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The semiology of metaphor and imagery
in Ahmad Reza Ahmadi's Neshani

Fateme Kasi 
Mohammad Reza Basiri 

Abstract
Ahmadreza Ahmadi is an Iranian poet and writer of the 1340’s (Solar Calendar, the 1960’s).
He started his activities in children’s literature along with poetry. He wrote his first
children’s book in 1348 and he has been writing ever since. His works in children’s literature
depict a different atmosphere. Reading Ahmadreza Ahmadi’s works foregrounds some signs
in readers’ eyes. This article analyses the semiotics of the story “Address”. Semiotics is the
study of anything that refers to something else; these signs can take the form of words,
pictures, sounds, situations, and objects. In reading Ahmadi’s stories, specially this one, the
markedness of imagination is very conspicuous. The studies done on Ahmadi’s work showed
that the imagination in his works is a modern and fantastic one, and also because of the
simultaneity of imagination, metaphor, and ambiguity, the reader, in the paradigmatic axis, is
faced with metaphor in its modern sense, ambiguity, and openness of the text. This article
studies the imagination and metaphor that Romantics and Symbolists refer to, and thereupon
tries to decipher these signs based on Lakoff’s theories.
To this point, first, a summary of the story “Address” is provided, and then I state the
theoretical basis of the article. After a definition of semiotics and its features, I talked about
the markedness of imagination in Ahmadi’s works, and after stating the difference between
thought and imagination (imagination refers to complicated and difficult relationships like a
living body, not to the mechanical and one-to-one relationships of things. In thought, a
simple thing as likeness is created, and there is no trace of metaphor and sign as in
Romanticism or Symbolism) we concluded that imagination in his works is marked.
In the discussion about the markedness of imagination in Ahmadi’s works, we considered
imagination is his works to be fantastic. Fantastic imagination is the type of imagination that
goes beyond the boundaries of imagination, or deforms real dimensions and forms for its
needs and directions in a particular way. Fantastic imagination is an infinite, boundless, and
normally non-repetitive imagination.
In the next discussion the markedness of metaphor is presented. Metaphor can be taken as an
aspect of imaginary language. According to linguists, metaphor includes the process of
transferring conceptual perception through likeness, in a way that the words in a language
are used for a new meaning (afrashi, 20.1390). This understanding of metaphor is naturally
opposed to the classic understanding which believes that metaphor is separable from
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language, and it can be said that the modern view on metaphor is the continuation of the
Romantic view which believes that metaphor is inseparable from language.
The last discussion is designated to reflect the metaphor of the structure of phenomena in the
story “Address”. Lakoff and his students have done a study on the metaphorical perception
of the structure of phenomena. Their findings show that different aspects of the structure of
phenomena such as concepts like states, transformations, processes, actions, causes, goals,
and ways, from a cognitive point of view, are defined through metaphors based on place,
motion, and force. Therefore, most abstract concepts- time, states, transformations, causality,
action, goal and way- are conceptualized through metaphor. (The same, 166)
The story “Address” can be analyzed through the metaphor of phenomenon. The whole story
is a metaphor from a point of departure (house) to a point of arrival (pharmacy). It is
necessary to say that the motion metaphor is not summarized in the physical motion (going
from the house to the pharmacy in order to buy drugs). This motion is also seen in states.
The particular obstacle in this story is a vital part of the metaphor of phenomenon. The story
does not follow a tragic process, and at the end the pains turn into happiness and hope.
Keywords: semiology, imagery, metaphor, story address, Ahmad Reza Ahmadi
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نشانهشناسیتخیلواستعارهدرداستان«نشانی»احمدرضااحمدی



فاطمه کاسی و محمدصادق بصیری



چکیده
این مقاله قصد دارد تا با تحلیل نشانهها در داستان «نشانی» احمدرضا احمدی ،به واکاوی عناصر تخیل و استعاره بپرردادد .احمردی اد
شاعران و نویسندگان دهة چهل ایران است .او همزمان با شاعری در دمینة ادبیات کودک فعالیت خود را آغاد کرد .اولین کتاب کرودک
او در سال  8431نوشته شد و تا امرود هم به نوشتن ادامه میدهد .آثار او در دمینة ادبیات کودک اد فضایی متفاوت سرخن مریگویرد.
مطالعة آثار احمدرضا احمدی نشرانیهرایی را در چشرم خواننرده برسسرته مریسرادد و اد همرین رو ،بررسری نشرانهشناسری

آن را

برمیانگیزد .نشانهشناسی ،مطالعة هر چیزی است که بر چیز دیگر اشاره دارد و این نشانههرا مریتواننرد بره شرکل کلمرات ،تصراویر،
اصوات ،اطوار و اشیا ظاهر شوند .با خواندن آثار احمدی و اد سمله این داسرتان ،نشرانداری تخیرل ،خودنمرایی مریکنرد .مطالعرات
انجامشده در آثار احمدی نشان داد که تخیل در آثار او ،تخیل مدرن و فانتاسی

است و همین طور به دلیل همگامی تخیل و اسرتعاره

و ابهام ،خواننده در محور سانشینی با استعاره به معنای مدرن و ابهام و گشودگی متن روبهروست .این مقالره بره تخیرل و اسرتعارهای
میپردادد که رمانتی ها و سمبولیستها بدان اشاره دارند و در پی آن به رمزگشایی این نشانهها بر پایة نظریة لیکاف خواهد پرداخت.
کلیدواژهها :نشانهشناسی ،تخیل ،استعاره ،داستان نشانی ،احمدرضا احمدی.
مقدمه
داستان «نشانی» یکی اد دیباترین داستانهای احمدرضا احمدی است .او فعالیتهای مربوط به ادبیات کودک را در سرال  8431برا
نوشتن کتاب «من حرفهایی دارم که فقط شما بچهها باور میکنید» آغاد کرد و تا امرود به فعالیت خرود ادامره مریدهرد .داسرتان
نشانی به دلیل ویژگیهای بالقوة خود که در بیشتر داستانهای احمدی مشاهده میشود ،راه را برای تحلیلهای نشانهشناسانة تخیل
و استعاره فراهم میآورد و آن را اد میان سایر آثار متمایز میسادد .همراهی تخیل برا اسرتعاره و ابهرام ،مرتن را اد تر معنرایی بره
تأویلها و تفسیرهای چندگانه نزدی

میسادد.

