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مقدمه
بر اساس تعریف لوبنر1از علوم شناختی ،این علوم شاام نواوة کاارکرد ههان ،وگاونگی
دریافت اطالعات از مویط توسط حواس و نووة پردازش آنها ،تشخیص آنوه ادراک شده و
مقایسة آن با دادههای پیشین ههن و طبقهبندی و هخیرة این دادهها در حافظه میشاود( .لاوبنر،
 )171 :2002در واقع هدف علوم شناختی ،تبیاین راب اة میاان شاناخت انساان و پدیادههاای
پیرامونش ،نووة تعام با این پدیدهها و دستیابی به درک بهتر از آنها با اساتااده از رویرارد
«ههن ا تجربه موور» است .این نرته در زبانشناسی بسیار حاای اهمیات اسات .زیارا انساان
غالب تجربیات و اندیشههای خود را از طریق زبان به اشتراک میگااارد .دیادگاه شاناختی در
معناشناسی بیش از دیگر حوزهها کاربرد دارد .زیرا راب ة تجربیات انساان و فرآینادهای ههنای
باادون شااث تا یر بسا ایی در درک معنااا دارد .معناشناساای در واقااع حاوا مجموع اهای از
نظریههاست که فص مشترک همة آنها راب ة ههن و تجربه و دریافت معانی است .نظریاتی از
قبی ا طاار وارههااای تصااویری ،اسااتعاره2و مجاااز 3،مقولااهبناادی4و ماهااومسااازی 5،معناهااای
دایارةالمعاارفی 6،فضااهای ههنای7و مقاوتت شاعاعی8توساط زباانشناساانی مانناد اانساون،
لیراااف 9،تااالمی10،تنگاااکر11،فیلمااور12،سویتساار13،فوکونیااه14و ترناار1م اار شاادهانااد .معناشناساای
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در او با ماهومسازی و ساختار ماهومی سروکار دارد ،یعنی در معناشناسی م العة معنی زبان،
به خودی خود هدف نیست ،بلره هدف ،اساتااده از آن در درک ماهیات نظاام ماهاومی ههان
انسااان اساات( .راساام مهنااد .)38 :1392 ،طاار وارههااای تصااویری از اساساایتاارین مااااهی
معناشناسی است که در سال  1987توسط اانسون م ر شد .بر اساس این طار وارههاا باین
تجربیات روزمرة انسان و دریافتهای ههنی وی راب های برقرار میشود که در دریافت تجربه-
های ادید راهگشا هستند .این پژوهش بر آن است تا در وارووب رویرارد شاناختی و باا در
نظر گرفتن نظریة م ر شده توسط مارک اانسون ،نووة بهکارگیاری ایان طار وارههاا را در
اشعار وحشی بافقی بررسی نماید .وحشی بافقی شاعر براستة قرن ده  ،در اواساط نیماه اول
قرن ده در بافق متولد شد .این شاعر ب رگ روزگار خود را با اندوه و ساختی و تنگدساتی و
تنهایی گاراند و در اشعار زیبا و دلرش او سوز و گداز این سالهاای تنهاایی کاامالش مشاخص
است .وی غ لسرای ب رگی بود و در غ لیات خود از عشاقهاای نافرااام ،زنادگی ساخت و
مصائب و مشرالت خود یاد کرده است .با تواه به این کاه در توقیقاات انادکی خصووااش از
دیدگاه زبانشناختی ،به آ ار این شاعر پرداخته شده است ،پرسشهای توقیق حاضر عبارتند از:
1ا در اشعار وحشی بافقی به وه می ان از طر وارههای تصاویری در انتقاال معناا اساتااده
شده است؟
2ا کدام طر وارهها بیشترین فراوانی و بیشترین سه را در انتقال معنا بر عهده دارند؟
3ا شاعر با کاربرد هر کادام از اناواط طار وارههاای تصاویری (طار وارههاای حرکتای،
طر وارههای حجمی و طر وارههای قدرتی) ،سعی در انتقال وه مااهیمی دارد؟
برای پاسم به هر یث از پرسشهای م ر شده در بات از روش آماری و توویای اساتااده
شده است.

