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مقدمه
اندیشیدن به مقوالتی مثل جنگ ،زندگی و مرگ به دلیل گستردگی و پیچیهدگی بهدون
مدد از استعاره و نماد دشوار است .در این راستا نویسندگان ایرانی رویکهردی متفهاوت بهه
جنگ هشتسالۀ ایران و عراق داشتهاند .رمان زمین سوخته اولهین رمهان جنگهی و اثهری
گزارش گونه از جنگ است .نویسندۀ کتاب در مخالفت با تئهوری لهزو گذشهت زمهان از
وقوع یک حادثه تاریخی برای نگاه داستانی به آن ،در بحبوحهۀ آغهازین روزههای جنهگ
تصمیم میگیرد رمانی دربارۀ جنگ تحمیلی خلق کند .راوی زمین سوخته ،چشهم نهاظر و
شاهد وقای رمان است .از خرابی و ویرانی جنگ میگوید و تما آد ها اعم از بسهیجیان و
نظامیان و یا خائنان و وطنفروشان را ازنظر میگذراند ،اما کسی را مقصر قلمهداد نمیکنهد.
همۀ آنچه هست را روایت میکند تا خواننده خود نتیجه بگیرد .از دیگر سو رمان بهزادپهور
با نگاهی متفاوت به مفاهیمی مثل جنگ ،دفهاع و مقاومهت سهعی در نگهارش جدیهدی از
رویدادهای جنگ هشتساله دارد .بررسی این نگرشهای جدید به جنگ ،خود نیز نیازمند
ابزاری نو در حیطۀ نقد است.
در دهههههای پایههانی قههرن بیسههتم ،پیشههرفتهای مطالعههات روانشناسههی شههناختی و
زبانشناسی موجب شد تا متفکران از باب دیگری به مطالعۀ اسهتعاره بپردازنهد .دراینبهین
نظریۀ استعارۀ مفهومی لیکاف و جانسون ،سعی در به چالش کشیدن نگاه سنتی به اسهتعاره
را دارد .ازنظر این منتقدین ،استعارهها تنها شیوهای ادبی برای زیبهاتر کهردن کهال نیسهتند،
بلکه محصول تفکر و نگرش انسان به مقوالت مختلف هستند .آنها مجموعهای از فرضیات
نادرست دربارۀ استعاره را که بهطور کالسیک وجود داشتهاند رد میکننهد .خالصهه نظریهه
آنان این است :زبان متعارف روزمره ،بهطورکلی حقیقی است و استعاری نیست /همهچیز را

میتوان با زبان حقیقی و بدون استعاره درک کرد /تنها زبان حقیقی میتواند محتمل صهدق
و کذب باشد /تما تعاریف ارائهشده در فرهنگ لغهت یهک زبهان ،حقیقیانهد و اسهتعاری
نیستند /مفاهیم به کار رفته در دستور زبان حقیقیاند و هیچکدا استعاری نیستند.
ازنظر ایشان استعاره ،نگاشتهای قلمرو متنهاظر در نظهامی مفههومی اسهت کهه در آن
انطباق دو مفهو از یک حوزۀ مبدأ به حوزۀ دیگهری صهورت مهیگیهرد .در ایهن فراینهد،
اطالعاتی را که دربارۀ حوزۀ مبدأ داریم برای حوزۀ مقصد به کار میبهریم و از ایهن طریهق
دربارۀ آن بحث و آن را درک میکنیم (لیکاف .)23:1341،این مقاله سعی دارد تها بها تکیههبر
نظریۀ معاصر استعارۀ جرج لیکهاف( )G. Lakoffو مهارک جانسهون( )M.Johnsonبهه نقهد
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استعارههای مفهومی بهکاررفته در دو اثر ایرانی به نا های زمین سوخته نوشتۀ احمد محمود
و وقتی کوه گم شد از بهزاد بهزادپور بپردازد.

بیان مسئله
در ایران بعد از شروع جنگ تحمیلی هشتساله ،گونهای به نا ادبیهات دفهاع مقهدس
شکل گرفت .جنبۀ تراژیک و سوگ آمیز داستانهای اولیۀ جنگ در ایران قوی بود و بیشتر
به مفاهیمی مانند مظلومیت و شهادت میپرداخهت .از سهوی دیگهر بعهد از قطعنامهۀ 943
موجی از تزلزل و تردید نسبت به ادامۀ جنگ در آثار نویسندگان ایرانی در دهۀ هفتاد پدید
آمد .دراینبین نویسندگانی مانند احمد محمود سعی در ترسیم واقعیات جنگ ،همانگونه که
اتفاق افتاده بود و بدون جبههگیری ایدئولوژیک داشتهاند .درمجموع ریشههای ادبیات دفاع
مقدس (که گاهی به آن ادبیات مقاومت و پایداری هم گفته میشهود) را بایهد در باورههای
دینی و مذهبی مرد  ،قرآن و واقعۀ عاشورا جستجو کرد .ازآنجاییکه بررسی تطبیقی هر اثر
به روشنتر شدن زوایای پنهان آن کمک میکنهد ،ایهن مقالهه بهر آن اسهت تها بها مطالعهۀ
مقایسهای «زمین سوخته» و «وقتی کهوه گهم شهد» بهه تفاوتههای موجهود در سهاختار
استعارههای مفهومی بهکاررفته در این آثار بپردازد.
فاصلۀ زمانی حدود سه دهههای خلهق ایهن دو اثهر مهیتوانهد مها را بیشهتر در درک
تفاوتهای موجود در استعارهها یاری کند« .زمین سوخته» در حدود یک سهال یها کمهی
بیشتر از زمان حملۀ عراق به ایران نوشتهشده است و آنچه در کتاب روایت میشود بر بنیاد
رویدادهای سه ماهۀ نخست نبرد استوارشده اسهت .رمهان بهزادپهور در پهاییز نهودودو بهه
نگارش درآمده است و روایتگر هجمۀ جدیدی به نا جنگ نر است .نویسنده معتقد اسهت
در روزگار ما نگارش در باب جنگ هشتساله و زنده نگاهداشتن یهاد شههدا خهود نهوعی
دفاع مقدس است .بیشک این دو تفاوت دیدگاه میتواند راهگشای ما در این مقاله باشهد؛
زیرا تفاوت در زاویۀ دید ،درنهایت منجر به تفاوت در بهکارگیری اسهتعارههای مهرتبط بها
موضوع مقاومت و دفاع خواهد شد.
مسالۀ اساسی این مقاله ،بررسی تطبیقی تأثیر مفهو دفاع و مقاومت بهر ادبیهات دفهاع
مقدس ایران با محوریت مطالعۀ استعارههای مفهومی در آثار ذکرشده است .بیشهک نگهاه
متفاوت دو نویسندۀ ایرانی به جنگ هشتساله در خلق اسهتعارههایی بها ماهیهت مختلهف
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تأثیرگذار بوده است ،لیکن با اندکی ژرفاندیشی میتوان به وجود استعارهایی مشهترک در
بین این دو اثر پی برد.

