم

  .اس. که به مخاطب القا کند حزن و اندوه تمام وجود او را احاطه کرده اس. ای 

 بته ختاطر ترجمته:) (091: همتان)«أکث ر م ن ح زين  ف  هللفن ون  ةلی  کُ علی  رکي   زن  ت حُ بد  أ  »

 .(م ، اندوهش را ابراز کردبیشتر از )سناء( ، انصراو از دانشکده هنر

اء ستن ،تترک کتردهدانشتکده هنتر را  ا اختیتار ختودبکه  گویدمیسناء  بهکه تادرس زمانی 

استت اده  "اکثر"ت اوت بی  ناراحتی تادرس و سناء از واژه بیان نویسنده برای  .شودناراح. می

و  طترو ستناء بیشتتر کتهگرفته  نظر در شخصگویی ترازویی برای اندوه ای  دو  ؛کرده اس.

 .اس. ترسنگی 
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 )تنهایی( عزلت. 2-5
هتای ستازی آن از طرحوارهاحساس تنهایی نیز احساس دیگری اس. که نویسنده بترای م هوم

از  بتاریکو  " زل ةعُ  "بهره گرفتته است.؛ وی در چنتد متورد از واژه  حجمی، مقدار و حرکتی

 :است اده کرده اس. "حس للوحدة"

 .(کنداطه می، ما را احپایانلتی بیعزترجمه: ) (65: همان) «ال هنائیة زلة  نا عُ یطُ تُ  »

تختته بتوده پردازد کته در یتک اتتاق یکتادرس به توصی  حال مادرش در بیمارستان می

کسی است.. گوید که به نحوی شکای. از بیجمعی سخ  میاز تنهاییِ دستهاو همچنی  اس.. 

شتدن حاطتهوه بتر اارد. در مثتال فتوق عتالرا احاطه کرده اس. که پایانی نتد هاآنای  تنهایی 

 ناپتذیرپایان حجمی هس. شتاهد طرحتواره مستیر بترای تنهتایی  تنهایی که طرحوار وسیلةبه

 .هستیم

ویری ترجمته: تصت) (86: نهما)« یا يف عزلتكن للد  ن  ف ك، وع  ها ع   ت  و  لليت ک   ورة  م للص  ط  ُي  »

 .(شکنددر هم می ای،ساخته اتییتنهای دنیا خودت و ازکه را 

ا ب ولتی. ائنات باشدککه بیانگر تمایز او با دیگر  بیندنمی رس گاه برای انسان، ت اوتیتاد

ود را خکه نگرش انسانی نسب. به  دهدس. میرود، احساس غرب. به او دمدرسه می هلطار ب

ا برسد، زیرا دهد. اراف. بیان و ابتکار نویسنده در نحو  بیان خیلی بارز به نظر میتغییر می

ان بییری هنر تادرس اس. نگرش انسان نسب. به خود را در لالب تصو ،نقاشی اینکهبه توجه 

ه کم کرده ر امور ترسینویسنده در اینجا تنهایی را مکانی خالی از دیگکشد. کرده که از خود می

 د.پردازانسانی با لوحی در آن ساک  اس. و به ترسیم دیدگاهش دربار  خود و دنیایش می

کته  احساس کردم یِ عزل. راانبوهترجمه: ) (237: همان) « یطُ لليت تُ  زلة للعُ  افة  ث  ک  ب   رتُ ع  ش  »

 .(کرد،مرا احاطه می

ه ت.  در یتک شتب،او کنتد؛ رضا بول ، تادرس را به نقاشی تشوی  می ،در پایان داستان

ستتند. در عی  شباه.، بستیار مت تاوت هو  بودندشبیه  همبهکه بسیار  کندرا ترسیم می تصویر

یابد و آن لحظه را لحظة تجلتی خود را موجودی دیگر می نوعیبهماند و تمام شب را بیدار می

کند. نویسنده در اینجتا هتم بترای شود و او را احاطه میداند. احساس تنهایی بر او چیره میمی

 ""کثاف ةکردن است اده کرده اس. که طرحواره حجمی اس. و هم از ل تظ از فع  احاطه ل.عز
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در  رود. یعنی است اده کرده اس. که در زبان عربی برای فزونی امور عینی و ملموس به کار می

 به آن بخشیده اس.. یشیئویژگی اینجا 

 

5
%56

2
%22

2
%22

    

     

     

 
 

