
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شناخت، زبان
  103 -  89، 1395، بهار و تابستان اول، شمارة هفتمسال 

  گرا استعاره و نقد بوم
  »از خم چمبر«و  »مرد گيله«موردي دو داستان  ةمطالع

  *فاطمه راكعي
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 چكيده
اي است كه انسـان را در محـور و     هاي محيط زيست حاصل تفكر و انديشه  بحران

بيند و همه چيز را براي او و در رابطه با نيازهاي او تعريـف    رأس جهان خلقت مي
محور قرار دارد كـه طبيعـت را محـور      در مقابل اين ديدگاه، ديدگاه زيست. كند  مي

هـا    انـد كـه انسـان     دهنده اين مسئله  اناين دو ديدگاه به خوبي نش. داند  همه چيز مي
همانطور كه بـر طبيعـت و جهـان تاثيرگذارنـد، از سـويي ديگـر از طبيعـت تـاثير         

پذيرند و اين تاثيرات بر تفكر و ذهـن آنهـا نمايـان و نيـز بـر زبانشـان جـاري          مي
در تحقيق حاضر، هدف، بررسي تـاثير محـيط زيسـت بـر طـرز تفكـر و       . شود  مي

بنـدي    بـر اسـاس طبقـه   . يابد  ست، كه در قالب استعاره بازنمود ميها ا  انديشه انسان
جهـت بررسـي   ) آبـادي   علوي و دولـت ( دو اقليم شمال و خراسان) 1387( شيري

هاي فردي و   ها و انگيزش  در تكوين سبك نويسنده عالوه بر انگاره. انتخاب شدند
افيـايي  هاي مرتبط با محيط اجتماعي و محـيط جغر   دروني، شمار زيادي از محرك

در ايـن پـژوهش فـرض بـر ايـن اسـت كـه ديـدگاه         . همواره اثرگذار بوده اسـت 
هاي اقليمـي    نويسندگان داستان. يابد  هاي اقليمي بازنمود مي  محور در داستان  زيست

را بـه  » مـادر طبيعـت  «اند و استعاره   آگاهانه يا ناخودآگاه طبيعت را محور قرار داده
  .اند  به كار برده هاي خود  هاي مختلف در داستان  صورت
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محور؛   دگاه انسان؛ ديمحور  ديدگاه زيست گرا؛  استعاره مفهومي؛ نقد بوم :ها  كليدواژه
  .داستان اقليمي

  
  مقدمه. 1

هاي مخرب بشـري اسـت     بار كره زمين در شروع هزاره جديد، نتيجه فعاليت  مشكل تأسف
هـاي    تـالش . اسـت ها و ساير موجودات روي زمين را كاهش داده   زندگي انسان كه كيفيت

مختلفي در تمام سطوح دولتي، تجاري و جوامع متمدن صـورت گرفتـه و در حـال انجـام     
اين بحران تـا حـد    (Verhagen, 2008). اي انديشيده شود  است تا براي رفع اين مشكل چاره

آوري اسـت كـه آن نيـز حاصـل تفكـر و        زيادي حاصل رشد تمدن بشري و پيشرفت فـن 
بيند و همه چيز را براي او و   را در محور و رأس جهان خلقت مياي است كه انسان   انديشه

گرا بـا آن مخالفـت     هايي كه امروز در نقد بوم  انديشه. كند  در رابطه با نيازهاي او تعريف مي
  ).27: 1392پارساپور، ( شود  مي

شامل مجموعه ثابتي از مفاهيم صريح و ضـمني،  )anthropocentric(محور  ديدگاه انسان
هايي است كه انسان را در مركز دنيا و حتي كـل جهـان     ، تعصبات و ايدئولوژيها  پنداشت
نسبت به طبيعـت  ) utilitarian attitude(طلبي  اين ديدگاه غالباً با نگرش منفعت. دهد  قرار مي

مرتبط است يعني طبيعت را بدون در نظر گرفتن نيازها و حقوق ساير موجـودات زنـده و   
از ايـن رو مولفـه   . كنـد   براي حصول مقاصد انساني تلقي ميحتي خود كره زمين، ابزاري 

جايگـاه بشـر و   . محور، الگوي غالب رابطه انسان با طبيعـت اسـت    ضروري ديدگاه انسان
از اين رو گياهان بـه  . اي از كمال است  تمام جوانب زندگي او در اين الگو بر اساس درجه

. يابنـد   هـا موجوديـت مـي     انخاطر حيوانات وجود دارند و حيوانات هـم بـه خـاطر انسـ    
 )nature as machine ( »طبيعــت ماشــين اســت«) name of the mapping( نگاشــت  نــام
در مقابـل ايـن ديـدگاه، ديـدگاه     . دهنده اين ديدگاه و سلطه بشـر بـر طبيعـت اسـت      نشان

داند كه شامل عقايد،   قرار دارد كه طبيعت را محور همه چيز مي) biocentric( محور  زيست
هايي است كه محـيط زيسـت را مـوثر در روش زنـدگي، تفكـر و        ايدئولوژيفرضيات و 

انسان . در اين ديدگاه، الگوي مشاركتي انسان و طبيعت حاكم است. داند  عواطف افراد مي
 »طبيعت مادر است«نگاشت   سه نام. عضوي از شبكه حيات است و نه ناظر يا حاكم بر آن

