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Abstract  
The purpose of this study is to examine the metaphors of surrealist-style 

novels from the perspective of cognitive linguistics. In which of the 

following are the most common areas of origin and destination of surreal 

metaphors? And what are the metaphors of surreal works in terms of 

objectivity and origin? The novels selected in this study were surreal novels 

from different authors around the world. In this study, one hundred pages of 

these 6 novels were studied. The metaphors were extracted and analyzed in 

the context and then the origin and destination of these metaphors were 

identified based on the origin and destination areas of Koveces's theory, and 

finally, Objective and abstract areas of origin and destination were 

identified. The results show that the surreal metaphors are more intangible 

and the source and destination domains are both more objective, although 

abstract domains are also present and most abundant in the human and 

machine origin domain. In the field of destination, it is about man and 

nature, and we continue to understand the importance of the human subject 

in this style of work. 
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آثار سوررئال از منظر  یها مبدأ و مقصد استعاره یها حوزه يبررس
 کوچش اتینظر هیبر پا يشناخت يزبانشناس

 

 رانینور، مشهد، ا امیدانشگاه پ ،یزبانشناس ارشد یکارشناس  پناه  زهرا اسالم
  

 رانیکاشمر، کاشمر، ا یمرکز آموزش عال ،یزبانشناسگروه  ار،یاستاد انیعرفان الیل

 

 رانینور، مشهد، ا امیدانشگاه پ ،یزبانشناسگروه  ار،یاستاد  محمود رمضانزاده

 چکیده
اسمت.   يشمناخت  ياز منظمر زبانشناسم   ستيسبک سوررئال يها رمان يها استعاره يبررس ق،يتحق نیهدف از ا

مبمدأ و   يهما  حموزه  يفراوانم  نیشمتر يها است کمه ب  پرسش نیپاسخ به ا يابيدست يپژوهش در پ نیمحقق در ا

 ينم يبه لحاظ ع نيکوچش است؟ و همچن جیرا يها از حوزه کی آثار سوررئال، در کدام يها مقصد استعاره

کمه در   یيها آثار سوررئال به چه صورت هستند؟ رمان يها مبدأ و مقصد، استعاره يها بودن حوزه يو انتزاع

پژوهش، صمد   نیبودند. در ا ايو نقاط مختلف دن سندگانیسوررئال از نو  رمان 1پژوهش انتخاب شدند،  نیا

قمرار   ياسمتخراج و در بافمت ممتن موردبررسم     ها عارهرمان، موردمطالعه قرار گرفت. است 1 نیا یيصفحه ابتدا

مبدأ و مقصد کموچش مشمخص    يها ها بر اساس حوزه استعاره نیه مبدأ و مقصد احوز يگرفت و در جدول

 يکه به دست آمد حماک  يجیمبدأ و مقصد مشخص شد. نتا يها بودن حوزه يو انتزاع ينيع تیشد؛ و درنها

در  زيم ن يانتزاعم  يهما  هستند گرچه حموزه  ينيع شتريمبدأ و مقصد، هر دو ب يها مطلب است که حوزه نیاز ا

و در حموزه مقصمد    ابمزار  نيدر حوزه مبدأ مربوط به انسان و ماش يفراوان نیشتري. بخورد يبه چش  م انيم نیا

سموررئال   رغ يعل يسبک نوشتار نینقش انسان در ا تياز اهم يحاک نیاست؛ و ا عتيمربوط به انسان و طب

 .هاست بودن آن

   .کوچش ،يشناخت ياستعاره، رمان سوررئال، زبانشناس ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ي زبانشناسي را تشکيل داده ا رشته انيم يها شاخهمطالعه ادبيات در زبانشناسي یکي از 

مقاطع مختلف زماني بر اساس سبکي خاص  درخاص رمان،  طور بهآثار ادبي و  ؛است

ي مختلف دارند که مکتب ادبي آن ها سبکي مختلف، ها رماناست و  شده يمنگارش 

 فرا اصل است. سوررئاليس ها، مکتب ادبي  ي از این مکتبکی .شود ميرمان محسوب 

 ازآنجاکه .خورد يماین مکتب به چش   آثاریي از اصول کليدي است که در گرا واقع

. در این دارند زين ي فراوانيها استعاره آثار نیا استعاره زیبایي بخش یک اثر ادبي است،

و همچنين مشخص  ها استعارهد این ي مبدأ و مقصها حوزهي ررسپژوهش قصد داری  با ب

ي ها يژگیوسوررئال  آثاري ها استعارهآیا   يبدان ،ها حوزهکردن عيني یا انتزاعي بودن این 

 خاص یا متمایزي دارند یا خير.

در متون  توان يمتعابير استعاري را  نیتر رمتعارفيغو  نیتر خالقانهبرخي از 

ي کمونيستي بود که در دهه ا چندرسانهیک نهضت  س يسوررئال ي پيدا کرد.ستيسوررئال

از جنگ  متأثر يا تااندازهنهضت که  نیا .برد يمبيست و سي قرن بيست  در اوج خود بسر 

ي هنري کالمي ظاهر شد اما ا گونه صورت بهجهاني اول بود در سرتاسر قاره اروپا در ابتدا 

 و اجرا ه  کشيده شد. ترتئا ي،ساز مجسمهي هنرهاي تصویري ها حوزهبه  سرعت به

ي نامتعارف، مسائل سياسي ها يرسازیتصوهدف خود را از  سوررئال سندگانینو

ادبي مه  و  يها با توجه به اینکه سوررئاليس  از مکتب (6868، 6ول کاستا) .دانستند يم

ي زبانشناسي و ا رشته نايبة نيزم درو با توجه به لزوم انجام پژوهش  رود يمغني به شمار 

پژوهش هر سه حوزه مه  را در  نیا بودن دانش شناختي، روز بهادبيات و از طرفي 

ي حوزه ها استعاره يساز شفافبا  توان يم .سازد يممربوط  به ه را  ها آنو  رديگ يبرم

به نقادان آثار این حوزه  توان يو مسوررئال بر فه  و درک بيشتر این مکتب ادبي افزود 

به  تواند ميطرفي نتایج حاصل از این پژوهش  از کمک کرد. بهتر چههر  براي نقد

کمک  ها در آثارشان استعارهاز  تر قيدقنویسندگان حوزه سوررئال در جهت استفاده بهتر و 

خواهد شد و نتایج حاصل از آن  تر شفافادبي سوررئال  مکتب کند. با انجام این پژوهش،
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 باز بودن بر ي مناسب،ها استعارهکمک نماید تا با انتخاب  به نویسندگان این حوزه تواند مي

 ي پایاني را به خواننده واگذار نمایند.ريگ جهينتو انتخاب و  اثر ادبي کمک نمایند مفهوم

کشف مفاهي  این آثار  در جهتنقد ادبي نيز این پژوهش به نقادان آثار سوررئال  درزمينة

ي آثار سوررئال ببيني  ها استعارهدر این پژوهش قصد داری  با بررسي . دینما يمکمک 

و مقصد کوچش قرار دارند و بيشتر  مبدأي ها حوزهثار در کدام یک از آي این ها استعاره

 عيني هستند یا انتزاعي.

 ي شناختيشناس زبان

زبانشناسي شناختي رویکردي به زبان است که در آن توانایي زباني انسان متمایز از دیگر 

ي شناختي نگاهي شناس زبان درواقع .شود ينمي شناختي وي در نظر گرفته ها یيتوانا

 .ي انسان از جهان پيرامونش استها تجربهدیگرگونه به زبان است که مبتني بر مشاهدات و 

 (6868 عبدالکریمي،)

 استعاره

يز دیگر مقایسه چچيز با  کی براي اکثر ما استعاره یک صنعت ادبي است که در آن

 ؛او مثل یک شير است ؛است دیگر زيچ ،زيچ کیکه  شود يدر این مقایسه گفته م ؛شود يم

نامه بریتانيکا آمده است: استعاره یک صنعت ادبي است که به  گونه که در دانش آن ای

یک  هي؛ تشبشود ييه متمایز مشبگونه که از ت آن ؛یکسان اشاره داردمقایسه ميان دو چيز نا

 (6،6861کوچشود. )ش يمشخص م« مثل»یا « مانند» يها که با واژهاست مقایسه صریح 

 استعاره مفهومي

بر  و است شده مطرحي شناختي شناس يمعني است که در چارچوب ا هینظراستعاره مفهومي 

بر پایه درک حوزه مفهومي  تر يانتزاعاساس آن، درک یک حوزه مفهومي ناآشناتر و 

به ترتيب حوزه مقصد و حوزه مبدأ  ها حوزه نیا .رديگ يمصورت  تر ملموسآشناتر و 

 (6868 عبدالکریمي،) .دنشو ميناميده 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Koveces, Z 
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 رویکرد کوچش به استعاره

 کی درک صورت به را استعاره است، جیرا يشناخت شناسي زبان در که گونه آن ،کوچش

 که کند يم انيب او. کند يم فیتعر گرید يمفهوم حوزۀ اساس بر يمفهوم حوزۀ

 تر يکیزيف ای تر ينيع يميمفاه و مقصد عنوان به را تر يانتزاع يميمفاه ،يمفهوم يها استعاره

ي مفهوم حوزه اساس بر يمفهوم حوزه کی که يهنگام. رنديگ يم کار به مبدأ عنوان به را

ي که ا حوزهعقيده کوچش، دو  به .داشت  يخواه يمفهوم استعارۀ کی شود، دهيفهم گرید

مفهومي که ما براي  حوزه ي خاصي هستند.ها نامدر استعاره مفهومي مشارکت دارند داراي 

ناميده  مبدأحوزه   يکن يمهاي استعاري را از آن استخراج  فه  حوزه مفهومي دیگر عبارت

 مقصد نام دارد. حوزه شود يمترتيب فهميده  این ي که بها يمفهومحوزه  و شود؛ يم

 ی رایج مبدأ از نگاه کوچشها حوزه

 از نگاه کوچش بدین ترتيب است: مبدأي ها حوزه نیتر جیرا

  مشخص  کامالًاست چون براي ما  دئالیا مبدأبدن انسان: بدن انسان یک حوزه

یي از این موضوع ها نمونهموارد به  نیا . يشناس يمآن را  کامالً  يکن يماست و ما فکر 

 "( بخش.سيسر )رئ"،"زیر بار مسئوليت شانه"،"مسئلهقلب  "اشاره دارد:

  هاي خاص  ي عام سالمتي و بيماري ه  بيماريها يژگیه  و بيماري:سالمتي و

 ،"ذهن بيمار کی" ،"جامعه سال "؛ ماننددهند يماستعاري را تشکيل  مبدأي ها غالباً حوزه

 ."دار کرد احساسات مرا جریحه او"

 براي  مخصوصاً است؛ مبدأالعاده زایاي  جانوران: قلمرو جانوران یک حوزه فوق

 برحسبانسان  مثالً ؛شود ناميده  جانوراني ها يژگیون است گاهي برحسب انسان که ممک

 ما که شبيه رفتار آن حيوان است؛ نوعي حيوان خوانده شود. دهد يمرفتاري که انجام 

حوزه عمل نيز  در نیا ي و...بخواني .افع ،سگ ي وحشي،ها بانامرا  ها انسانممکن است 

 ."خریت کردن"مانند کاربرد دارد:
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 :است یا روند  ممکن  یبر يمي ما مفهوم گياهان را استعاري به کار وقت گياهان

و... استفاده  وهيم ي مختلف گياه مانند ریشه،ها بخشرشد گياه را در نظر بگيری  و یا از 

 ."کارش ثمره"،"استعداد در حال شکوفایي"مانند کني ؛

  کنش الزم براي ساختن و ه  اجزاي ایستاي آن و ه خانه ه  :ها ساختمانبناها و  

مالي  ازنظر" ،"نبوغ سر به فلک کشيده" ؛ ماننداستعاري رایجي هستند مبدأخانه حوزه 

 ."خراب است

 عنوان بهها  ي وابسته به آنها تيفعالو ه  ابزار و ه   ها نيه  ماش و ابزار: ها نيماش 

 ."مفهوميي ابزارها " ،"دستگاه دموکراسي"مانند ؛روند يمبکار  مبدأحوزه 

 عموماًکه  شوند يمیي توصيف ها يژگیوو ورزش با  ها يباز و ورزش: ها يباز 

 ."کرد او را مات کند تالش":؛ مانندروند يمي استعاري به کار ها هدفبراي 

 :نیا از دیرباز درگير معامالت اقتصادي هستند. ها انسان پول و معامالت اقتصادي 

وقت خود را عاقالنه صرف "؛ مانندکنش استرویداد تجاري شامل تعدادي کنش و وا 

 ."زیادي روي این رابطه گذاشت هیسرما" ،"کن

 مبدأیک حوزه  مثابه بهیند پختن غذا همراه با اجزا و محصول آن آپختن غذا: فر 

 ."ي استآبکیک ایده  این" ؛ مانندکند يمعمل 

 :وگو درباره تلقي  صورت استعاري براي گفت حوزه دما را به غالباً گرما و سرما

 ."گرم استقبال "،"پذیرایي سرد"؛ مانند یبر يمخود نسبت به افراد و چيزها به کار 

 :ي بنيادي انسان هستند.ها تجربهیي و تاریکي ازجمله روشنا روشنایي و تاریکي 

 ، يشیاند يمیا   يکن يمت ي روشنایي و تاریکي وقتي ما استعاري صحبها يژگیغالباً و

 ."ي از بدگمانيابر"."وتار فضاي تيره"؛ مانندشوند يمو هوایي ظاهر  آبشرایط  مثابه به

 :ي الکتریکي کيمکان ي،سيمغناط مختلف نيرو مانند نيروي گرانشي، انواع نيروها

از پا  مرا" با انواع نيروها انواع اثرها وجود دارد؛ مانند: متناسب و... وجود دارد.