1 - Mark Turner
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پیشینة تحقیق
از زمان م ر شدن نظریة طر وارههای تصویری توسط اانسون ،توقیقات قاب تاواهی
در این زمینه انجام شده است .در ایران نی پژوهشهایی در زمینههای مختلف با استااده از این
رویررد انجام شده است .مومدی آسیابادی و دیگاران ( ،)1391تجاارب عرفاانی را در قالاب
طر وارههای حجمی بررسی کردهاند .نگارندگان این طر وارهها را کاه بار قرارگارفتن شاییی
درون شیئ دیگر دتلت دارد در مااهی عرفانی م العه کردهاند .هادف آنهاا از ایان پاژوهش
بررسی موارد مربوط به آیة نور ،کلمه توحید ،اطوار دل و اقلی هشت کاه در متاون عرفاانی از
امله مثنوی معنوی باه کاار رفتاه اسات ،از لوااب کااربرد طار وارههاای تصاویری از ناوط
طر وارههای حجمی است .بر اساس یافتههای این پژوهش بسیاری از رؤیاها ،الهامها و کشف
و شهودهایی که مبتنی بر ماهوم حج هستند از این رهگار قاب درک هستند.
باقری خلیلی و مورابی کالی ( )1392طر وارههای ورخشی را که یری از زیر شاخههاای
طر وارههای حرکتی است در غ لیات حافظ و سعدی بررسی کردهاند .این مقاله که طار وارة
ورخشی را به عنوان «دور» یا ورخش روزگار که حرکتی دایرهای و ورخشی از مبدأ تا مقصد
و ورخش دوباره روزگار در این اشعار تاسیر میکند ،به یافتههای االبی اشاره مایکناد .درک
سعدی از حرکت زمان خ ی و برداشت حافظ دایرهای است .درک خ ی ناشی از واقاعگرایای
سعدی و درک دایرهای نمایانگر آرمانگرایی حافظ است .بر اساس همین درک ،ساعدی اا و
شخصیتهای تراژیث و حافظ در گروه انسانهای حماسای قارار مایگیارد و ایان کاه شار
کاربرد واژگان از مرک گری ی سعدی و مرک گرایی حافظ حرایت میکند.
االلیان ( )1394در پایاننامه خود به بررسی انواط طار وارههاا باه کاار رفتاه در داساتان
سیاوش شاهنامه کرده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که طر وارهی حجمی با فراوانای
 54درودی ،بیش ترین کاربرد را داشته است .نگارناده بار ایان بااور اسات کاه فردوسای کاه
شاعری حماسهپرداز است با ب رگنمایی و پر نشان دادن مقوتت در ایان داساتان کاه باا ژانار
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حماسی سنخیت دارد ،بیش از همه ههن حج گرای خود را نمایان میکند.
روشن و دیگران ( )1392به بررسی طر وارههای به کار رفته در ضاربالمثا هاای شار
گیالن پرداختهاند .این پژوهش با روشی توویای ا استقرایی به این نتیجه رسیده است که انواط
کلی طر وارههای مشخص شده توسط ایوان و گرین در این نمونهها یافت میشاود .بااتترین
درود فراوانی مربوط به طر واره مهارشدگی است که معادل طار واره حجمای م ار شاده
توسط اانسون است.
روش انجام پژوهش
دادههای این پژوهش برگرفته از رباعیات وحشی بافقی اسات .تعاداد  66ربااعی از دیاوان
وی انتخاب شده است .رباعی به معنای «وهارتایی» بر گرفته از «اربعه» وهارمین عدد در زباان
عربی است .رباعی شعری است وهار مصراعی که بر وزن «ت حول و ت قاوة ات باال» ساروده
میشود .سه مصراط اول رباعی تقریباش مقدمهای برای منظور شااعر هساتند و حارف اوالی در
مصراط وهارم گاته میشود .در مجموط ،رباعیات از حیا

