
 شناسیروایتفصلنامۀ دو

 806ـ13صص، 8331 پاییز و زمستان، 6، شمـارة 3 سال

 

 
 

 

 یک استعاره، یک سکانس
 ییایمیک «اعتراض» لمیف شناسی سکانسی ازروایت یبررس

 استعاره یانتقاد لیتحلای به پیکره کردیرو با

 

 3اصغر سلطانیسیدعلی، 2*پاکزاد یوسفیان، 1پوریکتا پناه
 

 (3/6/8331 پذیرش:   3/4/8331)دریافت:  

 

 چکیده
 کردیرو با ییایمیک «اعتراض» لمیف سکانسی از شناسیاین پژوهش با هدف بررسی روایت

سازی ذهن از موضوعات دنبال دستیابی به شیوة مفهوم، بهاستعاره یانتقاد لیتحلای به پیکره
ها ر این راستا، استعارهشناسی شناختی است. دشناسی و روایتای در حوزة زبانمهم بینارشته

عنوان یکی از ابزارهای مهم ارتباطی، اهمیت بسیاری در انتقال مفاهیم دارند. از طرفی سینما، به
پردازد. مقالة حاضر با درنظر گرفتن روابط این مفاهیم با بهره جستن از استعاره به معناسازی می

کند. این مقاله با ها را تبیین میرهسازی از طریق استعا، مفهوم«اعتراض»و با اتکا به فیلم 
هایی مانند سیاست، دین، شناسی شناختی به تحلیل استعاره در متون حوزهرویکردی که در زبان
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سازی در روایت سینمایی را که تلفیقی از پردازد، چگونگی فرایند مفهوماقتصاد و مطبوعات می
نور است، نقد و بررسی کرده و با عناصر زبانی و غیرزبانی مانند صدا، موسیقی، حرکت و 

  گفتمانای با تحلیل شناسی پیکرهترکیبی از زباناستعاره،  انتقادی استفاده از روش تحلیل
کارکردهای رتوریکی  های مخفی وآشکارسازی ایدئولوژی شناسی شناختی، بهانتقادی و زبان

تایج تحقیق حاکی از آن است که ن است.در روایت فیلم پرداخته  استعاره« ارزیابی»و « اقناع»
 است.شکل گرفته« امیرعلی باغبان است» روایت فیلم و سکانس منتخب براساس استعارة غالب

تواند برای تحلیل، تفسیر و تبیین استعارة زبانی خوبی میهمچنین مشخص شد که این روش به
 کار گرفته شود.در روایت فیلم به

، «اعتراض» لمیف ،یسازفهومم استعاره، یانتقاد لیتحل ختی،شناشناسیزبان های کلیدی:واژه
 شناسی. روایت

  قدمه. م1

چنان که مفاهیم برای آن است؛ 8سازیمفهوم های روایت سینماترین دغدغهیکی از مهم
 عنوان اثری هنریبه ،سینما شوند کهای بازنمایی میگونهتنها باورپذیر بلکه بهنه مخاطب

شود که هنرمند در آن گرفته می نظرفت زبانی سروکار دارد، ظرفی درکه درضمن با با
استخراج کند. سینما با  کند تا او این معناها راکننده انباشته میمعناهایی را برای مشاهده

رگذاری خود را اث نامه و نقاشیرمان، نمایش احاطه بر چارچوب تصویر، خیلی بهتر از
دهند، مفاهیم بخش مهمی از روایت فیلم را تشکیل میتوجه به اینکه  با دهد.نشان می

، «اعتراض»سازی در فیلم له است که مفهومگویی به این مسئهدف این تحقیق پاسخ
های نظری مورد و آیا چارچوب گیرد، چگونه صورت میمسعود کیمیایی ساختة

ابل کاربست ، قویژه استعاره در سایر علوم انسانیسازی و بهبررسی مفهوم استفاده در
روزترین یکی از به رو سازی در روایت سینما هم هست. از اینمفهوم در مطالعة نحوة

   .شد ( انتخابCMA3) 2تحلیل انتقادی استعاره شناسی شناختیهای زباننظریه
 یمفهوم ای ییمعنا ةحوز کی ،در آناست که  ایدهیپد استعاره شناسی،زبان در حوزة

و  4توان نگاشتیاستعاره را م ب،یترت نیا به. شودیدرک م گرید ایحوزه قیاز طر
دانست که اساس  7مقصد ةبه حوز 6مبدأ ةحوز یمفهوم عناصر از 5مندنظام یالگوبردار
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مبدأ که نگاشت از آن صورت  ةو عموماً حوز استدو حوزه  انیشباهت م یآن نوع
درک  باعثو  است یبشر ةتجرب برمبتنی است که  ینیو ع ملموس ةحوز رد،یگیم

منظور به کهاست  یاسیاستعاره ق نیبنابرا .شودیم ،مقصد ةحوز یعنی ،تریانتزاع ةحوز
 نیا نیب کیبهکی و ترتیب و از تناظر مقصدو  مبدأ ةدو حوز نیکسب حداکثر تطابق ب

    د.شویم برقرار حوزه دو
در  بلکه ؛شودینم انینما یزبانشکل به فقط رد ودا یدر نظام مفهوم شهیر استعاره

 داریپد زین است،معن ةکنندمنتقل کهمانند سینما  ،یارتباط یهاتیگر فعالیاشکال د
 بیترغ رگر،یتصو دگاهیاز د آنهدف  است که یارتباط یالهیوس نمای. سگرددیم

 انتخاب رگریاست که تصو یتیبا روا یپندارتاذو همروایت دنبال کردن  مخاطب به
 تیآن در ماه ةیچندال و دهیچیپ یرگذاراثو  یسازمفهوم ندیا درک فرا. باست کرده

در این راستا، از رویکرد  آگاه شد. در آن استعاره یاتوان به نقش بسزیم نمایس یارتباط
CMA هاستعار ةینظر و 1یکاربردشناخت ،یشناخت ،یانتقاد گفتمان لیتحل از یقیتلف که 
تحلیل انتقادی  با عنوان خودلک در کتاب بسیارترچ .شودمی گرفتهبهره  ،است

. درک یرسماً معرف را لینوع تحل نی( ا8331) یاکرهیپشناختی ـ  یکردی: رواستعاره
زبان را  کاربرداست که  ییهایولوژدئیو ا یمخف مقاصد صیتشخ وهیش نیهدف از ا

 ،ارهاستع 3یکیرتور یکارکردها ییشناسا کرد،یرو نیا یهدف کاربردشناختد. نسازیم
 کردیرو نیا از اما .است ،انواع  گفتمان یمنف ای مثبت 88یابیو ارز 80بیترغ ازجمله
 هااستعاره از که یارتباط یالهیوس عنوانبه ،نمایس گفتمان یبررس یبرا 82یشناخت

 نیتا زمان نگارش ا دیگر محققان نه و شانیا هن ،بردیم بهره گسترده و عیبد شکلبه
ی روایت انارشتهیب یمطالعات خأل به توجه با مقاله نیا رو نیا از. انددهاستفاده نکر مقاله

در  یسازمفهوم ةنحو یبررس یرارا ب CMA کردیرو ،یشناختزبان قاتیو تحق یینمایس
 به توجه با. است برده کاربه ،«اعتراض» لمیاز ف رگذاراثیک سکانس با انتخاب  ،نمایس
 یرزبانیحرکت، صدا و عناصر غ ،یقیزمان از ابزار موسهم نمایس یسازمفهوم در نکهیا