 همان(. )"فشار له شدم ریز"،"درآورد
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 ی رایج مقصد از نگاه کوچشها حوزه

 جهيدرنت و فاقد مرز مشخص هستند. پراکنده ي مقصد از نگاه کوچش انتزاعي،ها حوزه

مقصد به شرح  يها حوزه نیتر جیرا( 2868)کوچش، .سازي استعاري هستند نيازمند مفهوم

 زیر است:

 :عاطفي چون   يمفاه عاطفه است. حوزه رایج مقصد، يها حوزهي از کی عاطفه

 هاي استعارهبرحسب  ها عمدتاً آنو مانند  غرور ،شرم ،غ  ي،شاد ،عشق ،ترس خش ،

 ."ديگنج ينمشادي در پوست خود  از" :؛ مانندشود يممفهومي فهميده 

 :نيز برحسب  ليم عاطفه است. هيشب سازي استعاري، در ارتباط با مفهوم ليم ميل

 ."عطش رفتن دارد او " ."او تشنه دانش است" :؛ مانندشود يمو فهميده نير

 :شهامت صداقت، طور همين ي اخالقي مانند خوبي و بدي،ها مقوله اخالق، 

؛ شوند يمفهميده  تر ينيمبدأ عبرحسب مفاهي   ها عمدتاً آنو متضادهاي  عزت ،تيميصم

 ."او در مقابل وسوسه مقاومت کرد"مانند

 :نی؛ بنابراشده نيست هنوز شناخته کند يمذهن انسان چگونه کار  که این اندیشه 

او ": ؛ مانندمختلف بشناسند هاي استعارهعجيب نيست که مردم بخواهند ذهن را به کمک 

 ."کند يمي جدید توليد ها دهیا

 العاده پيچيده هستند و این پيچيدگي  جامعه و ملت: مفاهي  جامعه و ملت فوق

 مبدأي معمول درک جامعه و ملت مستلزم مفاهي  ها راه تعاري است.مستلزم درک اس

 ."دوست ملت"، "ما چه چيزهایي به جامعه بدهکاری " اند؛ مانند خانوادهشخص و 

 :یک  صورت بهسياسي  قدرت با اعمال قدرت سروکار دارد. استيس سياست

دیگر  لهيوس بهي بسيار دیگري دارد که ها جنبه استيس .شود يمنيروي فيزیکي مفهوم 

: ؛ مانندشود يمو جنگ فهميده  وکار کسب ،ورزش بازي، ازجمله ،مبدأي ها حوزه

 ."توپ را به زمين دیگري انداخت جمهور سيرئ"
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 مبدأي ها حوزه نیتر جیرا .شود يماز طریق استعاره فهميده  اقتصاد معموالً :اقتصاد 

یک اقتصاد  آلمان"،"اقتصاد رشد"؛ مانندو مسافرت درختان اند از ساختمان، آن عبارت

 ."ریزي کرد قدرتمند را پایه

 :صورت  انساني و مفاهي  مربوط به آن، به زبان استعاري به روابط روابط انساني

یا  "در اوج شکوفایي است ها آنرابطه " ؛ مانندشوند يمو ساختمان فهميده  نيماش درخت،

 ."کار کنند روي رابطه خود دیبا"

 :به شنونده و یک پيام است. کی انساني شامل یک گوینده، ارتباطات ارتباطات 

و  ها ظرفصورت  ي و انتقال پيام را به ترتيب بهمعان ي زباني،ها ما عبارت زبان استعاري،

 ."او اطالعات خيلي زیادي به من داد" ؛ مانند يکن يمسازي  اجسام مفهوم

  زمان ": مانند؛ کند يمزمان: بنا بر حوزه زمان، زمان جسمي است که حرکت

 ."گذرد يمسرعت  به

 :در زبان روزمره و ه   ه  استعاري زندگي و مرگ، سازي مفهوم زندگي و مرگ

 ."دیآ يمزودي  به بچه"، "پدربزرگ از پيش ما رفت" :؛ ماننددر آثار ادبي رایج است

 :ي کليدي مذهب شامل دیدگاه ما نسبت به خدا و روابط ما ها جنبه مذهب

 :؛ مانندشود يمسازي  مثابه شخص مفهوم همانند مفاهي  جامعه یا ملت به خدا باخداست.

 ."ها و مانند آن صاحب پان،چو ،پدر"

  مفاهيمي هستند متشکل از انواع  ها شامل کنشو  دادهایرو :ها کنشرویدادها و

رویدادها و  نمود کردن یک صندلي و... . نمونه درستي برا .ها کنشمختلف رویدادها و 

اند از  نمودها عبارت نیا .کنند يمسازي  صورت حرکت و نيرو مفهوم به غالباًرا  ها کنش

مرا دیوانه  دیدار"، "سخت دیوانه شد": ؛ مانندو... لهيوس تغيير، تحول، علت، هدف،

 (2868)همان، ."ديکن يم
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 9و انتزاعي 6عیني 1مفاهیم

 معروف يها يبند طبقه از يکی. کرد يبند طبقه مختلف يها وهيش به توان يم را  يمفاه

 داده قرار يانتزاع و ينيع دودسته در را  يمفاه او. است( 6639) 5هيگان يبند طبقه  يمفاه

 را ها آن مشاهده قابل يها تيفيک و يواقع اءياش محسوس درک ينيع  يمفاه در .است

 زبر گرد، اهيس و( يواقع اءياش يها نمونه) لياتومب ز،يم ،يصندل کتاب، مانند شوند، يم شامل

و  دده يم  يمفاه از دسته نیا بهي گرید نام( 6639) هيگان(. يواقع اءياش تيفيک يها نمونه)

 يدارا  يمفاه گونه نیا که است آن يگذار نام نیا از منظور. است يا مشاهده مفهومآن 

 مثالً ؛کرد مشاهده توان يم را ها آن يها مثال و موارد يعنی هستند، ينيع يها مصداق

 يعنی هستند، مشاهده قابل آشکار طور به يزبر و يگرد ،ياهيس ای ل؛ياتومب ز،يم ،يصندل

 راه از را ها آن دیبا و ستندين مشاهده قابل ينيع طور به يانتزاع  يمفاه. دارند ينيع جنبه

 مفهوم داده  يمفاه گونه نیا به گانيه که يگرید نام ل،يدل نيهم به. گرفت ادی فشانیتعر

 فاعل يزبان  يمفاه دما، و جرم يکیزيف  يمفاه: از اند عبارت  يمفاه نیا نمونه. است يفیتعر

 گونه نیا نکهیا ليدل...و احساسات ي و مرگ،زندگ ،توان و جذر ياضیر  يمفاه و مفعول و

 توان ينم را ها آن يها مثال ای ها مصداق که است نیا ندیگو يم يفیتعر ای يانتزاع را  يمفاه

 .است ابستهو فیتعر ينوع به ها آن وجود و کرد مشاهده ينيع طور به

 پیشینه پژوهش

است تا بوده  آن بر ،"ي سهرورديها شهیاندمکتب سوررئاليس  و "( در مقاله 6862) يزارع

و آثار سوررئاليستي، هفت فنِ سوررئاليس   ها هيانيبو  يشيخِ سهرورد يها رسالهبا استناد به 

را که عبارت است از امر شگفت؛ رؤیا؛ نگارش خودکار؛ دیوانگي؛ تصادف عيني؛ اشياي 

تطبيق دهد و مقایسه کند. "سهروردي نیالد شهابشيخ "يها شهیاندسوررئاليستي و طنز با 

ري به ه  نزدیک و شبيه در نقاط بسيا هرچنددو تجربه  نیا کهداد آمده نشان  دست نتایج به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Concepts 

2. Objective 

3. Abstract 

4. Gagne 
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متفاوت  باه ولي مبدأ و معادي جداگانه دارند و خاستگاه و رهيافت هر یک نيز  شوند يم

 گرفته انجامو با روش توصيفي و تطبيقي  بوده يا کتابخانهاست. این تحقيق از نوع مطالعه 

ه رئاليس  در شعر هوشنگ ایراني و مجموعرتبلور سو"( در مقاله 6868) يرجب .است

که شعر معاصر فارسي و عربي، عالوه بر مقوله تعهّد اجتماعي و تالش  کردهبيان  "زنجيره

با در پيش گرفتن نگاهي  کوشد يگونه که هست، گاهي م براي تصویر انسان، آن

تر، گزارشي جدید از واقعيت را فراروي مخاطب قرار دهد. گزارشي که هرچند  متفاوت

ممکن است از دستاوردهاي گذشته نيز بهره گيرد؛ امّا لزوماً التقاطي نيست و خود را متعهّد 

زمان  ه  هاست که تقریباً ازجملة چنين تجربه "س يسوررئال" وۀي. شنديب يبه خوشایندها نم

در  "علي النّاصر"و  "سرينورخان م"حوزه زبان فارسي و  در "يرانیهوشنگ ا" وسيلة به

ها با استفاده  که آنداد . بررسي اشعار این شاعران نشان شود يحوزۀ زبان عربي، پي گرفته م

 يها تا با تلفيقي از اصول سوررئاليس  غربي و تجربه ندیاز شگردها و امکانات مختلف، برآ

رهيافتي تطبيقي بر " (، در مقاله6865بهنام ). بومي، تعریفي جدید از واقعيت را ارائه دهند

کاربرد زبان در دو مکتب رئاليس  و سوررئاليس  از رهگذر بررسي رمان سووشون و بوف 

شناختي متن است.  يل سبکشناسي یکي از ابزارهاي مؤثر در تحل کرد که زبان اني، ب"کور

ادبي با یکدیگر، زبان مورداستفاده  يها هیها و نظر تردید یکي از وجوه تفاوت مکتب بي

پژوهش با نگاهي این این مقاله را شکل داده است.  ،هاست. این مسئله فرضي بنيادین آن

کارگيري زبان در دو مکتب رئاليس  و سوررئاليس  و بيان وجوه  به هتطبيقي به بازیابي نحو

صادق هدایت و  "بوف کور"تفاوت آن از رهگذر بررسي دو رمان برجسته فارسي، 

شناختي جفري  . پشتوانه نظري این مقاله روش سبکپردازد يدانشور م سيمين "سووشون"

مبناي مشترکي در عناصر زباني همه که  با این دهد ياست. تحليل زباني دو اثر نشان م ليچ

کارگيري و بسامد هر یک از این عناصر ازجمله  به هاما نحو خورد يها ادبي به چش  م مکتب

لفظي و انسجام یا عدم  يها هی، آرايبند اس ، فعل، صفت، قيد، ساختار نحوي و جمله

اگون ها گون چشمگيري در سطح زبان مکتب يها انسجام کالم منجر به ظهور تفاوت

انسجام واژگاني در متن سوررئاليستي بوف کور بر  "(، در پژوهش 6869) ي. عباسشود يم

، در پاسخ به این مسئله که آیا این متون، باوجود زیر پا گذاشتن "هاليدي و حسن ةینظر ةیپا

http://ensani.ir/fa/article/350102/%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%81-%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/350102/%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%81-%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/350102/%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%81-%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/350102/%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%81-%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/350102/%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%81-%DA%A9%D9%88%D8%B1
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از انسجام واژگاني برخوردار  -نگارش خودکار -ها  زبان معيار و آزادي زبان و واژه

 ةیصادق هدایت، بر پا "بوف کور"ررسي انسجام واژگاني داستان سوررئاليستي هستند، به ب

پس از تحليل و بررسي . پرداخته استانسجام متن مایکل هاليدي و رقيه حسن  ةینظر

گره انسجام واژگاني، از انسجام  8232ها، این نتيجه حاصل شد که متن بوف کور، با  داده

ویژه عنصر  مندي از عناصر انسجام واژگاني به بهره باالیي برخوردار است و نویسنده با

توانسته است پيوندي ناگسستني ميان الفاظ و معاني ایجاد کند  ،و ترادف یيآ تکرار و با ه 

(، در 6861) بیغر .و به این طریق اندیشه و اميال دروني خود را در متن منعکس سازد

 اني، ب"هاي مکتب سوررئاليس تطبيق غزلي از موالنا با غزلي از سنایي بر اساس مؤلفه"مقاله 

فکري و ادبي موالنا را باید در شعر  يها ري از اصول و روشسرچشمة بسياکه  است کرده

ازجملة این  تواند يسوررئاليستي در اشعار موالنا نيز م يها سنایي جست؛ وجود برخي مؤلفه

سوررئاليستي یا شبه سوررئاليستي، در  يها شهیگفت که اند توان يباشد و م ها يریرپذيتأث

 -پژوهش، با روش توصيفي این اشعار هر دو شاعر، البته با شدت و ضعف، وجود دارد. در

تحليلي، دو غزل سوررئاليستي از سنایي و موالنا بررسي و وجوه اشتراک و افتراق آن دو 

 یيها يژگیکه و دهد يشده است. نتایج تحقيق نشان م سوررئاليستي نشان داده يها در مؤلفه

انگيز،  سوررئاليستي همچون ذهنيت مطلق، حذف دو عامل زمان و مکان، بيان امور شگفت

نگارش خودکار، مستي و سکر، تخيل و رؤیا، تجلي روحاني، اعتقاد به نامحرمي زبان، 

به تفاوت  توان يدو غزل، م يها عشق و آزادي، در هر دو غزل وجود دارد. ازجمله تفاوت

و  تر يریيزان نگارش خودکار، مستي و سکر بيشتر موالنا نسبت به سنایي و زبان تصودر م

 يور بيان سنایي در تصویر شمع و شعله يور انگيزتر موالنا اشاره کرد؛ چنانکه شعله هيجان

واکاوي تشابه و "( در مقاله 6867) ونديکول .بيان موالنا در خود آتش نمایان شده است

به  داشتهسعي  ،"هاي مشابه در مثنوي معنوي ههاي سوررئاليس  غربي و مؤلف افتراق مؤلفه

بررسي وجوه تشابه و تمایز مفاهي  مثنوي و سوررئاليس  بپردازد. درواقع هرچند بين مثنوي 

شود اما تمایزاتي نيز وجود دارد که عالوه بر  هایي دیده مي و آثار سوررئاليستي شباهت

آن ارائه  يبرتر بررخي موارد، دالیلي اثبات فرضيه تقدم و استقالل سوررئاليس  ایراني، در ب

که در حوزه تخيل، کرامت و جادو، حقيقت و واقعيت و اصالت مستي  يزاتیتمادهد؛  مي

http://ensani.ir/fa/article/376223/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1404633/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1404633/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1404633/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c
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 .اند بروز یافته