موضاوط باه ساه دساته «فلساای»،

«ووفیانه» و «عاشقانه» تقسی میشوند .رباعیهای وحشی بافقی با موضوط عشق ساروده شاده
و مضمونی عاشقانه دارند.
در این پژوهش پس از بررسی این ربااعیهاا  114ماورد باه عناوان دادههاایی کاه شاام
طر واره تصویری هستند شناسایی و بررسی شدهاند .سپس فراوانی هر یث از زیرشااخههاای
طر وارههای تصویری م ر شاده توساط اانساون (حرکتای ،حجمای و قادرتی) بررسای و
شمارش شدهاند .در آخر نی به تولی این دادهها پرداخته شده است.
چارچوب نظري تحقیق
دیدگاه شناختی ،همان گونه که زبان را دارای نظام و ساختار میپندارند ،فرار و اندیشاه را
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نی دارای نظام و ساختار میدانند( .راسم مهند )11 :1392 ،علوم شناختی بر آنند که اطالعاات
ههنی انسان و نووة باهکاارگیاری آنهاا را تووایف کنناد .دو حاوزة مها در زباانشناسای،
معناشناسی و دستورشناختی است .هر وند کاه اواول نظریاة شاناختی در حاوزههاای دیگار
زبانشناسی نظیر واژهشناسی نی کاربردی است .هدف معناشناسی بررسای راب اة میاان معناا و
ارااعات آن در اهان خارج است.
یری از نظریههای بنیادین در معناشناسی ،نظریة طر وارههای تصویری است کاه در ساال
 1987توسط مارک اانسون م ر شد .دیدگاه اولی در نظریة طار وارههاای تصاویری ایان
است که به دلی حضور فی یری و فعالیت و حرکت ما در اهان خارج ،از طریق بدن و موایط
پیرامونمان تجربههایی کسب میکنای کاه ماا را در ساازماندهای افراار و اندیشاههایماان در
حوزههای انت اعی یاری میدهند .تالمی ( )2000معتقد اسات کاه زباان ،باا اساتااده از هماین
طر وارهها که حاو قابلیت درک از طریق اسمیشدگی است ،در نشاندادن نظاام ماهاومی
کمث میگیرد .مارک اانسون ( ،)1987طر وارههای تصویریای که از طریق آنها پدیدههاای
ههنی را بر اساس تجربیات روزاناة طبقاهبنادی شاده در ههان درک مایکنای  ،در ساه گاروه
طر وارة حرکتی ،طر وارههای حجمی و طر وارههای قدرتی طبقاهبنادی مایکناد .پایش از
پرداختن به هر یث از این طر وارهها ،به وند ویژگی کلی آنها کاه توساط اانساون ()1987
م ر شده است میپردازی .
الف) طر وارههای تصویری تعاملی هستند .بدین معنا کاه خاساتگاه آنهاا ارتبااط اسا
انسان با دنیای اطراف است.
ب) طر وارههای تصویری میتوانناد سااختار پیدیادهای داشاته و از بایش از یاث اا ء
تشری شوند.
ج) نباید طر واره های تصویری را باا تصااویر ههنای یرساان دانسات .ایان دو ماااهیمی
متااوت هستند.
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د) از آن ااییکه این طر وارهها حاو درک اسمیشده هستند ،باه خاودی خاود دارای
معنا هستند.
ه) طر وارههای تصویری قابلیت تبدی از طر وارهای به طر واره دیگر را دارند.
طرحوارههاي حرکتی
طر وارههای حرکتی ،منعرسکنندة تجربه انسان از حرکت خود و یا دیگر اشیاسات .ایان
حرکت یث نق ة آغاز به نام مبدأ ،یث نق ة پایان به نام مقصد دارند .آنوه را بین این دو نق ه
قرار میگیرد مسیر مینامند.
ب :نق ه پایان

مسیر

الف :نق ه آغاز

شکل ( :)1طرحواره حرکتی (جانسون)114 :1987 ،

بر اساس اوول کاربردی این نوط طر واره ،حرکت از نق ة «الف» باه نق اة «ب» مساتل م
عبور از تمامی نقاطی است که در مسیر «الف» به «ب» هساتند .نرتاة دیگار ایان کاه مسایرها،
اهتدار هستند و هر طی مسیری با سپری شدن می ان خاوی از زمان هماراه اسات( .ساعید،
)369 :2013
ا تمامی افراد تی برای رسیدن به نتیجة م لوب تالش کردند.
طرحوارههاي حجمی
طر وارههای حجمی از انگاشت میان پدیدههای ههنی با تجربیات انسان از قرارگارفتن در
مویطهایی نظیر اتا  ،تختخواب و اینگونه فضاها ناشی مایشاود .ایان طار وارههاا ،امراان
تجس ظرف و مظروف را با شبیهسازی قرارگرفتن اشیا در درون یثدیگر ممرن میسازد.
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X
شکل ( :)2طرحواره حجمی (جانسون)23 :1987 ،

