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مجازي زبان در داستان شهري چون بهشت از سيمين دانشورمنطق 

*دكتر مريم خليلي جهانتيغ

چكيده 
ريزد و زبان ادبيات؛ زباني اسـتعاري و مجـازي       عادات زباني ما را به نحوي در هم مي         ،ادبيات

يكـي از ايـن     . گراي اروپايي در مورد نقش ادبي زبان نظريات خاصي دارنـد          منتقدان ساختار . است
پردازان رومن ياكوبسن، منتقد روسي االصل است كه در باب محوريـت اسـتعاره در زبـان،                 نظريه

او دو صورت بيـاني اسـتعاره و مجـاز مرسـل را ابـزار               . مباحث جالب توجهي را مطرح كرده است      
داند كه بر روي دو محور افقي و عمـودي زبـان حركـت              تعريف فرآيندهاي گزينش و تركيب مي     

 ولي در نتيجه تأثير الگوهاي فرهنگي       ،رفتار زباني طبيعي هر دو فرآيند هميشه فعالند       در  . كنندمي
و خصوصيات فردي و شخصيتي و سبك گفتار، گوينده يكي از اين دو فرآيند را بر ديگري ترجيح        

كننـد و گـاه زبـان        گاه زبان استعاري پيـدا مـي       ،هاي هنري و ادبي   دهد و به اين ترتيب پديده     مي
زنـد و هريـك از انـواع    بندي ميا همين رويكرد است كه ياكوبسن دست به يك تقسيم    ب. مجازي

 مثالً به نظر او زبان حماسه گرايش به مجـاز دارد، نمايـشنامه            ؛داندادبي را داراي زباني خاص مي     
به نظـر او  . كندداراي زبان مجازي استعاري است و نثر و ادبيات داستاني گرايش به مجاز پيدا مي         

ي رئاليستي سمت و سـوي  نها اما داستا،هاي داستاني رمانتيك و سمبوليك استعاري هستند  هنوشت
 با استفاده از روابط مجاورت از طريق مجاز، از طرح داستان بـه              نويسندة رئاليست «: مجازي دارند 

اي بـه   چنـين نويـسنده   . زنـد ا به موقعيت مكاني و زماني گريـز مـي         تهفضاي داستان و از شخصي    
.)53: 1369... فالر، ياكوبسن و(مند است كه از نوع مجاز جزء به كل باشد ي عالقهجزئيات

عضو هيأت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان* 
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 ايران انجمن ترويج زبان و ادب فارسيسراسرينخستين گردهمايي □52

كوشد با گسترش بحث در باب منطق مجازي و استعاري زبان داستان، داسـتان              اين مقاله مي  
 تـا بـه رهيافـت       كنـد از سيمين دانشور را از اين ديدگاه بررسي         » شهري چون بهشت  «رئاليستي  

اي امروز فارسي برسد و ميزان تطابق يا عدم تطابق اين نظريه را با              نهبان داستا اي در زمينة ز   تازه
.اي رئال فارسي مشخص سازدنهداستا

مقدمه 
 بـه صـورت     ،كندكوبسن در باب زبان مجازي در ادبيات داستاني منثور بيان مي          آنچه رومن يا  

به نظر ياكوبـسن    . بق نيست  منط ،شوددقيق بر آنچه در علوم بالغي ما به عنوان مجاز مطرح مي           
 ايـن دو فرآينـد در رفتـار طبيعـي     ،شوددر تمام سطوح زبان دو كاركرد تركيب و گزينش ديده مي  

اي يهـ هاي هنـري و ادبـي تحـت تـأثير سـبك، ويژگ             اما در پديده   ،كنندزباني به تعادل عمل مي    
 بـر ديگـري تـرجيح    گيرند و عموماً يكي از اين دو فرآينـد شخصيتي و الگوهاي فرهنگي قرار مي  

شود و هر يك از عناصـر جملـه از نـوع            تركيب در موارد جمله سازي وارد عمل مي       . شودداده مي 
گيرنـد و نـوعي تـوالي       ا، ضماير، صفات، قيدها و حروف در جايگاه نحوي مناسب قـرار مـي             مهاس
بنـدي  ند و سازمانآيدر هر اثر ارزشمند داستاني، حوادث پي درپي مي     . آورنددار را به وجود مي    امعن