پیشینۀ تحقیق
تاکنون تحقیقات بسیاری در ایران در باب نقد ادبیات دفاع مقدس انجا شده است ،لکن
تاکنون بررسی تطبیقی این دو اثر انجا نگرفته است .رمهان زمهین سهوخته احمهد محمهود
توسط منتقدین بسیاری در بوتۀ نقد قرارگرفته است .فیروز زنوزی جاللی در باران بر زمین
سوخته به نقد آثار احمد محمود ازجمله زمین سوخته میپردازد .زمین سوخته نوشتۀ احمد
محمود در بنیاد ادبیات داستانی در کنار چند اثر دیگر ،محور دورۀ آموزشی عناصر داستانی
با تدریس بلقیس سلیمانی شده است .سلیمانی معتقد اسهت کهه محمهود ،از عنصهر مکهان
بهخوبی در این داستان بهره برده و به همین دلیل در تهدریس از آن اسهتفاده کهرده اسهت.
علیرضا امیری در مقالهای با عنوان تحلیل گفتمان انتقادی زمین سوخته سعی کرده است بها
استفاده از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی ،نوشتۀ احمد محمود را مورد بررسهی و ارزیهابی
قرار دهد .ششمین مقالۀ مجموعۀ نقد تاریخنگاری انقهالب اسهالمی ،بهه نقهد رمهان زمهین
سوخته اختصاص یافته که توسط آقای مهدی حقبین مورد نقد قرارگرفته است .ناقهد ذیهل
دو عنوان کلی نقد ادبی و نقد محتوایی ،به نقد ایهن اثهر پرداختهه اسهت و در قسهمت نقهد
محتوایی ،نقدهایی چون شتابزدگی و غیر محققانه بودن ،نگاه جنگی غیر ارزشی به دفهاع
مقدس ،روایتی تلخ بدون ثبت حماسهآفرینیها ،روایتهی از تسهلیم و بیتفهاوتی و تحریهف
تاریخ دفاع مقدس بر آن وارد کرده است .در مورد اثر بهزاد بهزادپور به دلیهل تهازه تهألیف
بودن تاکنون بررسی جدی و علمی صورت نگرفته است.

الف) بررسی مفهوم استعارههای شناختی
(جورج لیکاف زبانشناس و مارک جانسون فیلسوف) بر این باور هستند کهه اسهتعاره
فقط موجب وضوح و گیرایی بیشتر اندیشههای ما نمیشود ،بلکه عمالً ساختار ادراکهات و
دریافتهای ما را تشکیل میدههد (لیکهاف .)73 :1341 ،بههعنوانمثال ،در نظهر گهرفتن امهر
ازدواج که بهمثابۀ یک پیمان یا معاهده ،به توقعهات و انتظهاراتی از جانهب طهرفین منجهر
میشود؛ متفاوت با انتظاراتی است که معلولِ نگریستن به ازدواج به منزلۀ یک بازی تیمهی،
توافقی مشترک ،پیوندی ناگسستنی یا سنتی دینی است.
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کتاب استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم موجب شده تا بسیاری از خوانندگان به
شناختی تازه از این موضوع برسند که چگونه استعاره نهفقط عمیقاً دیدگاه کنونی مها را در
زندگی شکل میدهد ،بلکه همچنین موجب توقعات و انتظاراتی میگردد کهه تعیهین کننهدۀ
زندگی آیندۀ ما نیز هستند .استعارهها ممکن است به شیوههایی نهچندان آشکار تحقق یابند.
برای مثال در حاالت جسمی ،نهادههای اجتمهاعی ،رسهو اجتمهاعی ،قهوانین ،شهکلهای
گفتمان و تاریخ و حتی سیاست خارجی .لیکاف و جانسهون بها تکیهه بهر شهواهد زبهانی
روزمره ،استعارههای مفهومی را بهه سهه دسهتۀ اصهلی اسهتعارههای جهتهی ،اسهتعارههای
هستیشناختی و اسهتعارههای سهاختاری تقسهیم کردهانهد (لیکهاف)1341:94،؛ هرچنهد ایهن
تقسیمبندی محدودیتهایی را برای منتقدین و زبان شناسان به همهراه داشهته اسهت ،هنهوز
طرفداران خاص خود را دارد.
الف )1.استعارههای جهتی ()Spatial/ Orientational metaphor

استعارههای وضعی و یا جهتی استعارههایی هستند کهه اغلهب ،مفهاهیم را بهر اسهاس
جهتگیری فضایی مانند باال ،پایین ،عقب ،جلو ،دور ،نزدیک و  ...مفهومی میکننهد .مثهال
شادی باال و اندوه پایین است :انگیزۀ زندگی در او بسیار پایین آمده است /از شهادی بهال
درآورد .
الف )2.استعارههای هستیشناختی ()Ontological metaphor

این استعارهها مفاهیم نامحسوسی از قبیل عشق ،آزادی ،مرگ و زنهدگی را بهصهورت
یک هستی یا جوهر بیان میکنند .برای مثال وقتی میگوییم پیچک عشق و یا کبوتر آزادی
از این نوع استعاره بهره بردهایم .عشق و آزادی که مفاهیمی انتزاعهی و ذهنهی هسهتند ،بهه
کمک پیچک و کبوتر ملموس و عینی شدهاند.
الف )3.استعارههای ساختاری ()Structural metaphor