 یو عناصر بافت الوگیمتن د لگر،یتحل یذهن یریسوگ از زیپره یبرا شود،یاستفاده م
 نییو تب ریتفس ف،یتوص ةسه مرحل در ،یکاربردشناخت عوامل عنوانبه ،زانسنیممانند 

 یدیکل یهاواژه با ف،یتوص ةمرحل در ابتدا. شودمیگرفته  درنظر استعاره لیتحل یبرا
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 ،یشناختزبان ییشناسا اریمع سه که با هر کرهیدر پ موجود ییمعنا تنشبرجسته و 
 شود؛می داده «صیتشخ» یاستعار ةجمل ،استاستعاره مطابق  یختو شنا یکاربردشناخت

 ةحوز ختنیمبدأ موجب برانگ ةکه در نگاشت حوز یفیک یهایژگیبا و استعاره سپس
 یو شناخت یکاربردشناختعوامل  روابط بعد، ةمرحل در ؛گرددیم «دییأت» ،مقصد شده

 روابط ،«نییتب» بخش در و گیرد؛قرار می «ریفست» مورد استعارهمؤثر بر انتخاب 
 . شودیم داده حیتوض استعاره بر ثرؤم یفرهنگ و یاجتماع

مل با ا در تعاتالش برای فهم بهتر ماهیت استعاره و نقش آن در روایت سینم
سینمای کیمیایی و عملکرد  بخشی درموردآگاهیو  شناسی استکاربردشناسی و معنا

جهت تبیین نقش  انتقادیکارگیری چارچوب بهو  عناصر مختلف زبانی و غیرزبانی
تشخیص  نخست ما ةهدف ویژ. اما در سینماستگیری و اثرگذاری استعاره در شکل

سینمای کیمیایی براساس معیارهای  یی ازای رواپیکره در و تأیید آن استعاره
تفسیر استعاره با مشخص کردن  ، سپسشناختی، کاربردشناختی و شناختی استزبان

شوند و می و عوامل شناختی و کاربردشناختی که موجب تعیین آن میان استعاره رابطة
و  آن استعارهو تعیین عوامل اجتماعی که موجب تولید  در پیکره تبیین استعاره سرانجام

 است.   نقش آن در ترغیب مخاطب شده
 شوند:االت تحقیق به این صورت خالصه میتوجه به اهداف مقاله، سؤ با 
 83صیتشخ شناختی، کاربردشناختی و شناختی در. چه شواهدی از معیار زبان8

 در پیکره وجود دارد؟   استعاره

در پیکره  استعاره 84ریتفس ر. چه شواهدی از روابط کاربردشناختی و شناختی د2
 وجود دارد؟ 

 در پیکره وجود دارد؟  استعاره 85نییتب . چه شواهدی از روابط علوم اجتماعی در3

  قیو ضرورت تحق نهیشیپ. 1ـ1
های خوب باید ة روایت است و داستانترین مختصارسطو معتقد است طرح، اساسی

آهنگ انتظام دلیل ضرببریم، بهها میتی که از آنز، وسط و پایان داشته باشند و لذآغا
داند که ت را متنی میروای»(. در همین راستا، پراپ 883: 8312کالر،  :هاست )ر.کآن
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« بازگشت به حالت متعادل را بیان کندالت متعادل به غیرمتعادل و ت از حتغییر وضعی
رنگ عنصر پی دربارة های پریانشناسی قصهریختلعة پراپ در کتاب (. مطا53: 8361)

ماس نیز یای که در ساختار طرح گرگونهبه ؛شنـاسان بعدی شدغـاز کـار روایتسرآ
ه را وس ساختار طرح قصار از لوی استر. او متأثشودمی چنین تغییر وضعیتی مشاهده

ترین مفهوم در اساسی های دوگانه درواقعتقابل»این داند که های دوگانه مینتیجة تقابل
 خوب، زشت/ انسانی بر این بنیاد استوار است: بد/ راست؛ زیرا اساساً تفک ختارگراییسا

(؛ 812: 8313 )شمیسا،« ها بوددنبال این تقابلروز. در آثار ادبی نیز باید به زیبا، شب/
  .کنندایفا می ،روایتخصوص در به ،ی را در فهم متنزیرا نقش بسیار مهم

ها در ارتباط ی داستان صادق باشد. این تقابلتواند در مسیر سیر حرکتمیکه[ ]چنان
های زمانی یعنی شرایط آغازین متعادل و یا با طرح به این شکل است: تقابل

غیرمتعادل درمقابل شرایط پایانی قصه، دربرابر شرایط مضمونی یعنی برای مضمون 
م آن یابد. گرماس تماشود و دوباره تعادل میحلی پیدا میمعکوس و غیرمتعادل راه

رسند گذارند و به سرانجام میسر میکه شرایط آغازین را پشترا های قصه کنش
)مشهدی و داند بخشند، جزء عناصر طرح قصه میو مضمون معکوس را تعادل می

 (.17: 8333ثواب، 
خود جلب  مختلف را به یهااز حوزه یاریتوجه محققان بس نمایس 86یزبان استعار

 یاسیس یدئولوژیو بر اثر ا یالدیم ة هشتادده لیهفتاد و اوا ةهاست. در اواخر د کرده
 یانتقاد ینگاه جهیدرنت و گرفت صورت یاریبس یشناختنشانه یهالیتحل چپ، جناح

 81ریدا و( 8310) 87نجریتوان به بولیم مطالعات نیا ةازجمل. دیگرد آغاز نمایس به
در این دوره  (8311) 20زی( و هاگ8331) 83نررو ت ریفوکون نی( اشاره کرد. همچن8312)

 مطالعات ،ریاخ یها. در دههدادند انجام نمایزبان س دربارة یشناختزبان هایپژوهش
ها کار آن نیترکه از  مهم صورت گرفته لمیفروایت  در استعاره ی در زمینةمختلف

 است. بوده یشناختو نه زبان یریاستعارات تصوآن به که توجه  است( 2000) 28شوستر
در متن و  از استعاره یکه بخش اختصاص داده ییهارا به مثال شبخش از کتاب کیاو 

 یاکرهیپ ةیپارب زی( ن2000) 22یآنتسک. یافته است بازتاب ریدر تصاو گرید یبخش
محدود  او ةاست. مطالع پرداخته حوزه نیاستعاره در ا یبندمیها، به تقسلمیمحدود از ف

. کندیم بسنده کیهر یاستعاره و آوردن مثال برا یتعداد یبندلهبه متن است و به مقو
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 24برعکس کولرو  هستند استعاره یاغواکنندگ ة( مخالف جنب2002) 23دیالرد و یپروس
 یهاخوشه تأثیر یاجتماع ـ یشناخت یکردیخود با رو یدکتر ة( در رسال2003)

و سپس در سال  رسی کردهرا بر یینمایو س یتجار یارسانه یهادر گفتمان یاستعار
 تمانگف همان در را تیاستعاره و جنس یانتقاد ی ـشناخت یبررس یچگونگ 2004

 .بازنموده است
 یشناخت یارهاابز گرید و استعاره تی( اهم2005) 25شچِوِکُ مطالعات، نیبر اعالوه