)nature as mother( ، » طبيعت شبكه اسـت« ) nature as web(، »   طبيعـت مقيـاس اسـت«) 
nature as measurse( محور نشأت گرفتـه    هايي است كه بر اساس ديدگاه زيست  از استعاره
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 دهنـد   اي رابطـه انسـان بـا طبيعـت را نشـان مـي        هـا بـه گونـه     هر سه اين اسـتعاره . است
)Verhagen, 2008 .(  

ها همانطور كه   اند كه انسان  سئلهدهنده اين م  دو ديدگاه اشاره شده در باال به خوبي نشان
پذيرند و اين تـاثيرات بـر     بر طبيعت و جهان تاثيرگذارند، از سوي ديگر از طبيعت تاثير مي

اي كـه بـين     يعنـي همـان رابطـه   . شـود   ها نمايان و بر زبانشان جاري مي  تفكر و ذهن انسان
دف هـ . فرهنگ و زبان موجود اسـت، بـين زبـان و محـيط زيسـت نيـز برقـرار اسـت        

در واقـع در  . نيـز بررسـي ايـن تـاثير دوسـويه اسـت      )ecolinguist( گرا  بوم شناسان  زبان
هدف، مطالعه تعامالت بين يك زبان و محيط زيسـت  ) ecolinguistics( شناسي زبان  بوم

گرا بررسي نقـش زبـان در تخريـب محـيط       تالش اين محققان بوم. (Fill, 2001)  آن است
از آنجا كه در تحقيق حاضر، . راي مقابله با اين بحران استزيست و نيز ارائه راهكارهايي ب

ها است كـه در قالـب     هدف، بررسي تاثير محيط زيست بر روي طرز تفكر و انديشه انسان
كه يكي از عوامل ايجـاد   - يابد، پرداختن به نقش زبان در محيط زيست   استعاره بازنمود مي

از ايـن رو در ادامـه بـا    . شـود   ول ميبه كنكاشي ديگر موك- محيطي است  هاي زيست  بحران
است، ) ecocriticism(گرا  نگاهي به ارتباط ادبيات و محيط زيست كه موضوع بررسي نقد بوم

  . شود  رابطه بشر و طبيعت غير بشري روشن مي
در مقاله حاضر قصد بر آن است تا از منظر نقد ادبي، تاثيري كه محيط زيست بـر نـوع   

  . گذارد، بررسي شود  هاي مختلف مي)اقليم(بومنگاه و طرز فكر نويسندگان 
  

  گرا  نقد بوم .2
: شناسـي   ادبيـات و بـوم  «با نام )Rueckert, 1978(گرا به مقاله ويليام روكرت  اصطالح نقد بوم

در جلسـه انجمـن ادبيـات     1989گـردد و ظـاهراً تـا سـال       برمي» 1گرا  اي در نقد بوم  تجربه
در آن جلسـه ايـن   . مسكوت مانـده بـود  ) Western Literature Association Meeting(غربي

نه تنها دوباره احيـا شـد،بلكه بـه كـارگيري آن بـراي      ) Glotfelty(اصطالح توسط گلوتفلتي
 ,Branch(برنچ. ارجاع به حوزه نقد مطالعات ادبيات مربوط به محيط زيست ضرورت يافت

نقـد  «ه بـه پرسـش  محقق جـوان را كـ   16در مقدمه جلسه انجمن ادبيات غربي نظر ) 1994
هاي اين محققـان ارائـه     در زير بعضي از پاسخ. پاسخ دادند، گردآوري كرد» گرا چيست  بوم
  .شود  مي
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مطالعـات  « : كنـد   گرا را چنين تعريـف مـي    نقد بوم) .Cokinos, Ch(كريستوفر كوكينوس
آن  هايي است كه با جهان غير انساني و روابـط مـا بـا     انتقادي و تربيتي ادبي، كه شامل متن

  . سروكار دارد
گرا رابطه بشر و طبيعت غيـر بشـري را     معتقد است نقد بوم) Crockett, H(.هري كراكت

گرا را مطالعه فرهنگ و توليدات   نيز نقد بوم) .Dean, T. K(توماس كي دين. سازد  روشن مي
اسـخ  گـرا پ   نقد بوم. داند  هاي علمي و غيره مي  فرهنگي مانند آثار هنري، آثار مكتوب، نظريه

بـه عقيـده   . هـا وابسـته اسـت     هايي است كه به درك ضرورت  به نيازها، مشكالت يا بحران
در نقـد  . كنـد   محور براي مطالعات ادبي استفاده مـي   گرا از رويكرد زيست  گلوتفلتي نقد بوم

چگونه طبيعـت در غـزل بـازنمود    . شوند  هاي زير مطرح مي  هايي نظير سئوال  گرا سئوال  بوم
آيا آثار ادبي مـردان  . گذارد  هاي ما از بوم و اقليم، بر رفتار ما تاثير مي  استعارهچگونه . يابد  مي

كند كه در نقـد ادبـي     گلوتفلتي در ادامه بيان مي. نسبت به زنان درباره طبيعت متفاوت است
  .شود  در كل روابط نويسنده، متن و جهان بررسي مي

. تـوان پارسـاپور را نـام بـرد      نـد مـي  ا  گـرا پرداختـه    از بين محققان ايراني كه به نقد بـوم 
گرا ادبيات در يك سو و محيط زيست در سوي ديگر   نويسد، در نقد بوم  مي) 88: 1392(وي