بدین منظور ،نگارنده به بررسی مفاهیم تخیل واستعاره اد دیدگاه کالریج و لیکاف پرداخت .اد نظر کرالریج ،تخیرل هرم نیرروی
گردآوری و تداعیکننده دارد و هم عنصری است که بین پدیدهها و اشیای دور اد هم انسجام به وسود میآورد .بنابراین ،تخیل در
 استادیار گروه دبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ،کرمان ،ایران (مسؤول مکاتبات)
 دانشیار گروه دبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران
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انسجام و یکپارچگی هنر ،نقش اساسی دارد .اد نظر کالریج ،تخیل ساختارآفرین است.
اد نظر لیکاف ،نظام ادراکی ما ،که بر پایة آن فکر میکنیم یا فعالیتهایی که انجام مریدهریم ،ماهیترا اسرتعاری اسرت (افراشری،
 .)91 :8421این دیدگاه مدرن در مورد استعاره را میتوان ادامة دیگاه کالریج و رمانتی ها دانست .این مقاله بره واکراوی تخیرل و
استعاره اد منظر رمانتی ها میپردادد و سپس نگارنده به رمز گشایی این نشانهها بر پایه نظر لیکاف خواهد پرداخت.
پیشینةپژوهش
در مورد هر ی

اد این عنوانها یعنی نشانهشناسی ،استعاره و تخیل میتوان به مقاالتی اشاره کرد:

«نشانهشناسی نام شخصیتهای نمایشی در نمایسنامة مرگ فروشنده» ،سعید اسدی و فربد فرهنگ ،سال ،8411مجلرة هنرهرای
نمایشی و موسیقی
«نشانهشناسی شعر :کاربست نظریة مایکل ریفاتر بر شعر «ای مرد پر گهر» فروغ فرخزاد» ،بهزاد برکت و طیبه افتخراری،8412 ،
مجله سستارهای دبانی
«نگاهی نو به استعاره (تحلیل استعاره درشعر قیصر امینپور)» ،فاطمه راکعی ،8411 ،مجله پژوهشهای ادبی
«مفهوم ناکجا آباد در دو رسالة سهروردی بر اساس نظریة استعارة شناختی» ،دهره هاشمی ،8429 ،سستارهای دبانی
«فراواقعیت در رویا و تخیل (با نظری به مثنوی مولوی)» ،بهجتالسادات حجادی ،8421 ،کاوشنامه دبان و ادبیات فارسی
«فضا و کارکرد تخیل در اثر ژان ژیو نو :شاه سرگرمی ندارد» ،فردانه کریمیران ،8411 ،نقرد دبران و ادبیرات خرارسی امرا هری
مقالهای با این عنوان مستقل یافت نشد.
داستاننشانی
آن رود که مادربزرگ سرفه میکرد ،دمستان بود -ی
شربت سینه در سعبة آن بود .ی

چهارشنبة سرد آخر هفته بود .کنار تختخواب مادربزرگ ی

شیشة خرالی

درخت کاج در خانة ما بود که من و مادربزرگ اد صبح تا غروب آن را نگاه میکردیم.

آن رود چهارشنبة آخر هفته ،درخت کاج انبوه اد برف بود .آن رود چهارشنبه ،سرفه مادربزرگ را امان نمیداد .شیشرة خرالی را
اد سعبه بیرون آوردم .مادربزرگ سرفه کرد .شیشه را در سعبه گذاشتم ،سرفة مادربزرگ تمام شد .مادربزرگ نشانی ی

داروخانره

را به من داد .شیشه خالی شربت سینه و سعبة آن را با نشانی داروخانه برداشتم و اد خانه بیرون آمدم.
هوای آن رود چهارشنبه سرد بود و سرما همراه من بود .در خیابان به پاسبان راهنمایی رسیدم .نشرانی داروخانره را بره پاسربان
دادم ،پاسبان نشانی را خواند .میخواست با من حرف بزند ،ولی اد دهانش صدای سوت شنیده میشد .شیشة خالی شربت سینه را
اد سعبة آن بیرون آوردم ،صدای سرفة مادربزرگ را شنیدم.
شیشه را که در سعبه نهادم ،سرفه مادربزرگ تمام شد .پاسبان هم رفته بود و صدای سرفة مادربزرگ را نشنیده بود.
هوای آن رود چهارشنبه سرد بود و سرما همراه من بود .به کنار ی

کارخانة سادندة پودرهای رختشویی رسیدم ،به کارخانره

رفتم ،سرکارگری به طرف من آمد.
نشانی داروخانه را دادم ،سرکارگر نشانی را خواند .میخواست با من حرف بزند ،ولی اد دهانش کفهای فرراوان بیررون آمرد.
شیشة خالی شربت سینه را اد سعبة آن بیرون آوردم ،صدای سرفة مادربزرگ را شنیدم .شیشه را که در سعبه نهادم ،صردای سررفة
مادربزرگ تمام شد .سرکارگر هم رفته بود و صدای سرفة مادربزرگ را نشنیده بود.
هوای آن رود چهارشنبه سرد بود و سرما همراه من بود .به کنار ی
نامهها بودند.