 یاهسال ینمایز سین( 2005) 26یکوارمک و پیلیاست. فبه بحث گذاشته  را نمایدر س
نشان  کردند تا یبلوک شرق و غرب بررس نیجنگ سرد ب یرا در ط م8333 ـ8354

 ینمایس درواقعکنند و یخود از استعاره استفاده م یهالمیدر اکثر ف د کارگرداناننده
 یشناخت ةبه جنبآثار  نیاکثر ادر . است یبه استعار یاستعارریزبان غ رییتغ پروپاگاندا

   اند.له پرداختهئمس
شناسی روایت سپهر در استعاره یانتقاد یشناخت مطالعات یخال یجاد رسینظر مهب

 رو نیا از ؛شودیم احساس ،یینمایس روایی ةکریپدر  ژهیوهو ب ،رانیشناختی ا
 یانتقاد و یشناخت لیتحل درجهت یمهم گام تواندیمقاله م نیا ندمعتقد گاننگارند

 هاتوجه شتریب ن،یشیدر نزد محققان پ هچراک ؛شود یتلق نمایسروایت استعاره در 
 ستابوده  معطوف غاتیدر تبل یرگریتصو یانتقاد لیتحل یهاخصوصاً به جنبه

و  یشناسنشانه لیتحل براساس زی( ن8316(. کامران )8313 ان،یهی؛ فق8313)عموزاده، 
شهر  یهالبوردیب از ریتصو صد حدود لیبه تحل ،بارت ییزدااسطوره روش نیهمچن

در  یسازهسطورا ندیفرابه استعاره به  یجزئ یابا اشاره ریمس نیران پرداخت و در اته
 یبهداشت غاتیدر تبل یریتصو ة( استعار2004برد. عموزاده و توانگر ) یپ رانیا غاتیتبل
بازتاب  تا کردند مطالعه را انقالب از پس و شیپ یهادوره زن روز ةمجل یشیآراـ 
 در استعاره کاربرد و زنان، ریتصو از استفاده ویژهبه ،یعاجتما ـ یاسیس راتییتغ
 غاتیتبل در زنان ریتصاو کاربرد که دندیرس جهینترا آشکار کنند؛ ایشان به این  غاتیتبل
   .جایگزین آن شده است استعاره یزبان ابزار و شده محدود اریبس

 لمیف. داد وندیپ همبه را نمایس یتجار و یهنر قطب دو بار نینخست یبرا ییایمیک
 رانیا نوِ ینمایس تحول واقعدر و است رانیا ینمایس خیتار در یعطف ةنقط او «صریق»
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 یهاشهیکل بر یاخاتمه و دیرس خود یبالندگ اوج به لمیف نیا شینما با چهل ةده در
 را رانیا ینمایس گرانلیتحل رو نیا از ؛دیگرد دوره آن یهایفارسلمیف یمحتوا و فرم
 نژاد،یطالب ر.ک:) ییایمیک از پس و ییایمیک از قبل ینمایس :کنندیم میتقس بخش دو به

 ،ییایمیک یسازگفتمان گاهیتوجه به جا با (.8313 ،یمظفر؛ 8371 ان،یقوکاس؛ 8373
در بستر  شایینمایس یگفتمان عناصرو ورود  رانیا ینمایس نوِ موج جادیا در یو نقش

 از سکانسی لیتحل دررا  یشناختاست تا بستر زبان برآن نوشته نیا ،مردم یگفتمان
 از توانیرا م ریاساس موارد ز نیا بر .بندد کاربه شانیا ینمایس یهااستعاره

 یاستعار یانتقاد لیتحلکار بستن چارچوب . به8حاضر پنداشت:  ةمطالع یهاضرورت
  .ییایمیک ینمایس روایت در یاستعار یسازمفهوم ة. توجه به نحو2 ؛نمایسروایت  رد

    روش و ینظر چارجوب. 2
بلک سیچارتر .است استعاره نییتبو  ریتفس ،صیتشخ ةشامل سه مرحل CMA رویکرد

 ،یمعناشناخت ابعاد متقابل یوابستگ گرفتن درنظر با توانیم تنها را استعاره» :معتقد است
 یدیکل یاهیژگیو من نظر در سه نیا و داد حیتوض آن یشناخت و یکاربردشناخت

 کرده شنهادیاستعاره پ فیتعر یبرا را ارهایمع از یاوعهی مجمو .(2: 8331« )انداستعاره
 یبافت به وابسته را یشناخت ای یکاربردشناخت ،یشناختزبان ةاستعار ةیاول شیگرا و
این تحقیق سکانسی از سینمای  برای .است گرفته قرارکه استعاره در آن  داندیم

استفاده از  باابتدا  27.انتخاب شده استافزاری آپارات میان منبع نرمکیمیایی از 
مشخص  یمفهوم دیو کل یمفهوم ةاستعار الوگ،یبرجسته در د یاستعار یهادواژهیکل
 یفیک صورتبه دواژهیکل یکاربردها از هاآن بودن یاستعار ای یاللفظتحت. شودیم

و  یشناخت ،یشناختزبان یارهایبا مع کرهیپ شده درافتی ةاستعار سپس. گرددیم یبررس
 نیا ریغ و در دییتأ باشد، تطابق یدارا اگر گیرد؛مورد سنجش قرار می یکاربردشناخت

 مرتبط یکاربردشناخت و یشناخت عوامل. شودیکنار گذاشته م استعاره ةمطالع از ،صورت
 عوامل و سپس ندشویمو تفسیر  انیب ،اندنقش داشته آن دیتول در که استعاره با

 طوربه. شوندیم تبیین ،هستند مرتبط هاو با آن ثر بودهؤم استعاره ایجاد در که یاجتماع
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کار رفته به یاستنباط و یفیتوص روش دو شدهیآورجمع یهاداده لیتحل یبرا یکل
 .است

 یشناختزبان اریمع. 1ـ2
 :از استفاده با شودیم 21ییمعنا تنش موجب که است یعبارت ای واژه ستعارها

 گرید یهابافت در که یعبارت ای واژه از استفاده با یانتزاع یزیچ اشاره به :23تجسم. 8
 .کندیاشاره م ینیع یزیچ به
 یهاکه در بافت یعبارت ای واژه از استفاده با رجانداریغ یزیچ به ارجاع: 30تشخص. 2
  .شودیم داده ارجاع جاندار یزیچ به گرید
 یهابافت در که یعبارت ای هواژ جاندار با استفاده از یزیچ به ارجاع: 38ییزداشخصت .3
 .شودیم داده ارجاع رجانداریغ یزیچ به گرید

 ی کاربردشناخت یارهایمع. 2ـ2
هدف  لیدلشود که بهیاطالق م یزبان یناهمخوان ییبازنماهرگونه  استعاره درواقع به

 را شانیا نظر و قضاوت تا ردیگیمخاطب صورت میابی و ارز عو اقنا بیترغ ییربنایز
 را ندگانیگو تین و است دهیپوش اغلب هدف نیا ،گرید انی. به بدهد قرار ریثأت تحت

 .ددهیم انعکاس یخاص یکاربرد یهابافت در

 . استعاره3ـ2
 یمفهوم رییتغ نیشود. اساس ایم جادیا یمفهوم نظام در رییتغ ینوع علتستعاره بها
 مقصدو  یاصل مبدأ بافت در عبارت کیمدلول  یهایژگیو انیم که است یاابطهر
قبل از یهااز شباهت یبراساس برخ معموالً یتداع ایارتباط  نی. ادارد وجود دیدج