همين ترتيـب و تسلـسل ميـان اعمـال          . دهند تا بتواند نيت نويسنده را القا كند       خاصي را ارائه مي   
شـود و   در منطق مجازي زبان، بعضي از عناصـر يـك تـوالي حـذف مـي               . داستاني توالي نام دارد   

نون مجـاورت    براسـاس قـا    ،در نثر داستاني  . گيردقسمت ديگري از توالي به جاي كل آن قرار مي         
 زيرا نويـسنده بـا      ،گيرنددهد و بندهاي داستاني با نوعي اطناب شكل مي        اي الزم روي مي   يهتداع

توصـيف  . كنـد توصيف جزئيات سر و كار دارد و توصيف هنري، القاي تصوير و تجسم معنـا مـي                
او را گـشايد و تجربـة    كليدي است كه قفل ذهن و زبان نويسنده را مـي           ةجزئيات در واقع به مثاب    
.سازدبراي خواننده عيني مي

محـور عمـودي    محور همنشيني . كندزبان بر روي دو محور همنشيني و جانشيني حركت مي         
 جملـه   يكند و از طريق تركيب اجزا     زبان است و منطق مجازي داستان در همين محور عمل مي          

ادث و ملموس ساختن    شود به توصيف حو   اي كه مجازاً باز نموده مي     آوري جزئيات از زمينه   و جمع 
را دانـسته   عگـ ياكوبسن مجاز را بيشتر مربوط به ادبيات داستاني واق        . پردازداي نويسنده مي  تهدرياف
 كـه در مـورد      نـد  اما منتقداني همچون ديويد الج انگليسي اين مقوله را باور ندارند و معتقد             ،است

 بنا به گفتة ياكوبسن نثـر  توان از يك تقسيم بندي مطلق سخن گفت و اگر چه    زبان داستان، نمي  
 منتقـد و رمـان نـويس        ،يابد و ماهيتي مجازي دارد، به نظر ديويد الج        با روابط مجاورت ادامه مي    

اي استعاري و مجـازي     بهـ كه از طرفداران و مفسران نظريه ياكوبسن دربارة قط         معاصر انگليسي 
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، بـه صـورت همزمـان از    ـ رمان نويسان نوگراي معاصـر عـالوه بـر مجـاز       در زبان پريشي است   
.)10: 1369فالر، ياكوبسن و الج، (كنند هاي استعاري نيز استفاده ميشيوه

منطق مجازي زبان در شهري چون بهشت 
 براي اولـين بـار     1340 عنوان كتابي است از سيمين دانشور كه در سال           شهري چون بهشت  

شـهري چـون    « اولين داستان آن     اين كتاب مجموعة يازده داستان كوتاه است كه       . به چاپ رسيد  
. عنوان داستان از نظر رتوريك اروپايي استعاري اسـت و سـاخت تـشبيهي دارد              . نام دارد » بهشت

مكانيزم حركت دهندة حافظه نويسنده در اولين گام او را به وادي استعاره كشانده است و شـهري        
) پنـاه زنـان محـروم و بـي      (هـا   اي چون بهشت كه براي دده سـياه       خيالي را تصوير كرده با چهره     

.اي آرماني و بدون وازدگي بدون ترس و دلهره، بدون تحقير و بدون رنج زيستن بوده استجامعه
هم بدور از ساختي استعاري نيست و نور اميـد و بـوي             » نورالصبا« يعني   ؛نام شهر و ملكة آن    

بـدون اسـتعاره هـيچ    اگرچه به قول مارسل پروسـت  . آوردرا به خاطر مي   » صبا«طراوت و تازگي    
آيد و هيچ داسـتان و  اي حقيقي نيست، بدون مجاز هم پيوندي ميان خاطرات به وجود نمي         خاطره

. يابدرماني حيات نمي
توصـيف زنـدگي مهـر انگيـز، قهرمـان اصـلي داسـتان و               » شهري چون بهشت  «در داستان   

 يعنـي بـا هـم    ؛استهاي بسيار تاريك هستي او، براساس منطق مجازي زبان شكل گرفته         گوشه
دهد و آنچه  آيي اجزاي حسي و عيني براساس فرآيندي تركيبي در محور همنشيني زبان روي مي             

كه ياكوبسن در مورد محوريت مجاز مرسل به عنوان فرآيند تركيب بر روي محور افقي زبان بيان 
.كند، همين استمي