اداره رسیدم ،به اداره رفرتم ،دنران مشر ول ماشرین کرردن
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یکی اد دنان به طرف من آمد ،نشانی داروخانه را به دن دادم .دن نشانی را خواند .میخواست با من حرف بزند ،ولی اد دهانش
صدای ماشین تایپ شنیده میشد .شیشة خالی شربت سینه را اد سعبة آن بیرون آوردم ،صدای سرفة مادربزرگ را شنیدم .شیشه را
که در سعبه نهادم ،صدای سرفة مادربزرگ تمام شد .دن هم رفته بود و صدای سرفة مادربزرگ را نشنیده بود.
به انتهای راهرو رفتم .نشانی را به مرد تلفنچی دادم .تلفنچی نشانی داروخانه را خواند .میخواست با من حرف بزند ،ولری اد
دهانش صدای دنگ تلفن شنیده میشد .شیشة خالی شربت سینه را اد سعبة آن بیرون آوردم ،صدای سررفة مرادربزرگ را شرنیدم.
شیشه را که در سعبه نهادم ،صدای سرفة مادربزرگ تمام شد .مرد تلفنچی هم رفته بود و صدای سرفة مادربزرگ را نشنیده بود.
هوای آن رود چهارشنبه سرد بود و سرما همراه من بود .به ی

کیوس

تلفن عمومی رفتم .به خانه تلفن ددم .اد تلفنخانرة مرا

صدای هزاران ساد همراه با سرفة مادربزرگ شنیده میشد.
اد پشت شیشههای کیوس

تلفن ،خیابان را دیدم که برف میبارید .در میان دانههای برف نوادندگانی را دیدم که با هرم حررف

میددند.
اد دهانشان گلهای داوودی و گلهای یخ بر کف خیابان میریخت .یکی اد نوادندگان ایستاد و من را نگاه کرد.
شیشة خالی شربت سینه را اد سعبة آن بیرون آوردم ،صدای سرفة مادربزرگ را شنیدم ،صدای سرفة مادربزرگ را مرد نوادنرده
شنید .خندید .نشانی را به مرد نوادنده دادم.
با مرد نوادنده به داروخانه رفتم و ی

سعبة شربت سینه خریدم .شیشة پر اد شربت سینه را اد سعبة آن بیررون آوردم .صردای

سرفة مادربزرگ را نشنیدم ،صدایی شنیدم که نمیشناختم.
اد مرد نوادنده نام صدا را پرسیدم ،گفت:
 صدای تار من است ،من نوادندة تار هستم (احمدی.)8413 ،نشانهشناسی

نشانهشناسی علم مطالعة نشانههاست که اگرچه ابتدا فردینان دوسوسور و سپس پیرس در اوایل سدة بیستم اد چنین علمری سرخن
به میان آوردند ،اما میتوان رد آن را در کهنترین رودگار تفکرر بشرری سسرت .اگر چره بره صرورت علمری تردوین نشرده برود.
«نشانیشناسی علمی است که به مطالعة نظامهای نشانهای نظیر دبانها ،رمزگانها ،نظامهرای عممتری و غیرره مریپرردادد» (گیررو:
 .)2 ،8411نشانهشناسی ادبی یافتن مناسبت میان تصویر (دال) و تصور (مدلول) است .هدفش در نهایت کشف مناسبتی است میان
آنچه نویسنده ارائه کرده است و آنچه خواننده فهمیده یا تأویل کرده است (احمدی 8411،الرف .)6 :سوسرور و پیررس بره عنروان
بنیانگذاران آنچه امروده به نشانهشناسی 8معروف است ،شناخته میشوند .برای سوسور دبانشناس ،نشانهشناسی« 9دانشی برود کره
به مطالعة نقش نشانهها به مثابة بخشی اد دندگی استماعی میپرداخرت» .بررای چرارلز پیررس فیلسروف ،رشرتة مطالعراتی کره او
«نشانهشناسی»  semioticsمینامید« ،نظریة صورتی نشانهها» بود که با منطق ارتباط نزدیکی داشت (چندلر 93 :8411 ،و .)96
نشانه شناسان ساختگرا بیشتر به رابطة عناصر با یکدیگر توسه دارنرد .سردا کرردن نشرانهشناسری اروپرایی اد سراختارگرایی در
بنیادهای آن بسیار مشکل است .ساختارگرایی مبتنی بر دبانشناسی که منشأ آن سوسور ،یلمزلف و یاکوبسرن هسرتند ،الهرام بخرش
ساختارگرایی اروپایی بود .ساختارگرایی ی

روش تحلیلی است که ابزار دبانشناختی را در محدودة گسرتردهترری اد پدیردههرای

استماعی به کار میگیرد .ساختارها در سستوسوی ژرف ساختهایی هستند که در دیر «سنبههای ظراهری» نظرامهرای نشرانهای
قرار دارند (همان.)41 :
semiotics
semiology

1
2
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سوسور با تمرکز بر النگ به سای پارول ،بر ساختارهای نشانه بیشتر متمرکرز شرد ترا برا کرارکرد سراختارها ،روش او مطالعرة
همزمانی بود که البته توسط مارکسیستها مورد انتقاد شدید قرار گرفت .او به خاطر نادیده گرفتن روند تاریخی مورد انتقراد قررار
گرفته است .در مقابل سوسور ،نشانهشناسان معاصر به روند تاریخی و بافت استماعی اولویت میدهند.
سوسور نشان داد که هر دبان اد همنشینی واحدهای دبانشناسانه شکل میگیرد ...اما این یگانه خاصیت واحدهای دبانی نیسرت.
آنها میتوانند باد بنا به قاعدههای مشخص و معلوم ،واژگان یا گزارههای بسیاری پدید آورند .یاکوبسن براساس همین تمایز مرنش
همنشینی و منش سانشینی عناصر دبانی ،اد کارکردهای مجادی دبان یاد کرد .او کشف کرد که یکی اد مهمترین مجادهای بیانی که
در سخن ادبی و شعر نقش دیادی دارد ،یعنی استعاره ،استوار است بر شباهت عناصر .استعاره امکان معرفی دالری را بره سرای دال
دیگر چنان پیش میکشد که همان معنای مورد نظر به دست آید (احمدی8411 ،ب .)492 :در مبحث مربوط بره اسرتعاره بره ایرن
مورد بیشتر خواهیم پرداخت.
نشانداریتخیل