این طر واره بر دو او استوار است .بر اساس طر وارة حجمای ،اشایا یاا در درون ظارف
هستند یا خارج از آن .او دوم این است که اگر شئ «الف» در درون شئ «ب» قرارگیرد و شائ
«ب» در درون شئ «ج» باشد ،آنگاه شئ «الف» در درون هر دو قرار دارد( .سعید)367 :2013 ،
ا افراد تی معتقد بودند که باید برای خروج از این مخمصه فرری کرد.
طرحوارههاي قدرتی
طر وارههای قدرتی از وگونگی برخورد انسان به مانع و حالتهای مختلای که در پی آن
برای او متصور است ،الگوهای تصویری در ههن ترسی میکند کاه باه کماث آنهاا تجاارب
انت اعی قاب درک میشوند .اانسون ( ،)47:1987سه حالت مختلف را در برخورد با مواناع در
نظر میگیرد .در نوط نخست در مسیر حرکت مانعی پیش میآید که ادامة حرکات را نااممران
میسازد.
ا وقتی خبر مخالات مدیر به گوش افراد تی رسید همگی ما یوس شاده و دسات از کاار
کشیدند.

شکل ( :)3طرحوارة قدرتی نوع اول توقف حرکت(1جانسون)47 :1987 ،

1 - compulsion
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در دومین نوط طر وارة قدرتی ،در مسیر حرکت ،سد باه وااود آماده ،ماانع اداماة مسایر
نمیشود .یعنی میتوان آن را شرست و مسیر مساتقی را اداماه داد .یاا ایان کاه باا دور زدن باه
حرکت ادامه داد .یا با تغییر مسیر برای ادامة مسیر بدون برخورد مجدد با مانع ،راه تازهای یافت.
ا وقتی آقای مدیر این تصمی عجوتنه را گرفت ،افراد تی مجبور به ارایة پاروژه ادیادی
شدند.

شکل ( :)4طرحوارة قدرتی نوع دو شکست مانع یا تغییر مسیر(1همان)47 ،

نوط سوم طر وارة قدرتی سد به واود آمده نمیتواند انسان را از اداماة مسایر بااز دارد و
انسان ه ونان با قدرت خود ،مانع را از پیشرو برداشته و به مسیر حرکت خود ادامه میدهد.
ا آقای مدیر با طر پیشنهاد هوشمندانة خود باع

شد با واود بوران مالی ،تی پاروژه را

ادامه دهد.

شکل ( :)5طرحوارة قدرتی نوع سو از میان برداشت مانع و ادامة مسیر(1همان)47 :
1 - blockage
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حال در ادامه به تولی و بررسی نمونههای مورد نظر با تریه بر واارووب نظاری توقیاق
پرداخته میشود.
تحلیل دادهها
در این بخش به تولی دادههای موضوط بو

این مقاله در وارووب نظریة طر وارههاای

تصویری پرداخته شده است .همانگونه که پیشتر گاته شد تعداد  66ربااعی از دیاوان اشاعار
وحشی بافقی انتخاب شد .در گام نخست ،مصراطهایی کاه شاام طار وارة تصاویری بودناد
شناسایی شدند .در این مرحله تعداد 114مورد از مجموط  264مصراط ،به عنوان دادههای نهایی
این پژوهش که میبایست از نظر نوط طر وارة به کار رفته بررسی شاوند ،انتخااب شادند .در
گام دوم با تولی طر وارههای بهکار رفته و با استناد به تقسی بنادی اانساون ( ،)1987اناواط
مختلف طر وارهها تشخیص داده و شمارش شدند.
به نمونههای شعری زیر تواه کنید.
در کاااااوی تاااااوام پاااااای تمناااااا نااااارود

