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Abstract 
The present study seeks to find the connection between modernism and conceptual metaphors and it 

is based on the assumption that the principles and components of modernism influence the formation 

of new novel metaphorical systems. This hypothesis is based on the theories of cognitive semantics 

and according to the cognitive function of conceptual metaphors and the process of meaning transfer 

and conceptualization of the human mind. Semantics believe that metaphor is both the basis of 

thought and the means of expressing it. Therefore, the organization of any idea - religious, political, 

economic, realistic, modern, etc. - in the human mind is possible through metaphorical channels, and 

its emergence - in any form and format - requires metaphorical language. . Accordingly, we have 

studied the conceptual metaphors of the Symphony of the Dead (2007) by Abbas Maroufi as a 

modernist novel to show the various dimensions of this influence. Studies indicate that some of the 

prominent components of modernism, including new methods of narration, avoidance of clarity, 

individualism, cryptography, denial of a single truth, implicit references, etc. in the novel in question 

to have been used and in seven patterns have led to the formation of special metaphorical systems in 

the text.  

Keywords: Modernism, Modern Novel, Conceptual Metaphors, Symphony of the Dead, Abbas 
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 65/66/6599پذیرش:   53/9/6599 دریافت:

 چکیده
در  هتای مدرنیستم   همؤلّفت فرض استتوار استت کته ا تول و     های مفهومی است و بر این دنبال یافتن پیوند میان مدرنیسم و استعارهپژوهش حاضر به

هتای  بته کتارکرد شتناختی استتعاره     توجّته شناسان شناختی و بتا  پایۀ نظریات معنیگذارند. این فرض برهای استعاری رمان نو تأثیرظامگیری نشکل

شناسان بر این باورند که استعاره هتم مبنتای تفکّتر استت و هتم ابت ار       . معنیگرفته استذهن بشر شکل  یساز مفهومانتقال معنا و ایند مفهومی و فر

استت و   ریپتذ  امکتان از مجرای استتعاره   ،در ذهن انسان -مدرن و... گرا،اقتصادی، واقعدینی، سیاسی،  -ی ایافتن هر اندیشهبنابراین سامان؛ بیان آن

ستیفونی  هتای مفهتومی   استتعاره در نوشتتار پتیش رو   نیازمند زبانی استعاری است. بتر هیتین استا      -در هر شکل و قالبی  -و ظهور آن نی  بروز 
آن  بیتانگر هتا  . بررستی داده شتود تا ابعاد گوناگون ایتن تتأثیر و تتأثّر را نشتان      بررسی شدهعنوان رمانی نوگرا اثر عبا  معروفی به( 6561) مردگان

نفتی حقیقتت   های نوین روایت، دوری از وضوح و  راحت، فردگرایی، رم گرایتی،  جیله شیوههای برجستۀ مدرنیسم ازهمؤلّفکه برخی از است 

 اند.های استعاری خا ّی در متن شده گیری نظامسبب شکل اند و در هفت الگوکار رفتهظر به... در رمان مورد نواحد، اشارات تلییحی و

 ، عبّا  معروفی.سیفونی مردگان های مفهومی،تعارهاس، نو رمان رنیسم،مد :هاواژهکلید
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 مقدّمه. 1

اختارها و عنا تر ظتاهری زبتان    ست که به آن رویکرد نوینی در مطالعۀ زبان است و بیش از 6شناسی شناختیزبان

ابت اری   ۀمثابت  بته ان به زب»کند. در این رویکرد کید میی و شناختی تولید معنا تأذهن یسازوکارها، بر کند توجّه

شتنا  در   شتود و معنتی  ریسته متی ( نگ66: 6599، )بهنام« برای کشف نظام حاکم بر حوزة شناختی ذهن انسان

 عیلیات شناختی تولیتد معنتا در ذهتن انستان، فراینتدی      رابطۀ میان ذهن و زبان را کشف کند. پی آن است که

انستان در تو تیف جهتان     ختورد. گون او پیونتد متی  ها و تجربیات گونتا که با دانش است چندجانبهپیچیده و 

 نیت از ابترد و در بستتر تفکّتری استتعاری بستیاری      متی اش بهتره  یبیرون و درون خود از امکانات ذهنی و زبتان 

در زبتان، بلکته در افکتار وجتود      تنها نهاین مطلب که استعاره » کند.و منتقل می 6سازیمفاهیم پیچیده را مفهوم

   (.63: 6596کوچش، )« است استعاره شناسی شناختی بهعای رویکرد زبانادّترین دارد، ا لی

یستتی  پردازی در ذهن انسان تحت تتأثیر دانتش و تجربیتات ز   شناسان بر این باورند که فرایند استعارهمعنی 

یک یتا   رتحت تأثیای که هر استعاره معتقدندکنند و یاد می« عوامل بافتی»عنوان گیرد و از آن بااو  ورت می

اینکته وجتود    بتر  افت ون آنتان   .(61: 6591، 5)کتوچش  شتود تولیتد متی   گرفته و قرار هاچند مورد از این بافت

تحلیتل کتارکرد   د کته بته   ختود از نسستتین کستانی هستتن     ،کننتد متی ی در شتعر را تأییتد   مهتای مفهتو  استعاره

جاد کردند. هیچنتین بتا  تراحت    ای« 6شعرشناسی شناختی»های شعری پرداختند و دانشی تحت عنوان  استعاره

هتای مفهتومی ایتن    گیری استعارهکنند و نقش عوامل بافتی در شکلها در رمان اشاره میبه حضور این استعاره

 (.663کنند )هیان: قالب ادبی را هم بررسی می

ی ان نقتش مهیّت  مؤلّفت  ۀدهتی و قتوام فکتر و اندیشت    مکاتب ادبی منابع دانشی عظییی هستند کته در ستامان   

نگتری و  ، جهتان داشتته باشتد  مکتب خا ّی گترایش   اگر به رت دیگر نویسنده در خلق آثار خودعبابه؛ دارند

. ذهنیّتت برخاستته از   خواهد گرفتهای آن مکتب قرار همؤلّفو  تأثیر ا ولبرداشت او از خود و هستی، تحت 

ستازد و  را فتراهم متی  انی گونتاگون  عت مورد نیاز برای خلق و انتقال می و بافت دانشی این ا ول، زیربنای فکر

هتایی استتعاری در زبتان او ظتاهر     ذهتن انستان در قالتب الگوهتا و گت اره      دستگاه شناختیکیک این معانی به

 شوند. می

آثتاری  های ا لی مکاتتب ادبتی مستلتف بتا     همؤلّفبررسی و کشف روابط و پیوندهای میان  ،هیین دلیلبه 

ادبتی پتیش    تواند آفاق نوینی از نقد و تحلیتل متتون  ای دارد و مییت ویژهد، اهیّشوکه در آن حوزه تولید می

                                                                                                                                  
1. Cognitive linguistics 
2. conceptualization 
3. Kövecses 
4. Cognitive Poetics 
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ترین مبانی نتوگرایی در نظتر   را یکی از ا لی «به امر ذهنی توجّه»برای نیونه اگر  نظران بگشاید؛چشم  احب

ان او ان و زبت هم بتر بیت  و  تأثیر بگذارد مؤلّفدید ۀ روایت و زاویتواند بر شیوة هم می ،این ا ل آنگاهبگیریم، 

بنتابراین،  ؛ دهتد  گویی سوق مینیادگرایی و پوشیده سیتح امر ذهنی که ناخواسته او را بهدر تو یف و تشری

یتری ابعتاد و عنا تر    گ...( در شتکل گترا، پستانوگرا و  نتوگرا، واقتع  )نگتری نویستندگان   مبانی فکری و جهتان 

بایتد از ستویی مبتانی فکتری و     دن به این هدف برای رسی. خواهد داشتای نقش برجسته هاگوناگون آثار آن

موضتو    ،ه کارآمتد علیتی و البتّت   کتام ا فلسفی مکتب ادبی مورد نظر را شناخت و از سوی دیگر با دیدگاهی 

 بست. کارزبان و کارکردهای استعاره را به

ه و ، بته تج یت  میان مدرنیسم و الگوهای استعاری رمان نوۀ کشف رابط منظور به نگارندگان نوشتار پیش رو 

 نتوگرا اثتری   عنتوان  بته  عبتا  معروفتی  نوشتتۀ  ( 6561) ستیفونی مردگتان   های استعاری حاکم بتر تحلیل نظام

هتای مکتتب نتوگرایی بتا     همؤلّفت پرستش ا تلی پتژوهش ایتن استت کته آیتا میتان          بر این اسا ، .اندپرداخته