با مطالعة آثار احمدرضا احمدی در حیطة ادبیات کودک در کنار سایر ویژگیها ،تخیل و نشانداری آن به گونهای بسریار روشرن و
شفاف آثار او را اد سایر ادبیات مربوط به کودکان مجزا میسادد و همان طور که رومن یاکوبسرن مبردن نظریره نشرانداری 8گفتره
است :هر سزء اد ی

دبانی براساس تقابل در امر به لحاظ منطقی شکل گرفته است :حضور یر

ویژگری (نشرانداری) در مقابرل

غیابش (بینشانی) (چندلر.)861 :8411 ،
نگارنده بر آن است که این نشانداری را به عنوان یر

ویژگری برسسرته در آثرار احمردی در مقابرل آثراری اد ایرن دسرت اد

نویسندگان دیگر (بینشان) تبیین کند .برای روشنتر شدن بحث باید گفت آنچه در آثار سایر نویسرندگان یافرت مریشرود ،خیرال
است که با تخیل تفاوت دارد« .تخیل به پیوندهای پیچیده و دشوار همچون اندامی دنده باد میگردد نه به روابط مکانیکی و ی
ی

به

چیزها .در خیال چیزی ساده چون تمثیل آفریده میشود و اد استعاره و نماد آن گونره کره در رمانتیسرم و سمبولیسرم مطرر

است ،خبری نیست» (تسلیمی )99 :8421 ،و تصاویر خاصی نمیآفریند و اد واقعیتها چندان فراتر نمیرود .اد نظر کولریج نمراد،
محصول رشد ارگانی

شکل(فرم) است؛ در سهان ماده دندگی و شکل یکساناند« :شکل چنان است که دنردگی اسرت» .سراختار

شکل همان ساختار مجاد مرسل 9است؛ دیرا نماد همیشه سزئی اد همان کلیتی است که بیان میکنرد .در نتیجره ،در عرصرة تخیرل
نمادین هی انفصالی میان قوای خمقة ذهن رخ نمیدهرد ،دیررا ادراک مرادی (یرا حسری) و تخیرل نمرادین برا یکدیگرمتصرل و
پیوستهاند ،همچنان که سزء و کل نیز متصل به یکدیگرند .در مقابل ،شکل تمثیلی کامم مکانیکی به نظر میآید؛ بنا به نظر او شکل
تمثیلی ،4توخالی و فاقد هر گونه سوهر و مایة درونی است .شکل تمثیلی پیکرة غیرمادی است که صرفا مبین شبحی بردون شرکل
و محتواست (دومان.)12: 8421 ،
کالریج ،یکی اد منتقدانی است که به مبحث مربوط به تفاوت خیال و تخیرل پرداختره اسرت .او تخیرل را نیرروی گرردآوری و
تداعیکننده میداند ،و هم عنصری که بین پدیدههاه و اشیای دور اد هم انسجام به وسود مریآورد .بنرابراین ،تخیرل مریتوانرد در
انسجام و یکپارچگی هنر ،نقش اساسی داشته باشد .اد نظر کالریج ،تخیل ،ساختارآفرین است .او میگوید :در بین سالهرای 8123
و  8126هنگامی که به صدای ورددورث (شاعر هم عصرش) در هنگام قرائت شعر گوش فرامیداد ،برای اولین بار عنصرر تخیرل
در ذهنش برسسته شد (برت .)36 :8416 ،وی میگوید :آفرینندة اثر ادبی ،لحن و محتوای یکپارچهای میآفریند که با قدرتهرای
ترکیبگر سادویی همه چیز را با هم در میآمیزد ،که من آن را تخیل مینامم .این ترکیب سادویی ما را اد واقعیت دور کرده ،سهران
دیگری میآفریند (.) Hall, 1946: 89
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بازتابتخیلمدرندرآثاراحمدرضااحمدی
تخیل در آثار احمدرضا احمدی را نمیتوان تخیل اسطورهای و مابعد اسطورهای دانست؛ بلکه تخیل در آثار او را مریتروان تخیرل
فانتاسی

دانست .تخیل فانتاسی

اد آن گونه تخیل است که اد مردهای واقعیت فراتر میرود یا به صورت خاص ابعراد و اشرکال

واقعیت را در سهت نیادها و خواستههای خود دگرگون میکند .تخیل فانتاسی  ،تخیل بریانتهرا ،نامحردود و عمومرای غیرتکرراری
است (محمدی 4 :8411 ،و .)43
شاید یکی اد دالیلی که بیشتر داستانهای احمدی را اد منطق دور میسادد ،بیارتباط با تخیل فانتاسی

آثار او نباشرد .او خرود

میگوید« :حذف منطق عادی اد اشیا و اسسام رکن اساسی در ادبیات کودک است که نشانة پایرة آن را مریتروان در تمرام ادبیرات
عرفانی یافت ،ولی حذف منطق عادی اد اشیا و اسسام میتواند همان راهی را برود که ادبیات عرفانی ما رفته است :راهی به سوی
نور ،سادهای به سو ی حقیقت و اعتمی انسانی آن طور که اد مشخصة فانتزی کودکانه است ،این سب  ،منطق عادی دندگی را بره
هم میریزد .فانتزی کودکانه در برخورد با واقعیت شیوة آشناییددایی 8گسترده را در پیش میگیرد .آشناییددایی اد هر آنچه ذهرن
و سسم به آن عادت کرده است (محمدی.)481 :8411 ،
احمدی در تمام آثار چه در ادبیات کودک و چه در مجموعة اشعار ،اد تجارب خود سخن میگوید؛ تجاربی منحصر به فرد کره
به گونهای اتوبیوگرافی است ،اما به دبانی شاعرانه .خود او اد اینکه آثارش نتواند با کودکان ارتباط برقرار کند ،چندان نگران نیست
و میگوید :به نظرم این هم خود روشی است که تو میتوانی تخیلت را با بچه تقسیم بکنی .میگویم من بچه را احمق نمریدانرم.
راحتالحلقوم هم نمیخواهم به آنان بدهم .کودک هم باید فکر بکند و ی