   .هاستبافت آن در هامدلول انینامشهود م
  :کندیم یمعرف مرحله سه در را CMA رویکرد (33ـ35: 8331) بلکسیچارتر

هم  ؛ چنانچهباشد استعاره که است امکان نیا یدارا یاهواژهر  :استعاره صیتشخ. 8
 نیا هب استعاره صیتشخ .وجود داشته باشد ،عنوان دو شرطبه ،ندهیگو تیو هم ن بافت
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 صیتشخ را آن نبودن ای بودن یاستعار ،هواژکاربرد  به توجه باتا  کندیکمک م بیترت
 جادیرا ا یاگسترده بافت تربزرگ یهاکرهی. پکرد جدارا  یاللفظتحت یو کاربردها داد

 را یگوجود دارد که استعار ییمعنا یتنش ایکه آ دهند صیتشخ این مسئله را ند تانکیم
   :است بخشدو  یدارا صیتشخ ة. مرحلکند هیتوج لیدر تحل

 استعاراتش صیبا هدف تشخ کرهیپ بخش نخست، در :استعاره ةیاول صیتشخالف. 
 بلکسیچارتر فیکه در تعر ییارهایمعبراساس  ندیافر نیا. شودطور دقیق مطالعه میبه
 اتیخصوص یطور بالقوه دارابه استعاره هر .گیرد، صورت میشده شنهادیاستعاره پ از

است که از  یزبان ییواقع بازنمااستعاره در .است یو شناخت یکاربردشناخت ،یشناختزبان
 راتظنشود که ایم یناش یادر حوزه عبارت ایه واژ کیاز  در استفاده تیوضع رییتغ

کار به یاستعار مفهوم با شهیکه هم یاستعاراتاتفاق بیفتد. حوزه  ایآن بافت  در نداریم
 توانیم و شوندمی یبنددسته 32«یاستعار یهاهدواژیکل»عنوان هب یمدت از پس روند،می

    .کرد محاسبه کرهیپ یهافتدر با یصورت کمّبه را هادواژهیکل نیا
شده در مرحله مشخص هایهبه انتخاب استعار مربوط قسمت نیاه: استعار دییأتب. 

 نیا استعاره اساس انتخاب .گنجانده خواهد شد لیتحل ریتفس بخشدر  که است مبدأ
 یاستعار شهیاگر کاربرد آن همد. باش یاستعار شهیو نه هم عموماً کاربردش که است
در  یااستعاره نیچن صورت، نیا در که نداردود جدر معنا و ییمعناتنش  گرید ،باشد
 نییتع یبرا کرهیپ ،آن در و بوده تریفیمرحله ک نیاد. ش نخواهد گنجانده یینها لیتحل

  .شودیم یبررس ،یاستعار ای است یاللفظتحت دواژهیکل هر ایآ نکهیا
استفاده  یشناخت یشناسدر زبان استعاره یةنظراز  ر،یتفس ةدر مرحل :استعاره ریتفس. 2

 یو شناخت یشناختها و عوامل کاربرداستعاره نیب رابطه جادیا درواقع ریتفسو  دشویم
نظر گرفتن و در یمفهوم یدهایکل و یمفهوم یهااستعاره صیشامل تشخ و تهاسآن

 .  تمربوطه اس یاجتماع یهاییها در ساخت بازنماآننقش 
 در که است یاجتماع عوامل صیتشخ هااستعاره نییتب ةالزم :ارهاستع نییتب. 3

 یمفهوم یدهایکل و یمفهوم یهااستعاره یریگشکل. اندلیمخاطب دخ عو اقنا بیترغ
 توانندیم هااستعاره چرا که دشویم منجر نکته نیا به هااستعاره یابیارز فیتوص و

 اجازه ما به هااستعاره یگفتمان یعملکردها صیتشخ نیبنابرا. باشند کنندهبیترغ
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و  یکیرتور شواهد. میبدان را هاآن یکیدئولوژیو ا یکیرتور یهازهیانگ که دهدیم
 دیآیم دستبه اند،شده واقع هاآن در هااستعاره که ییهاکرهیپ از هازهیانگ یکیدئولوژیا
 و یاجتماع ملعوا ریتأث یبررس در لگریتحل تیذهن کاهش به و لگریتحل شمّ از نه و
 هکریکه در پنیگرفتن ابا درنظر  نیهمچند. نکمیکمک  هااستعاره رد یکیدئولوژیا

 تیذهن ریتأث ،دنکنیم تیحما نظر مورد یمفهوم ةاستعاراز  ها،استعاره ریسا لیتحل
  .ابدییمکاهش  لگریتحل

 33شناسیروایت .8ـ2
دی، در مکتب فرمالیسم روسی، های مربوط به روایت در قرن نوزدهم میالهاولین نظری

 پریان روسی و انتشار کتاب هایهقص دربارة از سوی والدیمیر پراپ با مطالعه
ها، تبع فرمالیست( مطرح شد تا اینکه به8361) های پریانهقص شناسیریخت

نمایش گذاشت و آن بحث ترین ارمغان خود را برای ادبیات بهساختارگرایی بزرگ
س، مایجمله بارت، گرکنندگان نظریة پراپ در اروپا، ازکه کاملشناسی بود روایت

پ برای هر روایت شدند. پراگذاران آن محسوب میاز بنیان ،ژنت و برمون، تودروف
قهرمـان  .8ند از: اکه عبارتکرد  تی اصلی را شنـاسایینقش شخصی 7کـارکرد و  38

 .5 ؛یاریگر .4 ؛بخشنده یا پیشگو .3 ؛خانم )+ پدر(زادهشاه .2 ؛)جوینده یا قربانی(
؛ احمدی، 36: 8316توالن،  :قهرمان دروغین )ر.ک .7 ؛شریر .6 ؛نده(کنفرستنده )اعزام

ماس از دامنة محدود مطالعات پراپ ی(. گر843: 8361پراپ،  ؛845: 8372
ی زبان روایت دست ر رفت و تالش کرد که به دستور کلهای عامیانه( فرات)حکایت
های دوگانه و ه به تقابلجرنگ( خاص هر روایت را با توساختار طرحی )پییابد. او 
های مربوط به هر ه به نقشو الگوی کنشی خود را با توج بنیان نهاد های روایتیزنجیره

دهد، شی که انجام میه به کنهر شخصیت با توج ،که براساس آن کردروایت مطرح 
 : ابد. بنابراینیماس مییخود را در الگوی گر جایگاه خاص

توان یافت. این به یاری روش پراپ آشکار شد که ساختار نهایی روایت را می 
ها را ها در طرح روایی اهمیت دهیم و کنشروش که به نقش ویژة شخصیت

همچون امکانات ترکیب ریاضی عناصر درآوریم، هرچند یکسره به همین صورت 
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مون دگرگون شد، اما راهگشای تمام ویژه در آثار گرماس و برپذیرفته نشد و به
   (.847: 8372مباحث بعدی بود )احمدی، 

پذیر و قابل تطبیق با شمول، انعطافنظر الگویی جهانماس، بهیشناسی گرالگوی روایت 
توان با ای که ساختار اصلی هر روایت را میگونهبه است؛ ژانرهای ادبی و غیرادبی

