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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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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

بررسي حوزههای مبدأ و مقصد استعارههای آثار سوررئال از منظر
زبانشناسي شناختي بر پایه نظریات کوچش
زهرا اسالمپناه



کارشناسیارشد زبانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،مشهد ،ایران

محمود رمضانزاده

استادیار ،گروه زبانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،مشهد ،ایران

چکیده

تاریخ دریافت3133/11/11 :

لیال عرفانیان

استادیار ،گروه زبانشناسی ،مرکز آموزش عالی کاشمر ،کاشمر ،ایران

هدف از این تحقيق ،بررسي استعارههاي رمانهاي سبک سوررئاليست از منظمر زبانشناسمي شمناختي اسمت.
مقصد استعارههاي آثار سوررئال ،در کدامیک از حوزههاي رایج کوچش است؟ و همچنين به لحاظ عينمي
و انتزاعي بودن حوزههاي مبدأ و مقصد ،استعارههاي آثار سوررئال به چه صورت هستند؟ رمانهایي کمه در
این پژوهش انتخاب شدند 1 ،رمان سوررئال از نویسندگان و نقاط مختلف دنيا بودند .در این پژوهش ،صمد
صفحه ابتدایي این  1رمان ،موردمطالعه قرار گرفت .استعارهها اسمتخراج و در بافمت ممتن موردبررسمي قمرار
گرفت و در جدولي حوزه مبدأ و مقصد این استعارهها بر اساس حوزههاي مبدأ و مقصد کموچش مشمخص
از این مطلب است که حوزههاي مبدأ و مقصد ،هر دو بيشتر عيني هستند گرچه حموزههماي انتزاعمي نيمز در
این ميان به چش ميخورد .بيشترین فراواني در حوزه مبدأ مربوط به انسان و ماشينابمزار و در حموزه مقصمد
مربوط به انسان و طبيعت است؛ و این حاکي از اهميت نقش انسان در این سبک نوشتاري عليرغ سموررئال
بودن آنهاست.

 نویسنده مسئولeslaampanaah@gmail.com :

eISSN: 5786-6316

کلیدواژهها :استعاره ،رمان سوررئال ،زبانشناسي شناختي ،کوچش.

ISSN: 5523-8311

شد؛ و درنهایت عيني و انتزاعي بودن حوزههاي مبدأ و مقصد مشخص شد .نتایجي که به دست آمد حماکي

تاریخ پذیرش3133/18/18 :

محقق در این پژوهش در پي دستيابي پاسخ به این پرسشها است کمه بيشمترین فراوانمي حموزههماي مبمدأ و
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مقدمه
مطالعه ادبيات در زبانشناسي یکي از شاخههاي ميانرشتهاي زبانشناسي را تشکيل داده
است؛ آثار ادبي و بهطور خاص رمان ،در مقاطع مختلف زماني بر اساس سبکي خاص
نگارش ميشده است و رمانهاي مختلف ،سبکهاي مختلف دارند که مکتب ادبي آن
رمان محسوب ميشود .یکي از این مکتبها ،مکتب ادبي سوررئاليس است .اصل فرا
واقعگرایي از اصول کليدي است که در آثار این مکتب به چش ميخورد .ازآنجاکه
استعاره زیبایي بخش یک اثر ادبي است ،این آثار استعارههاي فراواني نيز دارند .در این
پژوهش قصد داری با بررسي حوزههاي مبدأ و مقصد این استعارهها و همچنين مشخص
کردن عيني یا انتزاعي بودن این حوزهها ،بداني آیا استعارههاي آثار سوررئال ویژگيهاي
خاص یا متمایزي دارند یا خير.
برخي از خالقانهترین و غيرمتعارفترین تعابير استعاري را ميتوان در متون
سوررئاليستي پيدا کرد .سوررئاليس یک نهضت چندرسانهاي کمونيستي بود که در دهه
بيست و سي قرن بيست در اوج خود بسر ميبرد .این نهضت که تااندازهاي متأثر از جنگ
جهاني اول بود در سرتاسر قاره اروپا در ابتدا بهصورت گونهاي هنري کالمي ظاهر شد اما
بهسرعت به حوزههاي هنرهاي تصویري مجسمهسازي ،تئاتر و اجرا ه کشيده شد.
نویسندگان سوررئال هدف خود را از تصویرسازيهاي نامتعارف ،مسائل سياسي
ميدانستند( .استاک ول )6868 ،6با توجه به اینکه سوررئاليس از مکتبهاي ادبي مه و
غني به شمار ميرود و با توجه به لزوم انجام پژوهش در زمينة بينا رشتهاي زبانشناسي و
ادبيات و از طرفي بهروز بودن دانش شناختي ،این پژوهش هر سه حوزه مه را در
برميگيرد و آنها را به ه مربوط ميسازد .ميتوان با شفافسازي استعارههاي حوزه
سوررئال بر فه و درک بيشتر این مکتب ادبي افزود و ميتوان به نقادان آثار این حوزه
براي نقد هر چهبهتر کمک کرد .از طرفي نتایج حاصل از این پژوهش ميتواند به
نویسندگان حوزه سوررئال در جهت استفاده بهتر و دقيقتر از استعارهها در آثارشان کمک
کند .با انجام این پژوهش ،مکتب ادبي سوررئال شفافتر خواهد شد و نتایج حاصل از آن
1. Stockwell peter
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ميتواند به نویسندگان این حوزه کمک نماید تا با انتخاب استعارههاي مناسب ،بر باز بودن
مفهوم اثر ادبي کمک نمایند و انتخاب و نتيجهگيري پایاني را به خواننده واگذار نمایند.
درزمينة نقد ادبي نيز این پژوهش به نقادان آثار سوررئال در جهت کشف مفاهي این آثار
کمک مينماید .در این پژوهش قصد داری با بررسي استعارههاي آثار سوررئال ببيني
استعارههاي این آثار در کدام یک از حوزههاي مبدأ و مقصد کوچش قرار دارند و بيشتر
عيني هستند یا انتزاعي.

زبانشناسي شناختي
زبانشناسي شناختي رویکردي به زبان است که در آن توانایي زباني انسان متمایز از دیگر
توانایيهاي شناختي وي در نظر گرفته نميشود .درواقع زبانشناسي شناختي نگاهي
دیگرگونه به زبان است که مبتني بر مشاهدات و تجربههاي انسان از جهان پيرامونش است.
(عبدالکریمي)6868 ،

استعاره
براي اکثر ما استعاره یک صنعت ادبي است که در آنیک چيز با چيز دیگر مقایسه
ميشود؛ در این مقایسه گفته ميشود که یکچيز ،چيز دیگر است؛ او مثل یک شير است؛
یا آنگونه که در دانش نامه بریتانيکا آمده است :استعاره یک صنعت ادبي است که به
مقایسه ميان دو چيز نایکسان اشاره دارد؛ آنگونه که از تشبيه متمایز ميشود؛ تشبيه یک
مقایسه صریح است که با واژههاي «مانند» یا «مثل» مشخص ميشود( .کوچش)6861،6

استعاره مفهومي
استعاره مفهومي نظریهاي است که در چارچوب معنيشناسي شناختي مطرحشده است و بر
اساس آن ،درک یک حوزه مفهومي ناآشناتر و انتزاعيتر بر پایه درک حوزه مفهومي
آشناتر و ملموستر صورت ميگيرد .این حوزهها به ترتيب حوزه مقصد و حوزه مبدأ
ناميده ميشوند( .عبدالکریمي)6868 ،
1. Koveces, Z
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رویکرد کوچش به استعاره
کوچش ،آنگونه که در زبانشناسي شناختي رایج است ،استعاره را بهصورت درک یک
حوزۀ مفهومي بر اساس حوزۀ مفهومي دیگر تعریف ميکند .او بيان ميکند که
استعارههاي مفهومي ،مفاهيمي انتزاعيتر را بهعنوان مقصد و مفاهيمي عينيتر یا فيزیکيتر
را بهعنوان مبدأ به کار ميگيرند .هنگاميکه یک حوزه مفهومي بر اساس حوزه مفهومي
دیگر فهميده شود ،یک استعارۀ مفهومي خواهي داشت .به عقيده کوچش ،دو حوزهاي که
در استعاره مفهومي مشارکت دارند داراي نامهاي خاصي هستند .حوزه مفهومي که ما براي
فه حوزه مفهومي دیگر عبارتهاي استعاري را از آن استخراج ميکني حوزه مبدأ ناميده
ميشود؛ و حوزه مفهومياي که بهاینترتيب فهميده ميشود حوزه مقصد نام دارد.

حوزههای رایج مبدأ از نگاه کوچش
رایجترین حوزههاي مبدأ از نگاه کوچش بدین ترتيب است:
 بدن انسان :بدن انسان یک حوزه مبدأ ایدئال است چون براي ما کامالً مشخص
است و ما فکر ميکني کامالً آن را ميشناسي  .این موارد به نمونههایي از این موضوع
اشاره دارد ":قلب مسئله""،شانه زیر بار مسئوليت""،سر (رئيس) بخش".
 سالمتي و بيماري :ه ویژگيهاي عام سالمتي و بيماري ه بيماريهاي خاص
غالباً حوزههاي مبدأ استعاري را تشکيل ميدهند؛ مانند"جامعه سال "" ،یک ذهن بيمار"،
"او احساسات مرا جریحهدار کرد".
 جانوران :قلمرو جانوران یک حوزه فوقالعاده زایاي مبدأ است؛ مخصوصاً براي
انسان که ممکن است گاهي برحسب ویژگيهاي جانوران ناميده شود؛ مثالً انسان برحسب
رفتاري که انجام ميدهد که شبيه رفتار آن حيوان است؛ نوعي حيوان خوانده شود .ما
ممکن است انسانها را بانامهاي وحشي ،سگ ،افعي و...بخواني  .این در حوزه عمل نيز
کاربرد دارد :مانند"خریت کردن".
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 گياهان :وقتي ما مفهوم گياهان را استعاري به کار ميبری ممکن است یا روند
رشد گياه را در نظر بگيری و یا از بخشهاي مختلف گياه مانند ریشه ،ميوه و ...استفاده
کني ؛ مانند"استعداد در حال شکوفایي""،ثمره کارش".
 بناها و ساختمانها :ه خانه و ه اجزاي ایستاي آن و ه کنش الزم براي ساختن
خانه حوزه مبدأ استعاري رایجي هستند؛ مانند "نبوغ سر به فلک کشيده"" ،ازنظر مالي
خراب است".
 ماشينها و ابزار :ه ماشينها و ه ابزار و ه فعاليتهاي وابسته به آنها بهعنوان
حوزه مبدأ بکار ميروند؛ مانند"دستگاه دموکراسي" " ،ابزارهاي مفهومي".
 بازيها و ورزش :بازيها و ورزش با ویژگيهایي توصيف ميشوند که عموماً
براي هدفهاي استعاري به کار ميروند؛ مانند":تالش کرد او را مات کند".
 پول و معامالت اقتصادي :انسانها از دیرباز درگير معامالت اقتصادي هستند .این
رویداد تجاري شامل تعدادي کنش و واکنش است؛ مانند"وقت خود را عاقالنه صرف
کن"" ،سرمایه زیادي روي این رابطه گذاشت".
 پختن غذا :فرآیند پختن غذا همراه با اجزا و محصول آن بهمثابه یک حوزه مبدأ
عمل ميکند؛ مانند "اینیک ایده آبکي است".
 گرما و سرما :غالباً حوزه دما را بهصورت استعاري براي گفتوگو درباره تلقي
خود نسبت به افراد و چيزها به کار ميبری ؛ مانند"پذیرایي سرد" "،استقبال گرم".
 روشنایي و تاریکي :روشنایي و تاریکي ازجمله تجربههاي بنيادي انسان هستند.
غالباً ویژگيهاي روشنایي و تاریکي وقتي ما استعاري صحبت ميکني یا مياندیشي ،
بهمثابه شرایط آب و هوایي ظاهر ميشوند؛ مانند"فضاي تيرهوتار"".ابري از بدگماني".
 نيروها :انواع مختلف نيرو مانند نيروي گرانشي ،مغناطيسي ،مکانيکي الکتریکي
و ...وجود دارد .متناسب با انواع نيروها انواع اثرها وجود دارد؛ مانند" :مرا از پا
درآورد""،زیر فشار له شدم"( .همان)
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حوزههای رایج مقصد از نگاه کوچش
حوزههاي مقصد از نگاه کوچش انتزاعي ،پراکنده و فاقد مرز مشخص هستند .درنتيجه
نيازمند مفهومسازي استعاري هستند( .کوچش )2868،رایجترین حوزههاي مقصد به شرح
زیر است:
 عاطفه :یکي از حوزههاي رایج مقصد ،حوزه عاطفه است .مفاهي عاطفي چون
خش  ،ترس ،عشق ،شادي ،غ  ،شرم ،غرور و مانند آنها عمدتاً برحسب استعارههاي
مفهومي فهميده ميشود؛ مانند" :از شادي در پوست خود نميگنجيد".
 ميل :ميل در ارتباط با مفهومسازي استعاري ،شبيه عاطفه است .ميل نيز برحسب
نيرو فهميده ميشود؛ مانند" :او تشنه دانش است" " .او عطش رفتن دارد".
 اخالق :مقولههاي اخالقي مانند خوبي و بدي ،همينطور صداقت ،شهامت،
صميميت ،عزت و متضادهاي آنها عمدتاً برحسب مفاهي مبدأ عينيتر فهميده ميشوند؛
مانند"او در مقابل وسوسه مقاومت کرد".
 اندیشه :اینکه ذهن انسان چگونه کار ميکند هنوز شناختهشده نيست؛ بنابراین
عجيب نيست که مردم بخواهند ذهن را به کمک استعارههاي مختلف بشناسند؛ مانند" :او
ایدههاي جدید توليد ميکند".
 جامعه و ملت :مفاهي جامعه و ملت فوقالعاده پيچيده هستند و این پيچيدگي
مستلزم درک استعاري است .راههاي معمول درک جامعه و ملت مستلزم مفاهي مبدأ
شخص و خانوادهاند؛ مانند "ما چه چيزهایي به جامعه بدهکاری "" ،ملتدوست".
 سياست :سياست با اعمال قدرت سروکار دارد .قدرت سياسي بهصورت یک
نيروي فيزیکي مفهوم ميشود .سياست جنبههاي بسيار دیگري دارد که بهوسيله دیگر
حوزههاي مبدأ ،ازجمله بازي ،ورزش ،کسبوکار و جنگ فهميده ميشود؛ مانند:
"رئيسجمهور توپ را به زمين دیگري انداخت".
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 اقتصاد :اقتصاد معموالً از طریق استعاره فهميده ميشود .رایجترین حوزههاي مبدأ
آن عبارتاند از ساختمان ،درختان و مسافرت؛ مانند"رشد اقتصاد""،آلمان یک اقتصاد
قدرتمند را پایهریزي کرد".
 روابط انساني :روابط انساني و مفاهي مربوط به آن ،به زبان استعاري بهصورت
درخت ،ماشين و ساختمان فهميده ميشوند؛ مانند "رابطه آنها در اوج شکوفایي است" یا
"باید روي رابطه خود کار کنند".
 ارتباطات :ارتباطات انساني شامل یک گوینده ،یک شنونده و یک پيام است .به
زبان استعاري ،ما عبارتهاي زباني ،معاني و انتقال پيام را به ترتيب بهصورت ظرفها و
اجسام مفهومسازي ميکني ؛ مانند "او اطالعات خيلي زیادي به من داد".
 زمان :بنا بر حوزه زمان ،زمان جسمي است که حرکت ميکند؛ مانند" :زمان
بهسرعت ميگذرد".
 زندگي و مرگ :مفهومسازي استعاري زندگي و مرگ ،ه در زبان روزمره و ه
در آثار ادبي رایج است؛ مانند" :پدربزرگ از پيش ما رفت"" ،بچه بهزودي ميآید".
 مذهب :جنبههاي کليدي مذهب شامل دیدگاه ما نسبت به خدا و روابط ما
باخداست .خدا همانند مفاهي جامعه یا ملت بهمثابه شخص مفهومسازي ميشود؛ مانند:
"پدر ،چوپان ،صاحب و مانند آنها".
 رویدادها و کنشها :رویدادها و کنشها شامل مفاهيمي هستند متشکل از انواع
مختلف رویدادها و کنشها .براي نمونه درست کردن یک صندلي و . ...نمود رویدادها و
کنشها را غالباً بهصورت حرکت و نيرو مفهومسازي ميکنند .این نمودها عبارتاند از
تغيير ،تحول ،علت ،هدف ،وسيله و...؛ مانند" :سخت دیوانه شد"" ،دارید مرا دیوانه
ميکنيد"( .همان)2868،
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مفاهیم 1عیني 6و انتزاعي