ـ            فهدر اين داستان وص    والي در كنـار هـم قـرار    اي جزيي از راه تـداعي معـاني بـه صـورت مت
اسـت كـه بـه      يهاي از تداع  فضاي داستان كامالً رئاليستي است و كـل داسـتان شـبكه           . گيرندمي

:نمايدصورت توصيفات روايي رخ مي
در اتاق پنج دري    . خوابيدها مي آمد و در اتاق بچه     مي ،هرشب مهرانگيز كه دختر سياهي بود     «

د و علي و دو خواهرش بعد از اين كه اتاق را از گـرد و               انداختنها را جفت هم مي    بزرگي رختخواب 
ترين آنها مال مهرانگيز آخرين و كهنه  . خوابيدندها مي  در رختخواب  ،انباشتنداي خود مي  يهغبار باز 
مهرانگيز در آشپزخانة مقابل اتاق پنج . كشيد تا مهرانگيز بيايدچراغ را خواهر بزرگتر پايين مي. بود

شنيد و بعد كـه     ا و چلپ و چلپ آب را مي       فهلي صداي به هم خوردن ظر     ع. شستدري ظرف مي  
كـرد و    علي از شادي آمدنش در رختخواب قـوز مـي          ،كردمهرانگيز چراغ آشپزخانه را خاموش مي     

كرد و در رختخواب دراز     مهرانگيز با يك فوت چراغ را خاموش مي       . فشردصورتش را به بالش مي    
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بعـد  . شدماند، هرگز متوجه آمدنش نمي    لي به انتظار او بيدار نمي     آنقدر آهسته كه اگر ع    . كشيدمي
هـا تكـرار    و هر شب همـان قـصه      . كرد كه قصه بگويد   زد و التماس مي   علي مهرانگيز را صدا مي    

.)11 :1381دانشور،(» هاي ديگرمادرش و ددههاي مهرانگيز وقصه. شدمي
اي از تاريكي يـك     اي آن، گوشه  يه و تداع  با همين بند  .  اولين بند داستان است    ،آنچه ذكر شد  

خوابيـد و   ها مـي  توصيف مهرانگيز كه دختر سياهي بود و در اتاق بچه         . شودزندگي نشان داده مي   
ها، و انتظـار كودكانـة آنهـا بـراي          خيالي بچه توصيف بازي و بي   . ترين رختخواب مال او بود    كهنه

ا تكرار شده بود، نـوعي زبـان تفـصيلي را بـه             هايي كه بارها و باره    آمدن مهرانگيز و شنيدن قصه    
.ست و نمودي مجازي دارد اوجود آورده كه داراي اطناب هنري

 از عناصـر    بعـضي . كننـد را، تركيب و حذف با يكديگر عمل مـي        عگهاي داستاني واق  در نوشته 
ـ شوند و عناصر تازه، عناصر حذف شـده را بـه يـاد مـي    توالي به نفع عناصر ديگر حذف مي    . دآورن

ها و خوابيدن در آن اتاق، توصـيف  ارتباط ميان نهاد و گزاره مثل مهرانگيز و آمدن او به اتاق بچه           
هـا پهـن   ها را در آن براي همة بچهاتاق كه داراي پنج در است و آنقدر بزرگ است كه رختخواب           

بـه عنـوان   هـا  كردند، قرار دادن اسامي علي و دو خواهرش به عنوان نهاد دوم و خوابيدن بچهمي
... و » انباشـتند اي خـود مـي  يهـ بعد از اين كه اتاق را از گرد و غبـار باز       «گزاره پس از آوردن قيد      

ا فه گاهي بعـضي از حـذ      ،در كنار اين ترتيب و تسلسل نحوي      . داري را پديد آورده است    اتوالي معن 
 قيـدها و گـاه     ا،مها، اسـ  تهاي از صـف   كند كه پاره  ابهام هنري متن ايجاب مي    . صورت گرفته است  

معرفـي  » كه دختر سياهي بـود «مهرانگيز فقط با جملة ربطي ـ توصيفي  . ا حذف شوندلهحتي فع
شود و در جمالت بعدي، قبل از آشنايي كامل خواننده با شخصيت اصلي داستان، اتاق، علي و                 مي

... وها، ظرف شستن مهرانگيز، صداي آب، اشتياق علي براي شنيدن قصه      خواهرهايش، رختخواب 
.كندشود و اصل همجواري و در نتيجه تداعي معاني بر نوشته غلبه ميمطرح مي