اساس استعارۀ ساختاری ،ساماندهی یک مفهو در چارچوب مفههومی دیگهر اسهت.
برای مثال :مباحثه جنگ است یعنی :ادعاهای تو غیرقابلدفهاع اسهت .او بهه نقهاط ضهعف
استداللم حمله کرد (لیکاف.)29: 1341 ،
جورج لیکاف در مقالهای بهه نها "نظها اسهتعاری بههکاررفتهه بهرای توجیهه جنهگ
خلیجفارس" مینویسد" :استعارهها میتوانند بکُشند" .وی سپس توضیح میدهد در زمهان
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بوش پدر ،چگونه لشکرکشی آمریکا به عراق با این توجیهه اسهتعاری کهه "صهالح دولهت
صالح ملت است"توسط استعارهها موجّه جلوه داده شد .در ادامهه لیکهاف اضهافه میکنهد
چگونه این استعارهها تصویرهایی برای مشروعیت بخشیدن به چیزی یا القها کهردن فکهری
میسازند .ارزیابی جنگ بهمثابه سیاست و سیاست بهمثابه کاسبی و درنتیجه ارزیابی جنگ
بر اساس نظا ِ هزینه و سود ،در نظر گهرفتن دسهتگاه حکومهت بهمثابهه شخصهی منفهرد و
درنتیجه نادیدهانگاری تفاوتها و تعریف کردن رفاه یک حکومت بر اسهاس اقتصهاد یعنهی
سالمت اقتصادیاش ،ازجمله تصویرهایی هستند که استعارهها میسازند (لیکهاف.)41 :1341،
وی در ادامه توضیح میدهد چگونه استفاده از استعارهها توسط دولهتمردان مهیتوانهد در
فهم ما از ماهیت جنگ و گاهی حتی در نتیجۀ جنگ اثرگذار باشد .استعارهها از سه طریق
این کار را انجا میدهند؛  .1محدود کردن زاویۀ دیهد  .2برجسهته کهردن آنچهه در همهان
محدودۀ دید به چشم میآید  .3فراهم آوردن ساختاری که تمامی استدالالت نظا استعاری
برای موجه جلوه دادن جنگ به آن ارجاع میشود (لیکاف .)1341: 36،استعارهها مهیتواننهد
به شیوههایی نهچندان ملموس در واقعیتهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جوامه تبلهور
پیدا کنند.
جنگ بهمثابۀ ورزش ،جنگ بهمثابۀ تئاتر ،حکومت بهمثابه ملت ،جنگ بهمثابه درمهان،
چند نمونه از استعارههایی هستند که میتوانند در نگرش ما به جنگ اثرگذار باشهند .بهرای
مثال وقتی میگوییم فوتبال جنگ است و یا جنگ فوتبال است ،دیگهر طهرفین دعهوا را از
منظر بر حق بودن در نظر نمیگیریم ،بلکه تنها برتری تکنیکی و فنی ،معیهار ارزشگهذاری
است .یا وقتی میگوییم جنگ مانند درمان است وجهه دلسهوزی و خیرخهواهی بهر جنبهۀ
خشونت آن غلبه میکند وقتی در ادعایی حکومت بهمثابه ملت در نظر گرفته میشود ،دیگر
صالح حکومت صالح ملت فرض میشود ،درحالیکه در بسیاری از مواق اینطور نیسهت
(لیکاف.)43:1341،

ب) بررسی مقابلهای استعارهها
در ابتدا به بررسی دو واژۀ نخل و کوه بهعنوان دو استعارۀ مفهومی پرتکرار در ایهن دو
اثر میپردازیم .سپس به روش آمارگیری دستی ،بیست عبارت استعاری از هریهک از ایهن
دو رمان استخراج میکنیم .بررسی آرایهها در این دو رمان ،حضور پررنهگ واژۀ نخهل در
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رمان احمد محمود و واژۀ کوه در رمان بهزادپور را بهعنوان استعارهایی پربسامد به ما نشان
میدهد.

ب )1.بررسی استعارهها در رمان زمین سوخته
خالصۀ داستان:
با هجو نیروهای عراقی به ایهران و سهقوط شههرهای بسهتان و سوسهنگرد ،خهانواده
پرجمعیت راوی از اهواز مهاجرت میکنند و در شهرهای دیگر ساکن میشوند؛ اما چهار تن
از این خانواده در شهر میمانند .این افراد عبارتاند از :احمد ،رئیس حسابداری انبارههای
شرکتی بزرگ ،خالد که لیسانسه است و در همان اداره کار میکند .شاهد کارگر کارخانهه و
راوی که بزرگترین پسر خانواده محسوب میشود .هرچند راوی و شهاهد بهرای دفهاع از
شهر ماندهاند ،اما خالد و احمد از بیم اخراج و محاکمۀ نظامی فراریان از کار ،تن به مانهدن
در شهر دادهاند .چندی بعد خالد به شهادت میرسد و شاهد که در آخرین لحظهها خهود را
به کنار برادر رسانده است ،دچار ناراحتی اعصاب میشود و به تهران اعزا میگردد .بعد از
بمباران مناطق مسکونی ،راوی به محله دیگری از اهواز نقلمکهان مهیکنهد و در آنجها بها
شخصیتهای دیگری چون امیر سلیمان دبیر بازنشسته ،محمد مکانیک ،ننهه بهاران ،عهادل،
میرزاعلی،گالبتون ،پاپتی ،ناپلئون ،یوسف بیعار و احمدی فری و چندین راننده کبوترباز و
دزد که اغلب در قهوهخانهای در همان محله میپلکند ،آشنا میشهود .چنهدی بعهد یوسهف
بیعار و احمدفری حین دزدی گرفتار میشوند و بعد از برگهزاری مراسهم محاکمهه مردمهی
توسط محمد مکانیک به اعدا محکو میشوند .گلولههای تفنگ ننهه بهاران (کهه پسهرش
بهتازگی شهید شده است) و عادل ،دزدان را به کا مرگ میکشاند .حوادث دیگری ههم در
این محله اتفاق میافتد و خبرهای درگیری نیروهای ایرانی و عراقی نیز به شهر مهیرسهد.
روزی پسر عمۀ راوی خبر میدهد که امشب صابر از تهران تلفن خواهد کرد .راوی بعهد از
ماهها ،آن شب را به منزل قبلی بازمیگردد و در کنار خرابههای اتهاقی کهه بهوی خالهد را
میدهد ،منتظر تماس صابر میماند .صابر خبر میدهد که برادرشهان ،شهاهد ،روانهی شهده
است و باید به بیمارستان منتقل شود .راوی تصمیم میگیرد که صبح فردا خود را به تههران
برساند .سحرگاه صدای انفجاری مهیب خوابش را برهم میزند .محل انفجار موشک ،محلهۀ
ننه باران است