ماننـد نقـد   ( گرا بـرخالف سـاير رويكردهـاي نقـد      بديهي است موضوع نقد بوم. قرار دارد
تجربـي و علـوم   اي در علـوم    رشـته   اي ميـان   ، مطالعه)شناسانه، نقد روانكاوانه و غيره  جامعه

در (اي از مباحث مادي  شود، آميزه  مباحثي كه در اين رشته مطرح مي. رود  انساني به شمار مي
كنند و آن كمك به حفظ   و مسائل معنوي است، كه هر دو يك هدف را دنبال مي) گرايي  بوم

  . و بقاي انسان است
هايي كه برخاسـته از تنـوع     نگاه. هاي متنوع به طبيعت هستند  گرا به دنبال نگاه  ناقدان بوم

هـاي    ژانر نوشـته . فرهنگي و تنوع اقليمي است و در ادبيات ملل مختلف متجلي شده است
طبيعت از اين رو براي آنها اهميت دارد كه نويسنده تجربه مسـتقيم و شخصـي خـود را از    

ته گويد كه خود در عالم خيال آن را سـاخ   كند و ديگر از طبيعتي سخن نمي  طبيعت بيان مي
با وجود طيف وسيع پرسش و تحقيق و پيچيدگي سطوح مختلـف، تمـامي نقـدهاي    . است
اند كه فرهنگ انسان با جهـان فيزيكـي در ارتبـاط      شناسي در اين فرضيه اساسي مشترك  بوم

هـاي مطالعـاتي در نقـد      يكي از زمينـه . پذيرد  گذارد و هم تاثير مي  است، هم بر آن تاثير مي
هايي است كه در طول تاريخ در نگرش انسان نسبت به محيط زيست   گرا تغيير و تحول  بوم

هاي طبيعي به وجود آمده و در ادبيات به اشكال گونـاگون مـنعكس شـده      و جهان و پديده
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براي مثال، تغيير نگرش انسان نسبت به شب و ستارگان يا تغيير نگرش و ادراك بشر . است
رنشين بـه طبيعـت و خورشـيد دارد بـا نگـاه      نگاهي كه انسان كوي. به بيابان در طول تاريخ

  ).101- 100: پارساپور(كند متفاوت است  انساني كه در منطقه سرد كوهستاني زندگي مي
هـايي صـورت گرفتـه      درباره آثار ادبي و سبك نويسندگان اقليمي تاكنون نقد و بررسي

نگـرش ايـن   گرايانـه بررسـي و     هـاي اقليمـي بـا نگـاهي بـوم       گرا، داستان  در نقد بوم. است
  .شود  نويسندگان تحليل مي

  
  هاي اقليمي  داستان .3

ادبيات اقليمي . ادبيات اقليمي، بخشي از ادبيات است كه در آن وجهه اقليمي برجسته است
هاي اقليمي غالباً   داستان. اي از ادبيات است كه زاييده شرايط اقليمي و جغرافيايي است  گونه

ها، باورها، آداب و رسوم يك منطقه   كي چون فرهنگها و عناصر مشتر  دهنده ويژگي  بازتاب
  ).1389مشتاق مهر، صادقي شهپر، ( اند  جغرافيايي

هاي فردي و درونـي، شـمار     ها و انگيزش  در تكوين سبك يك نويسنده عالوه بر انگاره
هاي مرتبط با محيط اجتماعي و محيط جغرافيـايي همـواره اثرگـذار بـوده       زيادي از محرك

شود   اي از عوامل ديگر حاصل مي  مواد اوليه اين شالوده از طريق مجموعه ترين  عمده. است
كه همگي به خاستگاه اقليمي نويسنده مربوط است، يعني عواملي چـون محـيط اجتمـاعي،    

هـاي اقليمـي     در ايران نيز تعدد سـبك . سياسي، فرهنگي، محيط طبيعي، اقتصادي و تاريخي
هـاي صـعب العبـور و      وجود كوه. حيطي استم  ناشي از تنوع موجود در محورهاي زيست

هاي دور در شمال و متقابالً، حضور همان دريا در جنوب و   هاي انبوه و دريايي با افق  جنگل
در جوار گرماي سوزان و نبود باران و وجود خشكي و خشونت فراوان در مكـان، دو نـوع   

  ).12- 11: 1387شيري، (موقعيت محيطي و زيستي متفاوت را ايجاد كرده است
يافته   هاي اقليمي بازتاب  نويسند، با توجه به ويژگي  مي) همان(مهر و صادقي شهپر  مشتاق
اقليمي داستاني است كه به سبب بازتاب گسترده عناصر    هاي اقليمي ايران داستان  در داستان

اقليمي و محيطي، به دو شكل تزييني و پويا در طـي حـوادث و ماجراهـا، داسـتان، رنگـي      
ايـن عناصـر   . اي خاص و متمايز از ديگر مناطق اسـت   محلي و بومي دارد و متعلق به ناحيه

ها و مناطق بومي،   ن محلي، مكانها و زبا  اند از فرهنگ مردم، پوشش  بومي و محيطي عبارت
اي   از نظر آنان اقلـيم، منطقـه و ناحيـه   ... و ) بومي(محيط و طبيعت بومي، صورخيال اقليمي
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هـا    اي است كه مشخص و متمـايز از ديگـر اقلـيم     خاص با آب و هوا و طبيعت بومي ويژه
  . است