 یهتا  نظتام ای، وجتود چنتین رابطته   ای وجتود دارد  و در  تورت   رابطته  گفتهپیشهای شناختی رمان  استعاره

 پذیرند ثیر میها تأهمؤلّفری متن چگونه از این استعا

 پژوهش پیشینة. 1-1

بته شناستایی    بیشتتر کته   شتده استت  انجتام   های فراوانتی ، پژوهشیسینو رمانوگرایی در خصوص مکتب ندر

جریتان   نویستی  داستتان  ابکتت  ماننتد ؛ اندهای گوناگون فارسی معطوف بودههای این مکتب در رمانهمشسّص

ذهن را بررسی و تحلیتل   الجیله روایت سیّهای رمان نوگرا ازبرخی از ویژگی( که 6593از بیات ) سیال ذهن

 ستیفونی مردگتان  جیله رمان ازگونه آثار های زبانی و ادبی ایندر مواردی نی  به برخی ویژگی ؛ وکرده است

جیتۀ مقتایتی از   گردآوری و تر با م در رمانسدرنیسم و پسامدرنیمدر کتاب نی  ( 6591پاینده ). پرداخته است

نظتری  ۀ جنبت  بیشتتر کته   ه استت کترد فتی  معرّرا ادبتی  های گوناگون ایتن نتو    دنیا جنبهۀ نظران برجست احب

کیتابیش  نیت  ضتین تشتریح     داستتان کوتتاه در ایتران   . هیو در جلد دوم کتاب اند قرار دادهنظر  موضو  را مدّ

 ه استت کترد تحلیل و تفسیر را هایی از داستان کوتاه فارسی مدرنیستی نیونه داستان کوتاه  ولال برخی مفصّ

   .لحاظ کردتوان ه برخی از این تعاریف را برای رمان مدرن نی  میکه البتّ

هتای ستاختاری و محتتوایی    همؤلّفت  («6536-66نیود مدرنیسم در رمان فارسی )»ۀ ( در مقال6566) یهاجر 

تقتد استت کته    های هدایت و چوبک، معاین آثار با رمانۀ ل انق ب اس می و مقایساوّۀ و دهد رمان مدرن در

 ؛های بتومی در آثتار هتدایت و چوبتک استت     هیان گفتیان انتقادی و وابسته به اندیشه ةدهند ادامهاین جریان 

دیگرگونته و   رمتان متدرن، روایتتی   »ۀ ( در مقالت 6596جعفتری کیتانگر )  دماونتدی و   ولی فاقد آن  تراحت. 
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هتای ایتن   و معنتایی ناشتی از ویژگتی    هتای ستاختاری  پیچیدگی باوجودکه رمان مدرن  این باورند بر« دیریاب

ها در این مقاله وجتود نیتاد و استتعاره را از عوامتل پیچیتدگی در      جریان، هیچنان قابل درک و فهم است. آن

 دانند.  این آثار می

هتای رربتی بته تشتریح     ها و نظریهبا تکیه بر رمان« رنیسم و رمان مدرنمد»نی  در مقالۀ  (6565نژاد )پارسی  

هتای مدرنیستم در ستاختار    همؤلّفت بررسی »مقالۀ ( در 6596محیودی ) .پرداخته استبرخی مبانی این نو  ادبی 

گویی درونی بته ستیاق   روایت تکة گیری از شیوبا بهره ة این رمانمعتقد که نویسند «پیرنگ رمان پوتین گلی

 .شده استق به خلق اثری مدرن ت ا لی داستان، موفّزدن به ذهنیات شسصیّال ذهن و نقبجریان سیّ

 تورت گرفتته   هتای اخیتر   در ستال  و فراوانتی ارزشتیند  هتای  های مفهومی نی  پژوهشدر حوزة استعاره 

ی بتته از رویکتترد شتتناخت هتتاهتتا، رویکردهتتا و روش؛ نظریتتهشناستتی ستتبکدر کتتتاب  (6596) فتتتوحی ،استتت

گیتری الگوهتای شتناختی و    های مفهومی در شتکل استعارهنقش  کند وروشی نو یاد می عنوان به شناسی سبک

و ادهتد.  نشان متی  خوبی بههایی از آثار مستلف حاکم بر متون مستلف را با مثالنگری بازنیایی و ترسیم جهان

شکل و کارکرد سسن را تحتت تتأثیر قترار     ،عهده دارندلحاظ نقشی که برهای متن بهعارهاست»معتقد است که 

و انگیت ش   ماننتد  آورده استت هتای استتعاره توضتیحاتی    ( و برای هشت متورد از نقتش  556)هیان: « دهندمی

بسشتی،  تفستیر، شتناخت و معرفتت    گری، تأویل وشناسیک، آفرینشگویی، نقش زیباییوشیده، کتیان پاقنا 

   .زبان یساز یشسصگسترش زبان و 

های استعاری عشق در متتون عرفتانی منثتور    عشق  وفیانه در آینۀ استعاره؛ نظام( در کتاب 6596هاشیی )

عرفتانی   اثتر ها را در پتن   دکتری او بوده، کارکرد و ساختار این نظامۀ که رسال براسا  نظریۀ استعارة شناختی

ایتن نویستندگان عتارف    که مضامین مستلف عرفتانی چگونته در کت م     داده استو نشان  بررسی کردهثور نم

ری در هتای تصتوّ  وارهبررسی طرح»نامۀ خود ( نی  در پایان6593روستایی ) .اندسازی شدهری ی و مفهومطرح

 گفتته پتیش هایی از این نو  استعاره در رمان تنها به ذکر نیونه «آبادیاثر محیود دولت جای خالی سلوچرمان 

   .نپرداخته استها سی کارکرد آنو برر لیو تحلولی به نقد  بسنده کرده است

بررسی کاربرد نظریۀ استعارة مفهومی در تعیتین ستبک نوشتتار زنانته؛     »( در مقالۀ 6596) انهیکاراسدی و 

بته تتأثیر فکتر و    « دای کتاش گتل سترب نبتو    و  داین بهشتت ، پرندة متن ، سووشونمطالعۀ موردی چهار رمان 

 قبتادی و  انتد. ری و سبک زنانه در آثار مورد نظر پرداختته الگوهای استعا یریگ بر شکلهویت و زندگی زنانه 

   )مطالعتۀ استعاره مفهتومی در دو رمتان مترتبط بتا دفتا  مقتدّ      »ای با عنوان ( نی  در مقاله6596) یمحیدخان

 وقتتی کتوه  اثتر احیتد محیتود و     زمین سوختههای با بررسی مفاهیم پرکاربرد در رمان« موردی، نسل و کوه(
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د کته در رمتان   رستن بیستت عبتارت استتعاری از هتر رمتان بته ایتن نتیجته متی          ۀو ارائد به ادپور از به ا گم شد

شتناختی و ستاختاری بیشتترین بستامد را     هتای هستتی  استتعاره  اثر به ادپورشناختی و در ، استعاره هستیمحیود

 دارند.  

نقتا  مشتترک ایتن     ا ، بههای جنگ و دفگان ضین تأیید اخت ف در نگرش نویسندگان به مقولهگارندن

هتای مفهتومی،   انتد کته استتعاره   و اشتاره کترده   پرداختته استت   نیت   هتا های مفهومی آناسا  استعارهدو اثر بر

رابطتۀ میتان    طتور مشتسّ   بته اثتری کته   ایتن،   بتاوجود . دهنتد نشان می باختینی در این آثار را نی  ییچند دا

 نشد.، یافت رده باشدکبررسی  رمان فارسی راالگوهای استعاری با  تب ادبیامک

 1مدرنیسم .2
و اندیشه در ررب استت کته    ادبیّاتهای فلسفه، هنر، ی بنیادین در حوزهتحوّلمدرنیسم عنوان جنبشی فکری و 

هتای نتوین علتم    م  تنعتی، یافتته  عظتی  تتحتوّی  گیترد. بتر متی  نوزدهم تا سراسر قرن بیستم را دراز اواخر قرن 

هتای گترایش بته    ترین زمینته از ا لی ،گر جهانیوقو  دو جنگ ویران کاوی، مباحث باورسوز فلسفی و نروا

 روند.شیار میۀ بشری در این قرن بهشیاندهای گوناگون در ساحت تحوّل

رود که در موضو ، فترم،   کار میای به برجستههای جدید و  همشسّصا ط ح مدرنیسم عیوماا در و ف » 