9

مفاهي را ميتوان به شيوههاي مختلف طبقهبندي کرد .یکي از طبقهبنديهاي معروف
مفاهي طبقهبندي گانيه )6639( 5است .او مفاهي را در دودسته عيني و انتزاعي قرار داده
است .در مفاهي عيني درک محسوس اشياء واقعي و کيفيتهاي قابلمشاهده آنها را
شامل ميشوند ،مانند کتاب ،صندلي ،ميز ،اتومبيل (نمونههاي اشياء واقعي) و سياه گرد ،زبر
(نمونههاي کيفيت اشياء واقعي) .گانيه ( )6639نام دیگري به این دسته از مفاهي ميدهد و
آن مفهوم مشاهدهاي است .منظور از این نامگذاري آن است که اینگونه مفاهي داراي
مصداقهاي عيني هستند ،یعني موارد و مثالهاي آنها را ميتوان مشاهده کرد؛ مثالً
صندلي ،ميز ،اتومبيل؛ یا سياهي ،گردي و زبري بهطور آشکار قابلمشاهده هستند ،یعني
جنبه عيني دارند .مفاهي انتزاعي بهطور عيني قابلمشاهده نيستند و باید آنها را از راه
تعریفشان یاد گرفت .به همين دليل ،نام دیگري که گانيه به اینگونه مفاهي داده مفهوم
تعریفي است .نمونه این مفاهي عبارتاند از :مفاهي فيزیکي جرم و دما ،مفاهي زباني فاعل
و مفعول و مفاهي ریاضي جذر و توان ،زندگي و مرگ ،احساسات و...دليل اینکه اینگونه
مفاهي را انتزاعي یا تعریفي ميگویند این است که مصداقها یا مثالهاي آنها را نميتوان
بهطور عيني مشاهده کرد و وجود آنها بهنوعي تعریف وابسته است.

پیشینه پژوهش
زارعي ( )6862در مقاله "مکتب سوررئاليس و اندیشههاي سهروردي" ،بر آن بوده است تا
با استناد به رسالههاي شيخِ سهروردي و بيانيهها و آثار سوررئاليستي ،هفت فنِ سوررئاليس
را که عبارت است از امر شگفت؛ رؤیا؛ نگارش خودکار؛ دیوانگي؛ تصادف عيني؛ اشياي
سوررئاليستي و طنز با اندیشههاي"شيخ شهابالدین سهروردي"تطبيق دهد و مقایسه کند.
نتایج بهدستآمده نشان داد که این دو تجربه هرچند در نقاط بسياري به ه نزدیک و شبيه
1. Concepts
2. Objective
3. Abstract
4. Gagne
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ميشوند ولي مبدأ و معادي جداگانه دارند و خاستگاه و رهيافت هر یک نيز باه متفاوت
است .این تحقيق از نوع مطالعه کتابخانهاي بوده و با روش توصيفي و تطبيقي انجامگرفته
است .رجبي ( )6868در مقاله "تبلور سوررئاليس در شعر هوشنگ ایراني و مجموعه
زنجيره" بيان کرده که شعر معاصر فارسي و عربي ،عالوه بر مقوله تعهّد اجتماعي و تالش
براي تصویر انسان ،آنگونه که هست ،گاهي ميکوشد با در پيش گرفتن نگاهي
متفاوت تر ،گزارشي جدید از واقعيت را فراروي مخاطب قرار دهد .گزارشي که هرچند
ممکن است از دستاوردهاي گذشته نيز بهره گيرد؛ امّا لزوماً التقاطي نيست و خود را متعهّد
به خوشایندها نميبيند .شيوۀ "سوررئاليس " ازجملة چنين تجربههاست که تقریباً ه زمان
بهوسيلة "هوشنگ ایراني" در حوزه زبان فارسي و "نورخان ميسر" و "علي النّاصر" در
حوزۀ زبان عربي ،پي گرفته ميشود .بررسي اشعار این شاعران نشان داد که آنها با استفاده
از شگردها و امکانات مختلف ،برآیند تا با تلفيقي از اصول سوررئاليس غربي و تجربههاي
بومي ،تعریفي جدید از واقعيت را ارائه دهند .بهنام ( ،)6865در مقاله "رهيافتي تطبيقي بر
کاربرد زبان در دو مکتب رئاليس و سوررئاليس از رهگذر بررسي رمان سووشون و بوف
کور" ،بيان کرد که زبانشناسي یکي از ابزارهاي مؤثر در تحليل سبکشناختي متن است.
بيتردید یکي از وجوه تفاوت مکتبها و نظریههاي ادبي با یکدیگر ،زبان مورداستفاده
آنهاست .این مسئله فرضي بنيادین ،این مقاله را شکل داده است .این پژوهش با نگاهي
تطبيقي به بازیابي نحوه بهکارگيري زبان در دو مکتب رئاليس و سوررئاليس و بيان وجوه
تفاوت آن از رهگذر بررسي دو رمان برجسته فارسي" ،بوف کور" صادق هدایت و
"سووشون" سيمين دانشور ميپردازد .پشتوانه نظري این مقاله روش سبکشناختي جفري
ليچ است .تحليل زباني دو اثر نشان ميدهد با اینکه مبناي مشترکي در عناصر زباني همه
مکتبها ادبي به چش ميخورد اما نحوه بهکارگيري و بسامد هر یک از این عناصر ازجمله
اس  ،فعل ،صفت ،قيد ،ساختار نحوي و جملهبندي ،آرایههاي لفظي و انسجام یا عدم
انسجام کالم منجر به ظهور تفاوتهاي چشمگيري در سطح زبان مکتبها گوناگون
ميشود .عباسي ( ،)6869در پژوهش " انسجام واژگاني در متن سوررئاليستي بوف کور بر
پایة نظریة هاليدي و حسن" ،در پاسخ به این مسئله که آیا این متون ،باوجود زیر پا گذاشتن
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زبان معيار و آزادي زبان و واژهها  -نگارش خودکار -از انسجام واژگاني برخوردار
هستند ،به بررسي انسجام واژگاني داستان سوررئاليستي "بوف کور" صادق هدایت ،بر پایة
نظریة انسجام متن مایکل هاليدي و رقيه حسن پرداخته است .پس از تحليل و بررسي
دادهها ،این نتيجه حاصل شد که متن بوف کور ،با  8232گره انسجام واژگاني ،از انسجام
باالیي برخوردار است و نویسنده با بهرهمندي از عناصر انسجام واژگاني بهویژه عنصر
تکرار و با ه آیي و ترادف ،توانسته است پيوندي ناگسستني ميان الفاظ و معاني ایجاد کند
و به این طریق اندیشه و اميال دروني خود را در متن منعکس سازد .غریب ( ،)6861در
مقاله "تطبيق غزلي از موالنا با غزلي از سنایي بر اساس مؤلفههاي مکتب سوررئاليس " ،بيان
کرده است که سرچشمة بسياري از اصول و روشهاي فکري و ادبي موالنا را باید در شعر
سنایي جست؛ وجود برخي مؤلفههاي سوررئاليستي در اشعار موالنا نيز ميتواند ازجملة این
تأثيرپذیريها باشد و ميتوان گفت که اندیشههاي سوررئاليستي یا شبه سوررئاليستي ،در
اشعار هر دو شاعر ،البته با شدت و ضعف ،وجود دارد .در این پژوهش ،با روش توصيفي-
تحليلي ،دو غزل سوررئاليستي از سنایي و موالنا بررسي و وجوه اشتراک و افتراق آن دو
در مؤلفههاي سوررئاليستي نشان دادهشده است .نتایج تحقيق نشان ميدهد که ویژگيهایي
سوررئاليستي همچون ذهنيت مطلق ،حذف دو عامل زمان و مکان ،بيان امور شگفتانگيز،
نگارش خودکار ،مستي و سکر ،تخيل و رؤیا ،تجلي روحاني ،اعتقاد به نامحرمي زبان،
عشق و آزادي ،در هر دو غزل وجود دارد .ازجمله تفاوتهاي دو غزل ،ميتوان به تفاوت
در ميزان نگارش خودکار ،مستي و سکر بيشتر موالنا نسبت به سنایي و زبان تصویريتر و
هيجانانگيزتر موالنا اشاره کرد؛ چنانکه شعلهوري بيان سنایي در تصویر شمع و شعلهوري
بيان موالنا در خود آتش نمایان شده است .کوليوند ( )6867در مقاله "واکاوي تشابه و
افتراق مؤلفههاي سوررئاليس غربي و مؤلفههاي مشابه در مثنوي معنوي" ،سعي داشته به
بررسي وجوه تشابه و تمایز مفاهي مثنوي و سوررئاليس بپردازد .درواقع هرچند بين مثنوي
و آثار سوررئاليستي شباهتهایي دیده ميشود اما تمایزاتي نيز وجود دارد که عالوه بر
اثبات فرضيه تقدم و استقالل سوررئاليس ایراني ،در برخي موارد ،دالیلي بر برتري آن ارائه
ميدهد؛ تمایزاتي که در حوزه تخيل ،کرامت و جادو ،حقيقت و واقعيت و اصالت مستي
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بروز یافتهاند.
اگر بخواهي مطالعات خارجي را در این زمينه در نظر بگيری ميتوان ادعا کرد پيتر
استاک ول تنها پژوهشگري است که بهطور خاص به این منظور پرداخته است .وي با انتشار
کتاب " "Cognitivie Poetics: an Introductionدر سال  2882در فصلي تحت
عنوان "استعاره مفهومي" به انواع استعاره در متون ادبي ميپردازد .او همچنين اشاره
کوچکي به موضوع تعابير استعاري در متون سوررئاليستي ميکند .سپس در سال  2861در
کتابي با عنوان " "The Language of Surrealismبيشتر به این موضوع ميپردازد
و این کتاب هنوز به فارسي ترجمه نشده است .به نظر ميرسد در زمينه بررسي شناختي آثار
سوررئال ،پژوهش مشابهي انجام نشده باشد و تحقيق حاضر در زمره اولين پژوهشها در
این زمينه تصور ميشود .تنها آثاري که تا حدودي شباهت به پژوهش حاضر دارند در ادامه
بيان ميشوند.