تـاريخ  جملگـي  ) 1389(مهـر و صـادقي شـهپر     ، مشتاق)1392(، پارساپور)1387(شيري
 40و  30نويسي معاصـر ايـران را دهـه      واقعي پيدايش داستان اقليمي و روستايي در داستان

دانند كه نويسندگان زيادي به طور جدي   مي 50و  40شمسي و رشد و شكوفايي آن را دهه 
  .ها پرداختند  به نگارش اين گونه داستان
از ميـان ايـن   . اسـت بنـدي    ها و مكاتـب مختلـف قابـل تقسـيم      ادبيات اقليمي به سبك

اي را بـراي ادبيـات اقليمـي ايـران مطـرح        گانه  بندي هفت  طبقه) همان(ها شيري  بندي  تقسيم
. كند كه عبارت است از سبك آذربايجان، اصفهان، خراسان، جنوب، شمال، غرب و مركز  مي

ن تـوا   ها است نمي  اي از نبوغ نويسندگان در استعداد ذاتي آدم  به اعتقاد وي اگر بخش عمده
منكر شد كه بخش ديگري از آن ريشه در تربيت و تاثيرهاي محـيط و موقعيـت اجتمـاعي    

  . دارد
گيري   محاط شدن با كوه، جنگل، دريا و يا بيابان از موضوعاتي است كه مسلماً در شكل

 12: شيري، همان( هاي اقليمي نقش اساسي دارد  روحيات مردم و به تبع آن، نويسنده داستان
  ).17و 

فضايي كـه نويسـنده بـه    ( دهنده فضاي عيني داستان  عناصر آن نه تنها تشكيل طبيعت و
دهد،   است، بلكه كمكم فضاي ذهني نويسنده را تحت شعاع قرار مي) پردازد  توصيف آن مي

كنـد كـه متناسـب بـا محـيط        هايي اسـتفاده مـي    اي كه نويسنده از كلمات و استعاره  به گونه
اي ماننـد    ن رو، آن طـور كـه كـوير بـر روي نويسـنده     از ايـ ). 120: 1392پارساپور، (است
گذارد، با تـاثير محـيط اقليمـي شـمال ايـران بـر         ها تاثير مي  آبادي در توصيف داستان  دولت
در نتيجه، سئوال قابل طرح اين است كه محيط زيست . هاي علوي بسيار تفاوت دارد  داستان
ذهـن نويسـندگان اقليمـي ايـران      هـا در   گيـري اسـتعاره    چگونه بر نحوه شكل) بوم  (و اقليم

  .تاثيرگذار است
  

  هاي مفهومي  استعاره .4
نظريه استعاره مفهومي را براي اولـين بـار مطـرح    )1980(از زماني كه ليكاف و جانسون

شـناختي، يكـي از مـوثرترين دسـتاوردهاي       شناسـي   كردند، طرح اين انديشـه در معنـي  
ين چارچوب به نگارش درآمده و ميزان شناسي جديد شد، زيرا انبوه آثاري كه در ا  زبان
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نظيـر تلقـي     توجهي كه از سوي جامعه علمي به اين موضوع صورت گرفته اسـت، كـم  
  ).1392افراشي و حسامي، ( شود  مي

اي و هـم نـوع     شود كه هم زبان اسـتعاره   شناسي شناختي اين مسئله پيشنهاد مي  در زبان
. گيـرد   نشأت مي) هاي حسي و حركتي  جربهت( پندارانه بشر  هاي اوليه جسم  تفكر ما از تجربه

البته امروز بيشـتر ديـدگاه اسـتعاره،    (شناختي است  ديدگاه شناختي درباره استعاره نگاه روان
شـناختي و بـه دليـل همـين واقعيـت        يعنـي يـك واقعيـت روان   ) اجتماعي است - فرهنگي

كليـدي اسـت و   هاي جديد و اصـطالحات، ابـزار     شناختي، اين نظريه براي توليد واژه  روان
استعاره در تفكر، درك و استدالل، حتـي  . گيري تفكرات بشر دخيل است  همچنين در شكل

تالش در . كند  هاي رواني، فرهنگي و اجتماعي ما نقش ايفا مي  فراتر از آن، در ايجاد واقعيت
درك استعاره يعني تالش در درك اين مسئله كه ما چه كسي هستيم و در چه دنيايي زندگي 

  ). Kovecses,2010: xiii(نيمك  مي
اي،   در تحقيقات خود ثابت كردنـد كـه كاربردهـاي اسـتعاره    ) 1980(ليكاف و جانسون

محدود به حوزه مطالعات ادبي و كاربرد واژه، عبارت يا جمله نيست، استعاره همچون ابزار 
هـا و امـور دارد و در حقيقـت يـك الگـوي        مفيدي، نقش مهمي در شناخت و درك پديده

از ايـن رو  . شـود   ريزي مـي   كند كه زنجيره رفتاري طبق آن برنامه  فرهنگي در ذهن ايجاد مي
هاي ناآشنا، با تكيه   ديدگاه استعاره بر حسب ضرورت و نياز بشر به سبك و بازنمايي پديده

گيرد و نقشي به سزا در جوالن فكري و تخيـل    ها و اطالعات قبلي شكل مي  بر ساخت واژه
  ).1389شمي، ها(كند  ايفا مي