 ررسی کرد.شناسی او تحلیل و بنظریة روایت

   . تحلیل پیکره3
 نییتب درالگو  نیسازوکار ا ،«ضاعترا» لمیف زا سکانسی با تجزیه و تحلیل ادامه در

 . شودمی داده نشان استعاره قدرت
 برادرش نامزد فه،یکه شر «یرعلیام» :شودیم بیان لمیفروایت از  یاابتدا خالصه

. شودیم آزاد زندان از سال دوازده از پس رسانده، قتلبه نامشروع ةرابط لیدلبه را رضا،
و  یاجتماع یهاودار اعتراضریگ در شده، برادر کوچک نایرفته، مادر ناب ایپدر از دن

 یاکردهلیتحص که رضاو  ،شده یبستر مارستانیتخورده و در  یاسرش ضربه به یاسیس
نام الدن است به یدارشده. رضا عاشق دختر پول یتزافروشیپ یموتورکیپ است کاریب

 یروان یهایناراحت به کندیم تالش یطرف از و است یتزافروشیپ یمئدا انیکه از مشتر
در  بندشهم) «محسن»خواهر  یمجد «یرعلیام». دهد انیپا قاسم معتادش دوست
 زندان، درمالقات  کیو در  شودیم اشباختهو دل کندیم دایسفارش او پ بهرا  (زندان

 شب کی اما. ردیپذیم زین اوو  خواهدیبا خواهرش را م زدواجا ةاجاز «محسن»از 
ر راه بازگشت با احمد، فاسق د رد،یرا بگ «محسن»که موفق شده طلب  «یرعلیام»

متعدد  یهابا ضربه ابانیو احمد او را در خ شودیرو مهسابق برادرش، روب نامزد فهیشر
   .شدکُیچاقو م

 قیتحق نیا یاصل ةکریپکه  میرویم لمیف نیف امعروسکانس سراغ جا بهنیاما در ا
 شیسر دارد و ر بر ییشاپوکاله که «یرعلیام» لب یرو بر گاریبا سسکانس  این است.

آغاز  ،خسته نکرده است یباغبان به اهتشبیکه  او را ب یمیانبوه بر صورت و گر
 کند:یم مشود که نام او را اعالیم ندهیگو یمتوجه صدا .شودیم

 .کند مراجعه زندان دفتر به سه بند فرمانزاد ریماـ  
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 ،زندیک مپُ که یگاریس و دارد دست در که یساک با «یرعلیام» بتیهبعد در اینجا 
 :صلوات انیب با انیزندان از یکی یکه صدای درحال ،شودیم انینما

 صلوات بفرست ،یریالل نمـ 
 ریکه ام یفرد . سپسکندیم دعوتروایت قهرمان  یسالمت یابر دعا به را انیزندان

 یزندان نیا که میشویکم متوجه مکم و شودیم آشکار نندهیب یبرا ،دارد نام دفرمانزا
 نندهیب یبرارا  انیز زندانا یکی ،پشت یاز نما یگریباز صدای. شود آزاد است قرار
 د:کنیم یمعرف

 لیسب و مو و دارد یابرجسته لیکه سب یمرد] یمحسن دربندحق! آقا یرضاـ 
 هیفرمودند  زیاز دستور پره [با لبخند مونولوگ داردسکانس دارد و در طول  یمشک

  .کردند زونیرگل یعنیلس تو بند خودشون برقرار کردند جم
 ةفاصل ن،یح نیهم رشوند. دیبلند م شانیاز جا انیزندان ةدهد که همینشان مصحنه 

 رسد:یم حداقل به فرمانزاد ریبا ام یمحسن دربند
  .شهیمرد داره آزاد م هیحاال ـ  
را روایت او با قهرمان  یتالق یبا دنبال کردن محسن دربند نیدوربسکانس  نیدر ا

 .ردیگیکشد و در آغوش او قرار میم ریتصوبه
که اشک شوق در  انیتن از زندان چند ةچهر نمای با مرد دو نیآغوش ا نمای

 قیعق انگشتر از یینما و ریشدن ام یساتاحسا نیخورد و دوربیم وندیچشمان دارند پ
 :دهدیادامه م یباز آن زندان ،نما نیدهد. پس از ایم نشاندر دستش را 

  .میگردونین مکرم را اآل ةسفرـ  
 کند:یم دعوت صلوات ذکر به باز را هیو بعد بق

 .دیکن ادی یخودتون صلوات محمد یسالمتـ  
 یصدا ،بخواهد شروع کند یفتح یمهد کهنیکند. قبل از ایو جمع صلوات ختم م

 شود:یم شروع گونهنیا مونولوگ و ردیگیم اوج یقیموس
 یعلریام یسالمت یلوات براصـ  
 ..میبه حکم ندار یما کارـ  



 انو همکار پوریکتا پناه                  ...     «اعتراض» لمیف شناسی سکانسی ازروایت یبررس ؛یک استعاره، یک سکانس

 

88 

 را قندش دارد ماجرا نیرود که انگار دور از ایم زندان از یمرد سراغبه نیدورب
ه چ ندیگرداند تا ببیبرم را شینود روشیرا م یمحسن دربند یصدا  یشکند که وقتیم

 :شودیفته مگ یاجمله
 . خداست مال حکم تیاصل سهحکم رو کاغذ مال محکمـ 

 دهد: یمادامه  یبنددر محسنو 
 نیا از شهیم آزاد که یکس واسه میکنیم زونیرگل و ختهیکه ما و منش رـ 
 یواریچارد

 .هیواریچارد ایکه کل دنـ 

 دهیکش سالو دوازده ناموسش و شرف واسه که مرد هی یعل یکرم مرتضـ 
 وجدانش ـ
 . کاغذه که پوالس، نیباالتر از ا ـ 

 ییهاپول قندان درب  ای بیرود که از جیم انیزندان دستان سراغبه نیدورب نجایدر ا
   آورند.یرمد دارند ،اندازشان هستاز پس زیادی که انگار بخش

 زوم یدربند محسن بشاش و خندان ةچهر بر دوباره نیدورب ،الوگید نیاز ا بعد
 .شودیم

  سه تن یسالمتـ  
 !  وطن و قیناموس و رفـ  

که دو نفر  یدرحال ،دهندیم پول چگونه انیدهد که زندانیم نشان نیح نیهم در
است. پارچه با  پهن شده یخوبدهند و پارچه بهیم قرار انیزندان یرا جلو یاپارچه

 .است یباغبان چاچم هیطرح چهارخانه است که شب
  .کسیو سرباز و ب یسه کس زندون یسالمتـ  

شوند که به یم داده نشان زرد و دیچون قرمز و سف یرنگارنگ یهالباس با انیزندان
   ؛زندیریآن پارچه پول م

 رود!یم «یرعلیام» سراغهب کات کی با نیدورب ،رسدیم «کسیب» که به لفظ یهنگام
 . داره دوست شتریکه زمستونشو از بهار ب یباغبون یسالمتـ  

http://www.dostpersian.ir/
http://www.dostpersian.ir/


 8331 پاییز و زمستان ،6، شمـارة 3 سال                                                          شناسیصلنامۀ روایتفدو 

 

88 

بار مثل اندوه یشکند و لحنیم یفتح یمهد شاد نیطن و کشدیم یسرد آه یرعلیو ام
 را زانیرگل یهاپول نیدورب که ستنما نید از ابع و ردیگیشکستن بغض بر خود م