زبان مجازي در نظام كاربرد حقيقي . اندترين شكل زبان مجازي دانستهبرخي استعاره را اصلي   
ر يـا  عتيابي به معنايي جديـدتر، وسـي  هدف اين دخل و تصرف، دست     . كندزبان دخل و تصرف مي    

اي كه داراي شـباهت  شود كه امر انتقال معنا ميان دو كلمه تعاره زماني محقق مي   اس. ر است قتدقي
اي زبـان و   عدول از سطح حقيقي يا لغتنامـه ،دهدآنچه در استعاره روي مي    .  صورت پذيرد  ،هستند

؛اي تشبيهي ميان دو چيز با استفاده از قانون تركيـب و گـزينش در محـور جانـشيني      يافتن رابطه 
در استعاره عنصري در جاي عنصر مشابه از تـوالي متفـاوت قـرار            . مودي زبان است  يعني محور ع  

.دهدروي ميگيرد و گسترش زبان از طريق همين انتقال معنامي
 براساس تداعي و با هم آيي بندهاي داستان         ،اي جزيي گسترش يافته   فهدر زبان داستان، وص   

دهد كـه اسـاس آن جـايگزين كـردن          جام مي اي تشبيهي كلي را ان    فه اما استعاره وص   ،سازدرا مي 
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55□...   منطق مجازي زبان در داستان شهري

 استعاره به ايجاز گرايش دارد و مجـاز بـه اطنـاب و    ،به همين دليل. عناصر به جاي يكديگر است   
 مثالً توصيف مادر مهرانگيز را در داستان        ؛شايد نتوان داستاني يافت كه از اين قاعده مستثنا باشد         

:بينيمشهري چون بهشت به اين صورت مي
اما پـدرش؟ مـادر علـي هميـشه از          . ي دلنواز بود  جدانست كه مادر مهرانگيز با    ن جورها مي  علي همي «

نشـستند، از سـفر   انداختند و بيست نفر دورش مـي  اي كه مي  از سفره . كردكنيزهاي پدر خودش تعريف مي    
مادر علـي   . دشنيده بو . البته نديده بود  . كردهاي پدرش با كل كاپيتان جهاز ياد مي       مكة مادرش و از شوخي    

» ... حتي به سفر مكـه هـم بـرده بودنـدش     ،جي دلنواز از همه كنيزها بيشتر بوده استگفت كه قرب بامي
) 13: 1381دانشور، (

جي دلنواز از كنيزهاي پدربزرگ و مقامش از        با. شوددر اينجا نوعي مجاز جزء به كل ديده مي        
ـ جـي دلنـواز جز    خني از اينكه بـا     اما در متن بصراحت س     ،همة كنيزها باالتر بوده است     ي از كـل    ئ

 اما تركيب نحوي كالم نمود مجـازي آن         ، نيست و نام او در جملة چهارم حذف شده         ،كنيزها بوده 
.دهدرا نشان مي

زبان مجازي در داستان شهري چون بهشت نيز توصيفي اسـت و تـصرفاتي كـه در آن روي                   
؟ تـصويري از واقعيـت ذهنـي    »مـا پـدرش  ا« مثل حذف اسم يا حذف فعل بعد از عبارت     ،دهدمي

:اما داستان به كلي عاري از كاربرد استعاره و تشبيه نيست. دهدنويسنده را به دست مي
» .اي پاره مثل درخت لتـه كهنـه بـه خانـة آنهـا آمـد      سهجي دلنواز عصا زنان با لبا  روزي با  «

.)14: 1381دانشور، (
جغد از همـه چـي خبـر        . ترسمخيلي مي . ندهخيه جغدي رو پشت بونه، مي     ! آقاي كوچيك «ـ  
.)20: 1381دانشور، (» هاسپيغمبر پرنده. داره
.)25: 1381دانشور، (» كنهغصه ريشة آدميزاد رو خشك مي! هانكنه غصه بخوري! آقايي«ـ 
: 1381. دانـشور (» آب خنك خنك خنك   . ريم ديگه ا يه شهريه مثه بهشت، مي     ههزير كو «ـ  
33(.