شناسـي شـناختي دربردارنـده اجـزا،       استعاره را از ديـدگاه زبـان  ) 8- 5: 2005(كووچش
او اين اجزا را به شرح زيـر  . داند كه در تعامل با يكديگراند  هاي مختلفي مي  ها يا مولفه  جنبه

  :ارائه كرده است
بي در سـاختار عصـ   - 4ها،   اساس تجربيات انسان - 3حوزه مقصد،  - 2حوزه مبدا،   - 1

اصـطالحات زبـاني    - 6روابـط دو حـوزه،   - 5مغز، كه با حوزه مبدا و مقصد مطابقت دارد، 
هاي غير   واقعيت - 10ادغام،  - entailment ( ،9(استلزام - 8نگاشت يا تطابق،  - 7اي،   استعاره
  . الگوهاي فرهنگي - 11زباني، 

كند كه حوزه   ميوي به تبع ليكاف و جانسون در توضيح دو حوزه مبداء و مقصد اظهار 
انتخـاب مبـداء   . تر اسـت   تر و حوزه مقصد حوزه انتزاعي  تر و ملموس  فيزيكي   مبداء، حوزه

گيرد كه اين تجربيات نيـز    خاص جهت درك حوزه مقصد براساس تجربيات ما صورت مي
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پندارانـه در نتيجـه ارتباطـات      اين تجربه جسم. پندارانه ما نشأت گرفته است  از تجربه جسم
اين مناطق با حوزه مبداء و مقصد مطابقت ( هاي مختلف مغز است  بي در قسمتشبكه عص

حوزه مبداء و مقصد ارتباط مفهومي با يكديگر دارند يعني ممكن است يـك حـوزه   ). دارد
ايـن  . مبداء با چند حوزه مقصد و يك حوزه مقصد با چند حـوزه مبـداء در ارتبـاط باشـد    

اي را موجـب    اصـطالحات زبـاني اسـتعاره   هـاي مبـداء و مقصـد،      هاي خاص حوزه  جفت
بـين ايـن دو   . انـد   از اين رو اصطالحات زباني حاصل ارتباط دو حـوزه مفهـومي  . شوند  مي

. گوينـد   حوزه تطابق اوليه، ضروري و مفهومي وجود دارد كه به آن اصطالحاً نگاشـت مـي  
هاي اوليه نگاشت   طابقها را به حوزه مقصد فراتر از ت  حوزه مبداء غالباً عقايد، تفكر و انديشه

جفت شدن حوزه مبداء و مقصد غالبـاً  . گويند  به اين نگاشت، استلزام يا استنتاج مي. كند  مي
گيرد، يعني ابزارهاي مفهومي، كه با توجه بـه دو حـوزه     در نتيجه ادغام مفهومي صورت مي

  . شوند  مبداء و مقصد جديداند و باعث انسجام دو حوزه مي
پيوندد، يعني نـه تنهـا در زبـان و      به روش غير زباني به واقعيت مي هاي مفهومي  استعاره

هـاي مفهـومي تحقـق      هاي اجتماعي و ملموس نيز اين استعاره  تفكر، بلكه حتي در واقعيت
ها را   پيوندند و غالباً الگوهاي فرهنگي در تفكر انسان  هاي مفهومي به هم مي  استعاره. يابند  مي

اند كه به طور همزمان شناختي و فرهنگـي تلقـي     ها ساختارهايي  اين استعاره. كنند  ايجاد مي
ايـن الگوهـا بازنمودهـاي ذهنـي و     ). يعني الگوهاي فرهنگي يا الگوهاي شناختي( شوند  مي

هـايي اجـزا و     در ادامـه بـا مثـال   . هـا هسـتند    هاي مختلف از جهان ما انسـان   فرهنگي جنبه
  . شود  بررسي مي - هبر اساس توضيحات اشاره شد - هاي استعاره  مولفه
  )7: 1388علوي، ( اش را فشرد  داد، سينه  دردي كه در تمام جواني او را شكنجه مي ...

  »درد نيرو است« نگاشت   نام: اش را فشرد  درد سينه
مان از حوزه مفهومي نيرو،   بر اساس تجربه روزمره. حوزه مبداء نيرو و حوزه مقصد درد

كنـيم و نيـروي درد را     رت درد اسـتفاده مـي  كه نوعي قدرت است، بـراي نشـان دادن قـد   
در واقع، با استفاده از حوزه ملموس نيرو و قدرت، حوزه انتزاعي . دهيم  تر جلوه مي  ملموس

دهـد و در    اين درك از طريق نگاشت اين حوزه روي مـي . توان درك كرد  قدرت درد را مي
يعني از طريق ارتباط . شود  يتوليد م» اش را فشرد  درد سينه« اي  نتيجه اصطالح زباني استعاره

البته فشار و نيروي درد كـه  . شود  نيرو و عمل آن بين دو حوزه درد و نيرو ارتباط برقرار مي
دهـد فراتـر از يـك نيـروي فيزيكـي اسـت و اوج درد و         سينه را تحت تاثير خود قرار مـي 

ه مفهومي به روش اين استعار. گويند  دهد، كه به اين نگاشت، استلزام مي  ناراحتي را نشان مي
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يابد و بـه مـرور بـه الگـوي فرهنگـي تبـديل         هاي اجتماعي تحقق مي  غير زباني در واقعيت
  . يابد  ها ساختار و قراردادي خود را مي  شود و در تفكر و انديشه انسان  مي