-6966ل )جنتگ جهتانی اوّ  بعتد از   ویتژه  بته نسست قترن اخیتر و    و دیگر هنرهای ادبیّاتهای  مفاهیم و سبک

بتا پیتدایش آثتاری     ادبیّتات در عر تۀ  »ت تحتوّی ایتن   (635-636: 6566، )آبرام « .خورند چشم می( به6966

و ستایر آثتار    6ویرجینیتا وولتف   اطاق یعقتوب و  5تی. ا . الیوت سرزمین سترون، 6جیی  جویس اولیسچون 

وستت. رمتان در معنتای جدیتد     وقتو  پی ( به656: 6566)داد، « ل نوشته شدههانی اوّجتجربی که پس از جنگ 

کتاوی نتوین، بته     های فلستفی و روان و متأثّر از اندیشه قد برافراشتگرا تی و واقعبرابر بیان و بینش سنّخود، در

 پرداخت.اساسی بشر  مسائل ریو ساتعریف و تو یفی متفاوت از هستی، انسان، حقیقت، زندگی و مرگ 

هتای جدیتد و    های رئالیسم و برپایۀ طرح پرستش  از دل محدودیت این مکتب ،نظران برخی  احب باوربه 

نسستتین چتالش و رویتارویی     (.66-63: 6593استت )پاینتده،    ستر بترآورده  ستم  کشیدن ا تول رئالی چالشبه

« واقعیّتت »بر ستر مفهتوم    نظر ت فاخو  «باطن»و « ظاهر»نسبت به  ها آنمدرنیسم با رئالیسم، نو  نگاه و نگرش 

آنتان   ازنظتر  واقعیّتت متا بتود.   « پیرامتون »بیرون یتا مشتهود جهتان     جنبۀ تنها، واقعیّتها از  الیستمراد رئ»است. 

 نتدگی ماننتد فقتر، محرومیتت، فا تلۀ     های ناخوشتایند ز  جنبه ژهیو بهتوان به چشم دید،  عبارت بود از آنچه می
                                                                                                                                  
1. Modernism 
2. James Joyce 
3. Thomas Stearns Eliot 
4. Virginia Woolf 
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نظر گرفت که ا  ا دیتدنی نیستت و   واقعیّتی را در توان پرسند که: آیا می ها می ا مدرنیستامّ؛ طبقاتی و مرگ

یکتی دیگتر از نقتا  اختت ف      (.66)هیتان:  « هتای مشتهود دارد    واقعیّتت بیشتر از  مراتب بهیتی با این حال اهیّ

ه گ ارشتگری  د عینی، دستت بت  دی گ ینش زاویۀ با هااست. رئالیست یسم با رئالیسم در انتساب زاویۀ دیدمدرن

ای یکسره عینی پیتدا کنتد، زیترا     تواند  بغه داستان هرگ  نییها  مدرنیست باور به که یحالزنند. درمی واقعیّت

نیسم حرکتی استت از ظتاهر   مدر»توان گفت  بنابراین می؛ دارد بنیاد - ذهن یتل وماا ماهیَ واقعیّتهر ادراکی از 

 (66ن: )هیا «.آن ةچندپاربه باطن  واقعیّتیکپارچۀ 

چون حرکت به  ناعت و اسلوب و تردید درونتی نستبت   هیهایی  به ویژگی بیشتربرای تعریف مدرنیسم،  

گتویی استت.   هتکّت  هتکّت جتایی و   های چنین آثاری جابته  از ویژگی(. 66: 6593به خود اشاره شده است )بیات، 

 ال ذهتن چتون جریتان ستیّ   هیهایی از رهگتذر ترفنتد   انسجام زبان روایت زدنو برهم تی زبانعدول از نحو سنّ

   (.656: 6566گیرد )داد،  روایت فا له می ةشد رفتهیپذهای  نویسی و شیوه تی داستانکام ا از ساختار سنّ

تفاده از ، است ییچند تدا . هتای رمتان متدرن استت     همؤلّفترین  ال ذهن از برجستهیّبه روایت جریان س توجّه 

، واقعیّتتتبتتودن هتکّتت هتکّتتت، عینیَتت یجتا  بتته تش بتته ذهنیَتتگتتویی درونتی و گتترای دیتتد چندگانتته، تتتک زاویتۀ 

 افت ون  ؛ونتد ر متی  شتیار های رمان مدرن به ز دیگر ویژگیاستعاره و رم  ابه  توجّه، نیادپردازی و یشعرگونگ

تر کرد و امکانتات نتوینی بترای بیتان در اختیتار       نویسان ایرانی را گستردهع ئق داستان مدرنیسم، دایرة»بر این 

و فقتر روستتاییان، بته شتهر و      نویسان ما را از روستا و محرومیتت  داستان توجّههیچنین  قرار داد. مدرنیسمآنان 

   (66-61: 6593)پاینده، « .شهری معطوف کرد ین فردی در زندگیمسائل روابط ب

گیتری   شتم هتای چ گرایی تفاوتجیله واقعخود از های پیش ازخصوص پیرنگ نی  با گونهرمان مدرن در 

 گرفتت و ی شتکل متی  مشسّصت اسا  روابط علَتت و معلتولی   گرایی پیرنگ وقایع بر. در واقعکرده استدا پی

ا در امّت ؛ نیانتد ابهامی در ذهن خواننتده بتاقی    داد تا نقطۀراوی نی  با حضور خود این روابط را بیشتر توضیح می

ت و عوامتل  به توضیح و تصریح علّت  خود را مل م وجه چیه بهمتفاوت است و نویسنده  کام اقضیه  ،رمان مدرن

 بیند.  وقایع داستانش نیی

، یعنتی  واقعیّتت نویسان مدرن با ارائۀ انبوهی از نیودهتای ظتاهری   گوید: رماندر این باره می لآرتور هانیوِ 

دنبتال ابتدا  پیرنگتی     ، بته موموهت  یو حتّت یتت  اهیّمناستبت، کتم  ظاهر نامرتبط، متناقض، بیدرانبوهی از حقایق 

گذارند تا ختود بته کشتف     بنابراین خواننده را می؛ دباطن آن راه ببره عبور کرده و ب واقعیّتکه از ظاهر  دهستن

بسشتد  شوند و به حقایق معنا و به متن انستجام متی  معلوم می  یتدر بهد که واقعیّت دست یابآن ساختارهایی از 

هایی است که به نویستندة  جیله روشزمان ازدر روایت و شکستن   متنوّهای گیری از شیوهبهره .(56: 6591)
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 رسانند. ق این مهم یاری میرمان مدرن در تحقّ

و  خشتم (، 6)مارسل پروستت  رفته ازدستجوی زمان ودر جست)ویرجینیا وولف(،  فانو  دریایی یسو به 

(،  تادق چوبتک  )  تبور ستنگ   ادق هتدایت(،  ) کوربوف (، 5کافکافرانتس ) مسخ(، 6)ویلیام فاکنر هیاهو

های مدرن جهتان و ایتران   انترین رمبهرام  ادقی( از برجسته) ملکوتهوشنگ گلشیری( و ) احتجابشازده 

شصتت استت کته بستیاری از      دهتۀ  شتاخ   هتای  رمتان  کتی از ی نیت   عبا  معروفی سیفونی مردگان هستند.