□ 112

پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،سال دهم ،شمارۀ ( ،2پیدرپی  )21تابستان 8631

ب )1. 1.بررسی استعارۀ مفهومی نخل
در متون اسالمی و اساطیر کهن نخل استعاره از انسان است زیرا :هرگهاه سهرِ نخهل را
ببریم میمیرد ،درست مثل انسان .نخلهای نر و ماده در کنار هم میرویند .نخلها با پیونهد
میوه میدهند .نخل تنها گیاهی است که در آب غهرق میشهود و روی آب نمیمانهد .نخلل
استعاره از ملرگ نیز هست زیرا :در مراسم نخل گردانی روز عاشهورا ،نخهل نمهاد تهابوت
شهدای کربال است .در احادیث آمده است کهه پیهامبر اکهر (ص) فرمهود :درختهی در میهان
درختها وجود دارد که هیچگاه برگهایش نمیریزند و مؤمن نیز مانند آن درخهت اسهت.
آن درخت ،درخت خرما است (مستنصر و عبهدالرئوف .)23:1341،در زمهین سهوخته آنگاهکهه
هنوز جنگی درنگرفته است ،خبری از نخل نیست .با شروع جنگ ههر جها شخصهیتهای
داستانی هستند ،نخلی هم هست .آنجا که شخصیتها اهل مقاومت و جنگ هستند نخلهها
سرفراز و بلندقامتاند ،اما با پیشرفت داستان نخلها گاه در ههم میشهکنند و گهاه از کمهر
شکستهاند ولی هنوز ریشه در خاک دارنهد ،گهویی نخلهها اسهتعارهای از مقاومهت مهرد
خرمشهر و آبادان هستند .برای اولین بار راوی آنجا که مقاومت شهری در حال نضج گرفتن
است از نخل سخن میگوید.

نخل نماد شهر مقاوم (خرمشهر و آبادان)
گاهی توصیف وضعیت نخلها در اصل ،تصویر وضعیت شهر و مقاومت مرد شهر
است« :آبادان را از ال بالی نخلهای ساحل جنوبی اروندرود با تهوپ مهیزننهد ولهی
مرد قصد کردهاند که تو شهر بمانند و پشت جبهه را خالی نکنند» (محمود.)234: 1373 ،
«کنار سنگرها و کنار پناهگاهها ،کیسههای شن رویهم چیده شده است .یکی دو جها،
تنۀ نخلهای وسط خیابان از کمر شکسته است» (همهان« .)192 :باد کمجانی شاخههای
نخل بلند پایۀ وسط حیاط را میلرزاند» (همهان« .)291:نخل پایهبلند کنار شیر فشهاری
خانه ننه باران از کمر شکسته است ،اما نیمۀ شکسته ،از تنۀ درخت جدا نشهده اسهت»
(همان« .)179:سایۀ نخل وسط حیاط گشته است و رو دیوار اتهاق ننهه بهاران شکسهته
است» (همان« .)173 :نخلهای وسط میدان ،سمت راست آتش ،از بن کندهشدهاند و رو
زمین افتادهاند» (همان.)173 :

نخل نماد انسان مقاوم
«عجرش با لنگهای بلندش میراند بهطرف نخلها .حسین دوانی زیر نخلهها پابههپا
میشود» (همهان« .)71 :بچهها دورتر از زمین ریگزار ،تو سایۀ نخلهای کوتاه پایه نشستهاند
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تا قطار بیاید» (همان« .)73 :آفتاب دا است .کسی سال میکند .عادل ،پسهر شهانزده سهالۀ
ا مصدق است که زیر یکی از نخلهای وسط میدان ایستاده است و قنداق تفنگ را گذاشهته
است زمین و به نخل تکیه داده است (همهان« .)43 :زیهر نخلههای وسهط میهدان عهادل ...
ایستاده است» (همان« .)119 :تو اتاق تاریک است .تما شهر تاریک است .نرگس ،تهو نهور
ماه ،زیر نخل وسط حیاط نشسته است و حرف میزند» (همان« .)169 :نرگس سوخته است
و حاال ،تو نور ماه ،زیر نخل پایهبلند وسط حیاط نشسته است و برای ننه باران و زن محمد
مکانیک حرف میزند» (همان« .)166 :سرها ،همراه گالبتون ،میگردد تا از کنهار نخلههای
پایهبلند و بعد از کنار شیر فشاری میگذرد» (همان.)197 :
در ادامه آنجا که مقاومت شدت میگیهرد رفتهرفتهه نخلهها خهود شخصهیت انسهانی
مییابند:
«دور از شیر ،کنار جدول پیادهرو دو نخل بلندپایه کنار هم قد کشیدهاند .نخلهایی کهه
جابهجا وسط میدان نشستهاند ،بهه بلنهدی نخلههای کنهار پیهادهرو نیسهتند» (همهان.)49 :
«نخلهای وسط خیابان از کنار اتوبوس میگذرند» (همان.)199:

نخل نماد سوگواری برای شهیدان
«یازدهم محر است و نعشهای شهیدانمان ،در کشتزارهای سوختۀ اطراف سوسنگرد،
نخلستانهای آتش گرفتۀ خونینشهر ...شا غریبان را ...غمبارتر کرده است» (همان.)291 :
جدا از استعارۀ اصلی نخل ،استعاره و تشبیهات دیگری هم در داستان وجود دارند کهه
پرتکرار نیستند ،اما میتوانند بیانگر شیوۀ نگارش رئالیستی نویسنده باشند « :جلهو سهر در
بزرگ پادگان نظامی محشر کبرا بپا شده است» (همان«.)24 :شبها ،شهر مثل گور ،تاریهک
میشود» (همهان« .)33 :رضا را که مثل گنجشک رمیده میلرزد بغل کرده است» (همهان.)99 :
«رضا ،گوشهایش را گرفته اسهت و خهودش را بهه سهینها چسهبانده اسهت و مثهل بیهد
میلرزد» (همان« .)91 :مثل دانههای خرما به هم چسبیدهاند» (همان« .)93 :رنگ حوری عین
گچ سفید شده است» (همان« .)91 :مینا رنگ به رو ندارد .عین کاه زرد شده اسهت» (همهان:
« .)99ننه باران از جلو قهوهخانه میگذرد .پنجاه سال بیشتر دارد .مثهل خهدنگ ،راسهت و
کشیده است» (همان« .)46 :گونههای برجسته ،پیشانیبلند ،دما کشیده و چانهۀ محکهم ننهه
باران به مس گداخته میماند .تو چشمان ننه باران انگار که مار النهه کهرده اسهت» (همهان:
« .)273زمین زیر شالق خورشید بخار پس میدهد .مرد  ،مثل تودۀ بیشکلی تهو ههم وول
میخورند» (همان.)79 :
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شکل  :1نگاشت استعاری مقاومت نخل است.