  ).علوي، همان( زندگي او را مسموم كرده بود) ... فكر ديدن قيافه زشت خودش... ( 
  .»فكر و تصور ذهني غذا است« نگاشت  نام: كند  م ميفكر زندگي را مسمو

ارائه كرده است اجزاي ايـن مفهـوم   ) همان(اي كه كووچش  هاي استعاره  بر اساس مولفه
  :توان به شرح زير توصيف كرد  اي را مي  استعاره

در واقـع بـا   . شـود   مفهوم انتزاعي فكر از طريق مفهوم ملموس و فيزيكي غذا درك مـي 
فكر زندگي او « ، اصطالح زباني استعاري »فكر و تصور ذهني غذا است«استعاره استفاده از 

در اين فرايند حوزه مبداء غذا و حـوزه مقصـد فكـر و    . بازنمود يافته است» را مسموم كرد
نويسنده با استفاده از اين استعاره قصد دارد تا . اند  تصور ذهني است، كه با يكديگر در تعامل

توانـد زنـدگي آن فـرد      ره را مانند غذاي فاسدي در نظر بگيرد كه ميچه» زشت بودن«فكر 
  . زشت را مسموم كند

هاي مبداء و مقصدي كه   فهرستي از حوزه) 27- 18: 2010(بر اساس تحقيقات كووچش
  :اند از  ها عبارت  اين حوزه. ها ممكن است عام و متداول باشند، ارائه شده است  در زبان

سالمتي و بيماري، حيوانات، گياهان، ساختمان و بنا، ابزار و جسم، : هاي مبداء  حوزه - 1
ماشين، بازي، پول و معامالت اقتصادي، غـذا، گرمـا و سـرما، روشـنايي و تـاريكي، نيـرو،       

  .حركت و جهت
عواطف، ميل و آرزو، اخالق، تفكـر، جامعـه، سياسـت، اقتصـاد،     : هاي مقصد  حوزه - 2

  .مرگ، دين، رويداد وعمل روابط انساني، ارتباطات، زمان، زندگي و
  

  ها  تحليل داده. 5
دو اقلـيم شـمال و خراسـان جهـت     ) 1387(بنـدي شـيري    در تحقيق حاضر بر اساس طبقه

آبادي را   از نويسندگان معروف در شمال، علوي و در خراسان، دولت. بررسي انتخاب شدند
صـفحات  ( علـوي گيله مـرد  از كتاب  2»مرد  گيله«در ادامه با بررسي داستان . توان نام برد  مي
هـاي    اثر دولت آبادي، قصد بر آن اسـت تـا ابتـدا اسـتعاره    از خم چمبر  و كتاب ) 92 - 67

مفهومي به كار رفته در اين دو داستان اقليمي مشخص شوند و پس از آن بررسي شود كـه  
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گـذارد و در توليـد و حتـي خلـق       هاي مختلف چگونه بر تفكر نويسندگان تـاثير مـي    اقليم
  . هاي ادبي بازتاب دارد  ارهاستع

  داستان گيله مرد : الف
  ]باران انسان است. [باران هنگامه كرده بود

  ]است) حيوان/ انسان(بادجاندار. [انداخت  باد چنگ مي
  ]است) ي ويرانگر(باد نيرو. [خواست زمين را از جا بكند  مي) باد(

  ]است) حيوان/ انانس( درخت جاندار. [درختان كهن به جان يكديگر افتاده بودند
آواز . باد حيـوان درنـده اسـت   . [غرش باد آوازهاي خاموشي را افسارگسيخته كرده بود

  ]حيوان درنده است
  ]زمين شيء است/ آسمان. [دوخت  آلود مي  هاي باران، آسمان تيره را به زمين گل  رشته

  ]باد انسان است. [باد دست بردار نبود
  ]باد انسان است. [زد  ن و زنداني ميباد مشت مشت باران را توي گوش ماموري

  ]آب حيوان درنده است. [كرد  هاي وحشي را خفه مي  هاي غليظ، جيغ مرغابي  غرش آب
خواست دنيا را پـر از نالـه و     مثل اين كه مي. كشيد  گويي در عمق جنگل زني شيون مي

فغان كند، فغاني كه شـبيه بـه شـيون زنـي دردكـش بـود، خـواب را از چشـم گيلـه مـرد           
  ]دنيا ظرف است. باد انسان است.[ربود    مي

نفيـر ظـرف   . بـاد جانـدار اسـت   .[صداي گرفته و سرما خورده بلوچ در نفير باد گم شد
  ]است

  ]طوفان انسان است.[كرد  طوفان غوغا مي
  ]است) حيوان/ انسان( درخت جاندار. [كشند  درختان كهن نعره نمي

  ]طوفان انسان است.[كرد  ان خفه ميطوفان هر گونه صداي ضعيفي را در امواج باد و بار
صـدا  .[اين آهنگ كشنده جان گيله مرد را بـه لـب آورده بـود   . شد  شرشر آب تكرار مي

  ]نيروي ويرانگر است
  ]صدا جانور درنده است.[خورد  بيش از هر چيز دل و جگر گيله مرد را مي... اين زمزمه 

صـدا جـانور   .[خراشـاند   شرشر كشنده آب ناودان بيش از هر چيزي دل گيله مرد را مي
  ]دل موجود ويرانگر است. درنده است
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  داستان از خم چمبر - ب
  ]آرامش غبار است. [غباري از آرامش بر آنها نشسته بود