اش بر ديوار مثل هرمي بود كـه بـر يـك گوشـه         سايه. شكم پيش آمده ايستاده بود    نير با   «ـ  
.)33: 1381دانشور، (» ايستاده
» تكونـه لبـام تـوت مـي     . دماغم كپردكونـه  . نخودچي) نيمه(چشام كپه   . ابرو ندارم هيچي  «ـ  

.)12: 1381دانشور، (
.  بـا سـاخت مجـازي اسـت        رايانـه غلبـه   عگرسد كه در ايـن داسـتان واق       اين گونه به نظر مي    

منطـق مجـازي زبـان داسـتان،     . شـود  مجاز به معنايي كه در نظريه ياكوبـسن مطـرح مـي            ،البته
بندهاي مخلتف را با شرح و توصيفاتي متوالي و روايـي انباشـته كـه تـداعي كننـدة يكديگرنـد و        
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آيي ادبي را   آيند و نوعي با هم      در محور همنشيني كالم براساس قانون همجواري، در پي هم مي          
كاربرد تشبيه، استعاره تشخيص وكنايـه در ايـن مـتن، در مقـام     . دهنددر ساختي هنري شكل مي 

آنچـه ياكوبـسن در مـورد زبـان         . مقايسه با توصيفات روايي مجازي چندان قابـل طـرح نيـستند           
 حداقل در اين داستان سيمين دانـشور قابـل تأييـد           ،كند اجتماعي مطرح مي   واقعگراياي  نهداستا
توان نظر ديويد الج را هم در اين مورد ناديده گرفت كه معتقد است نظر ياكوبـسن             اما نمي  ،است
.اي رئال باشدنهتواند به صورت دقيق و قطعي منطبق بر كيفيت سبك زباني داستانمي

ممكن است نخستين مكـانيزم حركـت       . ادبيات منطق خاص خود را دارد و محل حيرت است         
كه مـاهيتي  » شهري چون بهشت« مانند نام داستان   ، در آن استعاري باشد    دهندة حافظة نويسنده  

كنـد كـه بـه قـول         اما گسترش و بسط رويدادهاي ذهني ماهيتي مجازي پيدا مـي           ،استعاري دارد 
كنـد و   اي از عناصر يك توالي را حذف مـي        ياكوبسن حاصل تركيب است و در بعد همنشيني پاره        

: گيردل آن در نظر مييك قسمت از توالي را به مثابه ك
شب آن روز علي به انتظار بود كه مهرانگيز چراغ آشپزخانه را خاموش بكنـد و بيايـد قـصه                    «
 اما مهرانگيز پيدايش    ،قصه مرگ مادرش  . هاي مهرانگيز اضافه شده بود    يك قصه به قصه   . بگويد
علي دلواپس شده بود    نيامد كه نيامد و     . چراغ آشپزخانه هم خاموش شد و مهرانگيز نيامد       . شدنمي

عاقبت ديروقت بود كه صداي پچ پچ مهرانگيز را شنيد و بعـد سـاية پـدرش از    . بردو خوابش نمي 
.)17: 1381دانشور، (جلو اتاق گذشت 

دهد كه نتيجة ماهيت نويسنده در توصيف دو صحنه در اين داستان حذف و تركيبي انجام مي         
يك بار دربنـدي  . كندوالي را به خواننده واگذار مي   موضوع است و با هنرمندي، كشف قسمتي از ت        

ةاي بـه همـين موضـوع سـوء اسـتفاد     خواهد گريز دوبـاره كه ذكر شد و بار ديگر در جايي كه مي 
در اين موقعيت هم نويسنده با ظرافت از عهـدة          . جنسي مرد خانواده از مهرانگيز نگون بخت بزند       

: آيدارائه تصويري موفق از ذهنيت خود بر مي
ننـه، ننـه    «: صـدا زد  . ذوق كرد . شنودپچ مهرانگيز را مي   كرد كه صداي پچ   علي احساس مي  «
به خيال  . به نظرش آمد كه انگار لحاف پدرش باد كرده        . در رختخوابش نشست  . بعد پا شد  » !جون

منتظر ماند كـه پـدرش دمـاغ گلـي بختـك را      . بختك افتاد كه وصفش را از مهرانگيز شنيده بود  
توانـست ببينـد و    اما دمـاغ بختـك را نمـي   ،و بپرسد اا را از    جهاو را قسم بدهد و جاي گن      بگيرد و   