نه صح نیکه شاهد ایشود و درحالیم ختهیر زانیرگل ةداخل پارچ دهد کهیم ماننشان
 رآخنمای و  دیگویسخن م یمالقاتیب انیو زندان یآزاد ،یمحسن از سالمت م،یهست
-یم، کندینگاه م محسنزور به چشمان زده بهکه خجالت یوش ارجمند با حالتیدار
 :دیگو
  .ییبزرگ ما شهیهم ،یکرد رمونیگغافلـ    
 شود.یم زده کات نیدورب به نگاه کیبا  و

 یص استعاره در پیکره تشخ. 1ـ3
در  یشناخت و یکاربردشناخت ،یشناختزبان یارهایمع براساس ،صیتشخ ةدر مرحل

 را یاستعار مفهوم کی یحیتلو ای اآشکار که یعبارات استعار یاستعاره، تعداد نییتع
 یاحوزهنایب ینگاشت یمفهوم ةکه استعار او از آنج 34شوندیم یآورجمع ،اندختهیبرانگ
 یاستعار یبردارالگو یو مبنا فیو توص نییمقصد آن تع ةمبدأ و حوز ةحوز ،است

 ةاستعار «بهار»و « زمستون»، «باغبان»نند هایی ماکلیدواژه با مثال باال، . درشودیروشن م
که زمستونشو از بهار  یباغبون» ةاز جمل توانیمرا  «است باغبان یرعلیام» ةنهفت یمفهوم

 مفهومشناختی تجسم، با ابزار زبان که در آن یطوربه ؛استنباط کرد «دارهدوست  شتریب
، «ریزانگل»عناصر زبانی و بافتی مانند  از استفاده با« بند بودن در»و « آزادی» یانتزاع

باغبان  چةشباهت به بقبغل گرفته و بی امیرعلی که در زیر« کیف»و « کاله»، «35چاچم»
 «یرعلیام»حوزه مبدأ و  «باغبان» .دیابمی یتنیع« زمستان»و « بهار»در قالب  ،نیست
 یبرا دنیانتظار کش سال و ماه دوازده هماندو،  نیا ةسیمقا یمقصد است و مبنا ةحوز

 دو نیب ییهاشباهت مثال نیدر ا. دارد وجود حوزه دو هر در که است محصول دنید
 نشانگر که ییمعنا یتنش زین و شودمی افتی( روایت )قهرمان یعلریباغبان و ام ةحوز

 یراستعاریدر حالت غ که لیدل نیا به ؛است الوگید نیا بافت در «باغبان» بودن تعارهاس
 از زمستانش  شتریباغ را ب بهاراست که  نیانتظار ما از باغبان ا یعیطب طورو به

   .بدارد دوست
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 ه  . تفسیر استعاره در پیکر2ـ3
بررسی روابط عوامل کاربردشناختی و شناختی با  یعنی ریتفس ةرحلم ص،یشخپس از ت
 ،اند. از دیدگاه کاربردشناختیکه موجب تولید آن استعاره شدهشود یم شروعاستعاره 

یی و ربنایهدف ز لیدلشود که بهیاطالق م یزبانیی ناسازگاری بازنماهرگونه  استعاره به
 را شانیا نظر و قضاوت تا ردیگیمخاطب صورت م 36بیترغ و اقناع کیرتور نقش
  .دهد قرار ریثأت تحت

تفسیر انجام  نیز در مرحلة ستعارهاین، بررسی روابط عوامل شناختی با ا برعالوه
شود. نظام مفهومی ایجاد می در نوعی تغییر علتبه نظر شناختی، استعاره  شود. ازمی

عبارت در بافت مدلول یک  هایویژگی است که میان یارابطه اساس این تغییر مفهومی
براساس برخی  معموالً تداعیاین ارتباط یا  .وجود دارددید ج مقصداصلی و  مبدأ

 هدف نیا ،گرید انیبه ب هاست.ها در آن بافتازقبل نامشهود میان مدلول هایشباهت
  .ددهیم انعکاس یخاص یکاربرد یهابافت در را ندگانیگو تین و است دهیپوش اغلب

متناظر  ةرابط جادیعناصر نگاشت و ا حیتوض ایشامل دو بخش شرح  تفسیر ةمرحل
( 8330) کافینظر ل به. بنااست مقصد مبدأ و ةعناصر مختلف نگاشت در دو حوز نیب

و به استدالل و  داده حیمقصد توض مبدأ و ةوزح نیمشترک ب یهامقوله ،مرحله نیا در
 جادیا بر یسع مرحله، نیا در گرید انی. به بشودیم پرداختهصد مق ةحوز درموردبحث 

ش نق 37یبافت استعار تلویحات یبررس ،آن در که است نگاشت عناصر نیتطابق الزم ب
 کند.یم فایا ییبسزا

یک وجود به، کامالً مطابقت یکدر نگاشت عناصر بین جمالت کلیدی دو حوزه
گاری معنایی و عدم مطابقت در حوزة ارای ناسازیکی از عناصر نگاشتی د فقطاما  ؛دارد

 شود و این ناسازگاری ازمقصد است که همان تنش معنایی نامیده می مبدأ به حوزة
     د.گردلحاظ شناختی موجب برانگیختن مفهوم استعاره در ذهن مخاطب می

و باغبونی که زمستونش»و مقصد عبارت استعاری  نگاشت حوزة مبدأ ،بیترت نیا به
 کنیم.زیر مشاهده می لجدو در را «دارهاز بهار بیشتر دوست 
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 مقصد ةعناصر نگاشت حوز أمبد ةعناصر نگاشت حوز

 .باغبان باغ دارد
 وطن و قیرف ،ناموس یرعلیام

 . دارد
 .دارد شاپوکاله یرعلیام .شکل داردیارهیدا یباغبان کاله باغبان

ش تصوالشکوفه دادن مح یماه برا دوازدهباغبان 
 .شدکیرنج م

[ حبس]سال  دوازده یرعلیام
 .است دهیکش

 .داردبرود باغبان فصل بهار را دوست یانتظار م
را  یآزاد یرعلیرود امیانتظار م

 .دوست داشته باشد

ماه مراقبت از درختانش منتظر  دوازدهباغبان بعد از 
 .است بهار فصل در دادنش وهیم و زانیرلگ

سال  دهدواز پس از یرعلیام
تحفه  ،عطوفت با دوستانش

 .ندکیم افتیدر
 .دارد یپول کاغذ یرعلیام قیفر .دارد وهیدرخت باغبان م

 .دارد ازیآتش ن یباغبان در زمستان به گرما
 گاریس آتشدر زندان به  یرعلیام
 .دارد ازین

 استفاده چاچم از شیهاوهیجمع کردن م یراب اغبانب
 .کندیم

 درردن پول جمع ک یبرا یرعلیام
 .دارد ازین به پارچه نزایرگل

 .نداباغ رنگارنگ یهاوهیها و مگل
 یرعلیدوستان ام یهالباس

 .ارنگ استگرن

 
د؛ از نمحور دارو قالب یکاربرد ییاما مبنا ؛هستند یمفهوم یاساس یدارا هااستعاره

ی اربردشناختعد کبلک از بُسیچارتر کردیرو در شد، که مشاهده گونههمانرو  نیهم
تأثیر عوامل اجتماعی بر  درمورد ،نییتب بخش دراست.  دهشن یپوشچشم استعاره
  .شودسخن گفته می موجود در پیکره استعارة