ب )2.استعارهها در رمان وقتی کوه گم شد
در رمان «وقتی کوه گم شد» ما با نوعی خاص از اسهتعارهها مواجهه هسهتیم .در ایهن
رمان عالوه بر وجود استعارههای معمول رمانهای دفاع مقدس ،خود پیرنگ داسهتان نیهز
استعاری است .بسیار دیده میشود که پیرنگ یک رمان تحقق یک استعاره باشهد .بههطور
مثال :زندگی هدفمند سفر است .تصور کنید رمانی حول محهور ایهن اسهتعاره بچرخهد کهه
زندگی مانند سفر است پس باید برای زندگی مبدأ و مقصدی در نظر گرفت.
در رمان وقتی کوه گم شد فروش کامپیوتر و دور ریختن دستنوشتههای پدر و  ...همه
و همه به شبکۀ بزرگی از استعارهها در داستان تعلق دارد .کامپیوتر استعاره از تهاجم بیگانه
و نوعی جنگ نر است .این نوع از استعارهها ،در تقسیمبندی لیکاف و جانسهون نهوعی از
استعارههای ساختاری به شمار میآیند.
خالصه داستان
بهزادپور داستان را اینگونه آغاز میکند که جوانی تمامی کتابهای کتابخانۀ پدرش را
که خبرنگار بوده و دو ماه است فوت کرده به جهت خرید کامپیوتر مرتبط با اینترنت به مرد
کتابفروشی میفروشد .وقتی کتابها به مغهازۀ کتابفروشهی منتقهل مهیشهوند ،در بهین
کارتنهای کتاب ،مجموعۀ زیادی از کاغذهای دستنوشته نمایان میشود .مرد کتابفروش
با دیدن کاغذها آنها را روی میز میگذارد و مشغول چیدن بقیه کتابها میشود.
پسر مرد کتابفروش که عاشق دختری است به نا حمیده و برای او نامهههای زیهادی
مینویسد این بار هم از نبود پدر استفاده کرده و شروع به نوشتن نامههای عاشقانه میکنهد.
او برای این کار از کاغذهای دستنوشتۀ یکروسفیدی که روی میز هستند استفاده میکنهد.
پسرک برای رساندن نامه به حمیده کارش این است که نامه را در شکاف صندوق صهدقات
نزدیک درب خروجی مدرسۀ حمیده میگذارد .این بار نیز پسر از این ترفند استفاده میکند
تا بتواند نامه را به حمیده برساند .هنگامیکه حمیده به همراه سایر دوستانش مثل هرروز از
مدرسه بیرون میآید دوستانش به حمیده اشاره میکنند که باز آن پسر برایت نامه نوشهته و
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در شکاف صندوق صدقات قرار داده است و حمیده بدون توجه به پسرک و دوستانش کهه
در حال مسخره کردن او هستند نامه را در کیف قرار میدهد و راهی خانه میشود .داسهتان
اینگونه ادامه پیدا میکند تا این که حمیده این بار بهجای مطالعۀ متن نامۀ پسرک ،اشهتباهی
شروع به خواندن نوشتههای پشت کاغذ میکند و هر چه بیشهتر ادامهه مهیدههد تعجهب و
حیرت او بیشتر میشود .نوشتههای پشت کاغذ ،یادداشتهای خبرنگهاری اسهت در مهورد
حاج احمد متوسلیان و حمیده در تالش است که به دیگر کاغذها دست پیدا کند .از طرفهی
چون پسرک کتابفروش از ماجرا بیاطالع است بدون توجه به ترتیب کاغذها یکبهاره از
وسط آنها کاغذی بیرون میکشد و مشغول نوشتن نامهای دیگر میشود و هنگامیکه نامهه
به دست حمیده میرسد موضوع دستنوشتهها فرق کرده و صفحۀ دیگری از دستنوشتهها
است و این باعث میشود حمیده تصمیم بگیرد به هر بهانهای شده به کاغذها دسترسی پیهدا
کند .در طرف دیگر داستان گروهی قصد دارند این دستنوشتهها به دسهت نسهلهای بعهد
نرسد و برای این کار به هر دری میزنند .از وعده وعید دادن به پسهر خبرنگهار گرفتهه تها
تهدید و تعقیب حمیده و...
داستانپردازی بهزادپور و همراه کردن خواننده در سهه موقعیهت کهه یکهی کنجکهاوی
حمیده برای پی بردن به ماجرای حاج احمدمتوسلیان و همچنین نامهههای عاشهقانهای کهه
پسر کتابفروش مینویسد و در کنار این دو ،روایتگهری بخشهی از عملیهات خرمشههر در
دستنوشههتههای خبرنگههار پیرامههون حههاج احمههد متوسههلیان و بهههعالوه تالشههی کههه
دستنشاندههای دشمن برای نابودی این یادداشتها انجا میدهند ،شالودۀ اصهلی داسهتان
را شکل میدهند .البته در این اثر به مقاومت مرد کردستان نیهز اشارهشهده اسهت .ناگفتهه
نماند که ابتدای این کتاب با عبارت «یا موسی بن جعفر(ع) ادرکنی» آغازشده است کهه ایهن
خود نوعی پیرامتن  -استعاره به شمار میآید ،شباهتی بین شخصیتِ محوری داستان (حاج
احمد متوسلیان) و اما موسی کاظم(ع) وجود دارد ،هر دو سالهای زیادی در زندان دشهمن
به سر بردهاند.