ماااان سااااعی بساااای کاااان ولاااای پااااا ناااارود

عشااارت باااادا وااابم تاااو و شاااام تاااو را

آغااااااز خوشااااای تاااااو را و انجاااااام تاااااو را

از دیاااده ز رفاااتن تاااو خاااون مااایآیاااد

بااار وهاااره سرشاااث تلاااهگاااون مااایآیاااد

نااای از پااای آزار باااه کاااوی تاااو شاااتافت

آماااااد کاااااه شااااارایت کناااااد از بیرااااااری

نق ة اشتراک مثالهای فو تصویر حرکتی است که به ههن متبادر میشود .بدین معناا کاه
حرکت از نق ة «الف» به نق ة «ب» انجام میگیرد .یث اابهاایی در موور زمان اتاا میافتد.
در بیت اول حرکت پا که همراه با حرکت از مرانی (خارج از کاوی مخاطاب) باه مراانی
دیگر (درون کوی مخاطب) است ،وورت گرفته است .در ایناا هکار نرتاهای حاای اهمیات
است و آن این که ممرن است ه زمان در یث عبارت از بیش از یث طار واره اساتااده شاده
1 - Removal of restraint
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باشد .در این بیت نی عالوه بر این که ماهوم حرکت منتقا شاده اسات ،از طریاق طار وارة
حجمی ،حری کوی مخاطب ظرفی در نظر گرفته شده است که تمنای شاعر تواناایی ورود باه
آن را ندارد.
در بیت دوم شاعر برای مخاطب خود در عبارتی با واه دعایی خواستار پدیادهای باه ناام
«خوشی» است که برای آن آغاز و پایانی متصور شاده اسات .طباق آنواه پایشتار در شار
طر وارة حرکتی آمد این آغاز و پایان ،در واقع در بازة زمانی که خوشی رخ مایدهاد متصاور
میشوند .بنا بر این همانگونه که حرکت همراه با سپری شدن زمان است ،در ایناا نی از ابتدا
تا انتهای خوشی مسیری است که قاب گار است و این همان حرکتی است که باا کااربرد ایان
طر وارة حرکتی ،به خواننده منتق میگردد.
در بیت سوم افعال «رفتن» و «آمدن» که به ترتیب برای رفتن مخاطب شعر (فرا ) و آمادن
خون از دیده (ااری شدن اشث خون) به کار رفتهاند ،با القاای حرکات از نق اهای باه نق اة
دیگر ،به خواننده از طریق تصاویر حرکتی ،به درک معنا کمث میکنند.
بیت وهارم به وضو کاربرد طر وارة حرکتی را نشان میدهد ،به نووی که خوانندة شاعر
در حین خواندن این بیت در خیال خود این «شتافتن» و «آمدن» را برای نی متصور میشود .باا
تواه به بافت پیشین این رباعی ،از زمان حضور مخاطب شعر در کنار شاعر و رخت بر بساتن
غ و آمدن شادی ،نی که در اشعار ،همراه همیشگی غ و اندوه اسات ،باازار گارم خاود را از
دست داده و به او ال شاعر «بیرار» شده است .حال با «حرکت» باه سامت کاوی مخاطاب
شاعر سعی دارد نارضایتی خود را از این وضعیت اعالم کند .ادول زیر فراوانی طر وارههاای
حرکتی را در رباعیات بافقی نشان میدهد.
جدول ( :)1فراوانی طرحوارههاي حرکتی در شعر وحشی بافقی
نوط طر واره
طر واره حرکتی

تعداد

درود

61

54%
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حال به بررسی کاربرد طر وارههای حجمی میپردازی .
بشااتاب کااه باای تااو اااان ز غاا خانااة تاان