 استعاره در پیکره  نییتب. 3ـ3
جلب توجه  و یعاطفحس  ختنیبرانگ در 31بیترغ کیرتورنقش  ن،ییتب ةدر مرحل
ی ذهن و شناخت اجتماع یفرد یخش مفهومب نیب توضیح داده و بدین طریقمخاطب 
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توجه قرار  مورداستعاره  ةمطالع یجاست که وجه انتقادنید. در اشویارتباط برقرار م
یی نمایس یهاترفند ریسا کنار در ابزار نیا یریکارگبه یشود چگونگیم یو سع ردیگیم
  . دشو آشکار و نییتب

 و یرعلیمنتخب ام یهاتیشخص رابطه با درطور متمرکز به ی کهاجتماع عوامل
 مخاطب تیذهن در ییبسزا ریثأت ،شوندبازنمایی می سکانس نیادر  یدربند محسن

 نیاز ا ی مثبت اوابیارزو  لمیف ةادام یمخاطب به تماشا ترغیب باعث و دندار
با  وده ش انینما یمذهب تیعنوان شخصبه یرعلیجا که امآن شود؛می هاتیشخص
 ةشود. البته استفاده از حافظیم ییبازنما یرعلیو نام ام قیگشتر عقان ش،یر یهاالِمان

 دردر نقش مالک اشتر )امیرعلی( ارجمند  وشیدار ینیآفرمثبت مخاطبان از نقش
 نادیده گرفت؛ دیرا نبا مشابه یمی( با گر8375) «)ع( یامام عل» یونیزیتلو ةمجموع

 از مثبت یابیارز جادیدر ا 33یاشناختفر یهاو حفره یکارگردان از کارکرد تطابق شناخت
  است. بهره گرفته یخوببهروایت  قهرمان

 ،«محسن» نام با باز که است یدربند محسن لمیف نیا گرید ةبرجست تیشخص
 نیشود. همچنیگر ممثبت جلوه یتیشخص با ،یرانیاـ  یمذهب یاسام از یکی عنوانبه

 مراسم هیشب یاصحنه انگرینما شتریب ،مینیبیم سکانس نیکه در ا یزانسنیدکوپاژ و م
رنگارنگ  یهالباس .است انیرانیا یدر ناخودآگاه جمع یگونه مثل جشن عروسجشن
 یهاتن کرده و ذکر صلوات بر یمتعارف جشن که محسن دربند یِلباس رسم ان،یزندان

 یجمع ناخودآگاه نیهم و است لهئمس نیا نشانگر یقند شکستن همگنمای مکرر و 
 یلرعیام یبرا یندیشتابد تا انتظار اتفاق خوشایم مخاطب یاریبه  یاوارهعنوان طرحبه

 یتنش «داره تدوس شتریکه زمستونشو از بهار ب یباغبون» ةاما با گفتن جمل .متصور گردد
با  تواندچگونه می زافرح یهالماناِ نیا که ردیگیدر ذهن مخاطب شکل م ییمعنا

 یناراحت انگریتواند بیکه م یگاریس یحت ؛گره بخورد یرعلیحسرت ام وآه  ایزمستان 
که  دهدخبر می «کسیب»سرما در وجود قهرمان  یاز نوع ،باشد یو اکراهش از آزاد او

که  سالاکنون بعد از دوازده  و دفاع کرده «ناموسش»و  «وطن»از  «یسرباز»همچون 
خصوص که با هب ؛اکراه دارد ناست که از آ یال بهاربدنبه ،هستبر رخش نش یریرد پگَ

 دوچندان را غم نیا زین یآلود محسن دربندبغض ید. صداوشدرقه میب زانیرپول گل
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طور هب یکاربردشناخت یهمسو با ابزارها موجود ییمعنا تنش ،بیترت نیکند و به ایم
 ةادام یبه تماشاترغیب او به  باعث و دیافزایمثبت مخاطب م یابیگاه بر ارزآناخود

 .شودمی لمیف
رابطه با فاسق خود مجازات  سبببه را فهیشر ،یرعلیکه اماست  نیا گرید ةتنک

استعاره از  یدیفرو یکاوکه در روان زدیریم ظاهراً با چاقو کند و خون او رایم
 دگاهی. در دمیبرو یو شناخت 48ینامتنیب یلیسراغ تحلبه یمتوانیم است. درواقع 40فالوس

 دل در را نباتات و اهانینانه است که تخم گز 42یتناسل اندامباغ نماد  ،(8380) دیفرو
 یینماد مادر و شکوفا نیزم 43،یونگی یالگوهاگونه که در کهنهمان ؛پروراندیم خود

رابطة  نیتوان ایم نیز مین کرآاست. در قر زنانه یگرجلوه نمود نیتراست و باغ واضح
زنان : »دیگوینان ممؤمکه خدا به  ینگامه ؛افتی 44بقره  ةسور 223 ةیآرا در  ینامتنیب

باغبان مذکر ما  .«دیبرس یابیکام به و دیها را آباد کنآن ،شما هستند یهاهمچون باغ
    است. شتهرا کُزنی  45فراخودهمان  ای اتیسر اخالق باغش به خزان رفته و بر

 شودیم یسازمفهوم یرانیا کیمرد کالس ی47در کالبد ابژه 46سوژه ،سکانس نیدر ا
 شینمابار با زبان  نیو ا ردیگیفراخود م یاکرهیپ 41یکانل سسانیژوئ ةسوژ جهیو درنت

کند. یدعوت م ییتنش معنا در 43متناقض جدال زند و ما را بهیبا مخاطب حرف م
 نیا و ردیگیبرابر هنجار و قانون قرار مدر ،طلبدیخود هنجار م که یفراخود، درحال

 ـ تضاد گرید یسو . ازروندیم شیپکنار هم  در سکانس نیا که در است اضداد جمع
 ةکه الزم دیتوان دیم سکانس نیمان در اأرا تو ـ اهیس و دیسفهای رنگ ینینشهم

  به لیتبدو گذشته  اشاست که دوره ییهابه ارزش مدرنحس مخاطب  ختنیبرانگ
 یآزاد و بهار از شتریاست که زمستانش را ب یهمان باغبان یزندان .است شده افسانه

 ،ی. در ساختار مفهوماست یسانس لکانیژوئ ینماتمام ةنیآ همان نیادوست دارد و 
بند  درو  یآزادسر  بر 50نیتبا گرید یاند. از سوهم کنار در و سیاه دیسف رگریتصو
 است ادتیس نماد و او یآقا و سرور یرعلیام قولهب که ـ محسن گاه کهآن ؛است بودن

است که پس از  یعاریب اهیس یبا لب خندان و موها ،تیره کت با یآزاد یمناد و
 یموها که ـ ما باغبان روشن راهنیدر کنار پ ـ هنوز بشاش است یها زندانسال

 قهرمان دیشا ایکند یم جادیادر نظام مفهومی را  ینیتبا ـ دارد ریپ یاچهره و یجوگندم
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که حکم  یکنار باغبان ( درفراخودهمان  ایبند ) در شهیوجه هم کی :دابییم وجه دو ما
 یآزاد نیتنش در قالب کشمکش ب نیااش فرمانزاد است و یخانوادگ تبار و دارد یریام