 (نگرانی)ق لَقَ. 2-6
نویستتنده بتترای  کتتهاستت.  احستتاس انستتانی دیگتتری ،احستتاس نگرانتتی و تشتتویش ختتاطر

و  حجمتتی، مقتتدار یتت  احستتاس نیتتز ماننتتد دیگتتر احساستتات از طرحتتوارهترستتیم و ت هتتیم ا

 .برده اس. هبهر حرکتی

ک ل    ف وح م ن  تن ة س ه برلئح ةوإح اق ه ل  ق    یف  د   ن ت   وإه من سرة للفئرلن کامن ا ، لُ ج  و   ل  ظ  »
س در همچنان پنهتان بتود؛ گرچته ایت  تتر هاموش)ترجمه: ترسش از رفتار  (44:همان) «مک ان

 .داد(، خودش را نشان میجاهمهدر  شدهپخشو احساس بوی بد  نگرانی

 پرداختته ختود زنتدگی محت  و کوچته بر حاکم جوّ و شرایط به داستان ابتدای در تادرس

 مرغتابی() بتط مترگ بته را آن دلیت  و کترده صحب. هاموش زیادشدن از ادامه در وی. اس.

 هتاشمو گترفت  برای جوانان شرایطی  چنی در. اس. دانسته مرتبط از زنان کوچهیکی زینات 

 نویستنده. ترستدمی هتاموش از چراکته ؛کنتدمی تترک را خانه وی پدر اامّ کنند،می بندیشرط

 زاعتیم هتوم انت ، "فتی" حترو آوردن بتا وی. است. داده نشان "لل " واژه با را او نگرانیدل

 .شودمی ممجس آن در تادرس پدر که کرده متصور مکانی صورت به را "لل "

ام انتیگرن )تعتار((، بتر ای  مخال . ترجمه:) (60: همان)«قلقيهال للتعارض إلی  ضافأ»

 .(افزود

بتا  یهتایبینتد، ت اوتاز بستگان دور مادرش را می ،که تادرس در اسکندریه رضا بول  زمانی

توانتایی  از نبتو  وناشی را  تادرس افکار او؛ احساس دینی داردو  بول  در نوط نگرش به دنیا

خاطر اس. که مادرش ای   به زیراشود، می تادرسنگرانی دل. غرب. و تنهایی سبب دانداو می
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افزاید. نویسنده بتاز می اشنگرانیبر دلبا بول  نیز تعار( افکار او  سپارد.او را به بستگان می

 .ترازو ترسیم کرده و به آن افزوده اس. ةشیئی در ک همچون را  "لل "

 .(دوچندان کرد را ترجمه: نگرانی مادرم) (66: همان)«يم   أُ  ل   ت ق  م  خ  ض  »

 تتاد ببتر کتار سترِ با خودرا  تادرسخواهد که از پدرش می وی لب  از ازدوا  تادرس، خواهر

 متادرشگیترد. حدودی از خانه فاصله می تا وکردن ندارد ا تادرس تمایلی به کارکار نباشد امّیب

ستیم نگرانتی شود. نویسنده بترای ترنگران او می پیش از بیشدارد،  دوس. ازحدبیشکه او را 

یت  واژه ا اامّتزیاد او را توصی  کنتد،  نگرانی تا است اده کرده اس. "خم.ض"مادرش از واژه 

زنتدگی  . در حقیقت. متا دراست. شتدهبیشتتر  اآلن وکه نگرانی از لب  بتوده  سازدروش  می

 بتاد و انداران هستیم که در حال رشد هستنجو میوه و  همچون گیاهان یروزمره شاهد چیزهای

 .ترسیم کرده اس. هاآنرا مانند  "لل "شوند. نویسنده می تربزرگزمان  گذش.
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 نة )آرامش(یهدوء و سک. 2-7
 هبتای  احستاس را  آن اس.. نویسنده درگروآرامش احساسی اس. که امنی. و سالم. انسان 

 :ترسیم کرده اس. حجمی و حرکتی رهاکمک طرحو

ور وطتهغآرامتش  ی ازترجمته: در حتالت) (233: همان) «نةیحالة من لل  ک کنت مغمورل  يف»

 .(مبود

 ننتدما آیتد، گتاه بته امتور دیگتربیترون می که از گرداب لضایای عاشقانهآن از بعدتادرس 

نویستنده در  .رستدات بته آرامتش میرت کّبا ای   و کندفکر میزندگی و روح در وجود اشیاء 