عاقبت باد لحـاف    .  اما هنوز اميدوار بود    ،علي را هراس گرفته بود    . كردجنبيد و تقال مي   بختك مي 
 و علـي    »!بخواب«: و مادر نهيب زد   » .بگيرش، دماغشو بگير  «: علي داد زد  . بختك پا شد  . خوابيد
.)19: 1381دانشور، (ش را تر كرد جاي
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57□...   منطق مجازي زبان در داستان شهري

 دو قطـب مجـازي و       ،بينـيم در اين بند كاربرد صنايع بديعي بسيار است و همان گونه كه مي            
گاهي غلبه با زبان مجازي و زمـاني غلبـه بـا            . استعاري زبان داستان به سوي يكديگر در نوسانند       

ي و گـزينش در محـور    اي تشبيه فهزبان استعاري است و گسترش و تفصيل مطلب به كمك وص          
تـرين بنـدهاي ايـن      دهد و يكي از هنري     روي مي  همنشينيجانشيني و حذف و تركيب در محور        

 يعنـي توصـيف صـحنة احتـضار مهرانگيـز،      ؛در پايان داستان  . رايانه همين بند است   عگداستان واق 
:شودكند و نوعي تك گويي دروني حاصل ميمنطق نثر داستان شكل ديگري پيدا مي

مردا بـا كالپوسـي سـرچاب      . ا مو حنا بستن، خنك شدم، با نور الصبا سوار درشكه شديم           پاه«
تـر و   جـامو ... چقدر دل و اندرون آدم خنـك      . خنك، خنك، خنك  . خيار تازه برام كند   . فتح االياله 
ترسيدم چونـشو   من مي ... بنده  بچة خودم چونه مو مي    ... رفته حموم . ره حموم گفت مي . تميز كرد 
. زير كوها يه شهريه مث بهـشت . سياها كوهارو ساختن . دهنش ديگه كج كج كج شده بود      .ببندم
.)33: 1381دانشور، (» ...آب خنك خنك خنك. ريم ديگهمي

يابـد و بـه نـوعي نـشانداري     ـ تجسمي، با يـك تـشبيه خاتمـه مـي        در پايان، توصيف روايي   
ترين انواع تـشبيه اسـت و در        مخيلگيرد كه از نوع     شود و تشبيهي شكل مي    همنشيني منجر مي  

: آن مشبه و مشبه به بر روي محور همنشيني كالم در تركيب با يكديگرند
اش بـر ديـوار    سايه. نير با شكم پيش آمده ايستاده بود      . علي كنار نعش مهرانگيز نشسته بود     «

) 33: 1381دانشور، (» .مثل هرمي بود كه بر يك گوشه ايستاده
،رايانه و اجتمـاعي اسـت  عگ داستان شهري چون بهشت كه داستاني واقفرجام سخن اينكه در 

 يعنـي   ؛عنوان صبغة استعاري دارد و مدينة فاضـله و جامعـة ايـده آل شخـصيت اصـلي داسـتان                   
نام او نيز در اين داستان حاصل گزينش هنرمندانة نويسنده اسـت و  . بخشدمهرانگيز را تجسم مي  

ه تنها در دل علي و عزت و نير كـه در دل خواننـده نيـز بـر               پناهي او، مهرش را ن    مظلوميت و بي  
انتخـاب ايـن نـام بـراي شخـصيت اصـلي           توان گفت كه شايد دانشور تعمـدي در       مي. انگيزدمي

اين زن براساس ساخت فرهنگي جامعه به جهـت رنـگ پوسـت و ماهيـت     . داستانش داشته است 
جسمي و جنسي و طبقاتي را با هم تحمل   شود و ستم     از همة ابعاد مورد ستم واقع مي       اشطبقاتي
»  چون بهـشت   يشهر«ام  منهمة آرزوي او رسيدن به نور الصباست كه در اين داستان ه           . كندمي
.اي مهرانگيز را در برداردلهوهمة ايده آ» ست املكة آن«ام منو ه

 و هاها، تشخيصدر كل داستان رويكرد نويسنده به منطق مجازي زبان است و با وجود تشبيه
كـه ابـزار   ـخورد، فرآينـد تركيـب و حـذف     هايي كه در محور جانشيني كالم به چشم مياستعاره

هاي جزيي  آييتري دارد و براساس تداعي و با هم        نمود پر رنگ   ـصورت بياني مجاز مرسل است    
.گردديابد و شرح و توصيف ممكن مياي جزيي گسترش ميفهبه كلي، وص
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