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 چکیده

 اواست.  (0669) دایکنرویکردهای مطالعاتی تئون و از عمدهشناختی استعاری یکی ایدئولوژی

عی و ااجتم یصورتدر حقیقت  این نظام. ها استنظامی از باورها و انگیزه ،که ایدئولوژیاست  معتقد

هور ظمعنایی، نیازمند  ساختارپدیداری و دلیل ماهیت  که ایدئولوژی بهکارکردی شناختی دارد. ازآنجا

ای هترین پدیدهیکی از مهم استعاره لزوماً .گنجدی میاستعارای از نظام در شاکله و بروز خاص است؛

و نقش بازنمایی مفاهیم ذهنی  شدهخارجبالغی  ابزاری صرفاً ۀشود که از پیکرعنایی محسوب میم

افکار  ی ازاطور پنهان، گسترهکه به زبانی است ۀی مدرکانحقیقت استعاره اصوالًکند. میانسان را ایفا 

ش و با رو مفاهیم علمی براین مقاله با تکیه د. زیستی بشر را به همراه دارـ  فرآیندهای تجربی و

 ررسیبسیمین دانشور را  «سرگردانی ۀجزیر»، رمان متنیای به شیوۀ تحلیلی درونمطالعۀ کتابخانه

با چه کیفیت و های مفهومی این رمان استعاره که استعلمی  ۀلئجویی این مسو در پی استکرده 

 هایکه استعاره دادپژوهش نشان های این طورکلی یافته؟ بهاندظهور یافته کارکردیدر چه قالب 

ی و اندیششدگی، کنایهآفرینی، تمثیل های شباهتبا کارکردهایی در قالبسرگردانی  ۀرمان جزیر
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 مقدمه .0

شود استعاره در همۀ طور مشخص و متقن گفته میامروزه بر اساس مطالعات نوین به     

تنها در زبان بلکه در اندیشه و عمل نه»دارد و این مقوله ابعاد زندگی انسان حضور 

رو، فهم و شناخت از همین (. 09:0967لیکاف و جانسون،)« ها نیز جاری استانسان

دوراز تأمل و آگاهی علمی الزم  به آن که بتوان بهها موضوعی نیست استعاره

های جزئی که هرروز انجام در بسیاری از فعالیت»یافت. از یاد نبریم، انسان دست

اندیشد و عمل دهد، کمابیش به شکل خودکار بر اساس الگوهای مشخصی میمی

ای هوجه روشن  نیست؛ یکی از راههیچقیقاً چه هستند، بهکه این الگوها دکند. اینمی

دلیل توجه به استعاره  همین پس به (02 )همان: «شناخت این الگوها بررسی زبان است

 کند.ای زبانی اهمیت پیدا میعنوان عنصر و نشانهو تحلیل آن به

اساساً دستگاه تفکر انسان استعاری است. زبان به این » مضاف بر این، باید دانست    

ایی هدلیل که نظامی ارتباطی و مبتنی بر نظام مفاهیم ذهنی است، با تفکر و کنش

در ارتباط است؛ پس منبع خوبی برای پیدا کردن شواهدی دربارۀ کارکرد نظام 

شناختی  د نظامو چون یکی از منابع کارکر( 9:0621 ،لیکاف و جانسون) «شناختی است

زبان ایدئولوژی است؛ بنابراین بین ایدئولوژی و استعاره به لحاظ اندیشه و عمل 

 دایکپیوستگی و مالزمت وجود دارد. دقیقاً اهمیت همین موضوع است که تئون ون

در مطالعات نوین خود به شکلی متمرکز به چگونگی نقش ارتباطی استعاره و 

 و کارکردی پرداخته است.ایدئولوژی از حیث نظام شناختی 

ن فصل مشترکی است میا»ایدئولوژی اش معتقد است که ایشان در نظام مطالعاتی

عنوان ساختارهای اجتماعی، شناخت و گفتمان. در این چارچوب ایدئولوژی به

(. 2 :0662 دایک،)ون «شوداند تعریف مینمودهای اجتماعی که در میان اعضا مشترک

اختی ارکرد ابعادشننظامی تلقی شود که ک»تواند ایدئولوژی می در این تعریف، البته
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کند، ایدئولوژی برای باورهای افراد فراهم میکند. انسجامی را که  باورها را تعیین