ادعا کرد پيتر  توان ياگر بخواهي  مطالعات خارجي را در این زمينه در نظر بگيری  م

با انتشار  يطور خاص به این منظور پرداخته است. و استاک ول تنها پژوهشگري است که به

در فصلي تحت  2882سال در  "Cognitivie Poetics: an Introduction"کتاب 

اشاره  او همچنين .پردازد يبه انواع استعاره در متون ادبي م "ياستعاره مفهوم"عنوان 

در  2861. سپس در سال کند يکوچکي به موضوع تعابير استعاري در متون سوررئاليستي م

 پردازد يبيشتر به این موضوع م The Language of Surrealism" " کتابي با عنوان

رسد در زمينه بررسي شناختي آثار به نظر مي این کتاب هنوز به فارسي ترجمه نشده است. و

ها در مشابهي انجام نشده باشد و تحقيق حاضر در زمره اولين پژوهشال، پژوهش رئسور

شود. تنها آثاري که تا حدودي شباهت به پژوهش حاضر دارند در ادامه این زمينه تصور مي

 شوند.بيان مي

 روش تحقیق

زیر به بررسي  به شرح( 2888کوچش )ي رایج مبدأ و مقصد ها حوزهدر ادامه براساس 

 . یپرداز يم ها استعارهي مبدأ و مقصد این ها حوزه

و  بناها ،اهانيگ ،جانوران ي و بيماري،سالمت ي رایج مبدأ: بدن انسان،ها حوزه

 گرما غذا، پختن و معامالت اقتصادي، پول و ورزش، ها يباز و ابزار، ها نيماش ،ها ساختمان

 .حرکت و جهت روهاين یي و تاریکي،روشنا و سرما،

 ،اقتصاد ،استيس و ملت، جامعه ،شهیاند ،اخالق ،ليم ،عاطفه مقصد: ي رایجها حوزه

 .ها کنشو  دادهایرو ،مذهب ي و مرگ،زندگ ،زمان ،ارتباطات انساني، روابط

قصد داری  بداني  در آثار سوررئال  و مقصد این استعارات، مبدأ يها حوزهبا تعيين  

 مبدأي ها حوزه ي معمول،ها استعارهدر  ازآنجاکهاست.  شده استفادهبيشتر  ها حوزهاز کدام 

ئال به رداری  بررسي کني  آیا در آثار سور قصد هستند، رایج عيني و مقصد رایج انتزاعي

ي گردآوري و از طریق ا کتابخانه صورت بهي این تحقيق ها دادههست یا خير.  گونه نيهم
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 Spss افزار نرمفراواني و  درصد به کمک جداول ها داده. سپس اند شده يبررسي سینو شيف

 .شود يمو آزمون آماري کاي دو، محاسبه و مقایسه 

 ها دادهتحلیل 

اي از گنجيد خالصهها حج  زیادي داشت و در این مختصر نميتحليل داده ازآنجاکه

هاي کامل در قالب لينکي در بخش ضميمه هایي ارائه شده است و دادهها و نمونهداده

 گنجانده شده است.

  مرشد و مارگریتا»ی رمان ها دادهتحلیل» 

مرشد و مارگریتا در دو بخش نوشته شده است. بخش اول کتاب دو خط داستاني دارد. 

شود. شاعري به نام بزدومني با سردبيري به  آغاز مي 6688خط داستاني اول در مسکو سال 

ها در همين  کنند. آن صحبت مي« مسيح»ي وجود یا عدم وجود  اند و درباره نام برليوز نشسته

شوند. در ادامه داستان  رو مي مکان با ولند که تجس  شيطان در یک جس  انساني است روبه

را در مسکو رق   يعيرطبيو غ  ها اتفاقاتي عجيب فهمي  که ولند همراهاني ه  دارند و آن مي

 . زنند... مي

 براي برليوز وشدن مسيح است که ولند آن را  خط داستاني دوم به صليب کشيده

روایي پونس  و در زمان فرمان« اورشلي »کند. این بخش از داستان در  بزدومني روایت مي

یسوعا ناصري یک زنداني است که مته  شده مردم را تحریک کرده . افتد اتفاق مي پيالت

گاهي را در اورشلي  آتش بزنند. حک  اعدام او صادر شده و پينوس پيالت باید  تا پرستش

کند. او درگيري ذهني شدیدي دارد و احساس وابستگي روحاني به یسوعا  دیيا تأآن ر

 کند. رهایش نمي

ي مرشد است و همين  ي مارگریتاست، زني که معشوقه بخش دوم داستان درباره

ي  اي است که رماني درباره کند شوهرش را ترک کند. مرشد نویسنده عشق او را واردار مي

 آن سردبيري برليوز که ادبي ي موسه براي را رمانش او  ه است.پونس پيالت نوشت مسيح و

اند. این اتفاق مرشد را ازلحاظ  د کردهر را رمانش ها آن و است فرستاده دارد عهده بر را
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 ي مشترک بخش اول و دوم داستان شيطان )ولند( است. در کند. نقطه رواني پریشان مي

 . یا آورده ها آنو مقصد و عيني یا انتزاعي بودن  مبدأي ها حوزهادامه چند مثال از بررسي 

نوع حوزه و عیني یا انتزاعي بودن( رمان مرشد و ) مقصدو  مبدأنمونه حوزه 

 مارگاریتا

 ي(انتزاع اندیشه:) سؤال : حوزه مقصد:«ي ما را به تله بيندازدا زنندهگول  سؤالشاید با »

را بررسي  «تله است سؤال» این مثال ما عبارتي( در نيع و ابزار: ها نيماش) تله :مبدأحوزه 

 . يکن يم

حوزه  ي(نيع انسان:) انسان : حوزه مقصد:«کرد يمگردن خود را مانند غازي دراز »

 ي(نيع جانوران:) .غاز :مبدأ

 ي(نيع شي یا انسان:) :مبدأي( حوزه نيع انسان:قلب ) مقصد: حوزه :«قلبش ناپدید شد»

 انسان:حاک  ) حوزه مقصد: «جاي خود نشسته بود. حاک  مانند نقشي بر سنگ بر»

 ي(نيع :ها ساختمانبناها و سنگ ): نقش بر مبدأحوزه  ي(نيع

 (انسان انسان:) :مبدأ( حوزه عتيطب رودخانه:) مقصد: حوزه «مثل رودخانه»

آتش  :مبدأي( حوزه انتزاع عاطفه:خش  ) حوزه مقصد: «سوزاندش يمخشمي که »

 ي(نيع گرما و سرما:)

سگ  :مبدأحوزه  ي(نيع )انسان: انسان حوزه مقصد: «فيلمنامه نویس واق واقي کرد»

 ي(نيع جانوران:)

 خورشيد: ي(انتزاع زمان:روز ) حوزه مقصد: «بر شاعر طلوع کرد رحمانه يبروز »

 ي(نيع روشنایي و تاریکي:)

 ي(نيع نيروها:موج ) :مبدأحوزه  ي(انتزاع عاطفه:خش  )حوزه مقصد:  «خش  خروشان»

 ي(نيع بدن انسان:پلک ) حوزه مقصد: «کند يمرا سوراخ  شیها پلکي باز آتش»

 ي(نيع و ابزار: ها ني)ماش يش: مبدأحوزه 

 ي(نيع انسان:انسان ) حوزه مقصد: «شيرجه زد آباو مثل یک کبوتر دریایي به درون »

 ي(نيع جانوران:) یيایدر: کبوتر مبدأحوزه 
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 :مبدأحوزه  طبيعت(شهر )حوزه مقصد:  «گدازد يممسکو در زیر غباري خشک »

 ي(نيع گرما و سرما:آتش )

 ي(نيع :ها کنشرویدادها و کرده ) دمحوزه مقصد: هواي  «لخته شد کرده دمهواي »

 ي(نيع بدن انسان:خون ): مبدأحوزه 

 ي(نيع انسان:مرد ) حوزه مقصد: «است پرخونمثل گاو نر  شیها چش مردي که »

 ي(نيع جانوران:نر ) گاو :مبدأحوزه 

  در ستایش مرگ "ی رمانها دادهتحلیل" 

نوبل، ژوزه ساراماگو، این سؤال را مطرح  ي زهیجا ي برنده ي سندهیاین رمان درخشان از نو

مرگ تصمي  بگيرد که دیگر، مرگي در  ي که چه اتفاقي خواهد افتاد اگر فرشته کند يم

و این موضوع،  دهد يجانش را از دست نم کس چيکار نباشد؟ در اولين روز سال جدید، ه

ودفن و دکترها را برمي انگيزد.  بهت و حيرت سياست مداران، رهبران دیني، متصدیان کفن

 ها ابانيو مردم در خ شود ياجتماع، ابتدا جشن و سروري به پا م ۀاز سوي دیگر، در ميان تود

ا در تمام اعصار، یعني زندگي ه ها به هدف بزرگ انسان . آنپردازند يبه رقص و پایکوبي م

: دهد ي. سپس عواقب این اتفاق، روي واقعي خود را نشان ماند افتهیجاودانه دست 

که از افراد بسيار سالخورده و دائماً در حال احتضار مراقبت  شوند يها مجبور م خانواده

مراس  تدفين، فقط  ۀشده و مراکز برگزارکنند يمعن يعمر ب ةميب يها استيکنند، س

ودفن حيوانات خانگي از قبيل سگ، گربه، همستر و طوطي را انجام  تدارکات کفن

سردش به همراه داس خود نشسته و مشغول بررسي این آزمایش  ة. مرگ در خاندهند يم

؟ اگر مرگ تبدیل به انسان شود و عشق را شود ينميرد، چه م کس چياست: اگر دیگر ه

 قاتي خواهد افتاد؟تجربه کند، چه اتفا
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نوع حوزه و عیني یا انتزاعي بودن( رمان در ستایش ) مقصدو  مبدأنمونه حوزه 

 مرگ

 و يزندگ) يزندگحوزه مقصد:  «کند يبند شرط ملکه اتيح شعله ماندن روشن سر بر»

 ينيع :(یيروشنا و يکیتار) آتش :مبدأحوزه  يانتزاع :(مرگ

 انسان :مبدأحوزه  يانتزاع :(زمان) زمانحوزه مقصد:  «باشد ستادهیا زمان که انگار»

 ينيع :(انسان بدن)

 و يزندگ) يزندگحوزه مقصد:  «خورد يم تکان يزندگ لبه درست فشينح تن»

 ينيع :(ها ساختمان و بناها) وارید :مبدأحوزه  يانتزاع :(مرگ

مرگ  حوزه مقصد: «زمان را نگه دارد. توانست يمجز مرگ چه کس دیگري »

 ي(نيع انسان:انسان ) :مبدأحوزه  ي(انتزاع زندگي و مرگ:)

انسان  :مبدأحوزه  ي(انتزاع زندگي و مرگ:مرگ ) حوزه مقصد: «اعتصاب مرگ»

 ي(نيع انسان:)

 :مبدأحوزه  ي(انتزاع زندگي و مرگ:مرگ ) حوزه مقصد: «داس نامنتظر مرگ»

 ي(نيع انسان:انسان )

 زندگي و مرگ:مرگ ) حوزه مقصد: «مرگ از ادامه کارش صرفنظر کرده بود»

 ي(نيع انسان:انسان ) :مبدأحوزه  ي(انتزاع

 ي(انتزاع زندگي و مرگ:مرگ ) حوزه مقصد: «ي شاعرانه استا استعارهمرگ »

 انتزاعي( مفهوم استعاره شاعرانه:) :مبدأحوزه 

جاذبه  قانون حوزه مقصد: «یک لحظه قانون جاذبه خواست خستگي درکند»

 ي(نيع انسان:انسان ) :مبدأحوزه  (ها کنشرویداداها و )

 :مبدأحوزه  ي(انتزاع زندگي و مرگ:مرگ ) حوزه مقصد: «فلکه مرگ از نو باز شد»

 ي(نيع و ابزار: ها ني)ماش رفلکهيش

 حرکت و جهت:جاده ) :مبدأحوزه  ي(انتزاع اخالق:خلق ) حوزه مقصد: «کج خلق»

 ي(نيع
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 ي(نيع گياهان:گلستان ) :مبدأحوزه  ي(انتزاع عاطفه:) ديامحوزه مقصد:  «گلستان اميد»

 زندگي و مرگ:مرگ )حوزه مقصد:  «اند شدهو دم در مرگ ول  اند خوردهکتک »

 ي(نيع بناها و ساختمان:خانه ): مبدأحوزه  ي(انتزاع

 

  بوف کور "ی رمان ها دادهتحلیل" 

کتابي پر از نماد که از چنان عمق و محتوایي . است صادق هدایتاثر  نیتر مه  بوف کور

حال نقدهاي بسياري،  هست. تابه يبررس ها قابل برخوردار است که با انواع مختلف تحليل

 سمبوليک اثر این. است شده ارائه کور بوف شناسانه، از داستان در حوزه نقد روان ژهیو به

 .کند خود آن را تفسير مي دید از قدر عميق است که هرکسي قادر به درک آن نيست و آن

هاي متعددي در شرح و تفسير بوف کور نوشته شده است که هرکدام از دید همان  کتاب

و تنها  نیتر معروف« بوف کور»کند. شاید بتوان گفت  نویسنده بوف کور را تفسير مي

و داستان ایراني است که ه  طرفداران و عاشقان بسيار و ه  در نزد بسياري دیگر مطرود 

 .منفور است

 نوع حوزه و عیني یا انتزاعي بودن( رمان بوف کور) مقصدو  مبدأنمونه حوزه 

حوزه مقصد: « بود درکرده يخستگ يکاف اندازه به ایگو رفت يم نيپاورچ نيپاورچ شب»

 ينيع :(انسان بدن) انسان يانتزاع :(زمان) شب

 سوخت يم دردناک و آهسته من يزندگ پشت که متعجب و درشت چش  دو آن با»

 ينيع :(سرما و گرما) آتش: مبدأحوزه  ينيع :(انسان) چش حوزه مقصد:  «گداخت يم و

مقصممممد:  حمممموزه  «ديکش يم رونيب مرا تن عرق مکنده دهن هزاران با آفتاب حرارت»

 ينيع :(انسان بدن) انسان :مبدأحوزه  : عيني(ها کنش و دادهایرو) آفتاب

 ديخورشم  :مبمدأ  حوزه يانتزاع :(مرگ و يزندگ) يزندگحوزه مقصد: « يزندگ پرتو»

 ينيع :(يکیتار و یيروشنا)

 و حرکت) ريمس ای جاده :مبدأحوزه  يانتزاع :(اخالق) قهيسلحوزه مقصد:  «قهيسل کج»

 ينيع :(جهت
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 جانوران:پرنده ) :مبدأحوزه  ي(نيع طبيعت:ستاره )حوزه مقصد:  «یک ستاره پرنده»

 ي(نيع

 ي(انتزاع زندگي و مرگ:) يزندگ حوزه مقصد: «رفت يمزندگي من رو به قهقرا »

 ي(نيع حرکت و جهت:جاده ) :مبدأحوزه 

 و ابزار: ها ني)ماش يش: مبدأحوزه  ي(انتزاع اندیشه:افکار )حوزه مقصد:  «افکار سياه»

 ي(نيع

خشيده شاید او ه  زندگي خودش را مثل خوشه انگور فشرده و شرابش را به من ب»

 گياهان:انگور ) خوشه :مبدأحوزه  ي(انتزاع زندگي و مرگ:) يزندگ حوزه مقصد: «بود

 ي(نيع

 ندیشه:اکابوس ) حوزه مقصد: «هنيش درون مرا ميفشردآکابوسي که با چنگال »

 دو عيني( هر و ابزار: ها نيماشانسان یا ) نيماشیا  انسان :مبدأحوزه  ي(انتزاع

حوزه مقصد:  «چراغ آن بوده براي هميشه خاموش شد. منزله بهچون دو چشمي که »

 ي(نيع روشنایي و تاریکي:چراغ ): مبدأحوزه  ي(نيع انسان:چش  )

 حوزه مقصد: «او را در ميان خودش محبوس کرده تارعنکبوتلباس سياه نازک مثل »

 ي(نيع :جانوران حيوان:) :مبدأحوزه  ي(نيع اجسام:لباس )

 ها رنگدر دنياي مجهولي که پر از  از ثقل و کثافت هوا آزاد شده نکهیا  مثلو جسم  

 :مبدأحوزه  ي(نيع انسان:جس  ) . حوزه مقصد:کرد يمو تصویرهاي مجهول بود پرواز 

 ي(نيع جانوران:پرنده )

حوزه  ي(نيع انسان:انسان ) تن حوزه مقصد: تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود.