 .شودمیدر آن دیده  رمان نوگرا هایویژگی

 سمفونی مردگانفی اجمالی . معر7ّ

قترار  منتقتدین   توجّته ( مورد 6516انتشار )ترین رمان عبا  معروفی است که پس از برجسته مردگانسیفونی 

. خلتق کنتد   توجّته اثری درخور  توانسته است روایت گیری از  ناعتی نو درمعروفی در این اثر با بهره. گرفت

 یریکتارگ  بته در  ،هم شتد متتّ  ی ویلیتام فتاکنر  خشم و هیتاهو این رمان که از هیان آراز به تقلید و رونویسی از 

گرایتی،  بتودن روایتت، ذهنیتت   ود چند راوی، سیَالیت ذهن، حلقتوی جیله وجهای مدرنیسم ازهمؤلّفبرخی از 

 فتی و. معرداشته استت ی توجّهتوفیقات قابل  به مسائل انسان شهرنشین و هیچنین شاعرانگی توجّهنیادپردازی، 

کنتد.  تغییتر متی   راوی داستتان در هتر موومتان    کته  ده استت کتر  یاح( طرّبسش) موومانپن  رمان خود را در 

شکلی حلقوی، ابتدا و انتهای اثتر را بته یکتدیگر و تل     قیقت ادامۀ موومان یکم است که بهحموومان آخر در

 ظرف بیست و چهار ستاعت، ی که د؛ یکی زمان تقوییی و خطّفتنافاق میکند. وقایع داستان در دو زمان اتّمی

گیرد و دیگتری زمتان ذهنتی و درونتی استت      بی تا مرگ او را دربر میسیت شورآهان بهاز زمان حرکت اور

روایتت   از زاویتۀ دیتد اشتساص مستلتف داستتان،      ال ذهتن وقتایع چنتد دهتۀ گذشتته را     که به شیوة جریان سیّ

 .کند می

از  هرکتتدامای کتته تی استتت. ختتانوادهای ستتنّاضتتیح ل ختتانوادهروایتتت فروپاشتتی و  ستتیفونی مردگتتان  

جامعته  تی و خرافتاتی  سنّ مردسایری و قشر د. پدر نیایندةی از جامعه هستنهای آن نیایندة قشر خا ّتسصیّش

پتدری او را بته    و تصاحب ارثیۀ شسصیپیرو پدر است که منفعت  قااپسر کوچک خانواده( دقیاورهان ) است،

نفکری استت کته تحتت فشتار     روشت  قشر ةپسر ب رگ خانواده( نیایند) نیدیآکند. قتل برادران خود وادار می

دهتد و بته فتردی مجنتون و     دستت متی  هتای ختود را از  یتام اهتداف و آرمتان   ت آرام آرامقدرت، طبقۀ  احب

رو  بتا چتتر پتدر     یچتربازهتا دنبتال تقلیتد از   پسر میانی خانواده( به)  ینشود. یوسف ل مییبدت احوال شانیپر
                                                                                                                                  
1. Marcel Proust 

2. William Faulkner 

3. Franz Kafka 



 1011بهار ، 1فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة دهم، شمارة  60
 

مثتل   شتود و متی خا تیت تبتدیل   بتی علیل و آن به موجودی کند و پس از خانه پرتاب می بام پشتخود را از 

 .  رساندقتل میاو را به. سرانجام نی  اورهان شودخورد و در کثافت ررق میمی خانه تنهاجانوری در زیرزمین 

هتیچ آزادی و ابتراز    د و حقّکنمییراه مادر هیواره در آشپ خانه سرهاست به که تنها دختر خانواده هاجر 

کنتد و سترانجام در   با تشویق آیدین بتا انوشتیروان آبتادانی ازدوای متی     برخ ف میل پدر و د. اووجودی ندار

اند و اکنون اورهان از تر  اینکته مبتادا ار    میرد. پدر و مادر نی  مرده کند و میادان با نفت خودسوزی میآب

 تتا او را نیت  از ستر راه بتردارد.    رود متی  ستیت شتورآبی  پاستبان بته  ریک ایاز پدر به آیدین دیوانه برسد، به تح

 و نیایش اوضتا  و احتوال   - از رو  و انگلیس تا آمریکا - ترسیم جامعۀ استعیارزده و تحت سلطۀ بیگانگان

از مضامین ا تلی ایتن    تی ایرانسنّ طلبی بر جامعۀهل و خرافه و منفعت، رلبۀ جطبقۀ روشنفکر دهۀ سی و چهل

 آیند.شیار میاثر به

 ای مفهومیه استعاره .0

 یزنتدگ  هتا  آنهتایی کته بتا     استتعاره در کتاب  6لیکاف و جانسون سویبار ازنینسست« 6مفهومی استعارة ۀنظری»
 ط و گستترش آن پرداختنتد. ایتن نظریته،    دیگتری بته بست    شناستان  معنتی  هابعتد (، مطرح شد و 6963) کنیم می

هتای   تی استتعاره را بتا چتالش   هتای ستنّ   و نظریته  آورد دیت پدخصو تیات استتعاره   ت و ی بنیادین در ماهیَتحوّل

استا    بلکته  ؛تست زبانی و عاریتی نیها این بود که استعاره اب اری آن یۀاساسی نظر محور رو کرد.هاساسی روب

و فرایندهای فکری آدمی استتعاری استت   ا اندیشیدن م شیوة ،ک م کیدر  ست وها اندیشه ر و مبنای هیۀتفکّ

 .(66-65: 6593 ،)لیکاف و جانسون

هتای فی یکتی قابتل درک     تو شناخت او از جسم خودش و موقعیّت  های زیستی انسان شناسان، تجربه معنی 

داننتد. بته ایتن معنتا کته انستان        پردازی در زبان انستان متی  های استعاره و بنیان را، اسا  این نو  نگاه به استعاره

دارد، دست بته بازتولیتد و    زندگی خودشناختی که از محیط فی یکی، جسیانیت و بسیاری امور عینی براسا  

عبتارت  کنتد؛ بته   لیو  و قابل درک بیان متی شکلی مرا به یانت اع ریرو  زند و امور انت اعی سازی میمفهومی

ی و قابتل درک استت   هتا و امتور حسّت    دشتوار ذهنتی در قالتب پدیتده     کار ذهن، انتقال امور و مفاهیم ،تر ساده

   (.66: 6593)هیان، « نظام مفهومی انسان استعاری است» آنان باوربه (.636-635 :هیان)

عبارت دیگر ذهتن انستان طتی    به؛ در این نظام، استعاره هم اب ار اندیشیدن است و هم مجرای انتقال اندیشه 

؛ کنتد  ها را به دیگران منتقتل متی   اندیشد و با هیین رویکرد آن اندیشه فرایندی استعاری به مسائل گوناگون می

تتر، نگاشتت بتین دو حتوزة     هتای مفهتومی، یتا در ا تط ح دقیتق     ای از مطابقتت مجیوعته »ستعاره را ا نیبنابرا
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هتایی  در آن گفتیتان  قاایدقاستعاره »گفتۀ تیلر به اند.( تعریف کرده63: 6596)کوچش، « و مقصد مبدأ یمفهوم

و متتون شتعری،   ( 36: 6593)« ای وجتود نتدارد  ها هیچ فرمول زبانی حاضر و آمادهتر است که برای آنفراوان

کته در  افت ون بتر این  های مفهتومی  بنابراین استعاره؛ شیاردهای آن برمیترین نیونهرمانی و مذهبی را از بدیهی

آثاری که محصول نبوغ بشتری هستتند نیت  قابتل      ویژهبه ه و خودکار حضور دارند، در متون دینی،رّزبان روزم

 اند.  مشاهده

 استعاره قابل تأمل است: هیان( دربارةجانسون )کاف و اب لیمهم در کت دو نکتۀ

تتوان نگاشتت   عبتارت دیگتر استتعاره را متی    بته ؛ یک نظام فکری استعاری استوار است پایۀ. زبان استعاری بر6

تتر و قلیترو   تتر و تجربتی  رستد قلیترو مبتدأ عینتی    نظر متی به از حوزة مبدأ به حوزة مقصد دانست. افتهی سازمان

 تر است.مقصد، انت اعی

مهنتد،   ، یعنی بنیانی تجربی دارنتد )راستخ  های مفهومی در ماهیت ارتبا  ما با جهان واقعی قرار دارنداستعاره. 6

6591 :16-15.) 

 کنند:   به سه دسته تقسیم می را های مفهومی شناسان استعاره معنی

 1های جهتیاستعاره. 0-1

عبتارت دیگتر   بته ؛ شتود های مفهتومی واقتع متی   ی از استعارهانسان، اسا  خلق بسیار شناسان، بدنباور معنیبه

مند و فضایی است، در تولید و انتقال بسیاری از مفاهیم نقشی بنیتادین دارد. بته ایتن    که بدن انسان، مکانازآنجا

 شوند.ت فی یکی جسم انسان شناسانده میبه موقعیّ توجّهی و انت اعی با حسّ ترتیب امور ریر

فضتایی مثتل بتای/ پتایین،      کنند، یکی مفتاهیم ستادة  اندهی میدو نو  از مفاهیم را سازمهای جهتی استعاره

 ... .  ذهنی، احساسات و عواطف، عقاید و های... و دیگری مفاهیم مربو  به قلیرو قضاوتجلو/ عقب و

 .سر به فلک کشیده است متورَ -

 .مشهود است قییت در بازار خودرو کام ا اُفت -

 .کردداشت پرواز میحالی ت خوشاز شدّ -
 2شناختیهای هستیاستعاره. 0-2

هتا و عقایتد را   تالیّت هایی از دیدن مفاهیم نامحسو  مانند احساستات، فعّ های مفهومی شیوهنو  از استعاره نیا