روش تحقیق
در ادامه براساس حوزههاي رایج مبدأ و مقصد کوچش ( )2888به شرح زیر به بررسي
حوزههاي مبدأ و مقصد این استعارهها ميپردازی .
حوزههاي رایج مبدأ :بدن انسان ،سالمتي و بيماري ،جانوران ،گياهان ،بناها و
ساختمانها ،ماشينها و ابزار ،بازيها و ورزش ،پول و معامالت اقتصادي ،پختن غذا ،گرما
و سرما ،روشنایي و تاریکي ،نيروها حرکت و جهت.
حوزههاي رایج مقصد :عاطفه ،ميل ،اخالق ،اندیشه ،جامعه و ملت ،سياست ،اقتصاد،
روابط انساني ،ارتباطات ،زمان ،زندگي و مرگ ،مذهب ،رویدادها و کنشها.
با تعيين حوزههاي مبدأ و مقصد این استعارات ،قصد داری بداني در آثار سوررئال
از کدام حوزهها بيشتر استفادهشده است .ازآنجاکه در استعارههاي معمول ،حوزههاي مبدأ
رایج عيني و مقصد رایج انتزاعي هستند ،قصد داری بررسي کني آیا در آثار سوررئال به
همينگونه هست یا خير .دادههاي این تحقيق بهصورت کتابخانهاي گردآوري و از طریق
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فيشنویسي بررسيشدهاند .سپس دادهها به کمک جداول درصد فراواني و نرمافزار Spss
و آزمون آماري کاي دو ،محاسبه و مقایسه ميشود.

تحلیل دادهها
ازآنجاکه تحليل دادهها حج زیادي داشت و در این مختصر نميگنجيد خالصهاي از
دادهها و نمونههایي ارائه شده است و دادههاي کامل در قالب لينکي در بخش ضميمه
گنجانده شده است.

 تحلیل دادههای رمان «مرشد و مارگریتا»
مرشد و مارگریتا در دو بخش نوشته شده است .بخش اول کتاب دو خط داستاني دارد.
خط داستاني اول در مسکو سال  6688آغاز ميشود .شاعري به نام بزدومني با سردبيري به
نام برليوز نشستهاند و دربارهي وجود یا عدم وجود «مسيح» صحبت ميکنند .آنها در همين
مکان با ولند که تجس شيطان در یک جس انساني است روبهرو ميشوند .در ادامه داستان
ميفهمي که ولند همراهاني ه دارند و آنها اتفاقاتي عجيب و غيرطبيعي را در مسکو رق
ميزنند. ...
خط داستاني دوم به صليب کشيدهشدن مسيح است که ولند آن را براي برليوز و
بزدومني روایت ميکند .این بخش از داستان در «اورشلي » و در زمان فرمانروایي پونس
پيالت اتفاق ميافتد .یسوعا ناصري یک زنداني است که مته شده مردم را تحریک کرده
تا پرستش گاهي را در اورشلي آتش بزنند .حک اعدام او صادر شده و پينوس پيالت باید
آن را تأیيد کند .او درگيري ذهني شدیدي دارد و احساس وابستگي روحاني به یسوعا
رهایش نميکند.
بخش دوم داستان دربارهي مارگریتاست ،زني که معشوقهي مرشد است و همين
عشق او را واردار ميکند شوهرش را ترک کند .مرشد نویسندهاي است که رماني دربارهي
مسيح و پونس پيالت نوشته است .او رمانش را براي موسهي ادبي که برليوز سردبيري آن
را بر عهده دارد فرستاده است و آنها رمانش را رد کردهاند .این اتفاق مرشد را ازلحاظ
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رواني پریشان ميکند .نقطه ي مشترک بخش اول و دوم داستان شيطان (ولند) است .در
ادامه چند مثال از بررسي حوزههاي مبدأ و مقصد و عيني یا انتزاعي بودن آنها آوردهای .
نمونه حوزه مبدأ و مقصد (نوع حوزه و عیني یا انتزاعي بودن) رمان مرشد و
مارگاریتا
«شاید با سؤال گول زنندهاي ما را به تله بيندازد» :حوزه مقصد :سؤال (اندیشه :انتزاعي)
حوزه مبدأ :تله (ماشينها و ابزار :عيني) در این مثال ما عبارت «سؤال تله است» را بررسي
ميکني .
«گردن خود را مانند غازي دراز ميکرد» :حوزه مقصد :انسان (انسان :عيني) حوزه
مبدأ :غاز( .جانوران :عيني)
«قلبش ناپدید شد» :حوزه مقصد :قلب (انسان :عيني) حوزه مبدأ( :شي یا انسان :عيني)
«حاک مانند نقشي بر سنگ بر جاي خود نشسته بود ».حوزه مقصد :حاک (انسان:
عيني) حوزه مبدأ :نقش بر سنگ (بناها و ساختمانها :عيني)
«مثل رودخانه» حوزه مقصد( :رودخانه :طبيعت) حوزه مبدأ( :انسان :انسان)
«خشمي که ميسوزاندش» حوزه مقصد :خش (عاطفه :انتزاعي) حوزه مبدأ :آتش
(گرما و سرما :عيني)
«فيلمنامه نویس واق واقي کرد» حوزه مقصد :انسان (انسان :عيني) حوزه مبدأ :سگ
(جانوران :عيني)
«روز بيرحمانه بر شاعر طلوع کرد» حوزه مقصد :روز (زمان :انتزاعي) خورشيد:
(روشنایي و تاریکي :عيني)
«خش خروشان» حوزه مقصد :خش (عاطفه :انتزاعي) حوزه مبدأ :موج (نيروها :عيني)
«آتشبازي پلکهایش را سوراخ ميکند» حوزه مقصد :پلک (بدن انسان :عيني)
حوزه مبدأ :شي (ماشينها و ابزار :عيني)
«او مثل یک کبوتر دریایي به درون آب شيرجه زد» حوزه مقصد :انسان (انسان :عيني)
حوزه مبدأ :کبوتر دریایي (جانوران :عيني)
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«مسکو در زیر غباري خشک ميگدازد» حوزه مقصد :شهر (طبيعت) حوزه مبدأ:
آتش (گرما و سرما :عيني)
«هواي دمکرده لخته شد» حوزه مقصد :هواي دمکرده (رویدادها و کنشها :عيني)
حوزه مبدأ :خون (بدن انسان :عيني)
«مردي که چش هایش مثل گاو نر پرخون است» حوزه مقصد :مرد (انسان :عيني)
حوزه مبدأ :گاو نر (جانوران :عيني)

 تحلیل دادههای رمان" در ستایش مرگ"
این رمان درخشان از نویسندهي برندهي جایزهي نوبل ،ژوزه ساراماگو ،این سؤال را مطرح
ميکند که چه اتفاقي خواهد افتاد اگر فرشتهي مرگ تصمي بگيرد که دیگر ،مرگي در
کار نباشد؟ در اولين روز سال جدید ،هيچکس جانش را از دست نميدهد و این موضوع،
بهت و حيرت سياست مداران ،رهبران دیني ،متصدیان کفنودفن و دکترها را برمي انگيزد.
از سوي دیگر ،در ميان تودۀ اجتماع ،ابتدا جشن و سروري به پا ميشود و مردم در خيابانها
به رقص و پایکوبي ميپردازند .آنها به هدف بزرگ انسانها در تمام اعصار ،یعني زندگي
جاودانه دست یافتهاند .سپس عواقب این اتفاق ،روي واقعي خود را نشان ميدهد:
خانوادهها مجبور ميشوند که از افراد بسيار سالخورده و دائماً در حال احتضار مراقبت
کنند ،سياستهاي بيمة عمر بيمعني شده و مراکز برگزارکنندۀ مراس تدفين ،فقط
تدارکات کفن ودفن حيوانات خانگي از قبيل سگ ،گربه ،همستر و طوطي را انجام
ميدهند .مرگ در خانة سردش به همراه داس خود نشسته و مشغول بررسي این آزمایش
است :اگر دیگر هيچکس نميرد ،چه ميشود؟ اگر مرگ تبدیل به انسان شود و عشق را
تجربه کند ،چه اتفاقاتي خواهد افتاد؟
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نمونه حوزه مبدأ و مقصد ( نوع حوزه و عیني یا انتزاعي بودن) رمان در ستایش
مرگ
«بر سر روشن ماندن شعله حيات ملکه شرطبندي کند» حوزه مقصد :زندگي (زندگي و
مرگ) :انتزاعي حوزه مبدأ :آتش (تاریکي و روشنایي) :عيني
«انگار که زمان ایستاده باشد» حوزه مقصد :زمان (زمان) :انتزاعي حوزه مبدأ :انسان
(بدن انسان) :عيني
«تن نحيفش درست لبه زندگي تکان ميخورد» حوزه مقصد :زندگي (زندگي و
مرگ) :انتزاعي حوزه مبدأ :دیوار (بناها و ساختمانها) :عيني
«جز مرگ چه کس دیگري ميتوانست زمان را نگه دارد ».حوزه مقصد :مرگ
(زندگي و مرگ :انتزاعي) حوزه مبدأ :انسان (انسان :عيني)
«اعتصاب مرگ» حوزه مقصد :مرگ (زندگي و مرگ :انتزاعي) حوزه مبدأ :انسان
(انسان :عيني)
«داس نامنتظر مرگ» حوزه مقصد :مرگ (زندگي و مرگ :انتزاعي) حوزه مبدأ:
انسان (انسان :عيني)
«مرگ از ادامه کارش صرفنظر کرده بود» حوزه مقصد :مرگ (زندگي و مرگ:
انتزاعي) حوزه مبدأ :انسان (انسان :عيني)
«مرگ استعارهاي شاعرانه است» حوزه مقصد :مرگ (زندگي و مرگ :انتزاعي)
حوزه مبدأ( :استعاره شاعرانه :مفهوم انتزاعي)
«یک لحظه قانون جاذبه خواست خستگي درکند» حوزه مقصد :قانون جاذبه
(رویداداها و کنشها) حوزه مبدأ :انسان (انسان :عيني)
«فلکه مرگ از نو باز شد» حوزه مقصد :مرگ (زندگي و مرگ :انتزاعي) حوزه مبدأ:
شيرفلکه (ماشينها و ابزار :عيني)
«کج خلق» حوزه مقصد :خلق (اخالق :انتزاعي) حوزه مبدأ :جاده (حرکت و جهت:
عيني)
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«گلستان اميد» حوزه مقصد :اميد (عاطفه :انتزاعي) حوزه مبدأ :گلستان (گياهان :عيني)
«کتک خوردهاند و دم در مرگ ول شدهاند» حوزه مقصد :مرگ (زندگي و مرگ:
انتزاعي) حوزه مبدأ :خانه (بناها و ساختمان :عيني)