، توانتد در آن غترق شتوداینجا آرامش را همچون دریایی در نظر گرفتته است. کته انستان می

 .ور شده اس.غوطه آن درتادرس  کهچنانآن

بته  آن از بعتد ،آرامتش شتایدترجمته: ) (199: همان) «كذل بع د  ايتیإلی ح عاد لهلدوءرمبا »

 .(برگردد امیزندگ
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بته ختاطر  یهمیشته تترس و انتدوه ،شتودکه تادرس سرگرم زنتدگی ختود می آن از بعد

 ای و او به جتزرا ضایع کرده ژان.گوید که تو ح  فات  به او می یک روزدارد،  ژان.احساس 

نویسنده ای   که کندتادرس احساس آرامش می ،فات  گ تة ای  از بعد. تو کسی را دوس. ندارد

. بترای . در حقیقتگترددمی بتازترسیم کرده که بته زنتدگی او  یمتحرک ءمش را مانند شیاآر

منظتور نویستنده را القتا  ""حی ايتدر واژه  ""يکند که ضمیر متکلم یمحرکتی ترسیم  "هدوء"

ستبی نیی آرامشتی گتو نقطه شروط و پایان حرک. ای  آرامش زندگی تادرس اس..که کند یم

 . اوت اس.دیگران متکه مخصوص خود اوس. و با آرامش اس. 

علی للعمل  ، ساعد  وح، بعد أن هدأت عاصفة رسم صوريتللر  إلی بت ر         لتیلنة یکولل   »
  ن توه کترد، متآرامشی کته در روح ترجمه: ) (228: همان) «هاه للرسوم لململة لة يفيلفرتلت طو 

یتان ر مهای مدیتدی دام آرام گرف.، به م  کمک کرد تا مدتطوفان نقاشی چهره کهاینپ  از 

 .(کنم کارآور های کسال.نقاشی

بترای ایت  کتار های مختلت  ختود را بته تصتویر بکشتد و .گیرد حالتادرس تصمیم می

بخشتد. میکته در ایت  عمت  او را لتوت است. چیتزی مش اآر اامّ ،دارد خاصی خاطرتشویش

  وارطرحت شود او برای بیان ای متصور میبه سم. روح را حرکتی  ،مشارای ای  آرنویسنده ب

یعنتی روح را  ،دهدکه غای. و نهای. چیزی را نشان میاست اده کرده   "الی"حرکتی از حرو 

 .داندیمنقطه و مسیر نهایی آرامش 
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 وهم. 2-8
 .دستازمی مجستم ،بتدون لصتد ،اندیشه و خیال آدمتی است. کته امتور را بترای انستان ،وهم

 .حجمی هستند ةاز دست اکثراً  های ای  حطرحواره
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 .(کنمزندگی  در توهم تا ،ترجمه: رهایم ک ) (68: همان) «للوهم أعیش يف أ رکی »

 زا یکی به را او مادرش اس.، ناراح. و خسته پدرش با کردنکار از تادرس که زمانی

 که شودمی روبرو دختری با آنجا در وی. کند کار ایمدرسه در تا کندمی معرفی نزدیکانش

 رهایش خواهدمی او از داده و من ی پاسخ او به تادرس اامّ؛ کندمی عالله ابراز او به نسب.

 زندگی مکان صورتبه را وهم نویسنده مثال ای  در. کندمی زندگی وهم در تادرس زیرا؛ سازد

 .ندارد همراه به نیاز و تنهاس. آن در انسان که کرده ترسیم

ختواهم ی بال ترجمه: م  در زندگی متوهمانه) (221: همان) «وهملل  عائش ا  يف یکنت سأبق»

 .(ماند

بته  ،انتددو خود را از مستیر حت  دور می پردازددر خویشت  می ت کّرتادرس زمانی که به 

گرچه ای  ا. زندگی در وهم اس. هاآنکند که یکی از خود را بازگو می حاالترود و می کلیسا

ه بتان حتال را زمانی از گذشته تا زم راستمرا ""س أبقیا فع  امّ ؛.سهای لب  امثال مانند نمونه

. کند، یعنی تادرس از گذشته تاکنون در وهم بتوده است.. بته نحتوی خاللیّتمخاطب القا می

 نمایان شده اس..یوس  تادرس در لالب کند که نویسنده را بازگو می فکریِ
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 )خشم( غضب. 2-9
 شتده یمترست لالب دو طرحواره حجمی و حرکتتی اس. که در م از دیگر احساسات راویخش

 اس..