سیب.)13 :8411 ،

خورده دحمت بکشد (خواب ی

همین طور او میگوید تخیل کودک اد نون تخیل ناب است .بنابراین ،اد طرف خود کودک پذیرفته میشود .او به هی وسره قائرل
به ظریف کردن تخیل در آثارش نیست.
در تمام آثار احمدی ،گره خوردگی دو دنیای واقعی و تخیلی وسود دارد و حتی تخیلی بودن در عنوان داستانها هم خودنمایی

میکند .خواننده با دیدن عناوینی چون «نوشتم باران ،باران بارید» و «باد هم نوشتم صبح ،صبح آمد»« ،خواب ی

سیب ،سیب ی

خواب» پی به دنیای تخیلی داستان خواهد برد.
در داستان «نوشتم باران ،باران بارید» ،داستان با سفر پدر شرون میشود؛ یعنی خواننده ابتدا با دنیای واقعی مواسه میشرود ،امارا
به محض رفتن پدر به مسافرت ،راوی و شخصیت اصلی داستان ،وارد دنیای تخیلی میشود .گرویی تنهرایی عامرل محررک اسرت
برای ورود به دنیای تخیلی :درخواست گنجش

برای کشیدن گنجشکی دیگر برای رهایی اد تنهایی .گویی تمش گنجش

رهایی اد تنهایی به نوعی فرافکنی کودک است که برای تحمل تنهایی به گنجش

بررای

پناه میبرد .بنابراین نقاشی و تخیل عاملی اسرت

برای رهایی اد تنهایی که تحملپذیر نیست (رک :احمدی8413 ،ب).
در داستان «نشانی» شاید نتوان ل زیدن به سمت دنیای تخیلی را آنچنانکه در داستان پیشرین اد آن یراد کرردیم ،مشراهده کررد.
داستان ،حول محور کودکی است که به دنبال نشانی داروخانه سهت خرید شربت سرفة مرادربزرگ در یر

رود سررد دمسرتانی،

راهی خیابان میشود .او در میان راه اد انسانهایی با مشاغل متفاوت نشانی داروخانه را سویا میشود .اما هر کدام اد آنان با نشرانی
اد مشاغل خود به کودک پاسخ میدهند؛ برای مثال ،کودک کنار کارخانة سادندة پودرهرای رخرتشرویی مریرسرد .نشرانی را بره
سرکارگر میدهد اما:
سرکارگر نشانی را خواند ،میخواست با من حرف بزند ،ولی اد دهانش کفهای فراوان بیرون آمد (احمدی8413 ،الف.)2 :
این گونه پاسخ دادن دربارة سایر مشاغل به گونهای تکرار میشود :پاسبان راهنمایی با صدای سروت ،دن تایپیسرت برا صردای
ماشین تایپ ،تلفنچی با صدای دنگ تلفن .اگرچه شاید بتوان عکسالعمل هر کدام را در مقابل کرودک برا دنیرای تخیرل و ر یرا
Defamiliarization
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مقایسه کرد ،آنجایی که انسان در ر یا هر لحظه خود را به هدف مورد نظر نزدی

میبیند ،امرا درسرت در لحظرهای کره بایرد بره

هدفش برسد ،همه چیز نابود میشود و دوباره باید این حرکت به سوی هدف اد سر گرفته شود .اما پاسخی که کرودک در انتهرا اد
مرد نوادنده میگیرد ،و او را به نشانی و در نهایت شربت سینة مادربزرگ میرساند ،پاسخی است که کودک باید فاصلة برزرگ آن
را با تخیل خود پر کند :وقتی مرد نوادنده ،شیشة سرفة مادربزرگ را دید ،صدای سرفة او را شنید و:
با مرد نوادنده به داروخانه رفتم و ی

سعبة شربت سینه خریدم .شیشة پر اد شربت سینه را اد سعبة آن بیررون آوردم .صردای

سرفة مادربزرگ را نشنیدم ،صدایی شنیدم که نمیشناختم .اد مرد نوادنده نام صدا را پرسیدم ،گفت - :صدای تار مرن اسرت ،مرن
نوادندة تار هستم (همان.)99-98 :
اوج دیبایی داستان در این بخش متمرکز شده است که تخیل ناب آن ابهام دیباشناختی دارد و شراید ترمش بیشرتری اد سروی
کودک را طلب می کند ،برای درک این مطلب که چگونه مرد نوادنده توانسرت صردای سررفه را بشرنود و چطرور صردای شیشرة
مادربزرگ بعد اد بادگشت اد داروخانه دیگر شباهتی به گذشته ندارد و تبدیل به صدای تار میشود ،اگرچه میتروان حردسهرای
متفاوتی دد ،اما آیا باید این قسمت را که اد نظر نگارنده سبب شده است یکی اد دیباترین داستانهای احمدی باشد ،به تخیل ناب
کودک سپرد؟ آیا میتوان مطمئن بود که کودک قادر به ارتباط دادن این بخش اد داستان با بخشهای دیگر است؟ همان حرفی کره
احمدی به آن پای میفشارد و تمایل دارد تخیل خود را با کودک تقسیم شد؟
در داستانهایی چون «پسرک دریا را نگاه کرد و گفت »:یا داستان «بهار بود» اگرچه خواننده دائمای در دو دنیای واقعی و تخیلری

در آمدوشد است ،پذیرفتن این دنیا چندان برای او دشوار نیست .حتی اگرچه منطقی نداشته باشد؛ بررای مثرال ،در داسرتان «بهرار
بود» ،راوی اد حضور خود در باغ وقتی که دیر پنجره نشسته است و به تماشای گلها میپردادد سخن میگوید که:
ناگهان دستی اد تاریکی پنجره بیرون آمد به من ی

بوتة گل سرخ داد .به انتهای باغ رفتم .دمین را کندم .بوتة گل سررخ را در

دمین کاشتم (احمدی.)8 :8413 ،
اما این هنود ابتدای این دنیای تخیلی است و راوی در بخشهای دیگر منتظر این دست پنهان است و خواننده با عمقره منتظرر
حضور اوست .در حضور بعدنی او تنگ بلورین ،فانوس ،قیچی ،گلدان ،یر

سعبرة مرداد رنگری ،کاغرذ سرفید و آیینره بره راوی

میدهد .او حتی دیر نقاشی راوی مینویسد:
تو دیگر اد این بوته هزاران گل سرخ داری (همان.)81 :
دست خطی که شباهت به خط هی ی

اد مردمان روی دمین نداشت و در نهایت همة دستنوشتهها و چیزهایی کره دریافرت

کرده بود (تنگ آب ،گلدان و آیینه) محو میشود .اما در انتها خواننده متوسه میشود که همة اینها اتفاقهرایی اسرت کره در دنیرای
متخیل کودک در ی

رود بهاری میگذرد و اد شری

بودن در دنیای تخیل راوی لذت میبرد.