 ي(نيع نيروها:تگرگ ) :مبدأ

  آئورا"ی رمان ها دادهتحلیل" 

ظاهر با چهار و در اصل با دو شخصيت همراه هستي . راوي که خواننده  ما در این داستان به

کند. کونسئلو پيرزني با رفتارها و عاداتي عجيب. شوهر  خود را در جایگاه او حس مي

با با جواني مرحوم پيرزن که از طریق خاطراتش در داستان حضور دارد و آئورا، دختري زی
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 ادرفتهیاي پوسيده و از ست وه  است. گویا داستان نه در خانه سيال. در آئورا هر چه واقعي

، پيري و يکه در آن مفهوم مرگ وزندگ جهاني. که در جهاني دیگر در جریان است

اش در گروي  جهاني جدا از دنياي تاریک که همه هستي. شده است ختهيآم جواني دره 

جهاني که در آن دغدغه انسان عشق است و ناميرایي آن، مرگي که . آئورا ستزنده ماندن 

 .شود و دوباره متولد شدن آئورا منتظر آن است، مرگي که جاودانگي از آن آغاز مي

 نوع حوزه و عیني یا انتزاعي بودن( رمان آئورا) مقصدو  مبدأنمونه حوزه 

 :(انسمان ) انسمان  :مبمدأ حموزه   ينيع :(اجسام) گرامافونحوزه مقصد:  «مزاح  گرامافون»

 ينيع

 چش حوزه مقصد:  «نندينش يم کف به و زنند يم موج ند،یایدر چو سبز ها چش  نیا»

 ينيع :(روهاين) ایدر :مبدأحوزه  ينيع :(انسان)

 نمه یآ :مبدأحوزه  : عيني(انسان) انسانحوزه مقصد:  «يا رشدهياس يا نهیآ همچون، آئورا»

 ينيع :(ابزار و ها نيماش)

 :مبدأي( حوزه نيع انسان:انسان ) حوزه مقصد: «يا شدههمچون شمایلي بر دیوار اسير »

 ي(نيع و ابزار: ها ني)ماش لیشما

ي( حوزه نيع انسان:انسان )آه حوزه مقصد:  «پردازد يمآهي کشيد گویي به بریدن هوا »

 ي(نيع انسان:انسان ): مبدأ

 ي(نيع و ابزار: ها ني)ماش يش :مبدأحوزه  ي(نيع طبيعت:هوا ) حوزه مقصد:

 ي(نيع انسان:انسان ) :مبدأحوزه  ي(نيع اندیشه:کتاب ) حوزه مقصد: «کتابخانه»

 و ابزار: ها نيجس  )ماش: مبدأحوزه  ي(نيع )انسان: گوش حوزه مقصد: «گوش خراش»

 ي(نيع

  ينامرئشهرهای »ی رمان ها دادهتحلیل» 

شباهتي ندارند. به   يکن يها زندگي م و در آن  يشناس يشهرهاي نامرئي به شهرهایي که م

گفت  توان يم ي. حتشوند يهيچ محدوه جغرافيایي یا دوره مشخصي از تاریخ نيز مربوط نم
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به « شهرها»یا « شهر»که در شرح و تفصيالت مربوط به این شهرها مسئله اصلي شناخت 

 .معناي رایج آن نيست

یع رو یک شب تا زندگي س هزار يها ، از داستانبا سير و سياحت در شهرهاي نامرئي

. هر شهر نامزني را بر خود دارد و آنچه شود يدر ذهن زنده م جا کیو مدرن آینده، همه 

از آنکه فضایي خاص را در  شي، بکند يمارکوپولوي خيالي براي قوبالي محزون نقل م

ک شهر به شهر دیگر، . از یسازد يآشنا را یادمان زنده م ذهن مجس  کند، خاطره آدمي

پنهان در درون  يا آشناي آن به نقطه يها که نشانه شود يفلسفي دنبال م- یيایسفر رؤ ريمس

به  ي؛ سفردهد يکه در آن شخص به اندیشه پر پروازي سبک م ي؛ سفرگردد يانسان باز م

روحي و  يها ها؛ سفري آغشته به اميال و دغدغه ها و ساکنان آن درون رابطه ميان مکان

 .... و کنند يکه در شهرها زندگي م یيها عصبي انسان

نوع حوزه و عیني یا انتزاعي بودن( رمان شهرهای ) مقصدو  مبدأنمونه حوزه 

 نامرئي

 يدرون يدگيپوسحوزه مقصد:  «است يعيوس يایقانقار ناًيقی اش يدرون يدگيپوس»

 ينيع :(يماريب و يسالمت) يماريب: مبدأحوزه  يانتزاع :(شهیاند)

 عصما حموزه مقصمد:   « بمود  نخواهمد  آن درممان  بمه  قادر زين ما يشاه مرصع يعصا که»

 ينيع :(انسان بدن) پزشک: مبدأحوزه  ينيع :(اجسام)

: مبدأحوزه  يانتزاع :(شهیاند) خاطراتحوزه مقصد:  «خاطرات برگشت موج از»

 ينيع :(جهت و حرکت) ایدر امواج

 اسمفنج : مبدأحوزه  ينيع :(عتيطب) شهرحوزه مقصد: « کند يم باد اسفنج همانند شهر»

 ينيع :(ابزار و ها نيماش)

 :مبدأحوزه  ي(انتزاع ميل:آرزو ) حوزه مقصد: «شوند يمزنده  باه آرزوها همه »

 ي(نيع انسان:انسان )

 زمان:سال )حوزه مقصد: فصل و  «اند پرکردههاي پربرکت انبارها را  فصل و سال»

 ي(نيع انسان:انسان ) :مبدأحوزه  ي(انتزاع



 619 |و همکاران  پناه  اسالم

 

انسان : مبدأحوزه  ي(نيع اجسام:) قیقاحوزه مقصد:  «منتظر مسافران هستند ها قیقا»

 ي(نيع انسان:)

 ي(نيع انسان:انسان ) :مبدأحوزه  ي(نيع اجسام:) يم حوزه مقصد: «ميخانه»

 ي(نيع انسان:انسان ) :مبدأحوزه  ي(نيع طبيعت:شهر ) حوزه مقصد: «حافظه شهر»

 :مبدأحوزه  ي(نيع حوزه مقصد: شهر )طبيعت: «ي درختانا برگهشهرهایي شبيه رگ »

 ي(نيع گياهان:درختان )ي ا برگه رگ

: مبدأحوزه  ي(نيع طبيعت:شهر ) حوزه مقصد: «شهرهایي سبک همچون بادبادک»

 ي(نيع و ابزار: ها نيبادبادک )ماش

 کنند يمرا باز  شیها مهرهو  چيپ د؛ياقامتش به پایان رس که يهنگامنيمه دیگر شهر را »

تا در مکاني دیگر آن را بنا  برند يمي دیگري جا بهي جدا کرده و کی يکو قطعات آن را ی

بناها و ابزار )یا ماشين  خانه :مبدأحوزه  ي(نيع طبيعت:شهر ) حوزه مقصد: «کنند.

 ي(نيع و ابزار: ها نيماشیا  ها ساختمان

  يوحشتعقیب گوسفند »ی رمان ها دادهتحلیل» 

اي است که در تعقيب یک گوسفند  ساله 88شخصيت اصلي این رمان مرد ژاپني بدون نام 

کند. دوست مرد  کند، از توکيو به هوکایدو سفر مي ها حلول مي وحشي که در جس  انسان

فرستد و مرد نيز در روزنامه این  زار مي براي او عکسي از یک سري گوسفند در چمن

کنند که گوسفند  کند و بعد افرادي به سراغ او آمده و او را مجبور مي ستفاده ميعکس را ا

 .ها پيدا کند را براي آن

نوع حوزه و عيني یا انتزاعي بودن( رمان تعقيب گوسفند ) مقصدو  مبدأنمونه حوزه 

 وحشي

 ينيع :(روهاين)  ينس: مبدأحوزه  يانتزاع :(زمان) زمانحوزه مقصد:  « ينس مثل زمان»

: مبدأحوزه  يانتزاع :(مرگ و يزندگ) يزندگحوزه مقصد:  «کين کيپ مثل يزندگ»

 ينيع :(ورزش و يباز) کين کيپ
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 :(عتيطب) ديخورش حوزه مقصد: «.دیآ يم فرود بعد رسد، يم آسمان اوج به ديخورش»

 ينيع

 ينيع :(ابزار و ها نيماش) (هينقل لهيوس) مايهواپ :مبدأحوزه  

: مبدأحوزه  ينيع :(اجسام) آسانسورحوزه مقصد:  «کنان فس فس آسانسور يدرها»

 ينيع :(انسان بدن) انسان

پدر  حوزه مقصد: «و تميز است تر  بارانپدرش مرا یاد خياباني انداخت که پس از »

 ي(نيع حرکت و جهت:) ابانيخ :مبدأحوزه  ي(نيع انسان:)

ي که پایين ا پرده حوزه مقصد: «دیآ يمروي دهه شصت پایين  آرام آرامي که ا پرده»

 ي(نيع حرکت و جهت:شصت )دهه  اتمام :مبدأحوزه  ي(نيع :ها کنشرویدادها و ) دیآ يم

 بدن انسان:انسان ) حوزه مقصد: «این شانزده قدم را یکراست مثل خط کش بروم»

 ي(نيع و ابزار: ها نيکش )ماش خط :مبدأحوزه  ي(نيع

ي ا زدهنسي  دریا از الي پرده سيمي زنگ  انگار همهمه خفيفي توي گوش بود،»

 ایدر  ينس :مبدأحوزه  ي(نيع :ها کنشرویدادها و ) فيخف همهمه حوزه مقصد: «گذشت يم

 ي(نيع نيروها:)

پنبه  :مبدأحوزه  ي(نيع انسان:من ) حوزه مقصد: «توي الکل( سيخ ي پنبه،ا تکه من،»

 ي(نيع و ابزار: ها ني)ماش

 ميل:استعداد )حوزه مقصد:  «ديچرخ يمحول محور گوش شدن  اش يعيطباستعداد »

 ي(نيع انسان:انسان ) :مبدأحوزه  ي(انتزاع

 ي نيست که به نحوي وابسته به تبليغات نباشد.پراکن سخني از انتشارات یا ا شاخههيچ »

 ها ني)ماش ومیآکوار ي(نيع اقتصاد:) غاتيتبلانتشارات و  «است. آبآکواریومي بدون  مثل

 ي(نيع و ابزار:

 جانوران و انسان:) وانيحانسان یا  ي(انتزاع زمان:زمان ) حوزه مقصد: «وقت کشي»

 ي(نيع
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 ها دادهآماری  لیوتحل هیتجز

و مقصد آثار سوررئال در قالب جدول و نمودار آورده  مبدأهاي در ادامه، فراواني حوزه

 شده است.

 سوررئال آثارمبدأ  یها حوزه فراواني و درصد . 1جدول 
 درصد فراواني حوزه

 38/7 75 بدن انسان

 1/0 2 ي و بيماريسالمت

 9/8 19 جانوران

 4/1 8 اهانيگ

 6/7 13 ها ساختمانبناها و 

 21/6 42 و ابزار ها نيماش

 0/5 1 بازي و ورزش

 0/0 0 پول و معامالت اقتصادي

 2/6 5 پختن غذا

 2/1 4 گرما و سرما

 3/1 6 روشنایي و تاریکي

 3/1 6 نيروها

 4/1 8 حرکت و جهت

 2/6 5 مفهوم انتزاعي

 688 665 مجموع

بدن انسان و ماشين و ابزار بيشترین تعداد را به  شود يممشاهده  6که در جدول  طور همان

 .اند دادهخود اختصاص 
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 آثار سوررئال مبدأی ها حوزه. درصد فراواني 1نمودار 

 در سوررئال آثارمبدأ  يها حوزه 6و قابل مشاهده در نمودار  آمده دست بهبر اساس نتایج 

 .باشد يمبيشتر  ها حوزهنسبت به سایر  ابزار و ها نيماش و انسان حوزه

 ی آثار سوررئالها استعارهی مقصد ها حوزهدرصد و فراواني . 6جدول 
 درصد فراواني حوزه

 4/9 9 عاطفه

 1/6 3 ميل

 1/6 3 اخالق

 7/6 14 اندیشه

 0/5 1 جامعه و ملت

 1/6 3 سياست

 0/5 1 اقتصاد

 1/1 2 روابط انساني

 0/0 0 ارتباطات

 4/3 8 زمان

 11/9 22 زندگي و مرگ

 0/5 1 مذهب



 611 |و همکاران  پناه  اسالم

 

 درصد فراواني حوزه

 5/9 11 ها کنشرویدادها و 

 26/5 49 طبيعت

 25/4 47 انسان

 5/9 11 اجسام

 688 639 مجموع

ي مقصد را انسان ها حوزهبيشترین تعداد  شود يممشاهده  2که در جدول شماره  طور همان

 .اند داده اختصاصو طبيعت به خود 

 
 ی مقصد آثار سوررئالها حوزه. درصد فراواني 6نمودار 

شود بيشترین درصد فراواني مربوط به حوزه مشاهده مي 2که در نمودار شماره  طور همان

 انسان و طبيعت است.