جستم خودمتان( بنیتانی را     ویتژه  بهفی یکی ) از اجسامهای ما سازند. تجربهیک هستی یا جوهر فراهم می ۀمثاب به

در  کته ( چنتان 33:6593لیکتاف،  ) ستازند شناختی فراهم متی های هستیعی از استعارهبرای گسترة وسیع و متنوّ

                                                                                                                                  
1. Directional metaphors 

2. Ontological metaphors 
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 :  شوددیده میهای زیر مثال

 شده است. یساز مفهوم آتش ۀمثاب به خشم. در این مثال مفهوم گرفتمآتش میاز این حرفش داشتم  -

 6های ساختاریاستعاره. 0-7

کتردن  هتا، کیّتی  تن مفتاهیم، ارجتا  بته آن   مند ساخبر جهت اف وندهند ی به ما اجازه میهای ساختاراستعاره

ند، هستت  پتذیر منتد ستاده نیت  امکتان    شتناختی و جهتت  هتای هستتی  لکردهایی که با استعارهها و...، یعنی عی نآ 

منتد و  ت ستاخت شتدّ دهنتد از یتک مفهتومِ بته    ها به متا اجتازه متی   عیلکردهای بسیار بیشتری داشته باشیم؛ آن

 بحتث منطقتی جنتگ استت     مانند؛ دیگر استفاده کنیم یبسشیدن به مفهومشده، برای ساختارتعریف وضوح به

شتود؛ مفتاهیم،   در چارچوب مفهومی دیگر نگاشته متی  یها، مفهومگونه از استعارهدر این .(639-636)هیان: 

شتود و   عینتی و ملیتو  ستفر نگاشتته متی      ختارکه ساختار مفهومی عشتق بتر ستا   متناظر یکدیگر هستند. چنان

   .تو استوارم عشقگوییم: در مسیر  می

را مطترح   6را گسترش داد و مبحتث بافتت   شناسانی است که مطالعات پیشین جیله معنیزولتان کوچش از 

ی، ثیر عوامل فی یکتی، اجتیتاع  است، تحت تأ رثّمتأ بر اینکه از جسیانیت اف ونای  نظر او هر استعاره. بهساخت

و  ، یکتی جستیانیت  ر استت ثّای دو عامتل متؤ   ر تولیتد هتر استتعاره   عبارت دیگر دبه؛ گیرد فرهنگی نی  قرار می

هتا و   یعنتی نتو  استتعاره   ؛ (61: 6591کنتد )کتوچش،    یتاد متی  « فشار انسجام» که از آن با عنوان دیگری بافت

ستیت  ل بته سازی، ذهتن اوّ در بافت» ازآنجاکه دارند. ادشدهیرابطۀ مستقییی با عوامل بافتی  ها آنفرایند تولید 

های ادبی بتر   به سیطرة فکری مکتب توجّهو با  (69: 6593)ملحوظ، « رودها میترین بافترفاآشناترین و متع

هتای مفهتومی در یتک     ر بر خلق استتعاره توان گفت یکی دیگر از عوامل بافتی مؤثّ ذهن و نگرش نویسنده می

هتای فکتری    همؤلّفی تحت تأثیر مبانی و جدّ طور بههای استعاری متن،  یعنی نظام؛ ندهستتب ادبی ااثر ادبی، مک

 دهند.ها را بازتاب میگیرند و آنمی و ساختاری مکتب ادبی منبع خود قرار

و  هتا تعبتار  ةعت و  بته  ؛تیثیتل استت   بیه، کنایته و استعاره، تش انوا  هیۀ نوشتار پیش رواز استعاره در مراد  

 ند.شو استعاره نامیده می ،شناسی در حوزة معنیجی تی که 

 . بحث و بررسی8

بنتدی و  های مفهومی رمان مورد نظر، به دستته گانۀ استعارهدر این بررسی پس از شناسایی و استسرای انوا  سه

رمتان   ستتۀ هتای برج همؤلّفت بته   توجّته سپس با  شده است؛ استعاری اثر پرداخته نظامترسیم الگوهای برجسته در 

هتای رمتان   تترین ویژگتی  . مهتم شده استشناسایی و تشریح الگوهای استعاری رمان  چند ویژگی مهمّ ،نوگرا

                                                                                                                                  
1. Structural metaphors 

2. context 
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یتری از  گ از: بهتره  انتد  عبتارت انتد  ثیر گذاشتته تتأ  نظتر ری متن مورد های استعابر نظام مشسّ طور بهنوگرا که 

ان و ایجاز در تو یف، گترایش بته   واحد، گرایش به کتی حقیقت نفیو  واقعیّتر های نوین روایت، تکثّشیوه

  بتودن مفهتوم زمتان، تنتوّ     ی فراوان از رم  و نیاد، استتعاری گیر، بهرهییچند دامعنا و  یگیچندیامر ذهنی، 

 های متن.مضامین و بافت

 به امر ذهنی توجّه در سایة نمادینرمزی و های غلبة نگاشت .8-1

ت و بته ذهنیّت   هتا  آنکیتک  بته هتایی هستتند تتا نویستنده      بهانته های بیرونتی و عینتی    امور و پدیده نوگرادر اثر 

عینتی نته بترای     او بته امتور بیرونتی و    توجّته  ردازد.پی و روانی اشساص و حواد  جامعه بهای درون پیچیدگی

نگتری   رستد جهتان ذهنتی و جهتان     نظر میهت نیادسازی و رم آفرینی است. به، بلکه در جتو یف و تشریح

 سیت اهداف ختاصّ ری را بهشود که هر تصویر و تصوّ ط مین بر اندیشه و نگاه او مسلّ، چناحاکم بر نویسنده

نگتری و گترایش    کند. ا ل اساسی در مدرنیسم، درون احی میشکل و رنگ طرّبرد و به هیان پیش می ذهنی

ش امتر  شتود، هتدف نهتایی، پترور     های بیرونی ستسن گفتته متی    اگر از اشیاء و پدیده بنابراین؛ ت استبه ذهنیَ

 ذهنی است.

شتناختی و جهتتی   هتای هستتی   نیادین در حتوزة استتعاره  های  ها و گ اره نگاشت رلبۀ سیفونی مردگان در 

پتدری،   ۀسترا، شتهر اردبیتل، خانت    چون بترف، شتورابی، کتاروان   هیعنا ری  رواز این  گیر است.بسیار چشم

و  طترح  قصتد نویستنده از  کننتد و   متی ادین پیتدا  یت درخت کای، ک غ، گربه و بسیاری امور دیگر، مفهومی ن

 شرایط اجتیاعی و فرهنگی جامعه است.  یا عواطف و افکار اشساص  ،، ارجا  به حایتها آن تو یف

هتای تشتبیهی کته    استتعاره  ،اف ون بر نیادهایی کته برشتیرده شتد    شناختی،های هستیاز میان انوا  استعاره 

برجستته و آشتکار    ختوبی  بته واقعتی اثتر را    ذهنتی و ریتر   های رریب و نیتادین دارنتد، ستیت و ستوی    بههمشبّ

 ؛ها، تو یف و تشریح امر بیرونتی نیستت  بههای زیر ررض از تشبیه و آوردن مشبّهکه در نیونهچنان د.نساز می

 بلکه هدف نویسنده اشاره به مفاهیم و معانی ضینی و نیادین است.

ت و های تی  روییده بود. آیدین بتا دقّت  ندی با برگهای بله و آب، نیتپّ فا ل حدّآبی در شور یسو کی» 

 (16: 6561)معروفی، .« است مثل ساختیان سازمان ملل»ها نگاه کرد. گفت: با برقی در چشم

 توانستت  یمت کته کتاش دختتر نبتود و      کرد یمسازی بود و آرزو ]آیدا[ نگاهش به کارخانۀ پنکه آن روز» 

مثتل پاپتاب فرنگتی     یقرم رنگت دود، جلو سالن کارخانه که شتیروانی  از سراشیبی کارخانه پایین ب بار کیفقط 
 (.663)هیان: « ، بایستد، فریاد بکشد...روی آن را پوشانده بود

جیلته  کته فضتاهای مستلتف از   های جهتی نی  عیوماا کارکردی نیادین دارند. چنتان  استعاره ،بر این اف ون 
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ستازی در آن قترار گرفتته     پنکته  کارخانتۀ  ه(، گودالی کته آشپ خان - زیرزمین – طبقات خانۀ پدری )طبقۀ بای

گترفتن اشتساص در   و قرار کند و چنتد مکتان دیگتر    است، زیرزمین خانۀ میرزایان که آیدین در آنجا کار می

بیشتترین   «/ پتایین بتای » نگاشت جهتتیِ  های جهتیچنین فضاهایی، هیگی کارکردی نیادین دارند. در استعاره

 در هتم  ،هتا . ایتن الگو کترده استت  را برجستته   «قتوی، بتای/ ضتعیف، پتایین    »ی استعاری الگو بسامد را دارد و

 یمردستایر . برای نیونه در تو تیف  های بدیعر قالب استعارهند هم دقابل مشاهده هست متن های زبانیاستعاره

 بینتیم پاب و پتالتو متی  با پوشش پا پدر خانواده و اورهان را در طبقۀ فوقانی من ل و هیراه بیشترجامعه، بر حاکم 

شتود، حامتل معنتای استتعاری متورد      ت مکانی طبقۀ بای و هم ک ه پاپاب که بر سر افراد دیده میکه هم موقعیّ

ی و عینتی  هتای مفهتومی بتدیع، از امتور حسّت     کیک استتعاره شود که متن بهاین ترتیب دیده می به نظر هستند.