انگار که روان  .ابدییادامه مسکانس و سرور بودن تا آخر  یبردگ نیب ،بند بودن و در
وجه  و در زندان است شهیوجهش هم کی :است شده 58دوپاره ،لکان انیبقهرمان ما به 

 .تاس یآزاد یرش درپگید
 و اجتماعی دست به کالمیکاربردشناختی در بافت کالمی، غیرعناصر  بنابراین تمام

زه عین حال نسبت به بِترغیب شود؛ درروایت  اند تا مخاطب به ادامةست هم دادهد
الگویانه و همدلی داشته ی کهنپنداری امیرعلی، حس ارزیابی مثبت و همذاتاجتماع

پرستی مردی و ناموسباشد و او را با کنار هم قرار دادن مفاهیم باارزشی همچون جوان
دنبال دلیل ناراحتی و نگرانی او و علت دوست نداشتن تا قامت قهرمان باال ببرد و به

  فیلم باشد. هارش که همان آزادی است، در ادامةب
 شود؛ زیرایم دییأت «است باغبان یرعلیام» یمفهوم ةتعاراس یدرست ر،یتفاس نیبا ا

جا نیا تاس پ. است دهکر جادیا را ادشدهی یتناظرها یارکانهیصورت زهگفتمان موجود ب
در  ،یینمایس گفتمان ةنمون عنوانبه کرهیپ در موجود ةاستعارکه  شودگرفته می جهینت

 .است یبررس قابل یخوببه CMAرویکرد 

 جه  . نتی8
ای شناسی پیکرهکه ترکیبی از زبان پرداخته شد CMAبه ارزیابی رویکرد  در این مقاله،

رسد استعاره دارای نظر میشناسی شناختی است. بهبا تحلیل گفتمان انتقادی و زبان
ساساتی باشد که به تفسیر بسیار مهمی در برانگیختن عواطف و اح کنندةنقش ترغیب

نقش  نوعی بهشناسی هرکدام بهود. رویکردهای مطرح در زبانشفیلم منجر می روایت
الی در ابتدای این ؤاند. سهای مختلف اشاره کردهاستعاره و کارکردهای آن در گفتمان

شناسی شناختی به تحلیل استعاره در آیا رویکردهایی که در زبان مقاله مطرح شد که
موارد،  این برپردازند، عالوهعات میهایی مانند سیاست، دین، اقتصاد و مطبومتون حوزه

سازی در روایت سینما که تلفیقی از عناصر زبانی یند مفهومقادر به بررسی چگونگی فرا
طور خاص این و غیرزبانی مانند صدا، حرکت و نور است نیز خواهند بود؟ و به
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به برای پاسخ دادن  دهد؟چگونه روی می« اعتراض»سازی در سکانسی از فیلم مفهوم
کنندگی و نقش ترغیب کار گرفتهبه CMAای پیکره های تحقیق رویکردپرسش

شناختی و د. این نکته با شواهد زبانشایدئولوژیک و رتوریک استعاره بررسی 
، «باغبان»ها مانند و دیگر کلیدواژه« باغ»واژگانی  از حوزة شدهدادههایی شرحآییباهم

بررسی روابط  اند که بارانگیخته شده و تجسم یافتهب« زمستان»و « بهار»، «ریزانگل»
شاهد کاربردهای تلویحی و  ها پرداخته شد. همچنینعوامل کاربردشناختی به آن

شناختی این استعاره در ترغیب به پاسخ احساسی مخاطب بودیم و مشاهده دکاربر
جه به تنش تو با «داره دوست شتریکه زمستونشو از بهار ب یباغبون»کردیم که درمورد 

صورت مثبت ارزیابی به« زمستان»صورت منفی و به« بهار»معنایی و شناختی موجود، 
ثر از عوامل اجتماعی مفاهیم متفاوت زیربنایی متأ« بهار»و « زمستان»شده بود و کاربرد 

  در بافت این استعاره بازنمایی شده بودند.
تواند برای میاین روش  رسدنظر میاین نمونه به در CMAتوجه به کارآمدی  با

ی را بدهد کاوش در ایدئولوژی روایت سینما چارچوب مناسبی باشد و به ما این توانای
آن در واکاوی کاربردهای زبانی، راهکارهای آن را  دلیل نقش فراگیر و گستردةکه به

ای هلفهبندیم و ارزیابی مؤ کاراربردشناختی استعاره در سینما بهبرای ارزیابی معانی ک
توان با آینده می فراهم کنیم. در ییاساسی زبان را در تعبیر و تبیین چنین کاربردها

هایی بازنمایی ارزیابی شرح نحوة تر، بههای روایی گستردهمطالعات بیشتر درمورد پیکره
چه . بنابر آناست ثریابد و بر نگرش جهان مؤپرداخت که از طریق استعاره انتقال می

روشی برای نشان دادن ایدئولوژی و باورهای زیربنایی است و  CMA ،گفته شد
بنابراین ابزاری مهم برای درک بیشتر روابط پیچیده بین زبان، اندیشه و بافت اجتماعی 

کاربرد  نحوةسبب ، بهCMAرویکرد  دهد؛ زیرا معناهای تلویحی مهمی دردست میبه
برای اهالی سینما  ،اندها مواجهبا آن طور بالقوههای زندگی اجتماعی که بهزبان در حوزه

تواند به اتخاذ دیدگاهی انتقادی درمورد کاربردهای زبانی وجود دارد و چنین آگاهی می
  های انتقادی در روایت سینما کمک کند.منجر شود و به پیشرفت آگاهی

شناسان شناختی و اهالی سینماست. با روایت نگارندگان روی سخن در پایان
شناختی، در تحلیل روایت ای مانند مطالعات زبانهای انتقادی بینارشتهابلیتگسترش ق
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رسد رویکرد نظر میبه رو ای. از اینویژه فیلم اهمیت محوری دارد و نه حاشیهو به
CMA درآمدی به دسترسی بیشتر به دانش روایی پیششناختی، عنوان رهیافتی زبانبه

 خصوص وقتیبه ،سازیمفاهیم زیربنایی مانند مفهوم تواند برای بررسیسینماست و می
های خود را بال ،که روابط عوامل اجتماعی مستلزم چنین کاربردهای زبانی است

  بگستراند.

 هانوشتپی
1. concepualisation 
2. Crtitical Mataphorical Analysis  

 شود.تعاره استفاده میجای تحلیل انتقادی اسبه CMAاز این پس، در طول مقاله از . 3
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Abstract 
The emergence of comparative literature bestowed to a great extent 
the democracy and justice to the world of doing research. One of its 
branches is interdisciplinary studies which deal with the mutual 
interactions among different sciences. Before the twentieth century, 
time was considered as one of the rigid criteria which was used to 
measure the world. By the advent of Einstein's theory of relativity, 
time was to be considered relatively. Despite classical authors who 
viewed time from the outside and considered it as the causal 
consequences, modern novelists distorted the time sequence and 
employed the stream of consciousness as a means of their narration. 
One of the most successful works, in this respect, is Faulkner's The 
Sound and the Fury (1929) in which he follows the theory of relativity 
and ignores the linear conception of time. The major concern in this 
paper is to analyze the impact of Einstein's relativity on the early 
twentieth novelist in general, and on The Sound and the Fury, in 
particular. 
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