 و مقصد مبدأی ها حوزهبودن  انتزاعيعیني و فراواني و درصد  . 9جدول 

 حوزه
 مبدأی ها حوزه ی مقصدها حوزه

 درصد فراواني درصد فراواني

 96/7 176 62/3 114 عيني

 3/3 6 37/7 69 انتزاعي

 688 632 688 638 مجموع
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 و مقصد مبدأی ها حوزهعیني و انتزاعي بودن درصد فراواني .  9نمودار 

 يها حوزه، عيني بودن 8و نمودار شماره  8در جدول شماره آمده  دست بهبر اساس نتایج  

 ومبدأ  يها حوزهاز انتزاعي بودن  با اختالف فاحشي بيشتر سوررئال آثار مقصد ومبدأ 

است که نتایج  شده استفادهجهت معناداري این اختالف از آزمون کاي دو  .باشد يم مقصد

 آمده است. 5آن در جدول 

 و مقصد مبدأی ها حوزهایج آزمون کای دو مربوط به عیني بودن نت. 0جدول 

 مبدأ مقصد

 یدار يمعنسطح  درجه آزادی آماره کای دو یدار يمعنسطح  درجه آزادی آماره کای دو

811/66 6 886/8 766/693 6 888/8 

آمار  ؛شود يمدیده  5که در جدول شماره  طور همانو  بر اساس نتایج آزمون کاي دو

و سطح  766/693برابر با  مبدأي ها حوزهو در  811/66برابر با  ي مقصدها حوزهآزمون در 

گفت  توان يمدرصد  69بنابراین با اطمينان  باشد يم 89/8ي در دو حوزه کمتر از دار يمعن
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وجود  سوررئال آثار و مقصد مبدأ يها حوزهتفاوت معناداري بين عيني و انتزاعي بودن 

 .هستند عيني بيشتر سوررئال آثار مقصد ومبدأ  يها حوزه که يورط بهدارد 

 گیرینتیجهبحث و 

ثار سوررئال از منظر آي ها استعارهو مقصد  مبدأي ها حوزهدر این پژوهش در پي کشف 

زیر از این  جینتا را بررسي کردی . ها آنکوچش بودی  و سپس عيني یا انتزاعي بودن 

 تحقيق به دست آمد:

ي طبيعت و انسان ها حوزهي آثار سوررئال در حوزه مقصد بيشتر در ها استعاره .6

مقصد ارتباطات نيز نتوانسته هيچ عددي  حوزه زندگي و مرگ و اندیشه. ازآن پسهستند و 

به لحاظ تعداد( بين ) يادیزتوجه به اینکه اختالف کمّي  با را به خود اختصاص دهد.

ي انتزاعي زندگي و مرگ و اندیشه وجود ندارد ها حوزهي عيني طبيعت و انسان و ها حوزه

آمار و  بازه شاید بتوان گفت در آثار سوررئال مرز باریکي بين این دو وجود دارد اما 

ي مقصد این آثار عيني هستند و این نشان ها حوزهکه بيشتر  است نیاارقام حاکي از 

 ي مبه  دارند.ا پردهت معمولي اما پش هرچندي آثار سوررئال ها استعاره دهد يم

به خود  مبدأو ماشين و ابزار بيشترین درصد را در بخش حوزه  انساني ها حوزه. 2

و اقتصاد نيز  پول جانوران که هر سه مفاهيمي عيني هستند. ازآن پساختصاص داده است و 

ي ا جمله دیشا دهد يمنتوانسته در حوزه مبدأ عددي را به خود اختصاص دهد. این نشان 

در هر دو حوزه مبدأ و مقصد با  ما ي پيچيده باشد.ا استعاره عادي در این سبک آثار،

 ،عتيطب مفاهيمي مواجه هستي  که پيچيدگي و تعریف خاص یا مبهمي ندارند مانند انسان،

با استفاده از مفاهي   کوشد يمدر اثري به سبک رمانتيس  نویسنده  که يدرحال و ابزار. نيماش

اثر  کی يدشواري خود را بسازد. زیبایي و ها استعارهعاطفه و اندیشه  انتزاعي عشق و

ي سخت و مبه  ميمفاه که با مفاهي  معمولي و روزمره، شود يمپيدا  جا نيهمسوررئال از 

یي غير از ها سبکبودن و سادگي آثار  فه   قابلي از شواهد ما براي موضوع کی بيافریند.

و...از  الیسر ،تئاتر یي در قالب فيل ،ها اقتباس فتکل يبسبک سوررئال، خلق راحت و 

 تواند يمنویسنده رمان سوررئال  کی .. است..و س يرمانت ي رئاليس ،ها بکي سها رمان



 (0010) زییپا|  99شماره  | 62سال | ادبی  متن پژوهی | 621

 

 ،رح  يبرا به انساني  مرگ ،زيانگ شگفتي را به بانویي شهر انسان را به گربه تبدیل کند،

 .کند يمي را به انسان و چش  را دریایي کند چنان مواج که انسان را در آن غرق گاو

بود که یي ها حوزهتعداد ، بيشتر از ي مقصدها تعداد حوزه یدی گونه که د همان .8

ترین  عنوان عمده به حوزهکوچش مطرح کرده بود. هرچند که کوچش نيز از این سيزده 

 حوزه اصلي در این، یک طبيعت و انسانها مانند  بود، اما برخي حوزه ادکردهیها  حوزه

 .است يبر استعاره پرداز نثر ادبي و فرهنگي ريتحقيق بود. این امر حاکي از تأث

عبارتي زیاد با  به و مقصد هر دو بيشتر عيني هستند. مبدأي ها حوزهي ها استعاره .5

حاکي از  تواند يممطلب  نیا ... روبرو نيستي .و خش  ،عاطفه مفاهي  انتزاعي از قبيل عشق،

ي سوررئال از مسائل انتزاعي و احساسي در رمان خود زیاد ها رماننویسندگان  این باشد که

از حج  سوررئال بودن و گاهي خشونت و  تواند يماحساس  رای؛ زکنند ينماستفاده 

 سنگيني فضاي سوررئال بکاهد.

ي حوزه ها استعارهي حوزه مقصد که انتزاعي هستند بسيار بيشتر از ها استعارهتعداد  .9

مفاهي  انتزاعي جایي  مبدأدر حوزه  باًیتقرگفت  توان يمو  باشد يم که انتزاعي هستند، مبدأ

از  دهد يممطلب نشانگر این موضوع است که نویسنده رمان سوررئال ترجيح  نیا ندارند.

مفهوم عيني در  آني اگر قرار باشد حت استفاده کند.یک مفهوم عيني براي استعاره خود 

 به مفهومي انتزاعي در جایگاه حوزه مقصد مرتبط شود. مبدأجایگاه حوزه 

 ؛ کهانسان مواجه هستي  پرتکرارو ه  در حوزه مقصد با مفهوم  مبدأه  در حوزه  .1 

رمان سوررئال بيشتر  یعني در؛ به اهميت انسان در رمان سوررئال پي برد توان يم جا نيهماز 

که نویسنده رمان  دهد يممطلب نيز نشان  نیا او و روابطش مواجه هستي . بدن با انسان،

این  قتيحق در .دهد يمسوررئال با هر زبان یا هر مليتي انسان را محور نوشته خود قرار 

 .دهد يمموضوع اهميت انسان را در همه جاي دنيا براي تمامي افراد نشان 

را به خود  مبدأ حوزه 68 حوزه مقصد انسان،ندي عبارات استعاري مربوط به ب جمع .7

این  دارد. ازانسان پردازي  مبدأ در مفهوم يها نشان از تنوع حوزهاختصاص داده است که 

 ي سوررئال پي برد.ها رمانبه اهميت انسان و مسائل مربوط به او در  ه  باز توان يمموضوع 
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 يها انتزاعي نيز، در بين حوزه مفاهي مبدأ مشاهده شد که  يها در بررسي حوزه .3

ي و بند  يتقسو به دليل تعداد بسيار ک  تحت عنوان مفاهي  انتزاعي مبدأ وجود دارد )

عيني  يها حوزهدهد که هميشه از  مي  انتزاعي نشان يها وجود این حوزه شمارش شدند(.

به سبک انتزاعي نيز، با توجه  يها حوزه ، بلکه ازشود ياستفاده نم ياستعاره پردازبراي 

 اگرچه تعداد آن بسيار ک  بود. شود يکمک گرفته م سندهینونوشتار 

از نتایج این پژوهش ه  نویسندگان، ه  منتقدان آثار سوررئال و ه  پژوهشگران 

با  توانند يمرمان سوررئال  سندگانینو استفاده کنند. توانند يمحوزه ادبيات و زبانشناسي 

قرار  تیمحور بر غني بودن آن بيفزایند. کنند يمي خود استفاده ها رمانیي که در ها استعاره

 انتخاب و مقصد عيني دارند، مبدأي ها حوزهیي که ها استعاره انتخاب دادن انسان،

 توانند يماین موارد باشد. منتقدان آثار سوررئال نيز  ازجمله توان يم نامشهودتري ها استعاره

 بر این سبک آثار داشته باشند. تر منصفانهي نقد با داشتن اطالعات این پژوهش،

با بررسي بيشتر این سبک آثار به نتایج  توانند يمحوزه ادبيات و زبانشناسي نيز  پژوهشگران

 ي دست یابند.ا تازه

 تعارض منافع

 تعار  منافع ندارم.
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 ضمیمه

 ی شش رمانها استعارهجداول بررسي 

 و مقصد رمان مرشد و مارگریتا مبدأی ها حوزه. بررسي 1جدول 

 مبدأحوزه  حوزه مقصد استعاره

 و سرما( گرما (آتش طبيعت(مسکو ) گدازد يممسکو در زیر غباري خشک 

 لخته شد کرده دمهواي 
رویدادها کرده ) دمهواي 

 (ها کنشو 
 بدن انسان(خون )

 انسان(قلب ) قلبش ناپدید شد
که قابليت ناپدید شدن انسان )یا  ء يش

 دارد()بدن انسان(

 صورت بهشکل گرفت و  کرده دمهواي 

 یک مرد درآمد

رویدادها کرده ) دمهواي 

 (ها کنشو 
 بدن انسان(انسان )

 و ابزار( ها نيماششفاف() ء يشیا ) شهيش انسان(انسان ) هيئت نیتر بیغرمردي شفاف به 

ي ما را به تله ا زنندهگول  سؤالشاید با 

 بيندازد
 و ابزار( ها نيماشتله ) اندیشه(سؤال )

 حرکت و جهت(ابر ) (ها کنشرویدادها و دود ) ديکش يمدود مثل ابري تنوره 

حاک  مانند نقشي بر سنگ بر جاي خود 

 نشسته بود
 (ها ساختمانبناها و سنگ )نقش بر  انسان(حاک  )

 (ها ساختمانبناها و سنگ ) انسان(حاک  ) بودحاک  به شکل سنگ درآمده 

یي چنان فراخ که آفتاب طالع را ها شانه

 کرد يمپنهان 
 (ها ساختمانبناها و ) وارید انسان(شانه )

 (غاز )جانوران انسان(انسان ) کرد يمگردن خود را مانند غازي دراز 

 بدن انسان(مرده ) انسان(انسان ) ي رنگ باختا مردهمنشي مانند 

 و ابزار( ها نيماش) ء يش عاطفه(خش  ) خشمي او را در برگرفت

 عاطفه(خش  ) کرد يم اش خفهخشمي که 
انسان یا چيزي که قابليت خفه کردن دارد 

 انسان(گاز )مانند 

 گرما و سرما(آتش ) عاطفه(خش  ) سوزاندش يمخشمي که 

 جانوران() وانيحانسان یا  جامعه و ملت() تيجمع جمعيت آن را در خود بلعيده بود

 و ابزار( ها نيماش) ء يش اندیشه(مغز ) سوخت يممغزش گویي 

 انسان(پلک ) کند يمرا سوراخ  شیها پلکي باز آتش
شدن پارچه یا کاغذ با قابليت سوراخ 

 و ابزار( ها نيماش)
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 مبدأحوزه  حوزه مقصد استعاره

 انسان(مرده )انسان  چش  )انسان( حرکت يبچش  راست سياهش مرده و 

 انسان(انسان ) طبيعت(گربه ) رفتار انساني دارد.....ي که ا گربه

او مثل یک کبوتر دریایي به درون آب 

 شيرجه زد
 جانوران() یيایدرکبوتر  انسان(انسان )

 جانوران() اسب آبي انسان(انسان ) و مثل یک اسب آبي شنا کرد

 جانوران(سگ ) انسان(انسان ) واق واقي کرد سینو نامه ل يف

 پرخونمثل گاو نر  شیها چش مردي که 

 است
 جانوران(گاو ) انسان(انسان )

 انسان(انسان ) انسان(چش  ) چشمان گستاخ

 (ها ساختمانبناها و دره ) انسان(دهان ) دره دهن

 و ابزار( ها نيماشتفنگ ) عاطفه(خنده ) شليک خنده

 نيروها(موج ) عاطفه(خش  ) خش  خروشان

 و ابزار( ها نيماشفرش ) طبيعت(سنگ ) فرش سنگ

 روشنایي و تاریکي() ديخورش زمان(روز ) بر شاعر طلوع کرد رحمانه يبروز 

 سرنوشت اجازه نداد
زندگي و سرنوشت )

 مرگ(
 انسان(انسان )