نگرم، خشتمی می هترجمه: خشمگینان) (195: همان) «ي رتلکم يف لل دلخلمثل لألخب رة  با  وأملح غ»

 .(چون بخار متراکم در درون

د در متورد راه و خواهتمی (و متدیران اداره )از بستگان رضتا بتول  استاد نعیمزمانی که  

در حالتی که اوضاط روحی خوبی ندارد به دیدن استاد  اوزندگی با تادرس صحب. کند، روش 
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خشم را مظروو درونی انسان ترستیم کترده است.، کته  ،نویسنده برای بیان ای  حال.. رودمی

 شود.بخار متراکم می صورتبه

 (207: انهم) «يدلخل لکامن يفللغ ب لعلی  يرمبا کنت أ تظر هال لللقاء حتی يفتح وعی»
نه تته  به روی خشتم ی وجدانم رادیده شاید انتظار چنی  دیداری داشتم تا اینکه ترجمه:)

 در درونم بگشاید(

 نتوعی، بینتدمیرا  )گتروه زنتدگی( مجاع ة ع ن یکتی از مدرستان  ،بالل ،که تادرس زمانی

ا نسب. بته رای  دیدار او  وس..دردآور ا گذشتة یادآور زیرا؛ کندمی پیدا سرخوردگیاحساس 

ا خشم نویسنده در اینجکه در وجودش متراکم شده اس..  کندآگاه می خود و احساس خشمی

از آن آگاه  حالتابهوی ا امّ ؛تادرس جای گرفته اس. وجودکه در فر( کرده ملموس را امری 

. او حرکت اامّت ؛برای ای  آگتاهی وجتود دارد دیدن بالل() بیرونیاگرچه محرکی  نبوده اس..

 ،بته هوشتیاری ،رسد. در حقیق. نویسنده بترای ت هتیم موضتوطجوش به نظر میدحرکتی خو

هوشتیاری  ةاحاط ، نشانگرغضب نسب. بههوشیاری  شدن. گشودهاس. بخشیده ،نوعی حرک.

 .اس.دیگر احساسات  بر
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 هوشیاری() وعی .2-10
طته احساستات انستان احا تمام برهوشیاری  .اری و آگاهی انسان اس.یبه معنای هوش "یوع"

 هنویستندکه در ای  رمتان  اس. آگاه خودشخص هوشیار نسب. به تمام احساسات  یعنیدارد 

 برای ترسیم آن از طرحواره حجمی و حرکتی است اده کرده اس..

 .(نباشم کام  ییارترجمه: حتی اگر در هوش) (145: همان) «يوعیکامل   کن يفأمل حتی لو »
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عنتای مبته  کنتد، متثالًبه اشیاء و دیگتر امتور فکتر می ،چیستی خود در ت کّر بررس عالوه دتا

 یلتگردنتد. در چنتی  حتاهویت. میامتوری بی گرفتته شتود،شیاء ااگر معنا از  اینکهکلمات و 

را بتا  هیآگتا عتدمنویستنده ایت  . آگاه نباشتداگر دوس. دارد که ای  فکر را ادامه بدهد حتی 

 گیرد.مکان در نظر می مانند "يف"است اده از حرو 

ترجمته: ) (203:نهما) «يللوعبزوغ ظل مشکلة لإل  ان منا  يلل ؤلل للصعب للامن أن؟ »

 .(اس. ، مسأله او بودهاهی انسانگس. که از زمان اهور آای  سؤال سختی ا م  کیستم؟

 دختوبتی   است. سپریای  امر،  ظر وی. به نستی خود اس.یچ ةتادرس گاه به دنبال فلس 

ن را مشتک  انستا« مت  کیستتم»ستؤال فلست ی  ی. وباشدمی او درونو موجودی که در  انسان

ر دزمتان بتروز آگتاهی انستان دانستته یعنتی  منوط بهای  مشک  را  شخصی. داستان .داندمی

وجتودی   ِگوید که انسان همیشه در حال. آگاهی نیس. کته بتوانتد متحقیق. به مخاطب می

شتیاری ی خاصتی بترای هوطلوط و تجلّ ،"بزو " ل ظاست اده از  اب نویسندهخویش را بشناسد. 