رد پای دستهای مهربان و بخشنده را میتوان در بیشتر داستانهای احمدی یافت .داستان «پسرک دریا را نگاه کررد و گفرت»:
داستان پسرکی است که اد دریا روییده اسرت .تولرد عجیرب فرشرتهای کره دسرتهرای مهربران و بخشرندة او داسرتان «تیسرتوی
سبزانگشتی» را به خاطر میآورد و آن در دمرة فانتزیهای آرمانگرایانه قرار میگیرد .پسرک روییده اد دریرا ،خرود باعرث رویرش
گلهایی چون نرگس و موسوداتی چون آهو ،خرگوش ،پروانه اد دل دریا شد .او حتی به ماهیگیرانی که راه را ،در شب گرم کررده
بودند ،با تاباندن ماه کم

کرد و سپس خود دوباره به همان دریا برگشرت و اد سرایی کره او بره عمرق دریرا رفتره برود ،درختری

نارنجیرنگ رویید که پر اد شکوفههای نارنج بود (ن  :احمدی.)8412 ،
درهمرفتگی دو دنیای واقعی و تخیلی در این داستان قابلمشاهده است .ممحظه میکنید که دنیای تخیلی این دو داستان که هرر دو
وابسته به موسودات تخیلی هستند ،تا چه انداده متفاوت اد فضای تخیلی داستان «نشرانی» اسرت .فشرردگی و ایجراد حتری در عنروان
داستان «نشانی» هم دیده میشود .اگر در دو داستان پیشین خواننده با دو دنیای متفاوت (واقعری و تخیلری) مواسره مریشرود ،در ایرن

نشانهشناسی تخیل و استعاره در داستان «نشانی» احمدرضا احمدی 32 /

داستان باید فاصلهای که در بخش انتهایی داستان دیده میشود ،با تخیل خود پر کند و اد این سهت متن این داستان با متن داستانهای
دیگر متفاوت میشود .هر کدام اد این نشانهها سبب تأویل متفاوت میشوند و همین مورد متن را اد ت معنایی دور میسادد.
این یگانگی رنگ تخیل نه تنها در ادبیات کودک ،بلکه در تمام اشعار او نیز یافت میشود .تفسیر و معنرایی کره او اد دنیرا دارد
کاممی شخصی و منحصر به فرد است .او خود را وابسته به هی مکتب و بیانیهای نمیکند و خود آغادگر راهی است که پایانش نیز
هموست .احمدی با تخیل خود اد تنهایی ،حسرت و حرمان میگریزد و شادی و امید را سایگزین آن میسادد و با استفاده اد ایرن
روش ،اد تلخی آن لحظات میکاهد .تاریکی دمستان تنهایی در این داستان به بهار عشق و همراهی گره میخورد .ایرن اسرت کره
همواره دمستان برای او همراه با تنهایی است که با تخیل به بهار پیوند میپیوندد و او را با تولد و دایایی پیوند میدهرد .در بیشرتر
موارد نویسنده با نقاشی ،همراهی با پرندگان (کبوتر و گنجش ) یا ماهی و گلها یا نوشتن یا دستساختهای چون قرایق بره درون
فضای تخیلی میرود و اد آن چون وسیلهای برای رهایی اد تنهایی و ترس بهره میسوید.
نشانهشناسیاستعاره

استعاره را میتوان یکی اد وسوه دبان تخیلی دانست .پیش اد ادامة بحث بهتر است تعریفی اد اسرتعاره ارائره کنریم .براسراس نظرر
دبانشناسان ،استعاره مشتمل است بر فرایند انتقال در ادراکات مفهومی اد طریق تشابه ،به این ترتیب که الفاظ موسرود در دبران در
معنی سدید به کار گرفته میشوند (افراشی .)91 :8421 ،این نون برداشت اد استعاره طبیعتای در مقابل برداشتهرای کمسری
میگیرد که استعاره را اد دبان سداپذیر میداند و تقریبای می توان دیدگاه مدرن در مورد استعاره را ادامة دیدگاه رمانتی

قررار

دانست کره

استعاره را اد دبان سداناپذیر میداند .یکی اد دبان شناسانی که اد محوریت استعاره در دبان سرخن گفتره اسرت ،رومرن یاکوبسرن
است .استعاره اد نظر او وسود ی

شباهت یا همگونی «انتقالپذیر» میان ی

موسود (مثمی حرکت اتومبیل من) و موسرودی دیگرر

را که میتواند سانشین آن شود (حرکت اسب) ،پیشنهاد میکند (هاوکس .)883 :8411 ،اد نظر یاکوبسن نوعی مطابقرت و مقایسره
بین دبان و تخیل صورت میگیرد .وی ساختار دبان را به استعاره و مجاد تقسیم مری کنرد؛ کرل سراختار دبران برا اسرتعاره سراخته
میشود .ما در نشانهشناسی دبان به چیزی سز بادی استعاری برنمیخوریم .بسیاری اد نظریهپردادان سهان معاصر چون یاکوبسرن،
ژاک الکان ،لیکاف و دیگران دبان را دارای سرشتی نمادین و استعاری میدانند (تسلیمی.)828 :8421 ،
نگرش معاصر به استعاره سایگاه آن را مربوط به اندیشه میداند و نه دبان .لیکاف این نظریه را در قالرب یر

مثرال روشرنترر

میسادد:
«رابطة ما به ی

کوچة بنبست رسیده است».