ب )1. 2.بررسی استعارهها در وقتی کوه گم شد
نویسندۀ کتاب وقتی کوه گم شد با بهکارگیری نوع جدیدی از استعاره نگاهی متفهاوت
به مقولۀ جنگ هشتساله دارد .بهعنوانمثال مقایسۀ گلفروش و باغبان بها سهرباز جنهگ:
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«دلسوزترین باغبون اون باغبونیه که جلوی شته و سوسک و هزارپا که جون گلههاش رو
تهدید میکنه محکم بایسته» (بهزادپور.)74 :1342 ،
باغبان

باغ

رزمنده

میهن

شکل :2نگاشت استعاری (باغبانی دفاع است)
برای مثال استعارۀ جنگ (دفاع) باغبانی است ،به این نکته اشاره میکند کهه یهکطرف
جنگ (با و یا گل) بیگناه بوده و طرف دیگر مقصر و مهاجم تصور میشود .در این نهوع
استعاره گل با باغبان یکی فرض نشده است ،زیرا گل آسهیبپذیرتر از آن اسهت کهه خهود
بتواند بهتنهایی از خودش دفاع کند .پس نیروی دیگری با عنوان باغبان (سرباز) الز است
تا از با بیدفاع (ملت عاری از سرباز) دفاع کند .در همین اسهتعارۀ سهاده مفهاهیم پنههان
زیادی وجود دارد ،ازجمله این که وجود نیروی نظامی بهرای دفهاع از کشهور الز اسهت.
درحالیکه این مفهو ضمنی در استعارۀ جنگ -تئاتراست و یا جنگ -ورزش است وجهود
ندارد .وقتی میگوییم جنگ هم نوعی مبارزۀ ورزشی است طرفین مبارزه هر دو داوطلبانهه
وارد جنگ میشوند و جنبۀ تحمیلی وجود ندارد .در ترکیب اسهتعاری نویسهنده -رزمنهده
بهطور ضمنی اشاره میشود که نویسندگی نوعی جنگ است.
شکل :3نگاشت استعاری (نویسندگی دفاع است)
نویسندگی

دفاع

در این رمان گروهی از نویسندگان مهاجم به مخاطبان حمله میکنند و مخاطب بهازهم
بیدفاع است ،پس الز است شخص سومی برای دفاع وارد عمل شهود .مهیبینهیم کهه در
تمامی استعارههای بهکاربرده شده توسط بهزادپور جنبۀ تحمیلی بودن جنگ از سهوی یهک
نیروی متجاوز و دفاع از سوی نیروی مورد تجاوز ،نشهان دادهشهده اسهت .جهدا از خهرده
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استعارههایی که در این اثر میتوان پیدا کرد کالن استعارهای نیز در آن وجود دارد .اسهتعارۀ
بنیادی در رمان بهزادپور "کوه" است .این استعاره در شبکۀ پیچیدهای به متن راهیافته است.
از یکسو عنوان رمان "وقتی کوه گم شد" بهطور ضمنی ،اشاره بهه مهاجرای ربهوده شهدن
حاج احمد متوسلیان دارد .پس میتوان نتیجه گرفت :حاج احمد کوه است.
شکل : 9نگاشت استعاری عنوان رمان (وقتی کوه گم شد)
حاج احمد کوه است

نویسنده گم شد

وقتی کوه گم شد

حاج احمد گم شد

کوه گم شد
وقتی رمان نوشته شد
وقتی حاج احمد ربوده شد

«بهراستیکه کوه گم نشده ،ما در اعماق حقارت گم شدیم .ایهن سهناریو ههر چهه هسهت،
روایت یک سال گمشدن من در قامت رفی اوست» (همان .)3:نویسهنده گهم شهد (در برابهر
عظمت این کوه یعنی حاج احمد) و این رمان نوشته شد .وقتی کوه گم شد استعاره از وقتهی
است که این رمان نوشته شد .نویسنده در ادامه از این استعاره (کوه) برای توصیف اشهخاص
دیگری نیز بهره میگیرد« .تصویر چهرۀ خندان حاج احمد در گردوغبار بهه نرمهی دیزالهو
میشود به تصویر النگشاتی از همت و دیگر بچهها که ساکت و بیحرکت به جهاده چشهم
دوختهاند .این تصویر آرا و نر دیزالو میشود به تصویر کوهی عظیم کهه قلههاش را بهرف
سفید کرده .سپس تصویر حاج احمد که پشت به دوربین از ما دور میشود بر تصهویر کهوه
سوپر میگردد» (همان« .)339 :وقتیکه کوه گم شد همه به آسمون نگاه کردن به این امید کهه
کوه رو تو آسمون پیدا کنند» (همان« .)239 :اما تو آینه آسمون ،کوه بزرگتری رو دیهدن ...
بر تصویر کوه دماوند آرا آرا تصویر اما سهوپر مهیشهود» (همهان .)967 :عهالوه بهر ایهن
استعارهها ،بهزادپور از استعارههای جهتی هم بهره جسته است:
«و ما چیزی داریم که باالتر و پرقدرتتر از همۀ اینهاسهت و اون خداسهت» (همهان:
 .)324پس ما با کهن استعارۀ خدا باالست روبرو هستیم.
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ولی در جای دیگری مینویسد« :همۀ آسمان چشم دوخته بودند به این نقطه از زمهین،
همهجا ساکت و آرو بود اما از همهجا صدای تپش قلبها شنیده میشهد .احمهد بها تمها
وجود فقط خدا رو صدا میزد» (همان .)233 :پس این بار عالم بلاال بله علالم پلایین چشلم
دوخته است .و یا در جایی که به توصیف مینگذاری در فاضالب اشهاره میکنهد بهاز ایهن
پایین است که مقدس است« :چاهکنی که تو تاریکی دنبال آب میگرده خوشبختتر از برج
نشینیه که به سراب دلبسته» (همان .)191 :پس میتهوان نتیجهه گرفهت کهه در ایهن رمهان،
حضور شخصیت بسیجی است که تعیین کنندۀ خوبی و بدی است .بهعبارتیدیگر نه خهوبی
باالست و نهه بهدی پهایین .همهانطور کهه در قهرآن جایگهاه انسهان ،مبنهای بههکارگیری
استعارههای جهتی است.
درنهایت بیست استعارۀ مفهومی در حوزۀ مقاومت و دفاع در ههر یهک از رمهانههای
فوقالذکر استخراج شد:

پ) استعارههای مفهومی در رمان وقتی کوه گم شد
 .8حاج احمد کوه است.
 .2حاج احمد شیر است.
 .6دشمن عراقی خرچنگ است.
 .8زندگی سفر به انتهای افق است.
 .1نویسندگی دفاع است.
 .3دستنوشتههای خبرنگار ،زبالههای اتمی هستند.
 .1کامپیوتر سال ح جنگی است.
 .1ماهواره سال ح جنگی است.
 .3دور مقدس است.
 .81باغبانی دفاع است.
 .88شهید باغبان است.
 .82بسیجی مجنون است.
 .86بسیجی بندباز است.
 .88شهید سرو و الله است.
 .81مقاومت کردستان است.
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 .83باال مقدس است.
 .81پایین مقدس است.
 .81حاج احمد (استعاره از) امام موسی جعفر (ع) است.
 .83امام خمینی (قدس) کوه است.
 .21حمیده (جوان انقالبی) کوه است.

ت) استعارههای مفهومی در رمان زمین سوخته
 .8ایرانزمین(خاک) است.
 .2ایران خانه است.
 .6کشور(ایران) ناموس است.
 .8انقالب ماشین است.
 .1انقالب خیابان است.
 .3مقاومت نخل است.
 .1مقاومت ننه باران است.
 .1مقاومت خرمشهر و اهواز است.
 .3مقاومت ارتش است.
 .81مقاومت ایستاده بودن است.
 .88انگشت سبابه محمد مکانیک
 .82طبقۀ محروم مکانیک است.
 .86خوزستان چاه نفت است.
 .88خوزستان جهنم (آتش و دود) است.
 .81جنگ محشر کبرا است.
 .83جنگ حیوان درنده است.
 .81جنگ سیاه است .جنگ آتش است.
 .81جنگ آتش است.
 .83باران(اسم پسر ننه باران است) شیر نر است.
 .21شهید باران (در معنای اصلی کلمه) است.
جدول:1
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فراوانی انواع استعاره در دو رمان موردمطالعه
انواع استعاره در وقتی کوه گم شد