اند که در طول دوران شود، دارای ثبات نسبیصورت تدریجی فراگرفته میاگرچه به

پس در هر  (.007-006: 4116 )ون دایک،« شوندزندگی افراد دستخوش تغییرات می

ای معنادار وجود دارد به همین دلیل نظام فکری بین ایدئولوژی و استعاره رابطه

گزید و گاه روزها هر واژه را با وسواسی تمام می»شده است کسانی چون فلوبر گفته

  (.429 :0972 )میالنی، «کشیدمیهای مناسب رنج بر سر انتخاب واژه

طور کامالً آگاهانه در جمله رمان بهامروزه متون و آثار ادبی ازگمان اگر بی

مند علمی به فراوانی مورد ای با تمرکز و مفروضات روشرشتههای نوین بینپژوهش

گر همین اهمیت است.  اندیشمندان و منتقدان گیرند، بیانگزینش و واکاوی قرار می

که کردار است. وقتی-هایی زبانیدهادبیات اصوالً پد»ادبی بر این باور هستند که 

تی ادبیات مش»شود که کردار بدانیم، مسلماً تبیین می -هایی زبان ادبیات را پدیده

گیرد که جهان را متحول های زبان جای میشبه گزارۀ یاوه نیست؛ بلکه در میان کنش

 ات از دیربازادبی»گوید: بر پایۀ همین اندیشه فورستر می .(091: 0926 )کالر،« کندمی

ها داشت و این رمان بود که با توجه مفرطی به تصویر کردن زندگی بر بنیاد ارزش

 )الج و «تصویر کردن زندگی بر بنیاد زبان وظیفۀ متمایزی بر وظایف ادبیات افزود

 (. 90: 0926 دیگران،

توان ادعا کرد که رمان در کلیت و زمینۀ همین دقت نظر می با توجه به

ترین مسائل زندگی را در اضالع زبانی خود بگنجاند. اش توانسته جزئیپدیدارشناختی

پیدایش رمان به این دلیل بود که انسان »گوید: بنابراین این سخن که اشپنگلر می

( )همان« فراتاریخی عصر جدید احتیاج به نوع ادبی دارد که به کل زندگی بپردازد

سیمین دانشور هم در « جزیرۀ سرگردانی»رمان  حالهرسخنی بسیار عمیق است. به

 گیرد.همین قاعده و منظور جای می
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 . بیان مسئله و سؤاالت تحقیق0-0

تواند برای شناخت ایدئولوژی ابزار مناسبی ازآنجاکه استعاره در ذات زبان است و می     

ه میان گفتنی است کناپذیر دارند. عالوه بر این، رو این دو ماهیتی تفکیکاینباشد؛ از

ازندۀ زبان س»گفتمان و ایدئولوژی رابطۀ دیالکتیکی برقرار است، به این شکل که 

: 0626، )فرکالف« های دانش و باورهاستهای اجتماعی، روابط اجتماعی و نظامهویت

4.)       

ایدئولوژی پیوستگی نزدیکی با » غرض علمی فرکالف از این موضوع این است که

ترین شکل رفتار اجتماعی است و همین جاست زیرا استفاده از زبان، معمول زبان دارد؛

طور کنیم. اعمال قدرت در جوامع نوین، بهکه روی مفروضات عقل سلیم تکیه می

ی ایدئولوژیک زبان صورت ویژه از طریق کارکردهاروزافزونی از طریق ایدئولوژی و به

ها صرفاً کارکرد تزیینی کری، استعارهبر اساس همین خاستگاه ف (.)همان «گیردمی

ها بار معنایی و کارمایۀ ایدئولوژیک دارند. حال اگر شاعران ندارند؛ بلکه هریک از آن

کنند، به دلیل همین اهمیت ها آگاهانه و سنجیده عمل میو نویسندگان در انتخاب آن

د مفاهیمی را بگنجاننها معانی و های پنهان این نشانهاست تا از این طریق در پس الیه

که در نگاه اول و سطحی ممکن است غیر از معنای بیرونی موضوع و معنای دیگری 

ود. شنیز با چنین نگرشی مهم تلقی می« جزیرۀ سرگردانی»قابل درک نباشد. رمان 

کوشند تا ها با هر سبک و سیاقی که نوشته شوند، به طرزی میالقاعده رمانعلی

ا در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فلسفی و ... ذهنیت فرد و جامعه ر