 کند.سیت مسائل ذهنی و معنایی حرکت می به

 سازی و ابهام در نظام استعاری متنکتمان. 8-2

او  هتای پیرامتون نیستت.    واقعیّتت  جت ء  ج ءبته دنبتال تشتریح و تو تیف    ، نویستنده چنتدان بته   رمان متدرن در 

ایتن ا تل معتقتد     بلکته بته   اثرش تحویل دهد؛ جا و دقیق به خوانندةیک  ورت بهرا  واقعیّت خواهد هیۀ نیی

هستتی و   ۀگوشت  کیاز است که هر ج ء آن را باید  ریتکثّامر م بلکه ؛یستیکسان و واحد ن واقعیّتکه  است

شتوند   گت ارش متی  ها و احوایت، سطحی و موج   . به هیین دلیل بسیاری از پدیدهکرد افتیدر از زبان کسی

 .  دبیاب دهیبر دهیبرناق  و میان این نیاها و تصاویر را از واقعیّتو این مساطب است که باید 

نیت  واضتح و کامتل     هتا  آنی ظتاهر  د، حتّت شو اخته نییاشساص شن یوجودابعاد  هیۀ مردگان سیفونیدر  

هتا هیته    . درخترسدمی نظربه رنگیک جا هیهو  است طبیعت نی  پوشیده از برف شود. شهر و تو یف نیی

دودلتی، تتر  و   هتایی از ابهتام،    درون افراد نیت  در ییته   سرا در دود و مه فرورفته است.ند و کاروانهست کای

 یابنتد.  هتا و اشتیاء بیشتتر کتارکردی مجتازی و نیتادین متی        ه تحن  استا  . بتر هیتین   شده استت پنهان تنهایی 

وضتوح  هتای ضتینی اثتر را از     هتا و دیلتت   و هیتین گت اره  انتد  از معانی ضینی و استعاری ها سرشار تو یف

نتویس از   رمتان »ال ذهتن  و جریان سیّونی گویی در تک با ابدا  شیوة طور کلّیبهند. بر سیت کتیان پیش می به

 تورتی  و شناساندن او به خواننتده بته  « یتشسص»فی شد؛ یعنی از تحلیل و معرّ گردان یروتی روایت ا ل سنّ

 (6316: 6، ی 6566)سیدحسینی، « .تر چه دقیقهر

کته کیتتر    عضتوی از ختانواده   یتدا. آیتدا، آیتدا، آ  »نویسد: چنین می تو یف آیدادر  معروفی برای نیونه 

توانستت چیت ی از    کترد نیتی   متی چته فکتر   هربعتد   هتا  ستال  همی آیدین ای از او در ذهن مانده بود. حتّ خاطره

و بعتد   بتود  دهیکشت  نتم  نته جنجتال، نته حضتور. در پستتوی خانته      بیاورد. نه حرف،  ادیبههای این دختر  گیبچّ
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 (666: 6561ی، )معروف« .کرده بودرا از این خانه گم  دردسر به قول پدر گورش بی

از  ختوبی  بته . هیتین بنتد   اف و آشکار نیستت ت آیدا، چندان شفّکه شسصیّ دهد راوی در این بند نشان می 

بینتیم کته    متی هتای دیگتر رمتان     دارد. در بسیاری از بسش پرده برمیدر رمان مدرن  افیتابهام و عدم شفّا ل 

ا سته استتعارة   ستطر تنهت   چنتد در ایتن   شوند. تو یف می گذرا و موج  طور بهها  مکان حواد  و ها، تشسصیّ

 کنایه: گورش را گم کرده بود. و است دهیکش نمی ئشود؛ ذهن، ظرف است، آیدا شی ه میمفهومی دید

میتان   بتاره  کیت متن   ؛ وداد دهتانش بتوی چتوب متی     ؛ ونتگ بتود  داد، بتوی بتاران. گ   فسش بوی باد مین» 

ند و هستت  آفترین  گنگ و ابهتام  ،تو یفاتشود یده میکه دچنان (.666 )هیان: «.شدم ور می هایش شعله دست

ت های مفهومی کارکرد تو تیفی و تشتریحی ندارنتد و هیتواره معنتا را بته ورطتۀ ابهتام و عتدم قطعّیت          استعاره

 کشانند. می

 و نامنسجم چندپارهای پیکره در وار انداماستعاری  انسجام. 8-7

 ،در جامعتۀ متدرن  از یکتدیگر  هتا  یقت و تفرّد و جتدایی انستان  بودن حقهتکّ هتکّ، و آشفتگی نظییاعتقاد به بی

ز هیتۀ امکانتات شتکلی و    عبتارت دیگتر نویستنده ا   بته ؛ دهتد نشتان متی   نیت   رمان نو خود را در ساختار بیرونی

بتا متنتی   گونته آثتار،   ایتن  بنتابراین خواننتدة  ؛ بترد های نوگرایانۀ خود بهره متی راستای القای اندیشهمحتوایی در

بلکته ناستاز هتم     ؛در پیونتد نیستت   تنهتا  نهاز آن با اج اء دیگر  یج ئشود که هر می روهنامنسجم روب پریشان و

صال و پیوندهایی هستتند کته ایتن ظتاهر پریشتان و      اتّ در حکم نقا های مفهومیِ چنین متنی نیاید. استعارهمی

ها به دریتافتی واحتد و منستجم    تعارهکیک هیین اسبه تیدرنهاو خواننده  ندکنصل میهم متّرا به ستهیر درهم

هتای  صتال مولکتولی استتعاره   یابد. این انسجام درونی و پنهان، حا ل ارتبا  و اتّاز پیکره و پیام متن دست می

شکلی نامحسو  تأثیر خود را بتر ذهتن   ، ولی بهدآینچشم نییراسر متن است که در نگاه نسست بهمفهومی س

 گذارند.مساطب باقی می

از ستوی   در متتن  هیت ما درونپرداختن به چندین  سو واز یکو مشروح  ج ء ج ءبهرک  بر تو یف عدم تی 

و عتدم ارائتۀ   ظتاهری  نتدگی  کپرا بتاوجود ای از تصاویر استعاری شده استت کته    سبب ایجاد زنجیره نی  دیگر

ارتبتاطی   م وانستجا هتای زیترین اثتر     هتا، در بتاطن و ییته    تموقعیّت  ها و تویری منسجم و روشن از شسصیّتص

 هتم  ینتوع  بته  رود کار میه در تو یف اورهان بههایی ک مثال استعاره ایبر ؛اندکردهو معنادار برقرار تنگاتنگ 

 اثتر  هتا و مضتامین   ستایر نگاشتت  هتم بتا   و  شتود متی ای بیان اوضا  اجتیاعی شهر آورده بر هایی که با استعاره

و ستوی ستایر    ستیت پدیده، ذهن مساطب را بته  و یف یکبر ت اف ونعبارت دیگر به؛ کنند ارتبا  برقرار می

 دهند. مضامین سوق می
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ترتیتب از پتایین بته بتای     های پالتوش را بته  ایستاد. دکیه .سر گذاشتپاپاخش را به» -در تو یف اورهان:  

 بست.  