اینااااث بااااه وداط تااااو باااارون ماااایآیااااد

ماان شیشاااه نااای کااه بشااارند سااانو تاااوام

مااااارم قاسااااا کاااااه گشااااات آزاد ز بناااااد

آن ساارو کااه اااایش دل غاا پاارور ماساات

اااااان در غاااا باااااتش گرفتااااار بالساااات

تااا شاامع رخااش نهااان شااد از پاایش نظاار

شاااد دیاااده تهااای ز ناااور و ااااایش خالیسااات

همانگونه که در تعریف طر وارة حجمی گاته شد ،انسان از تجربة قرار گارفتن خاود در
مرانهای مختلف تصویر ههنی میسازد که به واس ة آن اهت ماهومسازی در ماوارد مشاابه،
این راب ة ظرف و مظروفی را سرلوحه قرار داده و طر وارهای را با نام طر وارة حجمی پدیاد
میآورد .در بیت اول «غ خانة تن» ه وون موی ی موصور یا ظرفی در نظر گرفته شده اسات
که اان از درون این مویط به بیرون میآید .در ایناا نی طر وارة حرکتی برای نشاندادن نیاز
به آمدن سریع مخاطب شاعر از طریق فع «بشتاب» و حرکت ااان باه بیارون از طریاق فعا
«برون میآید» ،در کنار طر وارة حجمی ،به خلق معنا کمث میکند .در بیت دوم ،ماهوم درون
و یا بیرون بودن از ظرف ،که در تعریف طر وارة حجمی آمد ،با تصویری کاه در آن «بناد»ی
که شاعر به دلی حضور در درون آن خود را «مرم قاس» میخواند ،برای انتقال معناای «در دام
اسارت بودن» و رهایی از این دام به کار برده شده است .در بیت سوم شااعر آشارارا از ااایی
برای وی ی سخن میگوید .به این معنا که آن وی یا مظاروف ااایش در آن مراان یاا ظارف
است« .سرو» که مخاطب شاعر است ،به دلی موبت شاعر ،در قلب آکنده از اندوه شاعر ااای
دارد که در مصراط دوم با او ال «غ باتش» که به آزار مخاطب شاعر اشاره دارد ،دلی ایان
اندوه را م ر میکند.
شاعر در بیت وهارم با وضو ک تر و ظرافت بیشتری این طر واره را به کار برده اسات.
در ابتدا مخاطب شاعر در دایرة دید شاعر قارار دارد کاه باا رفاتن وی ،ها ماهاوم خاروج از
مودوده (ظرف) منتق میشود و ه ظرف (دیاده) ،خاالی از ناور مایگاردد .یعنای مظاروف
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مخاطب شاعر و نور هر دو از ظرف نظر و دیدة شاعر خارج مایشاوند .اادول زیار فراوانای
طر وارههای حجمی را در رباعیات بافقی نشان میدهد.
جدول ( :)2فراوانی طرحوارههاي حجمی در شعر وحشی بافقی
نوط طر واره
طر واره حجمی

تعداد

درود

37

32%

ابیات زیر نمونههایی از کاربرد طر وارة قدرتی را در اشعار بافقی نشان میدهند.
در مجلااس عشاارت تااو غاا خااوردن دهاار

یاااا رب کاااه باااود واااو روزه در عیاااد حااارام

وقااات اسااات کاااه دسااات از دهااان باااردارم

از دسااااات غمااااات هااااا ار بیاااااداد کااااان

از ل ااااف تااااو عیاااادی طمااااع دارم لیااااث

ترسااا کااااه تااااوام طاااا طبیعاااات خااااوانی

در موملاااش آویااا دت هااا واااو اااارس

وز نالاااااه و فریااااااد زباااااان بااااااز مااااادار

در ابیات فو به شرلی ردپایی از یث مانع دیده میشود که اانسون بر این باور است کاه
در برخورد با این طر واره ،سه حالت توقف از حرکت ،تغییر مسایر و اداماة حرکات متصاور
میشود .در طر وارههای قدرتی که توسط بافقی به کار برده شدهاند غالباش از طار وارة قادرتی
نوط اول ،که مانع ادامة مسیر میگردد استااده شده و به ندرت دو نوط دیگر به کار رفتهاناد .باه
طور مثال در بیت دوم ،طر وارة قدرتی نوط سوم استااده شده است .به دلی ناادر باودن ناوط
دوم و سوم طر وارة قدرتی ،در ایناا به تاریث زیرمجموعههای طار وارة قادرتی پرداختاه
نشده است .در بیت اول شاعر به ممنوط بودن روزه گرفتن در روز عید ف ر بر اساس احرام دیان
مبین اسالم اشاره دارد .هر ممنوعیتی به معنی «مانعی» در نظر گرفته میشود .در واقع شاخص قصاد
دارد روزه بگیرد اما با تواه به این که روز عید ف ر میباشاد و روزه گارفتن مجااز نیسات ،فارد باا
برخورد به این مانع ،گویی از ادامة مسیر باز ایستاده و مجبور به عقبنشینی مایشاود .حاال در ایان
بیت با تواه به مصراط اول ،شاعر حضور یار را ه وون مانعی برای غ و اندوه و غصه میداند.
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بیت دوم با اشاره به حالت فی یری «برداشتن دست از روی دهان» به سدی اشااره مایکناد
که مانع سخن گاتن است .این سد که با برداشته شدنش توانایی اعاالم نارضاایتی را باه شااعر
میدهد ،در واقع مانند مانعی ،شاعر را از مسیر خود باز میداشت .هر گونه هراسی میتواناد در
ادامه مسیر خدشهای وارد کند .مصراط دوم بیت سوم به ترسی اشاره میکناد کاه مایتواناد ماانع
بروز احساسی باشد که شاعر در مصراط اول از آن یاد میکند .بیت وهاارم نیا شااعر در قالاب
عبارتی منای سعی میکند زبان را از مانع «سخن نگاتن» آگاه کند و به وی میگوید از این مانع
بگارد و ااازه دهد شرایت وی اعالم گردد .باز داشتن زبان از ترل  ،تصویر برخورد با مانع را
در ههن خواننده متبادر میکند .ادول زیر فراوانی طر وارههای حرکتی را در رباعیات باافقی
نشان میدهد.
جدول ( :)3فراوانی طرحوارههاي قدرتی در شعر وحشی بافقی
نوط طر واره
طر وارة قدرتی