ای بازآفرینی کنند. مطابق رمان نویسان مدرن هر انسانی بر اساس نگاه و نگرش گونهبه

  (.061: 0969)پاینده، کند فهمد و معنا میخود دنیای عینی را می

ی هان اصوالً رماناز این قاعده مستثنا نیست و چو« جزیرۀ سرگردانی»لزوماً رمان 

ها و راوی های زبانی، شخصیتمدرنیستی، ساختاری شعرگونه دارند یعنی نشانه

توان بدون پرسش و تأمل به درون پیچیدۀ آن کنند؛ بنابراین نمیاستعاری جلوه می
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ها را دریافت که استفاده از های پدیدارشناختی آنمبانی و جنبه راه یافت و گاه

پردازانی چون وندایک، فرکالف، گرامشی، کارل مارکس ظریههای مطالعاتی نمدل

 راهگشا خواهد بود.

می های مفهواین پژوهش با تمرکز به این سؤاالت در پی این است تا ابعاد استعاره

 شناختی تحلیل  کند:این رمان را به لحاظ ایدئولوژی

تی شناخایدئولوژیهای این رمان در چه گستره و در چه کیفیتی کارکردی . استعاره0

 دارند؟

 نه دارند وورزامحتوایی و شکلی اندیشه بستگیهای استعاری، هم. چگونه نشانه4

های فکری را ازنظر شناختی، نمایندگی جریانهای جامعهتوانند به موازات واقعیتمی

 کنند؟ گری تبیینروش و نوع کنش

 . اهداف و ضرورت تحقیق0-4

مرحلۀ نخست الگوی مناسبی از نوع و شیوۀ خوانش  تواند دراین پژوهش می 

های مدرنیستی ارائه کند و در مرحلۀ دوم مبانی و ذهنیت نویسندۀ رمان را از رمان

 متنی که باگیری از زبان ادبی و گزینش خاص واژگان و فضاسازی درونطریق بهره

 ها میسر است، معرفی کند.درک روابط نشانه

اهی از مسائل و رخدادهای اجتماعی، تاریخی، ضرورت این پژوهش کسب آگ

ز العمل ایشان افرهنگی و سیاسی عصر سیمین دانشور و چگونگی واکنش و عکس

ها در ابعاد تدوین و پدیداری رمان این موضوعات و حد و میزان درک و ظهور آن

 است.« جزیرۀ سرگردانی»
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 پیشینۀ تحقیق .9-0

شده که ازنظر های دیگری انجامحال پژوهشتابه« جزیرۀ سرگردانی»در مورد رمان      

ین ترماهیت کارکردی و نوع مفروضات علمی سنخیتی با این پژوهش ندارند که مهم

 اند از:ها عبارتآن

 «های رئالیستی رمان جزیرۀ سرگردانیبررسی جنبه»ـ  ابراهیم رنجبر در مقالۀ 

عنوان بحث اصلی مطرح های رئالیستی رمان جزیرۀ سرگردانی را به(، جنبه0969)

ا هکارکرد نظری رمان که یکی به رسالت رمان در کشف نامکشوف کرده است و به دو

ویژه انسان و دیگری، به بازنمایی حوادث و تجارب و امکانات محتمل هستی و به

 است. های عظیم پرداختهتاریخی برای ثبت دوره

های سیمین نمادپردازی در رمان»ی قبادی و علی خاتونبانی در مقالۀ حسینعل ـ

اند نماد ابزاری است که برخی از ( در مورد نماد بحث و مطرح کرده0926« )دانشور

نویسندگان افزون بر انعکاس امور درونی و ذهنی و حاالت روانی و عاطفی خود، آن 

رشان و نیز گریز از فشار سانسور را برای زیبا و مؤثر کردن و عمق بخشیدن به آثا

 گیرند.های استبدادی به کار میحکومت

شناختی خودآگاهی زن در تحلیل جامعه»الهام محمدی و هدی یاقوتی در مقالۀ  ـ 

(، با 0967) «های سیمین دانشورجدال با ساختار سنتی و مدرن مورد مطالعۀ رمان

سیمین دانشور در پی « سرگردانساربان »و « جزیرۀ سرگردانی»های بررسی رمان

تحلیل موقعیت اجتماعی و میزان خودآگاهی زن در جدال با ساختارهای سنتی و 

 مدرن در جامعۀ معاصر ایران هستند.