 انسان(انسان ) طبيعت(رود ) رودخانه

 و مقصد رمان مرشد و مارگریتا مبدأی ها حوزه. بررسي عیني یا انتزاعي بودن 6جدول 

 استعاره
عیني یا انتزاعي بودن 

 حوزه مقصد

عیني یا انتزاعي بودن 

 مبدأحوزه 

 عيني عيني گدازد يممسکو در زیر غباري خشک 

 عيني انتزاعي لخته شد کرده دمهواي 

 عيني عيني قلبش ناپدید شد

یک مرد  صورت بهشکل گرفت و  کرده دمهواي 

 درآمد
 عيني انتزاعي

 انتزاعي عيني هيئت نیتر بیغرمردي شفاف به 

 عيني انتزاعي ي ما را به تله بيندازدا زنندهگول  سؤالشاید با 

 عيني عيني ديکش يمدود مثل ابري تنوره 

 عيني عيني حاک  مانند نقشي بر سنگ بر جاي خود نشسته بود
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 استعاره
عیني یا انتزاعي بودن 

 حوزه مقصد

عیني یا انتزاعي بودن 

 مبدأحوزه 

 عيني عيني حاک  به شکل سنگ درآمده بود

یي چنان فراخ که آفتاب طالع را پنهان ها شانه

 کرد يم
 عيني عيني

 عيني عيني کرد يمگردن خود را مانند غازي دراز 

 عيني عيني ي رنگ باختا مردهمنشي مانند 

 انتزاعي انتزاعي خشمي او را در برگرفت

 ينيع انتزاعي کرد يم اش خفهخشمي که 

 عيني انتزاعي سوزاندش يمخشمي که 

 عيني عيني جمعيت آن را در خود بلعيده بود

 عيني عيني سوخت يممغزش گویي 

 عيني عيني کند يمرا سوراخ  شیها پلکي باز آتش

 عيني عيني حرکت يبچش  راست سياهش مرده و 

 عيني عيني ي که رفتار انساني داردا گربه

 عيني عيني شيرجه زد آباو مثل یک کبوتر دریایي به درون 

 عيني عيني و مثل یک اسب آبي شنا کرد

 عيني عيني واق واقي کرد سینو نامه ل يف

 عيني عيني است پرخونمثل گاو نر  شیها چش مردي که 

 عيني عيني چشمان گستاخ

 عيني عيني دره دهن

 عيني عيني شليک خنده

 عيني انتزاعي خش  خروشان

 عيني عيني فرش سنگ

 عيني عيني بر شاعر طلوع کرد رحمانه يبروز 

 عيني انتزاعي سرنوشت اجازه نداد

 عيني عيني رودخانه

 ی رمان در ستایش مرگها استعارهو مقصد  مبدأی ها حوزه. بررسي 9جدول 

 مبدأحوزه  حوزه مقصد استعاره

تاریکي و آتش ) زندگي و مرگ() يزندگ ي کندبند شرطبر سر روشن ماندن شعله حيات ملکه 
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 مبدأحوزه  حوزه مقصد استعاره

 روشنایي(

 انسان )بدن انسان( زمان(زمان ) انگار که زمان ایستاده باشد

 زندگي و مرگ() يزندگ خورد يمتن نحيفش درست لبه زندگي تکان تکان 
بناها و ) وارید

 (ها ساختمان

 بدن انسان(انسان ) زندگي و مرگ(مرگ ) طناب را نگه دارد توانست يمجز مرگ چه کس دیگري 

 مرگ(زندگي و ) يزندگ برود طرف آنزندگي برود یا به  طرف نیاتصمي  بگيرد 
بناها و ) وارید

 (ها ساختمان

 زندگي و مرگ() يزندگ داشت يبرمي زندگي را سو آنقدمش به 
بناها و ) وارید

 (ها ساختمان

 بدن انسان(انسان ) زندگي و مرگ(مرگ ) اعتصاب مرگ

کهنه سربازي شجاع که توانسته بود در لحظه نهایي از 

 مرگ تخطي کند و شکستش دهد
 بدن انسان(انسان ) زندگي و مرگ(مرگ )

 بدن انسان(انسان ) مرگ )زندگي و مرگ( اگر کسي با مرگ معامله کند

 بدن انسان(انسان ) زندگي و مرگ(مرگ ) مرگ را به زانو درآورده است

 انسان(انسان ) زندگي و مرگ(مرگ ) داس نامنتظر مرگ

 گياهان(انگور ) انسان(انسان )اعضاي بدن  دست و پایي چروکيده مثل کشمش

مردد و لرزان مثل کشتي که به عبث دنبال قطب نمایي 

 گردد يم
 و ابزار( ها نيماش) يکشت انسان(انسان )

 انسان(انسان ) ابدیتي براي انسان چونان ابدیت خورشيد
روشنایي و ) ديخورش

 تاریکي(

 اندیشه(استعداد ) تاریخ مصرف استعدادها
انقضا ماده غذایي قابل 

 پختن غذا()

 طبيعت(شهر ) گورستان زندگان تر يخودمانشهرها یا به زبان 
بناها و گورستان )

 (ها ساختمان

 انسان(انسان ) زندگي و مرگ(مرگ ) کرده است نظر صرفمرگ از ادامه کارش 

 زندگي و مرگ(مرگ ) ي شاعرانه استا استعارهمرگ 
شاعرانه ي ا استعاره

 مفهوم انتزاعي()

 انسان(انسان ) مذهب(مذاهب ) به مرگ نيازمندند که ما به نان قدر همانمذاهب 

این تنها ابزار زراعي  ازآنجاکهاین جمالت درباره مرگ)

یي را شخ  ها راهبود که خداوند در اختيار داشت تا با آن 
 زندگي و مرگ(مرگ )

و  ها نيماشقتل )آلت 

 ابزار(
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 مبدأحوزه  حوزه مقصد استعاره

بدیهي و مناقشه  جهينت ،رسند يمبزند که به قلمرویش 

پذیر آن بود که کل این قصه مقدس به پایان رسيده بود و 

 رسيده بودند. بست بنبه  ها جاده زینا گر

 انسان(انسان ) زندگي و مرگ(مرگ ) مرگ از کشتار دست برداشته بود

 انسان(انسان ) زندگي و مرگ(مرگ ) مرگ فراري

 قانون جاذبه خواست خستگي در کند لحظه کی
قانون جاذبه )رویدادها و 

 (ها کنش
 انسان(انسان )

 انسان(انسان ) طبيعت(آسمان ) آسمان که از اول شب قهر کرده بود

 (ها ساختمانبناها و خانه ) زندگي و مرگ(مرگ ) اند شدهو دم در مرگ ول  اند خوردهکتک 

 پختن غذا(اسپرسو )قهوه  اندیشه() قتيحق است حقيقت مثل قهوه اسپرسو تلخ

 گياهان(گلستان ) عاطفه() ديام گلستان اميد

 زندگي و مرگ(مرگ ) فلکه مرگ از نو باز شده بود
و  ها نيماشفلکه )شير 

 ابزار(

ي خاک ها قفسهي از ا روزنامه ي اولين بار،برا این قصه،

 ها تارعنکبوتبيرون کشيد و از  مان يجمعگرفته حافظه 

 پاکش کرد

 اندیشه() يجمعحافظه 
بناها و کتابخانه )

 (ها ساختمان

 مفهوم انتزاعي(خاطره ) اجسام(روزنامه )

 طبيعت(عنکبوت )تار 
مفهوم ) يفراموش

 انتزاعي(

 جانوران(پرنده ) زندگي و مرگ(مرگ ) در آستانه چهچهه غزل خداحافظي

 نيروها() نيسنگبار  عاطفه() بتيمص بار بتيمص

 انسان(انسان ) انسان(چش  ) انتظار چش 

 جانوران(پرنده ) طبيعت(رنگ ) دهیپر رنگ

 پختن غذا(غذا ) طبيعت(سرما ) سرماخورده

 انسان(انسان ) طبيعت(سنگ ) تکه سنگ ملعون

 سرد و گرم چشيده
رویدادها روزگار )حوادث 

 (ها کنشو 
 پختن غذا(غذا )

 و ابزار( ها نيماشجس  ) طبيعت(جان ) جان دادن

 و ابزار( ها نيماشجس  ) انسان(دل ) دل دادگان

 حرکت و جهت(جاده ) اخالق(خلق ) خلق کج



 621 |و همکاران  پناه  اسالم

 

 «در ستایش مرگ»و مقصد در رمان  مبدأی ها حوزه. بررسي عیني یا انتزاعي بودن 0جدول 

 استعاره

عیني یا 

انتزاعي بودن 

 حوزه مقصد

عیني یا 

انتزاعي 

بودن حوزه 

 مبدأ

 عيني انتزاعي ي کندبند شرطبر سر روشن ماندن شعله حيات ملکه 

 عيني انتزاعي انگار که زمان ایستاده باشد

 عيني انتزاعي خورد يم تکانتن نحيفش درست لبه زندگي 

 عيني انتزاعي طناب را نگه دارد توانست يمجز مرگ چه کس دیگري 

 عيني انتزاعي برود طرف آنتصمي  بگيرد این طرف زندگي برود یا به 

 عيني انتزاعي داشت يبرمي زندگي را سو آنقدمش به 

 عيني انتزاعي اعتصاب مرگ

کهنه سربازي شجاع که توانسته بود در لحظه نهایي از مرگ تخطي کند و 

 شکستش دهد
 عيني انتزاعي

 عيني انتزاعي اگر کسي با مرگ معامله کند

 عيني انتزاعي به زانو درآورده است ار مرگ

 عيني انتزاعي داس نامنتظر مرگ

 عيني عيني دست و پایي چروکيده مثل کشمش

 عيني عيني گردد يممردد و لرزان مثل کشتي که به عبث دنبال قطب نمایي 

 عيني عيني ابدیتي براي انسان چونان ابدیت خورشيد

 عيني انتزاعي استعدادها مصرف خیتار

 عيني عيني گورستان زندگان تر يخودمانشهرها یا به زبان 

 عيني انتزاعي کرده است نظر صرفمرگ از ادامه کارش 

 عيني انتزاعي ي شاعرانه استا استعارهمرگ 

 عيني انتزاعي به مرگ نيازمندند که ما به نان قدر همانمذاهب 

این تنها ابزار زراعي بود که خداوند در  ازآنجاکهاین جمالت درباره مرگ)

 جهينت ،رسند يمیي را شخ  بزند که به قلمرویش ها راهاختيار داشت تا با آن 

بدیهي و مناقشه پذیر آن بود که کل این قصه مقدس به پایان رسيده بود و 

 رسيده بودند. بست بنبه  ها جادهناگریز 

 عيني انتزاعي

 عيني انتزاعي بودمرگ از کشتار دست برداشته 

 عيني انتزاعي مرگ فراري
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 استعاره

عیني یا 

انتزاعي بودن 

 حوزه مقصد

عیني یا 

انتزاعي 

بودن حوزه 

 مبدأ

 عيني انتزاعي قانون جاذبه خواست خستگي در کند لحظه کی

 عيني عيني آسمان که از اول شب قهر کرده بود

 عيني انتزاعي اند شدهو دم در مرگ ول  اند خوردهکتک 

 عيني انتزاعي حقيقت مثل قهوه اسپرسو تلخ است

 عيني انتزاعي گلستان اميد

 عيني انتزاعي فلکه مرگ از نو باز شده بود

ي خاک گرفته حافظه ها قفسهي از ا روزنامه ي اولين بار،برا این قصه،

 پاکش کرد ها تارعنکبوتبيرون کشيد و از  مان يجمع

 يجمعحافظه 

 انتزاعي()
 عيني(کتابخانه )

 (عينيروزنامه )
خاطره 

 (انتزاعي)

تارعنکبوت 

 عيني()

 يفراموش

 انتزاعي()

 عيني انتزاعي در آستانه چهچهه غزل خداحافظي

 عيني انتزاعي بار بتيمص

 عيني عيني انتظار چش 

 عيني عيني دهیپر رنگ

 عيني انتزاعي سرماخورده

 عيني عيني تکه سنگ ملعون

 عيني انتزاعي سرد و گرم چشيده

 عيني انتزاعي جان دادن

 عيني انتزاعي دل دادگان

 عيني انتزاعي خلق کج

 «بوف کور»و مقصد رمان  مبدأی ها حوزه. بررسي 5جدول 

 مبدأحوزه  حوزه مقصد استعاره

 جانوران(پرنده ) طبيعت(ستاره ) یک ستاره پرنده

 انسان(انسان ) طبيعت() هیسا معرفي کن  ام هیساخودم را به 
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 مبدأحوزه  حوزه مقصد استعاره

 انسان(انسان ) طبيعت(درخت ) درخت توسري خورده

 انسان(انسان ) درخت زده نینفردرخت 

و  خورد يمیي که مثل خوره روح را آهسته در انزوا ها زخ 

 تراشد يم
 جانوران(خوره ) انسان(زخ  )

 ودخ حال به شرافکا يول ودب هدکر رييتغ ظاهراً نوج نه نه اگرچه

 مرگ زا و کرد يم عالقه ابراز بيشتر يندگز به فقط ودب مانده يباق

 .آورند يم پناه اتاق بهيز پای اول که یيها مگس مثل ،ديترس يم

 مگس )جانوران( انسان(انسان )

گل انداخت یک رنگ سرخ جگرکي مثل  ک  ک ي او ها گونه

 رنگ گوشت جلو دکان قصابي

سرخ رنگ 

 طبيعت()
 جانوران(گوشت )رنگ 

محبوس  خودشلباس سياه نازک مثل تارعنکبوت او را در ميان 

 کرده
 جانوران()تارعنکبوت  اجسام(لباس )

 جانوران() وانيح انسان(انسان ) مثل یک جانور درنده و گرسنه به او حمله کردم

ي تر و براق مثل گوي الماس سياهي که در اشک انداخته ها چش 

 باشند
 انسان(چش  )

و  ها نيماشالماس )گوي 

 ابزار(

 انسان(انسان ) زمان(صبح ) نفس مالی  صبح

 رفت يمزندگي من رو به قهقرا 
زندگي و ) يزندگ

 مرگ(
 حرکت و جهت(جاده )