 ان شتدهکتم ،امر پنهانای  هوشیاری در هات انسان وجود دارد و که به ای  صورت  ،لائ  اس.

ن د آهور خوا درگرو اا آگاهی انسان نسب. به آن رامّ اطالط اس.زیرا که انسان از آن بی ؛اس.

 حرک. اس.. ، مستلزمبه آشکار و نمایان شدن داند. پ  تغییر از پنهانمی
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 نتایج
و مقتدار های حجمتی، حرکتتی اس. که عادل عصم. از طرحواره تحقی  بیانگر آن هایداده

بیتانگر گتاه  ،شتدههای بررسینمونته احساستات اس.. احساسات بهره برده  برای ترسیم حوز

م هومی و ایدئولوژی نویستنده  ت کّر دهند ای  امر نشانکه  هستندآمیختگی چند نوط طرحواره 
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مهارت زبانی نویستنده  ،های تصویریخود غرق اس.. طرحواره  اس. که در شخصی. گمشد

 ،حاضتر ةشتده در مقالتهای بررسیرا برای ابراز احساسات افزایش داده اس.. از بی  طرحواره

نویستنده ؛ بیشتری  بسامد را دارد ،ها به خودمیزان طرحواره %70با اختصاصحواره حجمی طر

سازی احساسات در لالب ای  طرحتواره بهتره گرفتته از چند روش بیانی برای ترسیم و م هوم

از . شتدگی بته احساستات داده است.که خاصی. مکان "فی"است اده از حرو  جمله از. اس.

توان به انتخاب افعالی اشاره کرد کته می "فی"نده در است اده از حرو نویس هایخاللی.دیگر 

که عم  آن در  "غرق شدن"مانند فع   ،روندکار مییک امر ملموس به در زبان روزمره غالباً با

شدگی بته احساستات نیز خاصی. مکان "م "همچنی  است اده از حرو  گیرد.آب صورت می

 اس.. رفته کاربهو افعال آن  "خالص"،"لصتخ"بخشد که اکثراً با مصدر می

است. کته راوی در  شتدههتای ترسیماحساستات مکانشدگی در حقیق. مکانای  نوط ا امّ

 و... وجتود چون للب، یهایهای کمتری احساسات را مظروو ارودر نمونه لرار دارد و هاآن

ا ترس باشد یا منجر بته تترس شده، می  و رغبتی که یا توأم باز بی  احساسات بررسی .بینیممی

شود، احساس غالب بر رمان و شخصی. اول داستان اس.. تجربه بدنی نویستنده بته او ت کّتر 

متا  ،در حوزه طرحواره حجمی در اکثر متوارد وز  امور انتزاعی داده اس.، مثالًیکنواختی در ح

دگی حصتار و شدن هستیم که گویی نویستنده در طتول زنتکردن یا غرقهای احاطهشاهد فع 

یتا در اس. کرده  کردن در احساساتش نیز ن وه پیداخاصی را تجربه کرده که فع  احاطهحریم 

 حوزه طرحواره مقدار، افعال زاد و اضاو برای احساستات کته امتوری انتزاعتی هستتند متورد

است اده لرارگرفته اس.. همچنی  در حوز  طرحواره حرکتی شاهد آمتدن احساستاتی همچتون 

. با توجه به گیرندفرامیشوند و سپ  دوباره او را یم که برای مدتی از راوی دور میترس هست

شده در مقاله از نتوط احساستات من تی هستتند، در حقیقت. نظتام اینکه اکثر احساسات مطرح

گذرانده اس.. در بتاب شده که زندگی را در چارچوبی سخ.  فکری راوی بر ای  اساس ارائه

کر غالب نویسنده تا پایان رمان خواسته یا ناخواسته ختود را در لالتب طرحوار  هر احساس، ف

دهد که دهد که تغییر و تحولی اندک در آن وجود دارد. ای  امر نشان میعبارت زبانی بروز می

وهتم  ،های مختلت فکری نویسنده یکنواخ. اس.. مثالً در ص حات مت اوت و مولعی. سبک

نمتودار هیت  احستاس رغبتة بیشتتری  بستامد را بته ختود  براساسداند. را عرصة زندگی می

. و احستاس غضتب کمتتری  اختصاص داده اس. که بیشتری  نوط آن طرحواره حجمی است
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برگرفته اس.. اگرچه طرحتواره حجمتی بیشتتری  بستامد را دارد امّتا در احستاس میزان را در