 تحلیل دادههای رمان " بوف کور"
بوف کور مه ترین اثر صادق هدایت است .کتابي پر از نماد که از چنان عمق و محتوایي
برخوردار است که با انواع مختلف تحليلها قابلبررسي هست .تابهحال نقدهاي بسياري،
بهویژه در حوزه نقد روانشناسانه ،از داستان بوف کور ارائه شده است .این اثر سمبوليک
آنقدر عميق است که هرکسي قادر به درک آن نيست و از دید خود آن را تفسير ميکند.
کتاب هاي متعددي در شرح و تفسير بوف کور نوشته شده است که هرکدام از دید همان
نویسنده بوف کور را تفسير ميکند .شاید بتوان گفت «بوف کور» معروفترین و تنها
داستان ایراني است که ه طرفداران و عاشقان بسيار و ه در نزد بسياري دیگر مطرود و
منفور است.
نمونه حوزه مبدأ و مقصد (نوع حوزه و عیني یا انتزاعي بودن) رمان بوف کور
«شب پاورچينپاورچين ميرفت گویا بهاندازه کافي خستگي درکرده بود» حوزه مقصد:
شب (زمان) :انتزاعي انسان (بدن انسان) :عيني
«با آن دو چش درشت و متعجب که پشت زندگي من آهسته و دردناک ميسوخت
و ميگداخت» حوزه مقصد :چش (انسان) :عيني حوزه مبدأ :آتش (گرما و سرما) :عيني
«حرارت آفتاب با هزاران دهن مکنده عرق تن مرا بيرون ميکشيد» حمممموزه مقصممممد:
آفتاب (رویدادها و کنشها) :عيني حوزه مبدأ :انسان (بدن انسان) :عيني
«پرتو زندگي» حوزه مقصد :زندگي (زندگي و مرگ) :انتزاعيحوزه مبمدأ :خورشميد
(روشنایي و تاریکي) :عيني
«کجسليقه» حوزه مقصد :سليقه (اخالق) :انتزاعي حوزه مبدأ :جاده یا مسير (حرکت و
جهت) :عيني
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«یک ستاره پرنده» حوزه مقصد :ستاره (طبيعت :عيني) حوزه مبدأ :پرنده (جانوران:
عيني)
«زندگي من رو به قهقرا ميرفت» حوزه مقصد :زندگي (زندگي و مرگ :انتزاعي)
حوزه مبدأ :جاده (حرکت و جهت :عيني)
«افکار سياه» حوزه مقصد :افکار (اندیشه :انتزاعي) حوزه مبدأ :شي (ماشينها و ابزار:
عيني)
«شاید او ه زندگي خودش را مثل خوشه انگور فشرده و شرابش را به من بخشيده
بود» حوزه مقصد :زندگي (زندگي و مرگ :انتزاعي) حوزه مبدأ :خوشه انگور (گياهان:
عيني)
«کابوسي که با چنگال آهنيش درون مرا ميفشرد» حوزه مقصد :کابوس (اندیشه:
انتزاعي) حوزه مبدأ :انسان یا ماشين (انسان یا ماشينها و ابزار :هر دو عيني)
«چون دو چشمي که بهمنزله چراغ آن بوده براي هميشه خاموش شد ».حوزه مقصد:
چش (انسان :عيني) حوزه مبدأ :چراغ (روشنایي و تاریکي :عيني)
«لباس سياه نازک مثل تارعنکبوت او را در ميان خودش محبوس کرده» حوزه مقصد:
لباس (اجسام :عيني) حوزه مبدأ( :حيوان :جانوران :عيني)
و جسم مثل اینکه از ثقل و کثافت هوا آزاد شده در دنياي مجهولي که پر از رنگها
و تصویرهاي مجهول بود پرواز ميکرد .حوزه مقصد :جس (انسان :عيني) حوزه مبدأ:
پرنده (جانوران :عيني)
تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود .حوزه مقصد :تن انسان (انسان :عيني) حوزه
مبدأ :تگرگ (نيروها :عيني)

 تحلیل دادههای رمان "آئورا"
ما در این داستان به ظاهر با چهار و در اصل با دو شخصيت همراه هستي  .راوي که خواننده
خود را در جایگاه او حس ميکند .کونسئلو پيرزني با رفتارها و عاداتي عجيب .شوهر
مرحوم پيرزن که از طریق خاطراتش در داستان حضور دارد و آئورا ،دختري زیبا با جواني

اسالمپناه و همکاران | 610

سيال .در آئورا هر چه واقعيست وه است .گویا داستان نه در خانهاي پوسيده و ازیادرفته
که در جهاني دیگر در جریان است .جهاني که در آن مفهوم مرگ وزندگي ،پيري و
جواني دره آميخته شده است .جهاني جدا از دنياي تاریک که همه هستياش در گروي
زنده ماندن آئورا ست .جهاني که در آن دغدغه انسان عشق است و ناميرایي آن ،مرگي که
آئورا منتظر آن است ،مرگي که جاودانگي از آن آغاز ميشود و دوباره متولد شدن.
نمونه حوزه مبدأ و مقصد (نوع حوزه و عیني یا انتزاعي بودن) رمان آئورا
«گرامافون مزاح » حوزه مقصد :گرامافون (اجسام) :عيني حموزه مبمدأ :انسمان (انسمان):
عيني
«این چش ها سبز چو دریایند ،موج ميزنند و به کف مينشينند» حوزه مقصد :چش
(انسان) :عيني حوزه مبدأ :دریا (نيروها) :عيني
«آئورا ،همچون آینهاي اسيرشدهاي» حوزه مقصد :انسان (انسان) :عيني حوزه مبدأ :آینمه
(ماشينها و ابزار) :عيني
«همچون شمایلي بر دیوار اسير شدهاي» حوزه مقصد :انسان (انسان :عيني) حوزه مبدأ:
شمایل (ماشينها و ابزار :عيني)
«آهي کشيد گویي به بریدن هوا ميپردازد» حوزه مقصد :آه انسان (انسان :عيني) حوزه
مبدأ :انسان (انسان :عيني)
حوزه مقصد :هوا (طبيعت :عيني) حوزه مبدأ :شي (ماشينها و ابزار :عيني)
«کتابخانه» حوزه مقصد :کتاب (اندیشه :عيني) حوزه مبدأ :انسان (انسان :عيني)
«گوش خراش» حوزه مقصد :گوش (انسان :عيني) حوزه مبدأ :جس (ماشينها و ابزار:
عيني)

 تحلیل دادههای رمان «شهرهای نامرئي»
شهرهاي نامرئي به شهرهایي که ميشناسي و در آنها زندگي ميکني شباهتي ندارند .به
هيچ محدوه جغرافيایي یا دوره مشخصي از تاریخ نيز مربوط نميشوند .حتي ميتوان گفت
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که در شرح و تفصيالت مربوط به این شهرها مسئله اصلي شناخت «شهر» یا «شهرها» به
معناي رایج آن نيست.
با سير و سياحت در شهرهاي نامرئي ،از داستانهاي هزار و یک شب تا زندگي سریع
و مدرن آینده ،همه یک جا در ذهن زنده ميشود .هر شهر نامزني را بر خود دارد و آنچه
مارکوپولوي خيالي براي قوبالي محزون نقل ميکند ،بيش از آنکه فضایي خاص را در
ذهن مجس کند ،خاطره آدمي آشنا را یادمان زنده ميسازد .از یک شهر به شهر دیگر،
مسير سفر رؤیایي -فلسفي دنبال ميشود که نشانههاي آشناي آن به نقطهاي پنهان در درون
انسان باز ميگردد؛ سفري که در آن شخص به اندیشه پر پروازي سبک ميدهد؛ سفري به
درون رابطه ميان مکانها و ساکنان آنها؛ سفري آغشته به اميال و دغدغههاي روحي و
عصبي انسانهایي که در شهرها زندگي ميکنند و. ...
نمونه حوزه مبدأ و مقصد (نوع حوزه و عیني یا انتزاعي بودن) رمان شهرهای
نامرئي
«پوسيدگي درونياش یقيناً قانقاریاي وسيعي است» حوزه مقصد :پوسيدگي دروني
(اندیشه) :انتزاعي حوزه مبدأ :بيماري (سالمتي و بيماري) :عيني
«که عصاي مرصع شاهي ما نيز قادر بمه درممان آن نخواهمد بمود» حموزه مقصمد :عصما
(اجسام) :عيني حوزه مبدأ :پزشک (بدن انسان) :عيني
«از موج برگشت خاطرات» حوزه مقصد :خاطرات (اندیشه) :انتزاعي حوزه مبدأ:
امواج دریا (حرکت و جهت) :عيني
«شهر همانند اسفنج باد ميکند» حوزه مقصد :شهر (طبيعت) :عيني حوزه مبدأ :اسمفنج
(ماشينها و ابزار) :عيني
«آرزوها همه باه زنده ميشوند» حوزه مقصد :آرزو (ميل :انتزاعي) حوزه مبدأ:
انسان (انسان :عيني)
«فصل و سالهاي پربرکت انبارها را پرکردهاند» حوزه مقصد :فصل و سال (زمان:
انتزاعي) حوزه مبدأ :انسان (انسان :عيني)
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«قایقها منتظر مسافران هستند» حوزه مقصد :قایق (اجسام :عيني) حوزه مبدأ :انسان
(انسان :عيني)
«ميخانه» حوزه مقصد :مي (اجسام :عيني) حوزه مبدأ :انسان (انسان :عيني)
«حافظه شهر» حوزه مقصد :شهر (طبيعت :عيني) حوزه مبدأ :انسان (انسان :عيني)
«شهرهایي شبيه رگ برگهاي درختان» حوزه مقصد :شهر (طبيعت :عيني) حوزه مبدأ:
رگ برگهاي درختان (گياهان :عيني)
«شهرهایي سبک همچون بادبادک» حوزه مقصد :شهر (طبيعت :عيني) حوزه مبدأ:
بادبادک (ماشينها و ابزار :عيني)
«نيمه دیگر شهر را هنگاميکه اقامتش به پایان رسيد؛ پيچ و مهرههایش را باز ميکنند
و قطعات آن را یکيیکي جدا کرده و بهجاي دیگري ميبرند تا در مکاني دیگر آن را بنا
کنند ».حوزه مقصد :شهر (طبيعت :عيني) حوزه مبدأ :خانه یا ماشين ابزار (بناها و
ساختمانها یا ماشينها و ابزار :عيني)

 تحلیل دادههای رمان «تعقیب گوسفند وحشي»
شخصيت اصلي این رمان مرد ژاپني بدون نام  88سالهاي است که در تعقيب یک گوسفند
وحشي که در جس انسانها حلول ميکند ،از توکيو به هوکایدو سفر ميکند .دوست مرد
براي او عکسي از یک سري گوسفند در چمنزار ميفرستد و مرد نيز در روزنامه این
عکس را استفاده ميکند و بعد افرادي به سراغ او آمده و او را مجبور ميکنند که گوسفند
را براي آنها پيدا کند.
نمونه حوزه مبدأ و مقصد (نوع حوزه و عيني یا انتزاعي بودن) رمان تعقيب گوسفند
وحشي
«زمان مثل نسي » حوزه مقصد :زمان (زمان) :انتزاعي حوزه مبدأ :نسي (نيروها) :عيني
«زندگي مثل پيکنيک» حوزه مقصد :زندگي (زندگي و مرگ) :انتزاعي حوزه مبدأ:
پيکنيک (بازي و ورزش) :عيني
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«خورشيد به اوج آسمان ميرسد ،بعد فرود ميآید ».حوزه مقصد :خورشيد (طبيعت):
عيني
حوزه مبدأ :هواپيما (وسيله نقليه) (ماشينها و ابزار) :عيني
«درهاي آسانسور فس فس کنان» حوزه مقصد :آسانسور (اجسام) :عيني حوزه مبدأ:
انسان (بدن انسان) :عيني
«پدرش مرا یاد خياباني انداخت که پس از باران تر و تميز است» حوزه مقصد :پدر
(انسان :عيني) حوزه مبدأ :خيابان (حرکت و جهت :عيني)
«پردهاي که آرامآرام روي دهه شصت پایين ميآید» حوزه مقصد :پردهاي که پایين
ميآید (رویدادها و کنشها :عيني) حوزه مبدأ :اتمام دهه شصت (حرکت و جهت :عيني)
«این شانزده قدم را یکراست مثل خط کش بروم» حوزه مقصد :انسان (بدن انسان:
عيني) حوزه مبدأ :خط کش (ماشينها و ابزار :عيني)
«همهمه خفيفي توي گوش بود ،انگار نسي دریا از الي پرده سيمي زنگ زدهاي
ميگذشت» حوزه مقصد :همهمه خفيف (رویدادها و کنشها :عيني) حوزه مبدأ :نسي دریا
(نيروها :عيني)
«من ،تکهاي پنبه ،خيس توي الکل)» حوزه مقصد :من (انسان :عيني) حوزه مبدأ :پنبه
(ماشينها و ابزار :عيني)
«استعداد طبيعياش حول محور گوش شدن ميچرخيد» حوزه مقصد :استعداد (ميل:
انتزاعي) حوزه مبدأ :انسان (انسان :عيني)
«هيچ شاخهاي از انتشارات یا سخنپراکني نيست که به نحوي وابسته به تبليغات نباشد.
مثل آکواریومي بدون آب است ».انتشارات و تبليغات (اقتصاد :عيني) آکواریوم (ماشينها
و ابزار :عيني)
«وقت کشي» حوزه مقصد :زمان (زمان :انتزاعي) انسان یا حيوان (جانوران و انسان:
عيني)
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تجزیهوتحلیل آماری دادهها
در ادامه ،فراواني حوزههاي مبدأ و مقصد آثار سوررئال در قالب جدول و نمودار آورده
شده است.
جدول  .1فراواني و درصد حوزههای مبدأ آثار سوررئال
حوزه

فراواني

درصد

بدن انسان

75

38/7

سالمتي و بيماري

2

1/0

جانوران

19

9/8

گياهان

8

4/1

بناها و ساختمانها

13

6/7

ماشينها و ابزار

42

21/6

بازي و ورزش

1

0/5

پول و معامالت اقتصادي

0

0/0

پختن غذا

5

2/6

گرما و سرما

4

2/1

روشنایي و تاریکي

6

3/1

نيروها

6

3/1

حرکت و جهت

8

4/1

مفهوم انتزاعي

5

2/6

مجموع

665

688

همانطور که در جدول  6مشاهده ميشود بدن انسان و ماشين و ابزار بيشترین تعداد را به
خود اختصاص دادهاند.
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نمودار  .1درصد فراواني حوزههای مبدأ آثار سوررئال

بر اساس نتایج بهدستآمده و قابل مشاهده در نمودار  6حوزههاي مبدأ آثار سوررئال در
حوزه انسان و ماشينها و ابزار نسبت به سایر حوزهها بيشتر ميباشد.
جدول  .6درصد و فراواني حوزههای مقصد استعارههای آثار سوررئال
حوزه

فراواني

درصد

عاطفه

9

4/9

ميل

3

1/6

اخالق

3

1/6

اندیشه

14

7/6

جامعه و ملت

1

0/5

سياست

3

1/6

اقتصاد

1

0/5

روابط انساني

2

1/1

ارتباطات

0

0/0

زمان

8

4/3

زندگي و مرگ

22

11/9

مذهب

1

0/5
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حوزه

فراواني

درصد

رویدادها و کنشها

11

5/9

طبيعت

49

26/5

انسان

47

25/4

اجسام

11

5/9

مجموع

639

688

همانطور که در جدول شماره  2مشاهده ميشود بيشترین تعداد حوزههاي مقصد را انسان
و طبيعت به خود اختصاص دادهاند.