تعداد

درود

16

14%

در نمودار زیر بسامد کاربرد هر یث از طار وارههاا در  66ربااعی از وحشای باافقی ،باه
وورت کلی نشان داده شده است
60%
40%
20%
0%

.

قدرتی

حجمی

حرکتی

نمودار ( :)1فراوانی کاربرد انواع طرحوارههاي تصویري در شعر وحشی بافقی
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نتیجه
نتایج حاو از بررسی  66رباعی وحشی بافقی نشان داد که در  114مورد از طر وارههای
تصویری در خلق معنا استااده شده است .بنا بر این پاسم پرسش اول این پژوهش است که در
شعر بافقی می ان قاب تواهی از انتقال معنا توسط طر وارههای تصویری وورت گرفته است.
از بین سه طر وارهای که توسط اانسون با عنوان طر وارة تصاویری معرفای مایشاوند،
طر وارة حرکتی با  54درود بیشترین بسامد را دارد .پاسم پرساش دوم نیا باا ایان نتیجاه
مشخص میگردد .افعالی نظیر گاشتن ،شتافتن ،رفتن ،گاشتن و فرستادن که بر حرکات افقای
دتلت دارند و در بازههای زمانی کوتاه و بلند ،بسته به موضوط سخن شاعر ،استااده شادهاناد،
نشان از اهمیت موضوعات این ونینی دارد .در واقع بخش قاب تواهی از مااهی منتق شاده،
از حرکت وی ی یا شخصی از مرانی به مران دیگر دتلات دارناد .پاس از آن طار وارههاای
حجمی با دتلت بر موضوعاتی وون دام و ع لتگ ینی در مرانی موصور و عمادتاش هماراه باا
غ و اندوه با  32درود بیشترین بساامد را دارناد .طار وارههاای قادرتی باا در بار گارفتن
مااهیمی وون هجران و فرا و آنوه از نظر شااعر ممناوط نامیاده شاده  14درواد از ساه
طر وارههای حرکتی را در انتقال معنا ایاا میکند.
در پاسم به پرسش سوم انگی ه بافقی در به کار گیاری طار وارههاا بایاد توااه کارد کاه
وحشی شاعری بلندهمت ،حساس ،وارسته و گوشهگیر بود با واود این که شاعران ه عصر او
برای برخورداری از نعمت های دربار گورکاانی هناد ،امیاران و ب رگاان ایان دولات ،باه هناد
مهاارت میکردند؛ وحشی نه تنها از ایران بیرون نرفت بلره حتی از بافق تنها مدتی به کاشاان
رفت و پس از آن تمام عمرش را در ی د اقامت کرد .این نرته بر اساس معانی منتق شده طبق
طر وارههاای حجمای کاه ع لاتگ ینای هماراه باا غا و انادوه را منتقا مایکنناد ،کاامال
منعرسکنندة روحیات شاعر است .بهکارگیری این طر وارهها به خواننده کمث مایکناد تاا از
موی ی که شاعر خود یا پدیدههای دیگر را موصور در ظرفی در برگیرناده متصاور مایشاود،
درک بهتری داشته باشد.
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همانگونه که اشاره شد ،فردوسی و مولوی بیشتار از طار وارههاای حجمای و حاافظ و
سعدی از طر وارههای حرکتی ورخشی و خ ی استااده کردهاند .اما در اشعار وحشی باافقی،
بنا بر یافتههای این پژوهش ،بیشترین بسامد مربوط به طر وارههای حرکتی افقای اسات .باه
نظر میرسد این تااوتها میتواند ناشی از تااوت در ایدئولوژی و سبث شعری شاعران فاو
باشد.
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