در این سا عشق در قالب ی

سفر مفهومسادی است ،با این اشارة ضمنی که رابطه اد حرکت ایستاده است و عاشرقان نمریتواننرد

راهی را که پیمودنش را آغاد کرده بودند ادامه دهند یا بادگردند یا رابطه را به کلی رها کنند .استعاره را میتروان ،نگاشرت (بره مفهروم
ریاضی کلمه) اد ی

قلمرو مبدأ (در این مورد سفر) به ی

قلمرو مقصد (در اینجا عشق) دانست .این نگاشرت بره شردت سراختمند

است .استعارهها نگاشتاند ،یعنی مجموعهای اد تناظرهای مفهومیاند .نگاشت عشق به مثابة سفر مجموعهای اد هستیشرناختی اسرت
که مشخصههای تناظرهای معرفتشناختی را با نگاشت دانش مربوط به عشق تعیین میکند (رک :لیکاف)8332-833 :8421 ،

بازتاباستعارةساختاررویداددرداستاننشانی
لیکاف و دانشجویانش پژوهشی در مورد موضون درک استعاری ساختار رویداد انجرام دادهانرد .یافترههرای آنران نشران مریدهرد
سنبه های مختلف ساختار رویداد ،اد سمله مفهومهایی همچون حالتها ،دگرگونیها ،روندها ،کنشها ،علتها ،هدفها ،شیوههرا،
اد نظر شناختی اد طریق استعاره و بر حسب مکان ،حرکت و نیرو ،تعریف میشوند .بنابراین ،بیشتر مفاهیم انتزاعی -دمان ،حالرت،
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دگرگونی ،علیت ،کنش ،هدف و شیوه -اد طریق استعاره مفهومسادی میشوند (همان.)866 :
داستان نشانی را میتوان بر اساس استعارة رویداد بررسی کرد .کل داستان استعارهای است اد قلمرو مبدأ (خانه) به سوی قلمرو
مقصد (داروخانه) .البته بایدگفت استعارة حرکتی فقط در حرکت فیزیکی (رفتن اد خانه به داروخانه سهرت خریرد دارو) خمصره
نمیشود .بلکه حرکت در حالت هم دیده می شود؛ به عبارت دیگر ،استعارة ت ییر حال مادر بزرگ که در هرر لحظره وقتری شیشره
شربت سینه توسط کودک اد سعبه بیرون میآید و به صورت صدای سرفه نمایان میشود ،در انتها به صورت صدای تار= بهبرودی
یا امید به بهبودی دیده میشوند (دگرگونیها حرکتاند).
شیشة خالی شربت سینه را اد سعبة آن بیرون آوردم ،صدای سرفة مادربزرگ را شرنیدم .شیشره را کره در سعبره نهرادم صردای
سرفة مادربزرگ تمام شد (احمدی.)84 :8413 ،
و سپس در انتها پس اد اینکه با مرد نوادنده به داروخانه میرود و شربت سینه میخرد:
شیشة پر اد شربت سینه را اد سعبة آن بیرون آوردم .صدای سرفة مادربزرگ را نشنیدم ،صدایی شنیدم که نمیشرناختم .اد مررد
نوادنده نام صدا را پرسیدم ،گفت :صدای تار من است ،من نوادندة تار هستم (همان 98 :و .)99
سملة اول که در سراسر داستان تکرار می شود ،اد نرون تکرارهرای معنرادار اسرت؛ کرودک همزمران کره برا عکرسالعمرلهرای
غیرهمدالنة کسانی که اد آنها کم

میخواهد مواسه میشود ،شیشة خالی را اد سعبة آن بیرون میآورد و صدای سرفة مرادربزرگ

(درد) را میشنود و این صدا ،اینهمانی شربت سینه با سرفة مادربزرگ است .نمونة دیگر اینهمرانی را مریتروان در سرای دیگرر
داستان مشاهده کرد وقتی کودک به نوادندهها میرسد و در توصیف آنها میگوید:
اد دهانشان گلهای داوودی گلهای یخ بر کف خیابان میریخت (همان.)82 :
کسانی که او قبل اد دیدار نوادندهها ممقات کرده بود (پاسبان راهنمایی ،سرکارگر خانة پودر رختشویی ،تلفرنچری ،تایپیسرت)
در مقابل درخواست کودک برای یافتن نشانی ،اصوات هماهنگ با مشاغلشان اد دهانشان خارج میشود (سوت ،صدای دنگ تلفن
و صدای تایپ) و یا کف رختشویی اد دهان سرکارگر کارخانة پودر رختشویی .اما این نوادندهها پیش اد کمم و درخواست ایرن
گونه توصیف میشوند؛ این توصیف آنها را اد صاحبان مشاغل قبلی کره اسرتعارههرایی اد انسرانهرایی بریتفراوت و فرورفتره در
موقعیت ش لی هستند ،متفاوت میسادد .گلهای داودی و یخ میتواند استعارههرایی باشرد اد لطافرت ،ترادگی و روینردگی تفکرر
نوادندهها که اتفاقای همین نون تفکر سبب شناسایی صدای درد و کم

به کودک شد (استعارة انعکاسی).