نمودار  .6درصد فراواني حوزههای مقصد آثار سوررئال

همانطور که در نمودار شماره  2مشاهده ميشود بيشترین درصد فراواني مربوط به حوزه
انسان و طبيعت است.
جدول  .9فراواني و درصد عیني و انتزاعي بودن حوزههای مبدأ و مقصد
حوزه

حوزههای مبدأ

حوزههای مقصد
فراواني

درصد

فراواني

درصد

عيني

114

62/3

176

96/7

انتزاعي

69

37/7

6

3/3

مجموع

638

688

632

688
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نمودار  .9درصد فراواني عیني و انتزاعي بودن حوزههای مبدأ و مقصد

بر اساس نتایج بهدستآمده در جدول شماره  8و نمودار شماره  ،8عيني بودن حوزههاي
مبدأ و مقصد آثار سوررئال با اختالف فاحشي بيشتر از انتزاعي بودن حوزههاي مبدأ و
مقصد ميباشد .جهت معناداري این اختالف از آزمون کاي دو استفادهشده است که نتایج
آن در جدول  5آمده است.
جدول  .0نتایج آزمون کای دو مربوط به عیني بودن حوزههای مبدأ و مقصد
مبدأ

مقصد

آماره کای دو درجه آزادی سطح معنيداری آماره کای دو درجه آزادی سطح معنيداری
66/811

6

8/886

693/766

6

8/888

بر اساس نتایج آزمون کاي دو و همانطور که در جدول شماره  5دیده ميشود؛ آمار
آزمون در حوزههاي مقصد برابر با  66/811و در حوزههاي مبدأ برابر با  693/766و سطح
معنيداري در دو حوزه کمتر از  8/89ميباشد بنابراین با اطمينان  69درصد ميتوان گفت
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تفاوت معناداري بين عيني و انتزاعي بودن حوزههاي مبدأ و مقصد آثار سوررئال وجود
دارد بهطوريکه حوزههاي مبدأ و مقصد آثار سوررئال بيشتر عيني هستند.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش در پي کشف حوزههاي مبدأ و مقصد استعارههاي آثار سوررئال از منظر
کوچش بودی و سپس عيني یا انتزاعي بودن آنها را بررسي کردی  .نتایج زیر از این
تحقيق به دست آمد:
 .6استعارههاي آثار سوررئال در حوزه مقصد بيشتر در حوزههاي طبيعت و انسان
هستند و پسازآن زندگي و مرگ و اندیشه .حوزه مقصد ارتباطات نيز نتوانسته هيچ عددي
را به خود اختصاص دهد .با توجه به اینکه اختالف کمّي زیادي (به لحاظ تعداد) بين
حوزههاي عيني طبيعت و انسان و حوزههاي انتزاعي زندگي و مرگ و اندیشه وجود ندارد
شاید بتوان گفت در آثار سوررئال مرز باریکي بين این دو وجود دارد اما بازه آمار و
ارقام حاکي از این است که بيشتر حوزهها ي مقصد این آثار عيني هستند و این نشان
ميدهد استعارههاي آثار سوررئال هرچند معمولي اما پشت پردهاي مبه دارند.
 .2حوزههاي انسان و ماشين و ابزار بيشترین درصد را در بخش حوزه مبدأ به خود
اختصاص داده است و پسازآن جانوران که هر سه مفاهيمي عيني هستند .پول و اقتصاد نيز
نتوانسته در حوزه مبدأ عددي را به خود اختصاص دهد .این نشان ميدهد شاید جملهاي
عادي در این سبک آثار ،استعارهاي پيچيده باشد .ما در هر دو حوزه مبدأ و مقصد با
مفاهيمي مواجه هستي که پيچيدگي و تعریف خاص یا مبهمي ندارند مانند انسان ،طبيعت،
ماشين و ابزار .درحاليکه در اثري به سبک رمانتيس نویسنده ميکوشد با استفاده از مفاهي
انتزاعي عشق و عاطفه و اندیشه استعارههاي خود را بسازد .زیبایي و دشواري یک اثر
سوررئال از همينجا پيدا ميشود که با مفاهي معمولي و روزمره ،مفاهيمي سخت و مبه
بيافریند .یکي از شواهد ما براي موضوع قابل فه بودن و سادگي آثار سبکهایي غير از
سبک سوررئال ،خلق راحت و بيتکلف اقتباسهایي در قالب فيل  ،تئاتر ،سریال و...از
رمانهاي سبکهاي رئاليس  ،رمانتيس و ...است .یک نویسنده رمان سوررئال ميتواند
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انسان را به گربه تبدیل کند ،شهري را به بانویي شگفتانگيز ،مرگ را به انساني بيرح ،
گاوي را به انسان و چش را دریایي کند چنان مواج که انسان را در آن غرق ميکند.
 .8همانگونه که دیدی تعداد حوزههاي مقصد ،بيشتر از تعداد حوزههایي بود که
کوچش مطرح کرده بود .هرچند که کوچش نيز از این سيزده حوزه بهعنوان عمدهترین
حوزهها یادکرده بود ،اما برخي حوزهها مانند طبيعت و انسان ،یک حوزه اصلي در این
تحقيق بود .این امر حاکي از تأثير نثر ادبي و فرهنگي بر استعاره پردازي است.
 .5استعارههاي حوزههاي مبدأ و مقصد هر دو بيشتر عيني هستند .به عبارتي زیاد با
مفاهي انتزاعي از قبيل عشق ،عاطفه ،خش و ...روبرو نيستي  .این مطلب ميتواند حاکي از
این باشد که نویسندگان رمانهاي سوررئال از مسائل انتزاعي و احساسي در رمان خود زیاد
استفاده نميکنند؛ زیرا احساس ميتواند از حج سوررئال بودن و گاهي خشونت و
سنگيني فضاي سوررئال بکاهد.
 .9تعداد استعارههاي حوزه مقصد که انتزاعي هستند بسيار بيشتر از استعارههاي حوزه
مبدأ که انتزاعي هستند ،ميباشد و ميتوان گفت تقریباً در حوزه مبدأ مفاهي انتزاعي جایي
ندارند .این مطلب نشانگر این موضوع است که نویسنده رمان سوررئال ترجيح ميدهد از
یک مفهوم عيني براي استعاره خود استفاده کند .حتي اگر قرار باشد آن مفهوم عيني در
جایگاه حوزه مبدأ به مفهومي انتزاعي در جایگاه حوزه مقصد مرتبط شود.
 .1ه در حوزه مبدأ و ه در حوزه مقصد با مفهوم پرتکرار انسان مواجه هستي ؛ که
از همينجا ميتوان به اهميت انسان در رمان سوررئال پي برد؛ یعني در رمان سوررئال بيشتر
با انسان ،بدن او و روابطش مواجه هستي  .این مطلب نيز نشان ميدهد که نویسنده رمان
سوررئال با هر زبان یا هر مليتي انسان را محور نوشته خود قرار ميدهد .در حقيقت این
موضوع اهميت انسان را در همه جاي دنيا براي تمامي افراد نشان ميدهد.
 .7جمعبندي عبارات استعاري مربوط به حوزه مقصد انسان 68 ،حوزه مبدأ را به خود
اختصاص داده است که نشان از تنوع حوزههاي مبدأ در مفهومپردازي انسان دارد .از این
موضوع ميتوان باز ه به اهميت انسان و مسائل مربوط به او در رمانهاي سوررئال پي برد.
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 .3در بررسي حوزههاي مبدأ مشاهده شد که مفاهي انتزاعي نيز ،در بين حوزههاي
مبدأ وجود دارد (و به دليل تعداد بسيار ک تحت عنوان مفاهي انتزاعي تقسي بندي و
شمارش شدند) .وجود این حوزههاي انتزاعي نشان ميدهد که هميشه از حوزههاي عيني
براي استعاره پردازي استفاده نميشود ،بلکه از حوزههاي انتزاعي نيز ،با توجه به سبک
نوشتار نویسنده کمک گرفته ميشود اگرچه تعداد آن بسيار ک بود.
از نتایج این پژوهش ه نویسندگان ،ه منتقدان آثار سوررئال و ه پژوهشگران
حوزه ادبيات و زبانشناسي ميتوانند استفاده کنند .نویسندگان رمان سوررئال ميتوانند با
استعارههایي که در رمانهاي خود استفاده ميکنند بر غني بودن آن بيفزایند .محوریت قرار
دادن انسان ،انتخاب استعارههایي که حوزههاي مبدأ و مقصد عيني دارند ،انتخاب
استعارههاي نامشهودتر ميتوان ازجمله این موارد باشد .منتقدان آثار سوررئال نيز ميتوانند
با داشتن اطالعات این پژوهش ،نقدي منصفانهتر بر این سبک آثار داشته باشند.
پژوهشگران حوزه ادبيات و زبانشناسي نيز ميتوانند با بررسي بيشتر این سبک آثار به نتایج
تازهاي دست یابند.
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ضمیمه
جداول بررسي استعارههای شش رمان
جدول  .1بررسي حوزههای مبدأ و مقصد رمان مرشد و مارگریتا
استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

مسکو در زیر غباري خشک ميگدازد

مسکو (طبيعت)

آتش )گرما و سرما)

هواي دمکرده لخته شد

هواي دمکرده (رویدادها
و کنشها)

خون (بدن انسان)
شيء یا انسان (که قابليت ناپدید شدن

قلبش ناپدید شد

قلب (انسان)

هواي دمکرده شکل گرفت و بهصورت

هواي دمکرده (رویدادها

یک مرد درآمد

و کنشها)

مردي شفاف به غریبترین هيئت

انسان (انسان)

شيشه (یا شيء شفاف)(ماشينها و ابزار)

سؤال (اندیشه)

تله (ماشينها و ابزار)

دود (رویدادها و کنشها)

ابر (حرکت و جهت)

حاک (انسان)

نقش بر سنگ (بناها و ساختمانها)

حاک (انسان)

سنگ (بناها و ساختمانها)

شانه (انسان)

دیوار (بناها و ساختمانها)

گردن خود را مانند غازي دراز ميکرد

انسان (انسان)

غاز (جانوران)

منشي مانند مردهاي رنگ باخت

انسان (انسان)

مرده (بدن انسان)

خشمي او را در برگرفت

خش (عاطفه)

شيء (ماشينها و ابزار)

خشمي که خفهاش ميکرد

خش (عاطفه)

خشمي که ميسوزاندش

خش (عاطفه)

آتش (گرما و سرما)

جمعيت آن را در خود بلعيده بود

جمعيت (جامعه و ملت)

انسان یا حيوان (جانوران)

مغزش گویي ميسوخت

مغز (اندیشه)

شيء (ماشينها و ابزار)

آتشبازي پلکهایش را سوراخ ميکند

پلک (انسان)

شاید با سؤال گول زنندهاي ما را به تله
بيندازد
دود مثل ابري تنوره ميکشيد
حاک مانند نقشي بر سنگ بر جاي خود
نشسته بود
حاک به شکل سنگ درآمده بود
شانههایي چنان فراخ که آفتاب طالع را
پنهان ميکرد

دارد)(بدن انسان)
انسان (بدن انسان)

انسان یا چيزي که قابليت خفه کردن دارد
مانند گاز (انسان)

پارچه یا کاغذ با قابليت سوراخ شدن
(ماشينها و ابزار)
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استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

چش راست سياهش مرده و بيحرکت

چش (انسان)

انسان مرده (انسان)

گربهاي که رفتار انساني دارد.....