فراوانی

انواع استعاره در زمین سوخته

فراوانی

ساختاری

2

ساختاری

3

هستیشناختی

16

هستیشناختی

4

جهتی

1

جهتی

3

نتیجهگیری
 -1استعارهها تنها آرایههای ادبی صرف و زینتبخش متن نیستند ،بلکه گاه میتواننهد
بیانگر شیوۀ اندیشیدن ما بهه موضهوعی و حتهی بهاالتر از آن سهازندۀ آن اندیشهه باشهند.
استعارهها میتوانند نگاه ما به تاریخ و آینده را بسازند و شکل دهند.
 -2شیوۀ بهکارگیری استعارههای مفهومی مرتبط بها جنهگ در دو اثهر زمهین سهوخته
احمد محمود و وقتی کوه گم شد بهزادپور ،با توجه به تفاوت نگهرش ایهن دو نویسهنده بهه
جنگ ،متفاوت بوده است .با توجه به نگاه بومی و مردمی احمد محمود به جنهگ ایهران و
عراق بهکارگیری استعارۀ نخل برای مرد مقاو خرمشهر و آبهادان نمایهانگر مفهاهیم ذیهل
است :رزمندگان جنگ مقاو و صبور هستند .نخلها نیز مقاو و صهبور هسهتند .در رمهان
احمد محمود ،رزمندگان جنگ از مرد بومی جنوب هستند .نخلها نیهز از گیاههان بهومی
منطقۀ جنوب هستند .نخلها با هم و جمعی هستند ،مقاومت مرد خرمشههر و آبهادان نیهز
مقاومتی جمعی بوده است.
در رمان بهزادپور کوه نمادی جهانی برای مقاومت و پایداری است .حاج احمد نیز پس
از ربوده شدن تبدیل به نمادی جهانی برای مقاومت شده است .نویسنده بها محهوری قهرار
دادن شخصیت حاج احمد متوسلیان ،به بررسی مبارزۀ فردی میپردازد و تالش بهر نهوعی
اسطورهسازی دارد .همانطور که احمد محمود با محوری قرار دادن استعارۀ نخل به بررسی
مبارزۀ جمعی مرد جنوب میپردازد.
شباهتها:
 کوه و نخل هر دو رفی و دستنیافتنی هستند.
 هر دو ریشه در زمین و سودای آسمانی شدن دارند.
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 نخلها و کوهها هر دو انواع مختلفی دارند.
 -9درنهایت میتوان گفت استعارههایی که در رمان زمین سوخته مشاهده شدند ،بیشتر
از نوع استعارههای هستیشناختی بودند .برای مثال مقاومت که مفهومی انتزاعهی اسهت ،بها
استعارۀ نخل عینی شده است .میتوان دلیل این امر را شیوۀ نگارش رئالیستی احمد محمود
عنوان کرد .در این رمان ،تمامی بیست استعارۀ مفهومی مرتبط با دفاع و مقاومت در حهوزۀ
مقصد قرار داشتند .از منظهر لیکهاف و جانسهون عبهارات اسهتعاری حهوزۀ مقصهد دانهش
پرمایهتری را نسبت به حوزۀ مبدأ در اختیار خواننده قرار میدهند ،زیرا فرض بر این است
که در استعارههای هستیشناختی ،نویسنده ،اطالعات بیشتری نسبت به خواننهده در حهوزۀ
مقصد دارد و به همین دلیل عبارت استعاری حوزۀ مقصد را انتخاب کرده است .برای مثهال
وقتی نویسنده از استعارۀ مفهومی آزادی کبوتر است استفاده میکند ،بیشهتر از اینکهه مایهل
باشد اطالعاتی درباره آناتومی و جانورشناسی کبوتر ارائه کند ،قصد دارد ویژگهی مشهترک
جدیدی که تاکنون بین کبوتر و آزادی مغفول مانده است را از حوزۀ مبدأ (کبوتر) به حهوزۀ
مقصد ( آزادی) نگاشته کند و با این کار اشراف اطالعاتی و یا حتی اعتقادی خود در حهوزۀ
مقصد را به رخ خواننده بکشد .در عبارت فوق (آزادی کبوتری است) ،نویسهنده از حهوزۀ
مفهومی کبوتر و جانورشناسی که نسبت به حوزۀ مفهومی آزادی برای خواننهده ملمهوستر
است کمک می گیرد تا به فهم جدیدی از آزادی دست یابهد و بهدیهی اسهت حهوزۀ مقصهد
برایش باارزشتر و بااهمیتتر است؛ اما ذکر یک نکتهه در اینجها ضهروری اسهت ،مفههو
مقاومت در منظر احمد محمود مفهومی ایستا و منفعل است .وقتی میگوییم مقاومهت نخهل
است ،نخل در برابر نیروهای بیرونی تنها ایستادگی میکند درحالیکهه در تعریهف مقاومهت
آمده است :مقاومت ،وارد کردن نیرویی است برابر و در خالف جهت نیروی مهاجم که مان
حرکت بشود .درحالیکه برای بهزادپور مقاومت نوعی مفهو پویا و پیشرونهده اسهت ،بهه
همین خاطر وقتی میگوییم نویسندگی مقاومهت اسهت ،نویسهندۀ مقهاو  ،نیرویهی برابهر بها
نویسندۀ مهاجم و در خالف جهت آن به کار میبرد تا مان حرکت نیروی مهاجم شود .حال
سؤال اینجاست که آیا این تعمیم در دیگر حوزهههای مفههومی بهرای مقاومهت امکانپهذیر
است آیا مقاومت واکنش است یا کنش آیا مفهو مقاومت را میتوان تا بدان جا بسط داد
که بگوییم مذاکره نیز ،مقاومت است جواب این سهؤال خهود پژوهشهی مسهتقل را طلهب
میکند.
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در رمههان وقتههی کههوه گههم شههد اسههتعارههای سههاختاری نیههز در کنههار اسههتعارههای
هستیشناختی ،پرتکرار هستند؛ زیرا بهزادپور سعی دارد به نگرشی جدید از جنهگ دسهت
یابد .برای او جنگ تنها به برههای خاص از تاریخ و مفهومی خاص که اغلب یورش نظامی
کشوری به کشور دیگر است اشاره نمیکند ،بلکه مفهومی بسیط است که درگذر زمان شکل
آن تغییر مییابد .با توجه به اینکه بهزادپور در این اثر رویکردی همسهو بها گفتمهان دفهاع
مقدس رایج در کشور داشته است ،سعی کرده است استعارههای بدیعی در ارتباط با دفاع و
مقاومت در اختیار خواننده قرار دهد و به همین خاطر در کنار بهره جستن از استعارهههای
هستیشناختی که اغلب استعارههایی مستهلک و قدیمی هستند (استعارههایی از قبیل شهید
الله است ،جبهه کربال است) از استعارههای ساختاری نو تازه نیز استفاده میکنهد .اسهتعارۀ
ساختاری باغبانی ،دفاع و حراست از مهیهن اسهت عهالوه بهر اینکهه نسهبت بهه اسهتعارۀ
هستیشناختی شهید الله است تازهتر و بدی تر است ،به نویسنده این امکان را میدههد کهه
حوزۀ دانشی و اعتقادی قویتری را در حیطۀ گفتمان دفاع مقدس برای خواننده ایجاد کند،
زیرا در عبارت شهید الله است تنها وجه سرخرنگ بودن است که از حوزۀ مبدأ (اللهه) بهه
حوزۀ مقصد (شهید) نگاشته میشود ولی در عبهارت باغبهانی دفهاع اسهت مجموعههای از
ویژگیها از قبیل (مهربان بودن باغبان نسبت به گل در عین قهاط بهودن ،آشهنایی باغبهان
نسبت به ویژگی گلهایش ،و )...از حوزۀ مبدأ (دفاع) به حهوزۀ مقصهد (باغبهانی) نگاشهته
میشود .برخالف رمان احمد محمود ،در رمان بهزادپور عبارات استعاری مرتبط با دفهاع و
مقاومت در حوزۀ مبدأ نیز دیده میشوند .مثال :باغبانی دفاع است ،نویسندگی دفاع اسهت،
ماهواره سالح جنگی است .ازآنجاییکه در یک عبارت اسهتعاری ،سهاختار قلمهرو مقصهد
بهطور خودکار آنچه را میتواند فرافکنده شود محدود میکند ،نویسنده سعی کرده اسهت از
هر دو حوزۀ مبدأ و مقصد جهت تقویت گفتمان رایج دفهاع مقهدس بههره ببهرد تها فضهای
بیشتری جهت خلق استعارههای مفهومی جدید داشته باشد.
در هر دو رمان ویژگی چندصدایی باختینی به چشم میخهورد ،شخصهیتههای رمهان
هریک نگاهی متفاوت به جنگ هشتساله ایران و عراق داشتهاند .در رمان زمهین سهوخته
راوی خود جبههگیری مشخصی در مورد جنگ هشتساله ندارد ،گاهی از زبان ننهه بهاران
سخن میگوید گاهی از زبان شاهد و خالد و یا کل شهعبان .بهزادپهور نیهز گهاهی از زبهان
بسیجی سخن میگوید و گاهی از زبان حمیده و .....بالطب هریهک از ایهن شخصهیتههای
داستان موض گیری خاص خود را در قبال جنگ هشتساله ایران و عراق داشتهانهد .نکتهه
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قابلبحث این است که در رمان بهزادپور استعارههای مفهومی بهکاربرده شده توسط هر یک
از شخصیتها همسو با گفتمان حاکم بر رمان است .اگر از منظر راوی حاج احمد مثل شیر
خطرناک است ،ازنظر دستنشاندههای دشمن نیز دستنوشتههای رزمنهدگان و بسهیجیهها
همچون زبالههای اتمی خطرناک هستند .در رمان احمد محمود از منظر ننه باران ،مقاومهت
نخل است ،ولی از زبان شخص دیگری جنهگ حیهوان درنهده و سهیاه اسهت .درمجمهوع،
نگاشتهای استعاری مقاومت در این دو رمان در سه سطح شههر ،فهرد و عناصهر طبیعهی
قابلمشاهده و بررسی هستند .در رمان بهزادپور ،سطح جدیدی برای نگاشت استعاری دفاع
به کار گرفتهشده است.
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