بیشتتری  میتزان  "نحتز"مقدار میزان بیشتتری را دارد و همچنتی  احستاس   ، طرحوار"لل "

 طرحواره حرکتی را در بردارد.
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 « حکاايت يوسف اتدرس»فی رواية  ملشاعر التصويريةخمّططات حقل ا
 نوع املقالة: أصيلة

*، سيدحممود مريزايي احلسيين1طيبة فتحي ايرانشاهي  3، شريين بور ابراهيم2
 تانطالبة مرحلة للدکتورله يف ق م لللغة للعربیة و آدلهبا جبامعة لرس.1
 رستانأستاذ مشارک يف ق م لللغة للعربیة و آدلهبا جبامعة ل. 2
 إيرلن طهرلن، ،  ور پیام للل ا یات جبامعة ق م يف أستاذة مشارکة .3
 

 امللّخص
خی  ل هاه لملخططات يت يف.  عرفیةلللغوایت لمل ُعد  لملخط طات للتصويرية أو خط اطات للصورة من لملولضیع لملطروحة يف 

اه لآللی ة هل  ا مکن ة للفه م.تعله  لل يتو ذهن ه  لجمل ردة يفألم ور ل ، ب ن ی    ائل لملوض وعیةجم ال لمل لإل  ان بناء  علی تاربه يف
حملتوی ة للکا ب وعرض لئص للفکريللاهنیة ولملعرفیة وتلیلها يف للنص  لل ردي دور ابرز يف متهید للطري  لتحقی  للصا

 ح   لل ايلبيه دف لی. للاه  و جعله ملموس ا من جه ة وکیفی ة فه م لومه ور للع امل لل دلخلي للکا  ب م ن جه ة أخ ر 
، عص مت ع ادلملص ري لکا  ب لل« حکاایت يوس ف ددرس»رولية  جمال لملشاعر يف إلی درلسة لملخططات لهلیكلیة يف

 ک  و ن  ت لل  يت لس  تخرلا لملخطط  ات   كل  الي؛ للتحلیل   -يوجو    ون وابس  تخدلم لمل  نهف للوص  ف يك  وفبن  اء  عل  ی آرلء ال
ات ل ال    اع لملخطط  ظ ر  و ل ه. لغ ة للرولي ة، م ن لل نص   کم يف كذل  مفاهیم عاطفیة مثل للرغبة ولل وف ولل ب  وم ا إل ی

نت ائف عل ی لل ظه ر  .للکم یةلرکیة و حتولئیة ولدرلسة ثالثة أ ولع من لملخططات لال تلملرئیة ولمل احة للصغرة للمقال، مت  
دلف أه  يع د  م ن   دة لموس ة وجمم أن  للرولية  تکو ن من قصص قصرة وش به مرتلبط ة إال  أن  للتعب ر ع ن لملش اعر وجعله ا

ت   لل يت لأل  ولع لألخ ری لن  بة إل ی فکره. وأي   ا إن  لملخطط ات للیمی ة هل ا  ک رلر أکث ر اب ولملوضوع لل ائد يف للرولئي
ک   رلر لملخطط   ات   للعلی   ا يف لحت   ل  للر ب  ة« للرغب   ة»أن إح   اسو  ة؛لو   ار  « يف»معظ   م لل  االت بولس   طة  للتعب  ر عنه   ا يف

 .هو لألقل  ر بة فیها« للغ ب» إح اسو 
 

 .عادل عصمت ،درسيوسف د ، حکاایتیة، لملخططات لهلیكلیة، لملشاعر لملفهوملللغوایت لملعرفیة:الکلمات الرئيسة
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Abstract 
Image schemas are  among the subjects of investigation in cognitive semantics. The 

analysis of this cognitive device in narrative texts help us discovering the ideas and  

ideologies of the author from its language. Therefore, the present study intends to 

examine the image schemas of the field of emotions in the novel "Tales of Yusuf 

Tadres" by Adel Esmat, the Egyptian author, based on the views proposed by Lakoff 

and Johnson. To do so, the image schemas underlying 10 emotion concepts were 

extracted from the novel of Yousef Tadres Then, they were categorised and analysed 

in three schema s categories of containment, movement and quantity. The results 

showed that although the novel is composed of short but related stories, expressing 

the emotions of the narrator is the common element in all. The narrator tried to make 

the emotions more tangible and concrete and in doing so image schemas are 

beneficial cognitive and linguistic devices. 
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