گربه (طبيعت)

انسان (انسان)

انسان (انسان)

کبوتر دریایي (جانوران)

و مثل یک اسب آبي شنا کرد

انسان (انسان)

اسب آبي (جانوران)

فيل نامهنویس واق واقي کرد

انسان (انسان)

سگ (جانوران)

انسان (انسان)

گاو (جانوران)

چشمان گستاخ

چش (انسان)

انسان (انسان)

دهندره

دهان (انسان)

دره (بناها و ساختمانها)

شليک خنده

خنده (عاطفه)

تفنگ (ماشينها و ابزار)

خش خروشان

خش (عاطفه)

موج (نيروها)

سنگفرش

سنگ (طبيعت)

فرش (ماشينها و ابزار)

روز بيرحمانه بر شاعر طلوع کرد

روز (زمان)

خورشيد (روشنایي و تاریکي)

او مثل یک کبوتر دریایي به درون آب
شيرجه زد

مردي که چش هایش مثل گاو نر پرخون
است

سرنوشت اجازه نداد

سرنوشت (زندگي و

رودخانه

مرگ)
رود (طبيعت)

انسان (انسان)
انسان (انسان)

جدول  .6بررسي عیني یا انتزاعي بودن حوزههای مبدأ و مقصد رمان مرشد و مارگریتا
عیني یا انتزاعي بودن

عیني یا انتزاعي بودن

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

مسکو در زیر غباري خشک ميگدازد

عيني

عيني

هواي دمکرده لخته شد

انتزاعي

عيني

قلبش ناپدید شد

عيني

عيني

انتزاعي

عيني

مردي شفاف به غریبترین هيئت

عيني

انتزاعي

شاید با سؤال گول زنندهاي ما را به تله بيندازد

انتزاعي

عيني

دود مثل ابري تنوره ميکشيد

عيني

عيني

حاک مانند نقشي بر سنگ بر جاي خود نشسته بود

عيني

عيني

استعاره

هواي دمکرده شکل گرفت و بهصورت یک مرد
درآمد
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عیني یا انتزاعي بودن

عیني یا انتزاعي بودن

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

عيني

عيني

عيني

عيني

گردن خود را مانند غازي دراز ميکرد

عيني

عيني

منشي مانند مردهاي رنگ باخت

عيني

عيني

خشمي او را در برگرفت

انتزاعي

انتزاعي

خشمي که خفهاش ميکرد

انتزاعي

عيني

خشمي که ميسوزاندش

انتزاعي

عيني

جمعيت آن را در خود بلعيده بود

عيني

عيني

مغزش گویي ميسوخت

عيني

عيني

آتشبازي پلکهایش را سوراخ ميکند

عيني

عيني

چش راست سياهش مرده و بيحرکت

عيني

عيني

گربهاي که رفتار انساني دارد

عيني

عيني

او مثل یک کبوتر دریایي به درون آب شيرجه زد

عيني

عيني

و مثل یک اسب آبي شنا کرد

عيني

عيني

فيل نامهنویس واق واقي کرد

عيني

عيني

مردي که چش هایش مثل گاو نر پرخون است

عيني

عيني

چشمان گستاخ

عيني

عيني

دهندره

عيني

عيني

شليک خنده

عيني

عيني

خش خروشان

انتزاعي

عيني

سنگفرش

عيني

عيني

روز بيرحمانه بر شاعر طلوع کرد

عيني

عيني

سرنوشت اجازه نداد

انتزاعي

عيني

رودخانه

عيني

عيني

استعاره
حاک به شکل سنگ درآمده بود
شانههایي چنان فراخ که آفتاب طالع را پنهان
ميکرد

جدول  .9بررسي حوزههای مبدأ و مقصد استعارههای رمان در ستایش مرگ
استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

بر سر روشن ماندن شعله حيات ملکه شرطبندي کند

زندگي (زندگي و مرگ)

آتش (تاریکي و
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حوزه مبدأ

استعاره

حوزه مقصد

انگار که زمان ایستاده باشد

زمان (زمان)

تن نحيفش درست لبه زندگي تکان تکان ميخورد

زندگي (زندگي و مرگ)

جز مرگ چه کس دیگري ميتوانست طناب را نگه دارد

مرگ (زندگي و مرگ)

تصمي بگيرد اینطرف زندگي برود یا به آنطرف برود

زندگي (زندگي و مرگ)

قدمش به آنسوي زندگي را برميداشت

زندگي (زندگي و مرگ)

اعتصاب مرگ

مرگ (زندگي و مرگ)

انسان (بدن انسان)

مرگ (زندگي و مرگ)

انسان (بدن انسان)

اگر کسي با مرگ معامله کند

مرگ (زندگي و مرگ)

انسان (بدن انسان)

مرگ را به زانو درآورده است

مرگ (زندگي و مرگ)

انسان (بدن انسان)

داس نامنتظر مرگ

مرگ (زندگي و مرگ)

انسان (انسان)

دست و پایي چروکيده مثل کشمش

اعضاي بدن انسان (انسان)

انگور (گياهان)

انسان (انسان)

کشتي (ماشينها و ابزار)

روشنایي)

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

مردد و لرزان مثل کشتي که به عبث دنبال قطب نمایي
ميگردد
ابدیتي براي انسان چونان ابدیت خورشيد

انسان (انسان)

تاریخ مصرف استعدادها

استعداد (اندیشه)

شهرها یا به زبان خودمانيتر گورستان زندگان

شهر (طبيعت)

مرگ از ادامه کارش صرفنظر کرده است

مرگ (زندگي و مرگ)

مرگ استعارهاي شاعرانه است

مرگ (زندگي و مرگ)

مذاهب همانقدر به مرگ نيازمندند که ما به نان

مذاهب (مذهب)

این جمالت درباره مرگ(ازآنجاکه این تنها ابزار زراعي
بود که خداوند در اختيار داشت تا با آن راههایي را شخ

مرگ (زندگي و مرگ)

انسان (بدن انسان)
دیوار (بناها و
ساختمانها)
انسان (بدن انسان)
دیوار (بناها و
ساختمانها)
دیوار (بناها و
ساختمانها)

خورشيد (روشنایي و
تاریکي)
ماده غذایي قابل انقضا
(پختن غذا)
گورستان (بناها و
ساختمانها)
انسان (انسان)
استعارهاي شاعرانه
(مفهوم انتزاعي)
انسان (انسان)
آلت قتل (ماشينها و
ابزار)
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استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

بزند که به قلمرویش ميرسند ،نتيجه بدیهي و مناقشه
پذیر آن بود که کل این قصه مقدس به پایان رسيده بود و
نا گریز جادهها به بنبست رسيده بودند.
مرگ از کشتار دست برداشته بود

مرگ (زندگي و مرگ)

انسان (انسان)

مرگ فراري

مرگ (زندگي و مرگ)

انسان (انسان)

یکلحظه قانون جاذبه خواست خستگي در کند

قانون جاذبه (رویدادها و
کنشها)

انسان (انسان)

آسمان که از اول شب قهر کرده بود

آسمان (طبيعت)

انسان (انسان)

کتک خوردهاند و دم در مرگ ول شدهاند

مرگ (زندگي و مرگ)

خانه (بناها و ساختمانها)

حقيقت مثل قهوه اسپرسو تلخ است

حقيقت (اندیشه)

قهوه اسپرسو (پختن غذا)

گلستان اميد

اميد (عاطفه)

گلستان (گياهان)

فلکه مرگ از نو باز شده بود

مرگ (زندگي و مرگ)
حافظه جمعي (اندیشه)

این قصه ،براي اولين بار ،روزنامهاي از قفسههاي خاک
گرفته حافظه جمعيمان بيرون کشيد و از تارعنکبوتها
پاکش کرد

روزنامه (اجسام)
تار عنکبوت (طبيعت)

شير فلکه (ماشينها و
ابزار)
کتابخانه (بناها و
ساختمانها)
خاطره (مفهوم انتزاعي)
فراموشي (مفهوم
انتزاعي)

در آستانه چهچهه غزل خداحافظي

مرگ (زندگي و مرگ)

پرنده (جانوران)

مصيبتبار

مصيبت (عاطفه)

بار سنگين (نيروها)

چش انتظار

چش (انسان)

انسان (انسان)

رنگپریده

رنگ (طبيعت)

پرنده (جانوران)

سرماخورده

سرما (طبيعت)

غذا (پختن غذا)

تکه سنگ ملعون

سنگ (طبيعت)

انسان (انسان)

سرد و گرم چشيده

حوادث روزگار (رویدادها
و کنشها)

غذا (پختن غذا)

جان دادن

جان (طبيعت)

جس (ماشينها و ابزار)

دل دادگان

دل (انسان)

جس (ماشينها و ابزار)

کجخلق

خلق (اخالق)

جاده (حرکت و جهت)
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جدول  .0بررسي عیني یا انتزاعي بودن حوزههای مبدأ و مقصد در رمان «در ستایش مرگ»
عیني یا
استعاره

انتزاعي بودن
حوزه مقصد

عیني یا
انتزاعي
بودن حوزه
مبدأ

بر سر روشن ماندن شعله حيات ملکه شرطبندي کند

انتزاعي

عيني

انگار که زمان ایستاده باشد

انتزاعي

عيني

تن نحيفش درست لبه زندگي تکان ميخورد

انتزاعي

عيني

جز مرگ چه کس دیگري ميتوانست طناب را نگه دارد

انتزاعي

عيني

تصمي بگيرد این طرف زندگي برود یا به آنطرف برود

انتزاعي

عيني

قدمش به آنسوي زندگي را برميداشت

انتزاعي

عيني

اعتصاب مرگ

انتزاعي

عيني

انتزاعي

عيني

اگر کسي با مرگ معامله کند

انتزاعي

عيني

مرگ را به زانو درآورده است

انتزاعي

عيني

داس نامنتظر مرگ

انتزاعي

عيني

دست و پایي چروکيده مثل کشمش

عيني

عيني

مردد و لرزان مثل کشتي که به عبث دنبال قطب نمایي ميگردد

عيني

عيني

ابدیتي براي انسان چونان ابدیت خورشيد

عيني

عيني

تاریخمصرف استعدادها

انتزاعي

عيني

شهرها یا به زبان خودمانيتر گورستان زندگان

عيني

عيني

مرگ از ادامه کارش صرفنظر کرده است

انتزاعي

عيني

مرگ استعارهاي شاعرانه است

انتزاعي

عيني

مذاهب همانقدر به مرگ نيازمندند که ما به نان

انتزاعي

عيني

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

این جمالت درباره مرگ(ازآنجاکه این تنها ابزار زراعي بود که خداوند در
اختيار داشت تا با آن راههایي را شخ بزند که به قلمرویش ميرسند ،نتيجه
بدیهي و مناقشه پذیر آن بود که کل این قصه مقدس به پایان رسيده بود و

انتزاعي

عيني

ناگریز جادهها به بنبست رسيده بودند.
مرگ از کشتار دست برداشته بود

انتزاعي

عيني

مرگ فراري

انتزاعي

عيني
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عیني یا

عیني یا
استعاره

انتزاعي بودن
حوزه مقصد

انتزاعي
بودن حوزه
مبدأ

یکلحظه قانون جاذبه خواست خستگي در کند

انتزاعي

عيني

آسمان که از اول شب قهر کرده بود

عيني

عيني

کتک خوردهاند و دم در مرگ ول شدهاند

انتزاعي

عيني

حقيقت مثل قهوه اسپرسو تلخ است

انتزاعي

عيني

گلستان اميد

انتزاعي

عيني

فلکه مرگ از نو باز شده بود

انتزاعي

عيني

حافظه جمعي
(انتزاعي)
این قصه ،براي اولين بار ،روزنامهاي از قفسههاي خاک گرفته حافظه
جمعيمان بيرون کشيد و از تارعنکبوتها پاکش کرد

روزنامه (عيني)

کتابخانه (عيني)
خاطره
(انتزاعي)

تارعنکبوت

فراموشي

(عيني)

(انتزاعي)

در آستانه چهچهه غزل خداحافظي

انتزاعي

عيني

مصيبتبار

انتزاعي

عيني

چش انتظار

عيني

عيني

رنگپریده

عيني

عيني

سرماخورده

انتزاعي

عيني

تکه سنگ ملعون

عيني

عيني

سرد و گرم چشيده

انتزاعي

عيني

جان دادن

انتزاعي

عيني

دل دادگان

انتزاعي

عيني

کجخلق

انتزاعي

عيني

جدول  .5بررسي حوزههای مبدأ و مقصد رمان «بوف کور»
استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

یک ستاره پرنده

ستاره (طبيعت)

پرنده (جانوران)

خودم را به سایهام معرفي کن

سایه (طبيعت)

انسان (انسان)

اسالمپناه و همکاران | 629
استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

درخت توسري خورده

درخت (طبيعت)

انسان (انسان)

درخت نفرینزده

درخت

انسان (انسان)

زخ (انسان)

خوره (جانوران)

زخ هایي که مثل خوره روح را آهسته در انزوا ميخورد و
ميتراشد
اگرچه نه نه جون ظاهراً تغيير کرده بود ولي افکارش به حال خود
باقيمانده بود فقط به زندگي بيشتر ابراز عالقه ميکرد و از مرگ

انسان (انسان)

مگس (جانوران)

ميترسيد ،مثل مگسهایي که اول پایيز به اتاق پناه ميآورند.
گونههاي او ک ک گل انداخت یک رنگ سرخ جگرکي مثل

رنگ سرخ

رنگ گوشت جلو دکان قصابي

(طبيعت)

لباس سياه نازک مثل تارعنکبوت او را در ميان خودش محبوس
کرده
مثل یک جانور درنده و گرسنه به او حمله کردم
چش هاي تر و براق مثل گوي الماس سياهي که در اشک انداخته
باشند
نفس مالی صبح
زندگي من رو به قهقرا ميرفت
جسم فکر ميکرد ،جسم خواب ميدید

رنگ گوشت (جانوران)

لباس (اجسام)

تارعنکبوت (جانوران)

انسان (انسان)

حيوان (جانوران)

چش (انسان)
صبح (زمان)
زندگي (زندگي و
مرگ)

گوي الماس (ماشينها و
ابزار)
انسان (انسان)
جاده (حرکت و جهت)

جس (انسان)

انسان (انسان)

جس (انسان)

پرنده (جانوران)

خورشيد (طبيعت)

انسان (انسان)

این پنجرهها به چش هاي کسي که تب هذیاني داشته باشد شبيه بود

پنجره (اجسام)

چش انسان (بدن انسان)

آوازش مثل ارتعاش ناله اره در گوشت تن رخنه ميکرد

آواز (انسان)

اره (ماشينها و ابزار)

دستهاي الغرش مانند دزدي که طبق قانون انگشتهایش را

دست الغر

دزد انگشت بریده و در

بریده و در روغن داغ فرو کرده باشند

(انسان)

روغن فروبرده (انسان)

مثل بيد به خودش ميلرزید

انسان (انسان)

درخت (گياهان)

و جسم مثلاینکه از ثقل و کثافت هوا آزادشده در دنياي مجهولي
که پر از رنگها و تصویرهاي مجهول بود پرواز ميکرد
خورشيد مثل چش تبدار ،پرتو سوزان خود را از ته اسمان نثار
منظره خاموش و بيجان ميکرد.