  ]چشم انسان است. [ها در بازتاب شب ماليم تابستان گم بودند  چشم
  ]سايه شيء است. [حياط را سايه پر كرده بود

  ]انسان كبوتر است[ .مثل كبوتري دم بر خاك بام كشيد
  ]خورشيد انسان است. [شد  هايي كه چشم خورشيد وامي  وقت صبح، دمدمه

  ]آفتاب پرنده است. [كشيد  وقت غروب، آن دم كه آفتاب، بال از پنجه دشت بيرون مي
شد دلتنگي را بـا دشـت قسـمت      جايي بود كه مي - رفت تا سر درگريبان خود كشد  مي

  ]دلتنگي شيء است. [كرد
بوتـه  . [در نفس شب زده ظهر، در خفناي دم كرده و نمناك دشت، كسل بودنـد  ها  بوته

  ]انسان است
  ]دشت انسان است. [شد  شب هنگام، دشت يتيم مي

. دوخـت   برد و ديده بـه صـبح مـي     سر در خود مي. كشيد  بال فرو مي. كرد  زار كز مي  پنبه
  ]زار پرنده است  پنبه. زار انسان است  پنبه[

  ]شب حيوان درنده است. [ه شكم خود كشيده بودشب دشت و مدير را ب
آسـمان  . [ها بود  آسمان پر از شكسته. ها مثل الماس بودند، الماسي كه شكسته بود  ستاره

  ]ستاره شيء است. ظرف است
  .]آب نيرو است. [برد  آب آسمان را باخود مي

صويرش در ت. آب تصويرش را برد. آسمان در آب بود. لرزاند  ها را در تن خود مي  ستاره
  ]تصوير جاندار است. آب آيينه است. آب جاندار است.[آب لغزيد

  ]خيال شيء است.[شد  خيالش گم مي. شد  خيالش در آب پخش مي
  ]خوابي نيرو است  بي. [كند  خوابي كله آدم را خشك مي  بي

  ]آسمان جاندار است. [داد  آسمان فشارش مي
  

محيط و طبيعت باراني شمال، كه با  توصيفاتي قوي از»گيله مرد«بزرگ علوي در داستان 
نويسنده با الهام از اين . فضا و حوادث داستان هماهنگي دارد، به رشته تحرير درآورده است

دهنده تـاثير آب و هـواي بـاراني و      هايي را خلق كرده است كه هم نشان  نوع اقليم، استعاره
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ن را بـه خـوبي در   اجتمـاعي آن دورا  - مرطوب گيالن است و هم توانسته وضعيت سياسي
ذهن خواننده غير بوميتصويرسازي كند و در قالب عناصر فيزيكي و طبيعي منطقـه، مفـاهيم   

آيـد كـه عناصـر      برمـي » گيله مرد«هاي داستان   از بررسي استعاره. انتزاعي را قابل فهم نمايد
انـد، در سـاخت     طبيعي مانند باران، باد، درخت، آب، طوفـان كـه مخـتص اقلـيم نويسـنده     

دهد كه نويسـنده اقلـيم خـود را      اين بررسي نشان مي. اند  بخشي شركت كرده  تعاري جاناس
  .بوم خود همزيستي دارد  بيند و اينگونه با زيست  جاندار مي

نويسان پرقـدرت در عرصـه     آبادي كه يكي ديگر از داستان  دولتخم چمبردر داستان از 
. ن به خوبي بازتـاب يافتـه اسـت   نويسي اقليمي است، طبيعت خشن و بياباني خراسا  داستان

هاي مفهومي را كه تحت تاثير وضعيت آن اقلـيم اسـت، در ايـن      وي نيز بسياري از استعاره
هاي داستان خـود را    هاي شخصيت  داستان به كار گرفته است تا درد، خشم، توهم يا تجربه

ـ    هاي اين داستان برمي  از بررسي استعاره. نشان دهد ر انديشـه  آيد كه شب مفهومي مسـلط ب
بسـامد  . يابـد   دانيم در كوير، زندگي در شب جريان مـي   نويسنده است، زيرا همانطور كه مي

بخشي عناصر   هاي جان  از سوي ديگر استعاره. نماياند  باالي كاربرد لفظ شب اين نكته را مي
زار و آب حاكي از ايـن اسـت كـه در اقلـيم كـوير،        طبيعي مانند خورشيد، بوته، دشت، پنبه

عواطـف و حـاالت   ( همچنـين بيـان دلتنگـي   . پردازد  ده با اين عناصربه همزيستي مينويسن
رسـان اسـت و اينكـه نويسـنده حـاالت و        از طريق حوزه مبداء شيء، بسيار اطالع) انساني

  . عواطف روحي را شيء قلمداد كرده است
  

  گيري  نتيجه .6
و دروني، شمار زيـادي از   هاي فردي  ها و انگيزش  در تكوين سبك نويسنده عالوه بر انگاره

يكي از . هاي مرتبط با محيط اجتماعي و محيط جغرافيايي همواره اثرگذار بوده است  محرك
هـاي هنـري و پديـد آمـدن       تكنيـك عوامل اساسي در ايجاد تمايزهاي سـبكي، تفـاوت در   

هاي اقليمـي نويسـندگان     ها، همين تفاوت در خاستگاه  نگري  هاي خاص در جهان  حساسيت
  ).14و  2: 1387شيري، (است