روی ستطح   تینش نیاند. پرتقتال گندیتده را  تر کوبید که برف روی پو اش را محکمهه خیابان رسیده بود. پاب -

 (63: 6561 )معروفی، «... رفتند یفرومزدند و  ق میآب معلّ

برگشتت، بته    لحظته  کیت ختورد. اورهتان    متوی متی  ود در تیامی فضای شهر د ؛ وخیابان سرد و کثیف بود» -

 (69)هیان:  «زد ... بیرون می ها فروش لیآجسرای پشت سر نگاه کرد، انگار هیۀ آن دود از کاروان

برفتی نتو،   « ا نته. برگتردم، امّت  »بتا ختود گفتت:     لحظته  کیسابی دور شد، دلش بیشتر شور زد. از شهر که ح» -

 (56 )هیان: «های کهنه را پوشانده بود. ... فبر

 (566 هیان:) «تواند در این بازار دوام بیاورد.مادر، آدم باید گرگ باشد که ب»گفتم:  -

 (556 )هیان: «و حای اسیر برف شده بود.» -

 (516هیان: ) .«تنش قندیل بسته بودهای  گشت و پشم اش می ن[ دنبال ینه]اورها» -

شتکل مستتقیم و  تریح تو تیف شتده      ت اورهان کیتر بته شسصیّ ،شودمیها دیده که در این نیونهچنان 

دیگتر مثتل بترف،    هتای   تکنار موقعیّها( او را در ته سایر شسصیّ)و البتّ رهاناست. معروفی هنگام تو یف او

دهتد تتا   . ایتن شتگرد بته مساطتب ایتن امکتان را متی       دهتد  قرار متی  های گندیده و...پرتقالسرا، کارواندود، 

بتر   افت ون  یادهای برجستۀ متن هستتند، بشناستد؛  کیک تصاویر و عنا ر ضینی که از نت اورهان را بهشسصیّ

بترف، دود و   ی نیونته ؛ بترا شتوند کیک هیین عنا ر نیادین تقویت می، برخی مضامین ا لی رمان نی  بهاین

کته پاپتاب و    چنان ؛جیاد و تاریکی افکار و عواطف استمه نیاد سردی و تیرگی روابط فردی و اجتیاعی و ان

متتن را از   بنتابراین الگوهتای استتعاری،    ؛استت  ییختو  درندهو گرگ نیاد خباثت و  اند یمردسایرپالتو مظهر 

ستوق   کپارچته یستیت بتاطنی منستجم و    نتوگرا استت( بته   ه ویژگتی ذاتتی رمتان    ک) پاره پارهظاهر نامنسجم و 

 د.نده می

 شدن متنیا هیچندال. 8-0

انستان در   وجتود  تودرتتوی  به اعیاق تا بتواندباشد   هیچندیتی خود باید پیچیده و خا یّت ذارمان مدرن بنابر 

متدرن   هیتین خصتلت رمتان    .روانتی و محیطتی او بپتردازد    -اضتر و تیتام فتراز و فرودهتای روحتی      عصر ح

دهتد. بته ایتن معنتا کته هتر گت ارة        بودن سوق متی یا هیچندیپیچیدگی و  یسو بههای استعاری متن را  ساخت

 هتا دیگتر نگاشتت  از  وستته یپ هتم  بته ای تتر و در شتبکه  بلکه در نظامی گستترده  ،استعاری تنها یک وظیفه ندارد

 پتایین  - مثال استعارة جهتتی بتای   طور به هد؛دستعاری و نیادین را سامان میای از معانی اقرارگرفته و مجیوعه
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و حتاکم و   یدوقطبت  جامعتۀ »محتوری   یتۀ ما دروناستت،   ستیفونی مردگتان  ر اری دتترین نظتام استتع    الکه فعّ

   کند. را بازسازی و تقویت می« محکوم

از  ؛انتد تبتدیل شتده   «استعارهک ن» نیانهایت دریادی حضور دارند که های استعاری زاین الگو، گ اره در 

« انستان، حیتوان استت   » ک نِنگاشت  های فراوان متن،گ اره ،یشناخت های هستیدر حوزة استعاره سوی دیگر

هیتان   ةکننتد  تیت تقو ینتوع  بته کنتد و  شتین پیتدا متی   پی مایتۀ که خود ارتبا  ژرفی بتا درون د نکن را برجسته می

را بازستازی  « نتدگی، جنتگ استت   ز» استتعارة های ستاختاری متتن نیت  کت ن    ستعارها تیدرنهامضیون است. 

هتای   مایته هستتند و سته ضتلع درون   ل یکدیگر با دو الگوی پیشین در ارتباطی معنادار، مکیّ هم آند که نکن می

را نیت  پترورش    یهتای فرعتی دیگتر    مایته یتک از ایتن الگوهتا درون   هر ،بر ایتن  اف ون دهند؛ اثر را تشکیل می

 دهند. می

 
 سمفونی مردگان استعاری رمان ةشبک (.1) نمودار

هتای معنتایی و محتتوایی اثتر را     ییته  ،بتر متتن  مسلّط  استعارةدهد که چگونه سه ک نبای نشان مینیودار  

کنتد.  های پیتدا و پنهتان اثتر رهنیتون متی     خواننده را به ساحت دهیتن درهماند و این شبکه منسجم و شکل داده

بته ستهم ختود     هرکتدام ال و متؤثّر هستتند و   فعّت  مردگان سیفونیمفهومی در طبق این الگو هرسه نو  استعارة 

دی از معنتا را پدیتد   های متعدّه، ییها واره طرحیک یا چند مضیون را پرورش داده و در کنار سایر مضامین و 

   اند.آورده

 در سایة شکست مفهوم زمان استعاری زمان. 8-8

زمتان   بتر متتن، مفهتوم    اه استتعاری و نیتادین  نگت  اقتضای شیوة روایت و هیچنین سلطۀبه سیفونی مردگاندر 
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هتای استتعاری    نگاشتت  جی تی که زمان را در قالتب  یاستثنا بهکند. در این اثر  پیدا می رنگ و بوی استعاری

ت و تتوان دیتد، مفهتوم زمتان هویت      هتا متی   گفتیتان  هتای آن را در هیتۀ   و نیونه دهد میمتعارف و زبانی نشان 

هتای زمتان    گتی هایی بدیع و نو، برخی از ویژ ده است تا در قالب استعارهوشیه کنویسند .ساختاری نیادین دارد

ف و هتویتی و معنابتاختگی زمتان و توقّت     زمتان، بتی  بتودن  ؛ ازجیله حلقتوی نیایش بگذاردبهمدرن را در رمان 

 جیله اورهان.های ا لی از تاین مفهوم ن د شسصیّ یگشتگ گم

هتای سرگشتته و    تشسصیّ تی زمان در ن دهویّ باختگی و بیلف معناهای مست نویسنده به بهانهدر چند مورد  

ستاعت   دهتد؛  ختورده نشتان متی   و ختاک  ازکارافتتاده  یها رمان را در قالب تصویر نیادین ساعت باختۀهویّت

و  نهتتاستتاعت اور شتتدن گتتم. آقتتای درستتتکار، ستتاعت ستتر در کلیستتای میرزایتتان، ستتاعت جیبتتی اورهتتان  

سرآمدن زمان بترای اورهتان   خود نیادی از پایان کار و  ،بیشورا خانۀ رمرد در قهوهوسیلۀ پیبهآن شدن  دزدیده

شتود،  ا بدون آنکه چی ی از مفهتوم زمتان دستتگیرش    امّ ،کند اش نگاه می هم به ساعت جیبی بار کیاست. او 

ود. شت  متی  تو تیف آقای درستکار هم از نگتاه اورهتان    گذارد. ساعت ب رگ مغازةمیآن را دوباره در جیب 

 نگاه مدرنیستی دارد.کردن مفهوم زمان را از ، قصد برجستههای استعاری نویسنده با این اشاره

با  تدای گتذر آب   زند و این عیل  شوید و چنگ می های پدر را می مادر مدام جوراب در جای دیگری 

استتعاری  تصتویر  متان،  شتدن آن بتا مفهتوم ز   آیدین و هیراهنگاه  . گذشتن این تصویر ازشودهیراه می از لوله

با ستاختار   ذکرشدههای  نیونهدهد.  شان میرمان نبودن و تسلسل زمان را در این مندی است که حلقویقدرت

کننتد و سراستر روایتت را در قتاب و قتامتی       بودن آن ارتبا  معنادار و عییقی پیتدا متی  ای ی روایت و دایرهکلّ

 د.نکن استعاری بازسازی می

 ها در سایة تنوَع بافت استعاری یتنوَع الگوها .8-7

شتوند، یکتی جستیانیت     ثیر دو دسته از عوامل خلق میهای مفهومی تحت تأ است که استعارهکوچش، معتقد 