چون دو چشمي که بهمنزله چراغ آن بود براي هميشه خاموش شده
بود
الي در اتاق را مثل دهن مرده باز گذاشته بود

چش (انسان)
در اتاق (اجسام)

چراغ (روشنایي و
تاریکي)
دهن انسان مرده (بدن
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استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ
انسان)

تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود
تنهایي و انزوایي که پشت سرم پنهان شده بود

اتاق (اجسام)

انسان (بدن انسان)

تن انسان (انسان)

تگرگ (نيروها)

تنهایي (روابط
انساني)

انسان (بدن انسان)
چيز چسبناک (ماشينها
و ابزار)

تاریکي چسبنده ،غليظ و مسري

تاریکي (رویدادها

چيز غليظ (ماشينها و

و کنشها)

ابزار)
بيماري (سالمتي و
بيماري)

افکار سياه

افکار (اندیشه)

شيء (ماشينها و ابزار)

چش تبدار

چش (انسان)

انسان (بدن انسان)

منظره خاموش

منظره (طبيعت)

کابوسي که با چنگال آهنياش درون مرا ميفشرد
ستارههاي رنگپریده
سایهاي که روي دیوار خميده و هر چه را مينویس با اشتهاي

چراغ (روشنایي و
تاریکي)

کابوس (رویدادها

شيء (ماشينها و ابزار)

و کنشها)

انسان (بدن انسان)

ستاره (طبيعت)

انسان (بدن انسان)
انسان یا حيوان

سایه (طبيعت)

(جانوران)

سایه سرگردان

سایه (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

سایه لرزان

سایه (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

هرچهتمامتر ميبلعد

دنيایي که مجبور بودم همه سوراخ سنبههاي آن را سرکشي و
وارسي کن

دنيا (اندیشه)

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

زندگي (زندگي و

به من بخشيده بود

مرگ)

شب پاورچين پاورچين ميرفت گویا بهاندازه کافي خستگي در
کرده بود
با آن دو چش درشت و متعجب که پشت زندگي من آهسته و

دیوار (بناها و
ساختمانها)
خوشه انگور (گياهان)

شب (زمان)

انسان (بدن انسان)

چش (انسان)

آتش (گرما و سرما)
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استعاره

حوزه مبدأ

حوزه مقصد

دردناک ميسوخت و ميگداخت
حرارت آفتاب با هزاران دهن مکنده عرق تن مرا بيرون ميکشيد
پرتو زندگي

آفتاب (رویدادها
و کنشها)
زندگي (زندگي و

خورشيد (روشنایي و

مرگ)

تاریکي)

کجسليقه

سليقه (اخالق)

خنده سخت

خنده (عاطفه)

شاهکار

انسان (بدن انسان)

جاده یا مسير (حرکت و
جهت)
جس (ماشينها و ابزار)

کار (رویدادها و

شاه (انسان)

کنشها)

ناله اره

اره (اجسام)

انسان (انسان)

رنگپریده

رنگ (طبيعت)

پرنده (جانوران)

جدول  .2بررسي عیني یا انتزاعي بودن حوزههای مبدأ و مقصد رمان «بوف کور»
عیني یا

عیني یا

انتزاعي

انتزاعي

بودن حوزه

بودن حوزه

مقصد

مبدأ

یک ستاره پرنده

عيني

عيني

خودم را به سایهام معرفي کن

انتزاعي

عيني

درخت توسريخورده

عيني

عيني

درخت نفرینزده

عيني

عيني

زخ هایي که مثل خوره روح را آهسته در انزوا ميخورد و ميتراشد

عيني

انتزاعي

استعاره

اگرچه نه نه جون ظاهراً تغيير کرده بود ولي افکارش به حال خود باقيمانده بود
فقط به زندگي بيشتر ابراز عالقه ميکرد و از مرگ ميترسيد ،مثل مگسهایي که

عيني

عيني

اول پایيز به اتاق پناه ميآورند.
گونههاي او ک ک گل انداخت یک رنگ سرخ جگرکي مثل رنگ گوشت

عيني

عيني

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

عيني

عيني

مثل یک جانور درنده و گرسنه به او حمله کردم

عيني

عيني

چش هاي تر و براق مثل گوي الماس سياهي که در اشک انداخته باشند

عيني

عيني

جلو دکان قصابي
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عیني یا

عیني یا

انتزاعي

انتزاعي

بودن حوزه

بودن حوزه

مقصد

مبدأ

نفس مالی صبح

عيني

عيني

زندگي من رو به قهقرا ميرفت

انتزاعي

عيني

جسم فکر ميکرد ،جسم خواب ميدید

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

این پنجرهها به چش هاي کسي که تب هذیاني داشته باشد شبيه بود

عيني

عيني

آوازش مثل ارتعاش ناله اره در گوشت تن رخنه ميکرد

عيني

عيني

عيني

عيني

مثل بيد به خودش ميلرزید

عيني

عيني

چون دو چشمي که بهمنزله چراغ آن بود براي هميشه خاموش شده بود

عيني

عيني

الي در اتاق را مثل دهن مرده باز گذاشته بود

عيني

عيني

تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود

عيني

عيني

تنهایي و انزوایي که پشت سرم پنهانشده بود

انتزاعي

عيني

تاریکي چسبنده ،غليظ و مسري

انتزاعي

عيني

افکار سياه

انتزاعي

عيني

چش تبدار

عيني

عيني

منظره خاموش

عيني

عيني

کابوسي که با چنگال آهنياش درون مرا ميفشرد

انتزاعي

عيني

ستارههاي رنگپریده

عيني

عيني

انتزاعي

عيني

سایه سرگردان

انتزاعي

عيني

سایه لرزان

انتزاعي

عيني

دنيایي که مجبور بودم همه سوراخ سنبههاي آن را سرکشي و وارسي کن

انتزاعي

عيني

استعاره

و مثل اینکه (جس ) از ثقل و کثافت هوا آزادشده در دنياي مجهولي که پر از
رنگها و تصویرهاي مجهول بود پرواز ميکرد
خورشيد مثل چش تبدار ،پرتو سوزان خود را از ته اسمان نثار منظره خاموش و
بيجان ميکرد.

دستهاي الغرش مانند دزدي که طبق قانون انگشتهایش را بریده و در روغن
داغ فرو کرده باشند

سایهاي که روي دیوار خميده و هر چه را مينویس با اشتهاي هرچهتمامتر
ميبلعد
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عیني یا

عیني یا

انتزاعي

انتزاعي

بودن حوزه

بودن حوزه

مقصد

مبدأ

انتزاعي

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

حرارت آفتاب با هزاران دهن مکنده عرق تن مرا بيرون ميکشيد

عيني

عيني

پرتو زندگي

انتزاعي

عيني

کجسليقه

انتزاعي

عيني

خنده سخت

عيني

عيني

شاهکار

عيني

عيني

ناله اره

عيني

عيني

رنگپریده

عيني

عيني

استعاره

شاید او ه زندگي خودش را مثل خوشه انگور فشرده و شرابش را به من بخشيده
بود
شب پاورچين پاورچين ميرفت گویا بهاندازه کافي خستگي در کرده بود
با آن دو چش درشت و متعجب که پشت زندگي من آهسته و دردناک
ميسوخت و ميگداخت

جدول  .7بررسي حوزههای مبدأ و مقصد رمان «آئورا»
استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

گرامافون مزاح

گرامافون (اجسام)

انسان (انسان)

این چش ها سبز چو دریایند ،موج ميزنند و به کف مينشينند

چش (انسان)

دریا (نيروها)

آئورا همچون آینهاي اسيرشدهاي

انسان (انسان)

آینه (ماشينها و ابزار)

همچون شمایلي بر دیوار اسيرشدهاي

انسان (انسان)

شمایل (ماشينها و ابزار)

آه انسان (انسان)

انسان (انسان)

هوا (طبيعت)

شيء (ماشينها و ابزار)

آهي ميکشد گویي به بریدن هوا ميپردازد

انسان (انسان)

(آه انسان) چنانکه گویي دارد حيواني را پوست ميکند

آه انسان (انسان)

کتابخانه

کتاب (اندیشه)

انسان (انسان)

گوشخراش

گوش (انسان)

جس (ماشينها و ابزار)

رنگباخته

رنگ (طبيعت)

انسان (انسان)

 | 610متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99پاییز ()0010

جدول  .8بررسي عیني یا انتزاعي بودن حوزههای مبدأ و مقصد رمان «آئورا»
عیني یا انتزاعي بودن

عیني یا انتزاعي بودن

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

عيني

عيني

عيني

عيني

آئورا همچون آینهاي اسيرشدهاي

عيني

عيني

همچون شمایلي بر دیوار اسيرشدهاي

عيني

عيني

آهي ميکشد گویي به بریدن هوا ميپردازد

عيني

عيني

چنانکه گویي دارد حيواني را پوست ميکند

عيني

عيني

کتابخانه

عيني

عيني

گوشخراش

عيني

عيني

رنگباخته

عيني

عيني

استعاره
گرامافون مزاح
این چش ها سبز چو دریایند ،موج ميزنند و به
کف مينشينند

جدول  .3بررسي حوزههای مبدأ و مقصد استعارههای رمان «شهرهای نامرئي»
استعاره

حوزه مقصد

احساسي شبيه خ با بوي بدن فيل یا بوي خاکستر

احساس (عاطفه)

حوزه مبدأ
خ (مفهوم
انتزاعي)
جسمي که بو دارد
(ماشينها و ابزار)
جاده (حرکت و

این امپراطوري در حقيقت چيزي جز شکستي بيپایان و بيقواره نيست

شکست
(سياست)

جهت)
انسان (بدن انسان)
لباس (ماشينها و
ابزار)

پوسيدگي درونياش یقيناً قانقاریاي وسيعي است
که عصاي مرصع شاهي ما نيز قادر به درمان آن نخواهد بود
از موج برگشت خاطرات
شهر همانند اسفنج باد ميکند

پوسيدگي

بيماري (سالمتي و

دروني (اندیشه)

بيماري)

عصا (اجسام)

پزشک (بدن انسان)

خاطرات

امواج دریا (حرکت

(اندیشه)

و جهت)

شهر (طبيعت)

اسفنج (ماشينها و
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حوزه مبدأ

استعاره

حوزه مقصد

شهر از گذشته خود حرف نميزند

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

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

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

آرزوها همه با ه زنده ميشوند

آرزو (ميل)

انسان (بدن انسان)

آرزوها ترا محاصره ميکنند

آرزو (ميل)

انسان (بدن انسان)

کوچه (طبيعت)

جوجهتيغي(جانوران

ابزار)

با کوچههاي شبيه جوجهتيغي که از هر دیوار آن تابلو و عالمت بيرون
زده است

داربست (بناها و
ساختمانها)
این شهر به داربست یا کيف پولي شباهت دارد که هر کس در خانههاي
آن ميتواند هر چه را که ميخواهد به یاد بياورد؛ داشته باشد.