عناصر تشكيل دهنده طبيعت بومي نواحي شمال از ) 1389(مهر و شهپر  به عقيده مشتاق
آلـود و بـاراني      هاي انبوه و سرسبز، رودها، درياها، آب و هواي مرطوب و مـه   جمله جنگل

 افزايند بايـد   آنها مي. هاي نويسندگان اين منطقه حضوري چشمگير دارد  است كه در داستان
هاي زنـدگي بـر كنـار      بپذيريم كه زبان و ذهن هنرمند هم، از تاثيرپذيري از محيط و تجربه
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شـود تـا بازتـاب ناآگـاه و گـاه        در اين ميان بسياري از عناصر ادبي به كار گرفته مي. نيست
توان   آگاهانه از محيط طبيعي و اجتماعي باشد، كه البته ذوق و استعداد و ابتكار فردي را نمي

خـوريم كـه خـاص      هـايي برمـي    هاي اقليمي به اسـتعاره   از اين رو در داستان.ه گرفتناديد
  . هاي ديگر متفاوت است  هاي اقليم  نويسنده همان اقليم است و با داستان

كنند بيشتر از ديگران تحت تاثير   نويساني كه در مناطق دور از پايتخت زندگي مي  داستان
ايـن تاثيرپـذيري تـا    . گيرنـد   گيشـان قـرار مـي   عناصر فرهنگي، زيستي و اقليمي محـل زند 

هـاي    از وجوه اشتراك داسـتان . يابد  جاست كه حتي در صورخيال و تشبيهات نمود مي  بدان
توان به استفاده مكرر از عناصر فرهنگي، طبيعي و اقليمي محل زندگي نويسندگان   اقليمي مي
  ).1390خاني،   نوري و قره( اشاره كرد

و تاك تا كوه و دشـت و آتـش و آب و خـاك و بسـياري از      ستايش از طبيعت، از تيغ
هايي است كه   توان مشاهده كرد، يكي از ويژگي  هايي كه در دامن صحرا و طبيعت مي  پديده

عابديني در توصيف داسـتان از خـم   ).264: شيري، همان(تنها در سبك خراسان وجود دارد
  .داند  آرام ميچمبر ناپاكي درون مدير را در تناقض با شكوه شب پاك و 

هاي اقليمي   محور در داستان  توان دريافت كه ديدگاه زيست  از بررسي اين دو داستان مي
هاي اقليمي آگاهانه يا ناخودآگاه،طبيعت را محور قرار   نويسندگان داستان. بازنمود يافته است

. انـد   ردههاي خود به كار ب  هاي مختلف در داستان  را به صورت» مادر طبيعت«و استعاره    داده
طبيعت و تمامي عناصر طبيعي مانند باد، باران، درخت، آب، طوفـان و صـدايي كـه در دل    

اند كـه نويسـنده بـا      هايي شده  منشاء خلق استعاره... شود، دشت، آفتاب و   طبيعت ايجاد مي
اي كه   هاي اقليمي از طريق رابطه  نويسندگان داستان.ذوق هنري خود آنها را خلق كرده است

هايي كه در فرهنگ جامعه نهادينـه شـده     نگاشت  كنند و با استفاده از نام  عت برقرار ميبا طبي
گنجانند تا از اين طريق   هاي خود مي  هاي زباني استعاري را در نگارش داستان  است، عبارت

وابستگي و همزيستي خود با طبيعت اقليمي آن منطقه، و از طـرف ديگـر، نيـت و مقصـود     
در واقـع، نويسـنده بـا    . هاي استعاري به خوانندگان انتقال دهند  بارتخود را در قالب اين ع

ها در پي ايجاد فضايي بومي و اقليمي در ذهن خواننده خـود اسـت تـا از      خلق اين استعاره
بـه عنـوان مثـال وقتـي علـوي      . اين طريق بتواند الگوي فرهنگي در تفكر و ذهن ايجاد كند

يا باران و درختان جنگل را به شكل انسـان نگاشـت   پندارد   قدرت باد را بسان جانداري مي
كند، قصد دارد فضايي در داستان ايجاد كند تا خواننده ضمن درك قـدرت طبيعـت، در     مي

هاي اقليمي   توان ويژگي  در حوزه شعر نيز مي. ها مقايسه كند  ذهن خود آن را با قدرت انسان
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هـا    ر محيط زيست را در خلـق اسـتعاره  مشاهده و تاثي... را به خوبي در اشعار نيما، سهرابو 
  .تحليل كرد

در حـال ظهـور   » طبيعت مادر است«هايي مانند   سخن آخر اينكه تجلي فرهنگي استعاره
ايـن حـس   . بشر در حال درك اين مسئله است كه او بخشي از شبكه طبيعت اسـت . است

تحقيقمد نظـر   آنچه در اين). فرهاگن، همان( گرايي است  ها نشانه حس بوم  اجتماعي انسان
ها چگونه واقعيت پيچيده روابط انسـان و    بود نشان دادن اين مسئله است كه كاربرد استعاره

ها را به عنوان ابزارهاي زباني   از اين رو ضروري است تا استعاره. كند  كره زمين را روشن مي
يكرد انتقادي كند و دوم اينكه رو  بدانيم كه واقعيت پيچيده روابط انسان و طبيعت را تعبير مي

  . شود  ها به عنوان ابزارهاي زباني استفاده مي  به گفتماني داشته باشيم كه از اين استعاره
  
  ها نوشت پي
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