کنتد. جستیانیت در    یاد متی  «6فشار انسجام»عنوان ن موضو  بااز ای ؛ و(61: 6591مندی( و دیگری بافت ))بدن

هتای مفهتومی    استا  بستیاری از استتعاره    عنوان بهآن را  و جانسونتر لیکاف  است که پیش ن د او هیان امری

: 6596فتی و مطترح کترد )   هتای مفهتومی را کتوچش معرّ    ثیر بافت در خلتق استتعاره  ا تأامّ؛ مطرح کرده بودند

نتام بترد. او معتقتد استت      ...بافت فرهنگی، اجتیاعی و فی یکی وجیله ( و از عوامل بافتی مستلفی از666-669

 ر است.ثّجسیانیت متأ ةع و به گفتهل بافتی پیشای از یکی از عوام عارههر استکه 

؛ هیچنتین  بازستازی و طترح کنتد   دی را قصد دارد، مضتامین متعتدّ   مؤلّف کهآنجازا، سیفونی مردگاندر  

                                                                                                                                  
1. pressure of coherence 
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   و گستتردگی دارنتد  تنوّها  های گوناگون آن، بافت همؤلّفبت به مفهوم رمان و سمدرنیستی او ن تیل ذهنیّدل به

 د.  باشن   مفهوم و ساختار بسیار متنوّ ازنظرهای مفهومی  که استعاره و هیین امر سبب شده است

 ، سیاستت و جامعتۀ   گونتاگون  یفرهنگ هایبافت و های فی یکیتو موقعیّ ها بر محیط اف وندر این رمان،  

های مفهومی اثر، نقتش   عارهگیری است ی هستند که در شکلرنی  از عوامل بافتی مؤثّ رو به تغییر و تجدّد شهری

ی تقسیم کترد؛ یکتی عنا تری کته     کلّ توان به دو دستۀبافتی رمان را میمجیو  عنا ر  .کنند ا لی را ایفا می

هتا در  یتا بتا آن   شتوند گرای رمان روایت متی های سنّتتاز زبان شسصیّ بیشترو  بوده تحت تأثیر نگرش سنّتی

ین دستته،  مت دو ...ک غ، گربه، کتای، خورشتیدگرفتگی و  پاپاب، پالتو، زنبوری، سرا، کاروان مثل ؛پیوند هستند

از زبتان   بیشتراند و  محیط، کارکردی استعاری پیدا کردهمتأثّر از نگاه نوگرایانه به جامعه و  هستند کهعنا ری 

 ۀخانت کار ماننتد هتا در پیونتد هستتند،    تیا با ایتن شسصتیّ  شوند د و روشنفکر رمان بیان میهای متجدّتشسصیّ

عنا تر   ... .بین آلیتانی، چرارتانی، نفتت و   هسازی، قایق موتوری، هواپییا، پرچم، سازمان ملل، کتاب، ذرّپنکه

کته رمتان   بته این  توجّته ا با امّ ؛هستندبندی قابل دستههای فی یکی، فرهنگی و اجتیاعی نی  یادشده در قالب بافت

بندی را بر هیتین مبنتا   ، بهتر دانستیم که تقسیمکرده است مورد نظر دو جریان سنّتی و مدرن در ایران را روایت

 ارائه کنیم.

 مدرن هایروایتع تنوّدر بستر  الگوها تنوَع .8-6

ال شتس ، جریتان ستیّ   برای روایت استفاده شده است؛ سومدی های نوین و متعدّ از شیوه سیفونی مردگاندر 

ستال از   سته  - در بستتر زمتان، چهتل و دو   شدن و پیشبا این شگردها و با پس  مؤلّف ...ذهن، ذهن در ذهن و

هتا، روایتت    ردبیل آن سالرا در قالب حواد  زندگی یک خانواده در ا (33تا  66تاریخ معا ر ایران )از سال 

دیتد متفتاوتی دارد. نویستنده وقتایع      موومتان زاویتۀ  تشکیل شده استت کته هتر     کند. رمان از چهار موومان می

تصتویر  گونتاگون بته  نگتاه افتراد    له آیدین را، از دریچتۀ ازجی داستان های مهمّ تصیّها و شس سالمستلف این 

دیتد   دلیل، هر روایت از زاویۀف چندانی ندارد. به هیین ها دخل و تصرّ کشد و خود در جریان این روایت می

   شود. یک راوی نقل می ت خاصّو از ذهنیّ

ق شتود و یکتی از اهتداف رمتان متدرن را محقّت       اثتر متی     در زبان و بیان استتعاری د تنوّاین امر سبب ایجا 

خواننتده بتا    چنین بستتری  در .است کردن حقیقت از زوایای مستلف و نیاهای متعدّدبازگو هیانکه د ساز می

هتا را در  ناتیتام آن  ظاهر بههر ج ء از پیکرة شود و می روهنسبت به مضامین موجود در متن روب چندین دیدگاه

نگتری و طترز تفکّتر در متتن وجتود      به تعداد زاویۀ دیدها، جهتان  ،از روایت در این شیوهیابد. بیان دیگری می

هتای  در بستتر روایتت     استتعاری تنتوّ بنابراین شود؛ زبان و بیان استعاری خلق می ها نی دارد و به تعداد دیدگاه
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نیت    ت()فردیّت هتا   آن ایهت  نگتری  و جهتان  اتو تیتای  و برجستتگی روحیّت    هتا  ت  شسصیّ، سبب تنوّگوناگون

شتود و هیتان    متی ها تو تیف   ای از استعاره اورهان با مجیوعهپدر و  ازنظریا زندگی رای مثال عشق ب شود؛ می

   د.نیاب دید آیدین و سورملینا، معنا و رنگ و بوی دیگری میمفاهیم از

 گیرینتیجه. 7

هتای  همؤلّفت هتا بتا   بقتت آن و مطا مردگتان ستیفونی  های مفهتومی رمتان   انوا  استعاره پس از مطالعه و بررسی

از ا ول حتاکم بتر   دار شکلی معنیالگوهای استعاری برجستۀ رمان به توان گفتمی شاخ  مکتب مدرنیسم

هتا تتأثیر   های مفهتومی و هتم در ستاختار آن   هم در بسامد استعاره مکتباین  کنند.پیروی می مکتب مدرنیسم

، و عتدم  تراحت در مدرنیستم    ابهتام  ا تل  .نظر گرفتی درجدید« بافت» ۀمثاب بهتوان آن را و می دگذارمی

در بستامد  هیچنتین   ؛دهتد امتر درونتی ستوق متی    گرایتی و  سوی ذهنیَتت  سیت ون را بهالگوهای استعاری مت

  های گوناگون متن به دلیتل تنتوّ  ارهپیوند میان استع ر مستقییی دارد.متن نی  تأثی های تشبیهی یا نیادیناستعاره

بته   توجّته دلیتل  بته  ستیفونی مردگتان  هتای استتعاری در   نظتام . درونی و ارگانیک استت بیشتر مضامین اثر،  در

یکتی دیگتر از    است. آورده ساحتی پدیدو چند هیچندیمتنی  واحد، از تشریح حقیقت  یو گر رمتکثّ واقعیّت

پتردازی  نیتاد کلّتی   طتور بته استت.  نیتادین   عنا رها و به گ اره توجّه ،های نظام استعاری در این رمانویژگی

   است. در مدرنیسم و درونی نتیجۀ قطعی نگرش ذهنی

هایی رم ی و نیتادین  بودن، در قالب نگاشتی و حلقویریر خطّ دلیلبه سیفونی مردگاندر  زمان مفهوم 

 توجّته ل قابت  ۀنکتت  د.یابت ر از معنای تقتوییی ختود متی   و گاه معنایی فلسفی و بسیار دورت شده است ری یطرح

و  شتده استت    د و متنتوّ هتای متعتدّ  نگاشت یریگ شکلسبب ر در متن ی مؤثّهابافت  دیگر این است که تنوّ

 ونتاگون دارد. گ یهتا  تیّت موقعیل به طترح مضتامین و   این امر خود محصول فضای مدرنیستی اثر است که تیا

گتوی  وال ذهتن، گفتت  جریان سیّ ،کل چون دانایهی  و مدرنی های متنوّیتدلیل روابه سیفونی مردگاندر 

متتن را   در ییچند تدا ت و   بیشتری دارند و هیین امر فردیّت تنوّهای استعاری الگودرونی، ذهن در ذهن و... 

 .  کرده استو تقویت  آورده پدید
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