مادربزرگ اد سرفههای پیدرپی در رنج است .در اینجا حالت خصوصیتی است که به صورت مکان مفهومسرادی شرده اسرت.
شنیدن صدای سرفة مادربزرگ اد شیشة شربت سینه استعارهای است اد در رنج بودن مادربزرگ (حالتها مکانانرد) .ایرن همرانی
صدای سرفه در شیشه با مفهوم مکانی رنج در این استعاره دیده میشود.
کودک برای رسیدن به هدف (داروخانه) باید دشواریهایی را اد سر بگذراند .همانند سفر اسطورهای که مسافر آن بایرد بعرد اد
آدمونهای دشوار به هدف نهایی خود برسد .هر مرحله اد مراحل سفر آدمونی است بررای سرنجش تحمرل و توانرایی مسرافر .در
اینجا اما کودک با موانعی اد آن گونه که در داستانهای پریان به شکل دیرو نمایران مریشروند ،برخرورد نمریکنرد .موانر کرودک
بیحرکتی و سکون افرادی فرورفته در خود است .همین است که سبب میشود کم
لوادم ش لی هر ی

کردن به کودک سرای خرود را بره یکری اد

اد آنها بدهد (صدای سوت پاسبان ،کف اد دهان سرکارگر کارخانه پودر رختشویی ،صردای تایرپ ،و دنرگ

تلفن اد تلفنچی).
در خیابان به پاسبان راهنمایی رسیدم .نشانی داروخانه را به پاسبان دادم ،پاسبان نشانی را خواند .میخواست با من حرف بزنرد،
ولی اد دهانش صدای سوت شنیده میشد (همان.)3 :
به کارخانه رفتم .سرکارگری به طرف من آمد .نشانی داروخانه را دادم .سرکارگر نشانی را خواند .مریخواسرت برا مرن حررف
بزند ،ولی اد دهانش کفهای فراوان بیرون آمد (همان.)1 :
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به کنار ی

اداره رسیدم .به اداره رفتم .دنان مش ول ماشین کردن نامه ها بودند یکی اد دنان به طرف من آمد ،نشرانی داروخانره

را به دن دادم .دن نشانی را خواند .میخواست با من حرف بزند ،ولی اد دهانش صدای ماشین تایپ شنیده میشد (همان.)81 :
به انتهای راهرو رفتم .نشانی را به مرد تلفنچی دادم .تلفنچی نشانی داروخانه را خواند .میخواست با من حرف بزند ،ولری اد
دهانش صدای دنگ تلفن شنیده میشود (همان.)83 :
کنشهای تکراری که در موارد باال در قالب عکسالعمل افراد ،وضعیت هوا (سرما) و حتی تکرار رود چهارشنبه کره همرراه برا
سرماست و همچنین بیرون آوردن شیشة سرفة مادربزرگ اد سعبة آن بعد اد نرسیدن به هدف (داروخانه و خریردن داروی سررفه)
بهوسودآورندة تکرار ساختاری است .تکرارهایی که معنایی سز سکوت ،سکون ،تنهایی کودک و مردابری شردن تفکرر نماینردگان
مشاغل ندارد .وقتی کودک اد هوای سرد چهارشنبه در تمام قسمتهای داستان یاد میکند (بهسز مرورد پایرانی و ممقرات برا مررد
نوادنده) ،این یادکرد تأثیر آب و هوای فصلها در ذهنی است که هر چیزی اد واقعیت و بهویژه رنگها را سذب میکند تا به آنهرا
معنای درونی (سرما که همان تنهایی است) بدهد.
پایان داستان که با رسیدن به هدف گره میخورد ،تأویلهای متفاوتی را به ذهن متبادر میکند .پایانی که البته متن را مبهم و بره
گفتة بارت متن باد معرفی میکند .کودک پس اد مکالمة نافرسام با کسانی کره یادشران در سرطور پیشرین رفرت ،برا مررد نوادنرده
برخورد میکند .با کمال تعجب او صدای سرفة مادربزرگ را میشنود:
شیشة خالی شربت سینه را اد سعبة آن بیرون آوردم ،صدای سرفة مادربزرگ را شنیدم ،صدای سرفة مادربزرگ را مرد نوادنرده
شنید ،خندید .نشانی را به مرد نوادنده دادم .با مرد نوادنده به داروخانه رفتم و ی

سعبة شربت سینه خریدم (همان.)91-98 :

آیا شنیده شدن صدای سرفه توسط مرد نوادندة تار به این دلیل است که چون خود دردها را مینوادد ،با تمام دردها آشناسرت؟
آیا روحیة هنرمندانهاش ،او را قادر به شناختن و شنیدن دردها میسادد؟ اگر بتوانیم این گونه اد ابهامهای متن را رمزگشایی کنیم و
این رمزگشایی را بپذیریم ،بنابراین ،باید بگوییم در اینجا هنر (تار) استعارهای است برای درمان دردها .هنرر و هنرمنرد همرواره برا
آفرینشهای خود پاسخی میدهند به دردهای درونی خود یا انسانهای اطراف خود .بنابراین ،قبل اد پاسرخ دادن بره درد بایرد درد
آن را شناخت .هنرمندان را میتوان آشناترین افراد با دردها شناخت.
در نهایت ،اد میان تمام صداهایی که در متن اد افراد میشنویم (صدای سوت پاسبان راهنمایی ،سرفة مادر بزرگ ،تایپ ،تلفرن)
به ی صدایی سرفة مادربزرگ با صدای تار میرسیم (استعارة درمان درد).
شیشة پر اد شربت سینه را اد سعبة آن بیرون آوردم .صدای سرفة مادربزرگ را نشنیدم ،صدایی شنیدم که نمیشرناختم .اد مررد
نوادنده نام صدا را پرسیدم ،گفت :صدای تار من است ،من نوادندة تار هستم (همان.)98-99 :
نتیجه
داستان «نشانی» ،داستانی است که مانند بسیاری اد داستانهای احمدی میتوان تخیل مدرن را در آن سستوسو کررد؛ تخیلری کره
تجربیات منحصربهفرد نویسنده در آن بادتاب یافته است .داستان دارای سیر تراژی

نیست و در انتها دردها تبدیل به شادی و امید

میشوند .هر سا تخیل باشد ،استعاره هم هست .استعارة ساختار رویداد که در آن اد قلمرروی مبردأ و قلمرروی مقصرد بره همرراه
الزامات آن سخن به میان میآید ،در این داستان دیده میشود .مبدأ (خانه) ،مقصد (داروخانه) برای خرید شربت سرفة مرادربزرگ
است .موان منحصر به فرد این داستان سزء الینف

استعارة رویداد است.
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