شهر (طبيعت)

کيف پول (ماشينها
و ابزار)

حافظه زوائد زیادي دارد که مرتب نشانههایش را تکرار ميکند تا شهر
حيات خود را آغاز کند

خطوط مرزي کشورش منبسط شد
فصلها و سالهاي پربرکت انبارها را پر کردهاند

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

حافظه (اندیشه)

انسان (بدن انسان)

خطوط مرزي

جس (ماشينها و

کشور (سياست)

ابزار)

فصل و سال
(زمان)

شهرهایي که بر روي زمين و بر دوش انسانها سنگيني ميکرد

شهر (طبيعت)

شهرهایي ورم کرده و تا حد خفقان لبریز از تزیينات و وظایف

شهر (طبيعت)

شهرهایي سبک همچون بادبادک

شهر (طبيعت)

شهرهایي مشبک چون تورهاي سفيد

شهر (طبيعت)

شهرهایي شفاف همچون پشهبندهاي نازک

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)
جس (ماشينها و
ابزار)
انسان (بدن انسان)
جس (ماشينها و
ابزار)
بادبادک (ماشينها
و ابزار)
تور سفيد (ماشينها
و ابزار)
پشهبند (ماشينها و
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حوزه مبدأ

استعاره

حوزه مقصد

شهرهایي شبيه رگهاي برگهاي درختان

شهر (طبيعت)

شهري که چش انتظار مانده است

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

شهر زندگي مشابه خود را تکرار ميکند

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

ابزار)

نيمه دیگر شهر را هنگاميکه اقامتش به پایان رسد ،پيچ و مهرههایش را
باز ميکنند و قطعات آن را یکيیکي جدا کرده و بهجاي دیگري ميبرند

شهر (طبيعت)

تا در مکاني دیگر آن را بنا کنند
روح اوليویا (نام شهر) بهسوي یک زندگي آزاد و تمدني پالوده گرایش

رگ برگهاي
درختان (گياهان)

خانه (بناها و
ساختمانها)

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

قایقها منتظر مسافران هستند

قایق (اجسام)

انسان (بدن انسان)

رودخانه

رود (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

ميخانه

مي (اجسام)

انسان (بدن انسان)

آسمانخراش

آسمان (طبيعت)

روح شهر

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

حافظه شهر

شهر (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

دم بخت

بخت (زمان)

جان انداخته

جان (بدن انسان)

دارد

شاید امپراطوري چيزي جز پرواز بيپایان اشباح ذهن در گردش دوراني
چرخ فلک نباشد
دلسرد

امپراطوري
(سياست)

دل (انسان)

جس (ماشينها و
ابزار)

جس (در)(بناها و
ساختمانها)
جس (ماشينها و
ابزار)
پرواز (مفهوم
انتزاعي)
جس (ماشينها و
ابزار)
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جدول  .14بررسي عیني یا انتزاعي بودن حوزههای مبدأ و مقصد رمان«شهرهای نامرئي»
عیني یا
استعاره

انتزاعي بودن
حوزه مقصد

عیني یا
انتزاعي
بودن حوزه
مبدأ

احساسي شبيه خ با بوي بدن فيل یا بوي خاکستر

انتزاعي

انتزاعي

این امپراطوري در حقيقت چيزي جز شکستي بيپایان و بيقواره نيست

انتزاعي

عيني

پوسيدگي درونياش یقيناً قانقاریاي وسيعي است

انتزاعي

عيني

که عصاي مرصع شاهي ما نيز قادر به درمان آن نخواهد بود

عيني

عيني

از موج برگشت خاطرات

انتزاعي

عيني

شهر همانند اسفنج باد ميکند

عيني

عيني

و (شهر) به خود شکل ميدهد

عيني

عيني

شهر از گذشته خود حرف نميزند

عيني

عيني

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

عيني

عيني

آرزوها همه با ه زنده ميشوند

انتزاعي

عيني

آرزوها ترا محاصره ميکنند

انتزاعي

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

شهر (عيني)

انسان (عيني)

حيات خود را آغاز کند

حافظه (انتزاعي)

انسان (عيني)

خطوط مرزي کشورش منبسط شد

عيني

عيني

فصلها و سالهاي پربرکت انبارها را پر کردهاند

عيني

عيني

شهرهایي که بر روي زمين و بر دوش انسانها سنگيني ميکرد

عيني

عيني

شهرهایي ورمکرده و تا حد خفقان لبریز از تزیينات و وظایف

عيني

عيني

شهرهایي سبک همچون بادبادک

عيني

عيني

شهرهایي مشبک چون تورهاي سفيد

عيني

عيني

شهرهایي شفاف همچون پشهبندهاي نازک

عيني

عيني

شهرهایي شبيه رگهاي برگهاي درختان

عيني

عيني

با کوچههاي شبيه جوجهتيغي که از هر دیوار آن تابلو و عالمت بيرون زده
است
این شهر به داربست یا کيف پولي شباهت دارد که هر کس در خانههاي آن
ميتواند هر چه را که ميخواهد به یاد بياورد؛ داشته باشد.
حافظه زوائد زیادي دارد که مرتب نشانههایش را تکرار ميکند تا شهر
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عیني یا

عیني یا
استعاره

انتزاعي

انتزاعي بودن

بودن حوزه

حوزه مقصد

مبدأ

شهري که چش انتظار مانده است

عيني

عيني

شهر زندگي مشابه خود را تکرار ميکند

عيني

عيني

نيمه دیگر شهر را هنگاميکه اقامتش به پایان رسد ،پيچ و مهرههایش را باز
ميکنند و قطعات آن را یکيیکي جدا کرده و بهجاي دیگري ميبرند تا در

عيني

عيني

مکاني دیگر آن را بنا کنند
روح اوليویا (نام شهر) بهسوي یک زندگي آزاد و تمدني پالوده گرایش دارد

عيني

عيني

قایقها منتظر مسافران هستند

عيني

عيني

رودخانه

عيني

عيني

ميخانه

عيني

عيني

آسمانخراش

عيني

عيني

روح شهر

عيني

عيني

حافظه شهر

عيني

عيني

دم بخت

انتزاعي

عيني

جان انداخته

انتزاعي

عيني

عيني

عيني

انتزاعي

عيني

شاید امپراطوري چيزي جز پرواز بيپایان اشباح ذهن در گردش دوراني
چرخ فلک نباشد
دلسرد

جدول  .11بررسي حوزههای مبدأ و مقصد رمان «شهرهای نامرئي»
استعاره
تشييعجنازه خيلي بيرنگوبو بود

حوزه مقصد
تشييعجنازه (روابط
انساني)

حوزه مبدأ
غذا (پختن غذا)
خيابان (حرکت و

پدرش مرا یاد خياباني ميانداخت که پس از بارانتر و تميز است.

پدر (انسان)

خواندن کتاب تا ته ،مثل باللي که همه دانههایش را بخورد

کتاب (اندیشه)

بالل (گياهان)

پرده که پایين ميآید

اتمام دهه شصت

(رویدادها و کنشها)

(حرکت و جهت)

زمان (زمان)

نسي (نيروها)

پردهاي که آرامآرام روي ده شصت پایين ميآید.
زمان مثل نسي

جهت)
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استعاره
زندگي مثل پيکنيک
خورشيد به اوج آسمان ميرسد ،بعد فرود ميآید .آدمها ميآیند
و ميروند.

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

زندگي (زندگي و

پيکنيک (بازي و

مرگ)

ورزش)
هواپيما (وسيله

خورشيد (طبيعت)

نقليه)(ماشينها و
ابزار)

درهاي آسانسور فس فس کنان

آسانسور (اجسام)

این شانزده قدم را یکراست مثل خط کش بروم

انسان (بدن انسان)

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

همهمه خفيف

سيمي زنگزدهاي ميگذشت

(رویدادها و کنشها)

ردپاي مرغهاي دریایي بر لب دریا مثل سوزنبرگهاي کاج پس

رد پاي مرغ دریایي

سوزنبرگ کاج

از بادي تند پراکنده است.

(طبيعت)

(گياهان)

من ،تکهاي پنبه ،خيس توي الکل

انسان (انسان)

ذهن مثل جانور آبزي بيقراري در آبراههاي پرپيچوخ آگاهي

ذهن انسان (اندیشه)

بهسرعت تمام شنا ميکرد.

آگاهي (اندیشه)

سکوت سرد آکواریوم واري هميشه بر آنجا حاک بود

سکوت (اخالق)

مارماهيهاي برقي مثل المپ مدار بسته جز جز ميکردند و برق
ميزدند.
استعداد طبيعياش حول محور مدل گوش شدن ميچرخيد.
عزیزم گفتنهایش مثل عصر بهاري نرم بود

مارماهي (طبيعت)

انسان (بدن انسان)
خط کش (ماشينها
و ابزار)
نسي دریا (نيروها)

پنبه (ماشينها و
ابزار)
جانور (جانوران)
جاده ،آبراه (حرکت
و جهت)
آکواریوم (ماشينها
و ابزار)
المپ (ماشينها و
ابزار)

استعداد (ميل)

انسان (بدن انسان)

حرف زدن (روابط

عصر بهاري (گرما و

انساني)

سرما)

اگر دلمان بخواهد ميتواني در وادي اختيار بيهدف سرگردان
شوی  .بيریشه چون بذري که در نسي دلانگيز بهاري افشانده

انسان (انسان)

گياه (گياهان)

ميشود.
خوب ميشنوم ولي بااینحال گوش مرده است
انگشتهاي کشيدهاش چيزي جز دستهاي جانور را القا نميکرد
که بهرغ سالها تربيت و کنترل هنوز خاطرات بدوي دارند
هيچ شاخهاي از انتشارات یا سخن پراکني نيست که به نحوي

گوش (انسان)

انسان (بدن انسان)

انگشت (انسان)

جانور (جانوران)

انتشارات یا تبليغات

آکواریوم (ماشينها
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استعاره

حوزه مقصد

حوزه مبدأ

وابسته به تبليغات نباشد .مثل آکواریومي بدون آب است

(اقتصاد)

و ابزار)

گاو شيرده دنبال انبردستي ميگردد

گاو (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

گاو ه الزم است گاهي انبردستي خودش را داشته باشد

گاو (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

گاو جواب ميدهد

گاو (طبيعت)

انسان (بدن انسان)

آسمانخراش

آسمان (طبيعت)

دلخراش

دل (انسان)

وقتکشي

زمان (زمان)

جس (ماشينها و
ابزار)
جس (ماشينها و
ابزار)
انسان (بدن انسان)

جدول  .16بررسي عیني یا انتزاعي بودن حوزههای مبدأ و مقصد رمان «شهرهای نامرئي»
عیني یا انتزاعي

عیني یا

بودن حوزه

انتزاعي بودن

مقصد

حوزه مبدأ

تشييعجنازه خيلي بيرنگوبو بود

عيني

عيني

پدرش مرا یاد خياباني ميانداخت که پس از بارانتر و تميز است.

عيني

عيني

خواندن کتاب تا ته ،مثل باللي که همه دانههایش را بخورد

عيني

عيني

پردهاي که آرام آرام روي ده شصت پایين ميآید.

عيني

انتزاعي

زمان مثل نسي

انتزاعي

عيني

زندگي مثل پيکنيک

انتزاعي

عيني

عيني

عيني

درهاي آسانسور فس فس کنان

عيني

عيني

این شانزده قدم را یکراست مثل خط کش بروم

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

انتزاعي

عيني

استعاره

خورشيد به اوج آسمان ميرسد ،بعد فرود ميآید .آدمها ميآیند و
ميروند.

همهمه خفيفي توي گوش بود .انگار نسي دریا از الي پرده سيمي
زنگزدهاي ميگذشت
ردپاي مرغهاي دریایي بر لب دریا مثل سوزنبرگهاي کاج پس از بادي
تند پراکنده است.
من ،تکهاي پنبه ،خيس توي الکل
ذهن مثل جانور آبزي بيقراري در آبراههاي پرپيچوخ آگاهي بهسرعت
تمام شنا ميکرد.
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عیني یا انتزاعي

عیني یا

بودن حوزه

انتزاعي بودن

مقصد

حوزه مبدأ

سکوت سرد آکواریوم واري هميشه بر آنجا حاک بود

انتزاعي

عيني

مارماهيهاي برقي مثل المپ مداربسته جز جز ميکردند و برق ميزدند.

عيني

عيني

استعداد طبيعياش حول محور مدل گوش شدن ميچرخيد.

انتزاعي

عيني

عزیزم گفتنهایش مثل عصر بهاري نرم بود

عيني

عيني

خوب ميشنوم ولي بااینحال گوش مرده است

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

عيني

گاو شيرده دنبال انبردستي ميگردد

عيني

عيني

گاو ه الزم است گاهي انبردستي خودش را داشته باشد

عيني

عيني

گاو جواب ميدهد

عيني

عيني

آسمانخراش

عيني

عيني

دلخراش

انتزاعي

عيني

وقتکشي

انتزاعي

عيني

استعاره

انگشتهاي کشيدهاش پيزي جز دستهاي جانور را القا نميکرد که بهرغ
سالها تربيت و کنترل هنوز خاطرات بدوي دارند
هيچ شاخهاي از انتشارات یا سخنپراکني نيست که به نحوي وابسته به
تبليغات نباشد .مثل آکواریومي بدون آب است
اگر دلمان بخواهد ميتواني بيهدف در وادي اختيار سرگردان شوی .
بيریشه چون بذري که در نسي دلانگيز بهاري افشانده ميشود.
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