 انسان(انسان ) انسان(جس  ) دید يمخواب  جسم  ،کرد يمجسم  فکر 

در دنياي مجهولي  آزادشدهاز ثقل و کثافت هوا  نکهیا مثلو جسم  

 کرد يمو تصویرهاي مجهول بود پرواز  ها رنگکه پر از 
 جانوران(پرنده ) انسان(جس  )

از ته اسمان نثار  خود راسوزان  پرتو ،دار تبخورشيد مثل چش  

 .کرد يم جان يبمنظره خاموش و 
 انسان(انسان ) طبيعت() ديخورش

 بدن انسان(انسان )چش   اجسام(پنجره ) ي کسي که تب هذیاني داشته باشد شبيه بودها چش به  ها پنجرهاین 

 و ابزار( ها نيماشاره ) انسان(آواز ) کرد يمآوازش مثل ارتعاش ناله اره در گوشت تن رخنه 

را  شیها انگشتي الغرش مانند دزدي که طبق قانون ها دست

 بریده و در روغن داغ فرو کرده باشند

الغر دست 

 انسان()

دزد انگشت بریده و در 

 انسان(فروبرده )روغن 

 گياهان(درخت ) انسان(انسان ) دیلرز يممثل بيد به خودش 

چراغ آن بود براي هميشه خاموش شده  منزله بهچون دو چشمي که 

 بود
 انسان(چش  )

روشنایي و چراغ )

 تاریکي(

بدن مرده )دهن انسان  اجسام(اتاق )در  الي در اتاق را مثل دهن مرده باز گذاشته بود
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 مبدأحوزه  حوزه مقصد استعاره

 انسان(

 بدن انسان(انسان ) اجسام(اتاق )

 نيروها(تگرگ ) انسان(انسان )تن  تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود

 تنهایي و انزوایي که پشت سرم پنهان شده بود
روابط ) یيتنها

 انساني(
 بدن انسان(انسان )

 و مسري ظيغل تاریکي چسبنده،
رویدادها ) يکیتار

 (ها کنشو 

 ها نيماشچيز چسبناک )

 و ابزار(

و  ها نيماش) ظيغلچيز 

 ابزار(

سالمتي و ) يماريب

 بيماري(

 و ابزار( ها نيماش) ء يش اندیشه(افکار ) افکار سياه

 بدن انسان(انسان ) انسان(چش  ) دار تبچش  

 طبيعت(منظره ) منظره خاموش
روشنایي و چراغ )

 تاریکي(

 فشرد يمدرون مرا  اش يآهنکابوسي که با چنگال 
رویدادها کابوس )

 (ها کنشو 

 و ابزار( ها نيماش) ء يش

 بدن انسان(انسان )

 بدن انسان(انسان ) طبيعت() ستاره دهیپر رنگي ها ستاره

با اشتهاي  س ینو يمي که روي دیوار خميده و هر چه را ا هیسا

 بلعد يم تر تمام هرچه
 طبيعت() هیسا

 وانيحانسان یا 

 جانوران()

 

 بدن انسان(انسان ) طبيعت() هیسا سایه سرگردان

 بدن انسان(انسان ) طبيعت() هیسا سایه لرزان

ي آن را سرکشي و ها سنبهدنيایي که مجبور بودم همه سوراخ 

 وارسي کن 
 اندیشه() ايدن

بناها و ) وارید

 (ها ساختمان

را  شاید او ه  زندگي خودش را مثل خوشه انگور فشرده و شرابش

 به من بخشيده بود

زندگي و ) يزندگ

 مرگ(
 گياهان(انگور )خوشه 

کافي خستگي در  اندازه بهگویا  رفت يمشب پاورچين پاورچين 

 کرده بود
 بدن انسان(انسان ) شب )زمان(

 گرما و سرما(آتش ) انسان(چش  )با آن دو چش  درشت و متعجب که پشت زندگي من آهسته و 
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 مبدأحوزه  حوزه مقصد استعاره

 گداخت يمو  سوخت يمدردناک 

 ديکش يمحرارت آفتاب با هزاران دهن مکنده عرق تن مرا بيرون 
رویدادها آفتاب )

 (ها کنشو 
 بدن انسان(انسان )

 پرتو زندگي
زندگي و ) يزندگ

 مرگ(

روشنایي و ) ديخورش

 تاریکي(

 اخالق() قهيسل قهيسل کج
حرکت و ) ريمسجاده یا 

 جهت(

 و ابزار( ها نيماشجس  ) عاطفه(خنده ) خنده سخت

 شاهکار
رویدادها و کار )

 (ها کنش
 انسان(شاه )

 انسان(انسان ) اجسام(اره ) ناله اره

 جانوران(پرنده ) طبيعت(رنگ ) دهیپر رنگ

 «بوف کور»و مقصد رمان  مبدأی ها حوزه. بررسي عیني یا انتزاعي بودن 2جدول 

 استعاره

عیني یا 

انتزاعي 

بودن حوزه 

 مقصد

عیني یا 

انتزاعي 

بودن حوزه 

 مبدأ

 عيني عيني یک ستاره پرنده

 عيني انتزاعي معرفي کن  ام هیساخودم را به 

 عيني عيني خورده يتوسردرخت 

 عيني عيني زده نینفردرخت 

 انتزاعي عيني تراشد يمو  خورد يمیي که مثل خوره روح را آهسته در انزوا ها زخ 

 ودب مانده يباق ودخ حال به شرافکا يول ودب هدکر رييتغ ظاهراً نوج نه نه اگرچه

 که یيها مگس مثل ،ديترس يم مرگ زا و کرد يم عالقه ابراز بيشتر يندگز به فقط

 .آورند يم پناه اتاق بهيز پای اول

 عيني عيني

گل انداخت یک رنگ سرخ جگرکي مثل رنگ گوشت  ک  ک ي او ها گونه

 جلو دکان قصابي
 عيني عيني

 عيني عيني لباس سياه نازک مثل تارعنکبوت او را در ميان خود شمحبوس کرده

 عيني عيني کردممثل یک جانور درنده و گرسنه به او حمله 

 عيني عيني ي تر و براق مثل گوي الماس سياهي که در اشک انداخته باشندها چش 
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 استعاره

عیني یا 

انتزاعي 

بودن حوزه 

 مقصد

عیني یا 

انتزاعي 

بودن حوزه 

 مبدأ

 عيني عيني نفس مالی  صبح

 عيني انتزاعي رفت يمزندگي من رو به قهقرا 

 عيني عيني دید يمخواب  جسم  ،کرد يمجسم  فکر 

در دنياي مجهولي که پر از  آزادشدهجس ( از ثقل و کثافت هوا ) نکهیاو مثل 

 کرد يمو تصویرهاي مجهول بود پرواز  ها رنگ
 عيني عيني

از ته اسمان نثار منظره خاموش و  خود راسوزان  پرتو ،دار تبخورشيد مثل چش  

 .کرد يم جان يب
 عيني عيني

 عيني عيني ي کسي که تب هذیاني داشته باشد شبيه بودها چش به  ها پنجرهاین 

 عيني عيني کرد يمآوازش مثل ارتعاش ناله اره در گوشت تن رخنه 

را بریده و در روغن  شیها انگشتي الغرش مانند دزدي که طبق قانون ها دست

 داغ فرو کرده باشند
 عيني عيني

 عيني عيني دیلرز يممثل بيد به خودش 

 عيني عيني چراغ آن بود براي هميشه خاموش شده بود منزله بهچون دو چشمي که 

 عيني عيني الي در اتاق را مثل دهن مرده باز گذاشته بود

 عيني عيني تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود

 عيني انتزاعي بود شده پنهانتنهایي و انزوایي که پشت سرم 

 عيني انتزاعي و مسري ظيغل تاریکي چسبنده،

 عيني انتزاعي افکار سياه

 عيني عيني دار تبچش  

 عيني عيني خاموشمنظره 

 عيني انتزاعي فشرد يمدرون مرا  اش يآهنکابوسي که با چنگال 

 عيني عيني دهیپر رنگي ها ستاره

 تر تمام هرچهبا اشتهاي  س ینو يمي که روي دیوار خميده و هر چه را ا هیسا

 بلعد يم
 عيني انتزاعي

 عيني انتزاعي سایه سرگردان

 عيني انتزاعي سایه لرزان

 عيني انتزاعي ي آن را سرکشي و وارسي کن ها سنبهدنيایي که مجبور بودم همه سوراخ 
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 استعاره

عیني یا 

انتزاعي 

بودن حوزه 

 مقصد

عیني یا 

انتزاعي 

بودن حوزه 

 مبدأ

را به من بخشيده  شاید او ه  زندگي خودش را مثل خوشه انگور فشرده و شرابش

 بود
 عيني انتزاعي

 عيني عيني کافي خستگي در کرده بود اندازه بهگویا  رفت يمشب پاورچين پاورچين 

با آن دو چش  درشت و متعجب که پشت زندگي من آهسته و دردناک 

 گداخت يمو  سوخت يم
 عيني عيني

 عيني عيني ديکش يمتن مرا بيرون  مکنده عرقحرارت آفتاب با هزاران دهن 

 عيني انتزاعي پرتو زندگي

 عيني انتزاعي قهيسل کج

 عيني عيني خنده سخت

 عيني عيني شاهکار

 عيني عيني ناله اره

 عيني عيني دهیپر رنگ

 

 «آئورا»و مقصد رمان  مبدأی ها حوزه. بررسي 7جدول 

 مبدأحوزه  حوزه مقصد استعاره

 انسان(انسان ) اجسام(گرامافون ) گرامافون مزاح 

 نيروها() ایدر انسان(چش  ) نندينش يمو به کف  زنند يم موج سبز چو دریایند، ها چش این 

 و ابزار( ها نيماش) نهیآ انسان(انسان ) يا رشدهياسي ا نهیآآئورا همچون 

 و ابزار( ها نيماش) لیشما انسان(انسان ) يا رشدهياسهمچون شمایلي بر دیوار 

 پردازد يمگویي به بریدن هوا  کشد يمآهي 
 انسان(انسان ) انسان(انسان )آه 

 و ابزار( ها نيماش) ء يش طبيعت(هوا )

 انسان(انسان )آه  کند يمگویي دارد حيواني را پوست  که ( چنان)آه انسان
 انسان(انسان )

 

 انسان(انسان ) اندیشه(کتاب ) کتابخانه

 و ابزار( ها نيماشجس  ) انسان(گوش ) خراش گوش

 انسان(انسان ) طبيعت(رنگ ) باخته رنگ
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 «آئورا»و مقصد رمان  مبدأی ها حوزه. بررسي عیني یا انتزاعي بودن 8جدول 

 استعاره
عیني یا انتزاعي بودن 

 حوزه مقصد

عیني یا انتزاعي بودن 

 مبدأحوزه 

 عيني عيني گرامافون مزاح 

و به  زنند يم موج سبز چو دریایند، ها چش این 

 نندينش يمکف 
 عيني عيني

 عيني عيني يا رشدهياسي ا نهیآآئورا همچون 

 عيني عيني يا رشدهياسهمچون شمایلي بر دیوار 

 عيني عيني پردازد يمگویي به بریدن هوا  کشد يمآهي 

 عيني عيني کند يمگویي دارد حيواني را پوست  که چنان

 عيني عيني کتابخانه

 عيني عيني خراش گوش

 عيني عيني باخته رنگ

 «شهرهای نامرئي»ی رمان ها استعارهو مقصد  مبدأی ها حوزه. بررسي 3جدول 

 مبدأحوزه  حوزه مقصد استعاره

 عاطفه(احساس ) با بوي بدن فيل یا بوي خاکستر خ احساسي شبيه 

مفهوم خ  )

 انتزاعي(

دارد جسمي که بو 

 و ابزار( ها نيماش)

 نيست قواره يبو  انیپا يباین امپراطوري در حقيقت چيزي جز شکستي 
شکست 

 سياست()

حرکت و جاده )

 جهت(

 بدن انسان(انسان )

و  ها نيماشلباس )

 ابزار(

 قانقاریاي وسيعي است ناًيقی اش يدرونپوسيدگي 
پوسيدگي 

 اندیشه() يدرون

سالمتي و ) يماريب

 بيماري(

 بدن انسان(پزشک ) اجسام(عصا ) که عصاي مرصع شاهي ما نيز قادر به درمان آن نخواهد بود

 از موج برگشت خاطرات
خاطرات 

 اندیشه()

حرکت ) ایدرامواج 

 و جهت(

و  ها نيماشاسفنج ) طبيعت(شهر ) کند يمشهر همانند اسفنج باد 
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 مبدأحوزه  حوزه مقصد استعاره

 ابزار(

 بدن انسان(انسان ) طبيعت(شهر ) زند ينمشهر از گذشته خود حرف 

 بدن انسان(انسان ) طبيعت(شهر ) را همانند خطوط کف دست در اختيار دارد ( آن)شهر

 انسان(بدن انسان ) ميل(آرزو ) شوند يمآرزوها همه با ه  زنده 

 بدن انسان(انسان ) ميل(آرزو ) کنند يمآرزوها ترا محاصره 

ي که از هر دیوار آن تابلو و عالمت بيرون غيت جوجهي شبيه ها کوچهبا 

 زده است
 ي)جانورانغيت جوجه طبيعت(کوچه )

ي ها خانهاین شهر به داربست یا کيف پولي شباهت دارد که هر کس در 

 باشد. داشته به یاد بياورد؛ خواهد يمهر چه را که  تواند يمآن 
 طبيعت(شهر )

بناها و داربست )

 (ها ساختمان

 ها نيماشپول )کيف 

 و ابزار(

تا شهر  کند يمرا تکرار  شیها نشانهزیادي دارد که مرتب  زوائدحافظه 

 حيات خود را آغاز کند

 بدن انسان(انسان ) طبيعت(شهر )

 بدن انسان(انسان ) اندیشه(حافظه )

 خطوط مرزي کشورش منبسط شد
خطوط مرزي 

 سياست(کشور )

و  ها نيماشجس  )

 ابزار(

 اند کردهي پربرکت انبارها را پر ها سالو  ها فصل
سال فصل و 

 زمان()
 بدن انسان(انسان )

 طبيعت(شهر ) کرد يمسنگيني  ها انسانشهرهایي که بر روي زمين و بر دوش 
و  ها نيماشجس  )

 ابزار(

 طبيعت(شهر ) ورم کرده و تا حد خفقان لبریز از تزیينات و وظایفشهرهایي 

 بدن انسان(انسان )

و  ها نيماشجس  )

 ابزار(

 طبيعت(شهر ) شهرهایي سبک همچون بادبادک
 ها نيماشبادبادک )

 و ابزار(

 طبيعت(شهر ) شهرهایي مشبک چون تورهاي سفيد
 ها نيماش) ديسفتور 

 و ابزار(

و  ها نيماشبند ) پشه طبيعت(شهر ) ي نازکبندها پشهشهرهایي شفاف همچون 
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 مبدأحوزه  حوزه مقصد استعاره

 ابزار(

 طبيعت(شهر ) ي درختانها برگي ها رگشهرهایي شبيه 
ي ها برگرگ 

 گياهان(درختان )

 بدن انسان(انسان ) طبيعت(شهر ) مانده است انتظار چش شهري که 

 بدن انسان(انسان ) طبيعت(شهر ) کند يمشهر زندگي مشابه خود را تکرار 

را  شیها مهرهو  چيپ اقامتش به پایان رسد، که يهنگامنيمه دیگر شهر را 

 برند يمي دیگري جا بهي جدا کرده و کی يکو قطعات آن را ی کنند يمباز 

 تا در مکاني دیگر آن را بنا کنند

 طبيعت(شهر )
بناها و خانه )

 (ها ساختمان

ي یک زندگي آزاد و تمدني پالوده گرایش سو بهنام شهر( ) ایوياولروح 

 دارد
 بدن انسان(انسان ) طبيعت(شهر )

 بدن انسان(انسان ) اجسام() قیقا منتظر مسافران هستند ها قیقا

 بدن انسان(انسان ) طبيعت(رود ) رودخانه

 بدن انسان(انسان ) اجسام() يم ميخانه

 طبيعت(آسمان ) خراش آسمان
و  ها نيماشجس  )

 ابزار(

 بدن انسان(انسان ) طبيعت(شهر ) روح شهر

 بدن انسان(انسان ) طبيعت(شهر ) حافظه شهر

 زمان(بخت ) دم بخت
جس  )در()بناها و 

 (ها ساختمان

 بدن انسان(جان ) جان انداخته
و  ها نيماشجس  )

 ابزار(

اشباح ذهن در گردش دوراني  انیپا يبشاید امپراطوري چيزي جز پرواز 

 چرخ فلک نباشد

 يامپراطور

 سياست()

 

مفهوم پرواز )

 انتزاعي(

 انسان(دل ) دلسرد
و  ها نيماشجس  )

 ابزار(
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 «شهرهای نامرئي»و مقصد رمان مبدأی ها حوزه. بررسي عیني یا انتزاعي بودن 14جدول 

 استعاره

عیني یا 

انتزاعي بودن 

 حوزه مقصد

عیني یا 

انتزاعي 

بودن حوزه 

 مبدأ

 انتزاعي انتزاعي با بوي بدن فيل یا بوي خاکستر خ احساسي شبيه 

 عيني انتزاعي نيست قواره يبو  انیپا يباین امپراطوري در حقيقت چيزي جز شکستي 

 عيني انتزاعي قانقاریاي وسيعي است ناًيقی اش يدرونپوسيدگي 

 عيني عيني قادر به درمان آن نخواهد بودکه عصاي مرصع شاهي ما نيز 

 عيني انتزاعي از موج برگشت خاطرات

 عيني عيني کند يمشهر همانند اسفنج باد 

 عيني عيني دهد يمشهر( به خود شکل و )

 عيني عيني زند ينمشهر از گذشته خود حرف 

 عيني عيني را همانند خطوط کف دست در اختيار دارد ( آن)شهر

 عيني انتزاعي شوند يمآرزوها همه با ه  زنده 

 عيني انتزاعي کنند يمآرزوها ترا محاصره 

ي که از هر دیوار آن تابلو و عالمت بيرون زده غيت جوجهي شبيه ها کوچهبا 

 است
 عيني عيني

 آني ها خانهاین شهر به داربست یا کيف پولي شباهت دارد که هر کس در 

 باشد. داشته به یاد بياورد؛ خواهد يمهر چه را که  تواند يم
 عيني عيني

تا شهر  کند يم تکراررا  شیها نشانهزیادي دارد که مرتب  زوائدحافظه 

 حيات خود را آغاز کند

 عيني(انسان ) عيني(شهر )

 عيني(انسان ) انتزاعي(حافظه )

 عيني عيني خطوط مرزي کشورش منبسط شد

 عيني عيني اند کردهي پربرکت انبارها را پر ها سالو  ها فصل

 عيني عيني کرد يمسنگيني  ها انسانشهرهایي که بر روي زمين و بر دوش 

 عيني عيني و تا حد خفقان لبریز از تزیينات و وظایف کرده ورمشهرهایي 

 عيني عيني شهرهایي سبک همچون بادبادک

 عيني عيني شهرهایي مشبک چون تورهاي سفيد

 عيني عيني ي نازکبندها پشهشهرهایي شفاف همچون 

 عيني عيني ي درختانها برگي ها رگشهرهایي شبيه 
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 استعاره

عیني یا 

انتزاعي بودن 

 حوزه مقصد

عیني یا 

انتزاعي 

بودن حوزه 

 مبدأ

 عيني عيني مانده است انتظار چش شهري که 

 عيني عيني کند يمشهر زندگي مشابه خود را تکرار 

را باز  شیها مهرهو  چيپ اقامتش به پایان رسد، که يهنگامنيمه دیگر شهر را 

تا در  برند يمي دیگري جا بهي جدا کرده و کی يکو قطعات آن را ی کنند يم

 مکاني دیگر آن را بنا کنند

 عيني عيني

 عيني عيني ي یک زندگي آزاد و تمدني پالوده گرایش داردسو بهنام شهر( ) ایوياولروح 

 عيني عيني منتظر مسافران هستند ها قیقا

 عيني عيني رودخانه

 عيني عيني ميخانه

 عيني عيني خراش آسمان

 عيني عيني روح شهر

 عيني عيني حافظه شهر

 عيني انتزاعي دم بخت

 عيني انتزاعي جان انداخته

اشباح ذهن در گردش دوراني  انیپا يبشاید امپراطوري چيزي جز پرواز 

 چرخ فلک نباشد
 عيني عيني

 عيني انتزاعي دلسرد

 «شهرهای نامرئي»و مقصد رمان  مبدأی ها حوزه. بررسي 11جدول 

 مبدأحوزه  حوزه مقصد استعاره

 بود وبو رنگ يبخيلي  جنازه عييتش
روابط ) جنازه عييتش

 انساني(
 پختن غذا(غذا )

 انسان(پدر ) و تميز است. تر بارانکه پس از  انداخت يمپدرش مرا یاد خياباني 
حرکت و ) ابانيخ

 جهت(

 گياهان(بالل ) اندیشه(کتاب ) را بخورد شیها دانهباللي که همه  مثل خواندن کتاب تا ته،

 .دیآ يمروي ده شصت پایين  آرام آرامي که ا پرده
 دیآ يمپرده که پایين 

 (ها کنشرویدادها و )

شصت اتمام دهه 

 حرکت و جهت()

 نيروها()  ينس زمان )زمان( زمان مثل نسي 
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 مبدأحوزه  حوزه مقصد استعاره

 کين کيپزندگي مثل 
زندگي و ) يزندگ

 مرگ(

بازي و ) کين کيپ

 ورزش(

 ندیآ يم ها آدم .دیآ يمفرود  بعد ،رسد يمخورشيد به اوج آسمان 

 .روند يمو 
 طبيعت() ديخورش

وسيله ) مايهواپ

و  ها نيماشنقليه()

 ابزار(

 بدن انسان(انسان ) اجسام(آسانسور ) درهاي آسانسور فس فس کنان

 بدن انسان() انسان مثل خط کش بروم راست کاین شانزده قدم را ی
 ها نيماشکش )خط 

 و ابزار(

نسي  دریا از الي پرده  انگار همهمه خفيفي توي گوش  بود.

 گذشت يمي ا زده زنگسيمي 

 فيخفهمهمه 

 (ها کنشرویدادها و )
 نيروها() ایدرنسي  

هاي کاج پس  ي دریایي بر لب دریا مثل سوزنبرگها مرغردپاي 

 از بادي تند پراکنده است.

 یيایدررغ رد پاي م

 طبيعت()

کاج سوزنبرگ 

 گياهان()

 انسان(انسان ) توي الکل سيخ ي پنبه،ا تکه من،
و  ها نيماشپنبه )

 ابزار(

  يآگاه وخ  چيپرپي ها آبراهي در قرار يبذهن  مثل جانور آبزي 

 .کرد يمتمام شنا  سرعت به

 اندیشه(انسان )ذهن 

 اندیشه() يآگاه

 جانوران(جانور )

حرکت آبراه ) جاده،

 و جهت(

 اخالق(سکوت ) حاک  بود آنجاسکوت سرد آکواریوم واري هميشه بر 
 ها نيماش) ومیآکوار

 و ابزار(

و برق  کردند يمي برقي مثل المپ مدار بسته جز جز ها يمارماه

 .زدند يم
 طبيعت() يمارماه

و  ها نيماشالمپ )

 ابزار(

 بدن انسان(انسان ) ميل(استعداد ) .ديچرخ يمحول محور مدل گوش شدن  اش يعيطب استعداد

 مثل عصر بهاري نرم بود شیها گفتنعزیزم 
روابط زدن )حرف 

 انساني(

گرما و ) يبهارعصر 

 سرما(

سرگردان  هدف يبدر وادي اختيار   يتوان يماگر دلمان بخواهد 

بهاري افشانده  زيانگ دلچون بذري که در نسي   شهیر يب شوی .

 .شود يم

 گياهان() اهيگ انسان(انسان )

 بدن انسان(انسان ) انسان(گوش ) گوش  مرده است حال نیبااولي  شنوم يمخوب 

 کرد ينمي جانور را القا ا دستهچيزي جز  اش دهيکشي ها انگشت

 تربيت و کنترل هنوز خاطرات بدوي دارند ها سال رغ  بهکه 
 جانوران(جانور ) انسان(انگشت )

 ها نيماش) ومیآکوار غاتيتبلانتشارات یا ي از انتشارات یا سخن پراکني نيست که به نحوي ا شاخههيچ 
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 مبدأحوزه  حوزه مقصد استعاره

 و ابزار( اقتصاد() آکواریومي بدون آب است مثل وابسته به تبليغات نباشد.

 بدن انسان(انسان ) طبيعت(گاو ) گردد يمگاو شيرده دنبال انبردستي 

 بدن انسان(انسان ) طبيعت(گاو ) اشته باشدي خودش را دانبردستگاو ه  الزم است گاهي 

 بدن انسان(انسان ) طبيعت(گاو ) دهد يمگاو جواب 

 طبيعت(آسمان ) خراش آسمان
و  ها نيماشجس  )

 ابزار(

 انسان(دل ) خراش دل
و  ها نيماشجس  )

 ابزار(

 بدن انسان(انسان ) زمان(زمان ) يکش وقت

 «شهرهای نامرئي»و مقصد رمان  مبدأی ها حوزه. بررسي عیني یا انتزاعي بودن 16جدول 

 استعاره

عیني یا انتزاعي 

بودن حوزه 

 مقصد

عیني یا 

انتزاعي بودن 

 مبدأحوزه 

 عيني عيني بود وبو رنگ يبخيلي  جنازه عييتش

 عيني عيني و تميز است. تر بارانکه پس از  انداخت يمپدرش مرا یاد خياباني 

 عيني عيني را بخورد شیها دانهباللي که همه  مثل خواندن کتاب تا ته،

 انتزاعي عيني .دیآ يمي که آرام آرام روي ده شصت پایين ا پرده

 عيني انتزاعي زمان مثل نسي 

 عيني انتزاعي کين کيپزندگي مثل 

و  ندیآ يم ها آدم .دیآ يمفرود  بعد ،رسد يمخورشيد به اوج آسمان 

 .روند يم
 عيني عيني

 عيني عيني آسانسور فس فس کناندرهاي 

 عيني عيني مثل خط کش بروم راست کاین شانزده قدم را ی

نسي  دریا از الي پرده سيمي  انگار همهمه خفيفي توي گوش  بود.

 گذشت يمي ا زده زنگ
 عيني عيني

هاي کاج پس از بادي  ي دریایي بر لب دریا مثل سوزنبرگها مرغردپاي 

 تند پراکنده است.
 عيني عيني

 عيني عيني توي الکل سيخ ي پنبه،ا تکه من،

 سرعت به  يآگاه وخ  چيپرپي ها آبراهي در قرار يبذهن  مثل جانور آبزي 

 .کرد يمتمام شنا 
 عيني انتزاعي
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 استعاره

عیني یا انتزاعي 

بودن حوزه 

 مقصد

عیني یا 

انتزاعي بودن 

 مبدأحوزه 

 عيني انتزاعي سکوت سرد آکواریوم واري هميشه بر آنجا حاک  بود

 عيني عيني .زدند يمو برق  کردند يمجز جز  مداربستهي برقي مثل المپ ها يمارماه

 عيني انتزاعي .ديچرخ يمحول محور مدل گوش شدن  اش يعيطب استعداد

 عيني عيني مثل عصر بهاري نرم بود شیها گفتنعزیزم 

 عيني عيني گوش  مرده است حال نیبااولي  شنوم يمخوب 

 رغ  بهکه  کرد ينمي جانور را القا ا دستهپيزي جز  اش دهيکشي ها انگشت

 تربيت و کنترل هنوز خاطرات بدوي دارند ها سال
 عيني عيني

ي نيست که به نحوي وابسته به پراکن سخني از انتشارات یا ا شاخههيچ 

 آکواریومي بدون آب است مثل تبليغات نباشد.
 عيني عيني

 در وادي اختيار سرگردان شوی . هدف يب  يتوان يماگر دلمان بخواهد 

 .شود يمبهاري افشانده  زيانگ دلنسي   چون بذري که در شهیر يب
 عيني عيني

 عيني عيني گردد يمگاو شيرده دنبال انبردستي 

 عيني عيني ي خودش را داشته باشدانبردستگاو ه  الزم است گاهي 

 عيني عيني دهد يمگاو جواب 

 عيني عيني خراش آسمان

 عيني انتزاعي خراش دل

 عيني انتزاعي يکش وقت
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