 «های زمان روایی در رمان جزیرۀ سرگردانی و ساربان سرگردانبررسی مؤلفه»ـ مقالۀ 

له بحث زمان روایی یا به (، به قلم جلیل شاکری، سعید رمشکی. در این مقا0962)

پردازی و توصیف نقشی تعبیر ژرارژنت زمان داستانی، در انتقال مفاهیم، شخصیت
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دهد که زمان کرنولوژیک انکار دارد. تحلیل این دو رمان دانشور، نشان میغیرقابل

 .گیردبرمی جاری در کل اثر، حوادث و اتفاقات چهار سال زندگی اشخاص رمان را در

گفتمان عرفان در رمان جزیرۀ »صفری و ابراهیم ظاهری در مقالۀ  ـ جهانگیر

 ند.اسنتی و مدرن را بازنمایی کرده (،  سه گفتمان سنتی و نیمه0967« )سرگردانی

(، به قلم حسین 0969« ): رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبیگشودن رمان»ـ کتاب 

است. در فصل هفتم که مجموعاً  های کوتاه فارسیپاینده. موضوع این کتاب داستان

کاوانه ذکرشده است و آنگاه صفحه است، اول مباحثی از تعاریف رمان مدرن روان 49

طور محدود نمودهایی از دنیای روان و ناخودآگاهی با تکیه به همان تعاریف، به

 شخصیت اصلی رمان یعنی هستی مورد توجه قرارگرفته است.

 های تحقیقبحث و یافته .4

 . خالصۀ رمان جزیرۀ سرگردانی4-0

اجتماعی است. این رمان  -رمان جزیرۀ سرگردانی اثر سیمین دانشور رمانی تاریخی     

است و رمان با همین « هستی»دارای هفتاد شخصیت است که شخصیت محوری آن 

شود. پدر هستی به گفتۀ توران جان، مادربزرگ هستی، در راه شخصیت آغاز می

است. مادرش )مامان عشی( پس از مرگ پدر، هستی و برادرش مصدق شهید شده 

سپارد و با مردی به نام احمد گنجور ازدواج شاهین را به مادر حسین نوریان می

ند با کها است. سعی میاعتنا به سنتبندوبار و بیکند. مامان عشی زنی تقریباً بیمی

ند. هستی که دلباختۀ یکی ها رفتار کهمۀ وجود غربی شود و مطابق با آداب فرنگی

هایش به نام مراد پاکدل است، در جریان یک خواستگاری که مامان کالسیاز هم

 کرده و مذهبی است وشود. سلیم تحصیلعشی ترتیب داده است، با سلیم آشنا می

تار وبیند که در این خواب، زندگی خود را تیرهنگاهی عرفانی دارد. هستی خوابی می

ند سو به جوانی مانیک کند گیج و سرگشته شده است؛ چون ازحساس میبیند. او امی

خواهد رژیم حاکم را با جنگ مراد دلباخته که دانشجویی مارکسیست است و می
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 سلمانفکری مچریکی براندازد و از سوی دیگر خواستگاری به نام سلیم دارد که  روشن

لیم یابد که به سی نجات میترتیب هستی زمانی از سرگشتگی و ناامیدایناست. به

 جو است.باور و تعالیآورد که دینروی می

 سرگردانی استعاری در رمان جزیرۀ شناختی تحلیل فرایند ایدئولوژی .4-4

 شناختی استعاریآفرینی در نظام ایدئولوژیکارکرد شباهت. 4-4-0

شناختی و ای زیباییآفرینی در ماهیت و پدیدارشناختی، صرفاً شاکلهشباهت 

تی اندازی شناخچشم»تواند ای عقالنی است؛ زیرا میتصویرسازی نیست؛ بلکه گزاره

فرا روی ما بگشاید. باید بپذیریم  (042: 0962 همدانی،: )رک« گربه مدد استدالل نشان

یز  ها را نها و شناختدهندۀ بلکه قدرت اثبات ایدهتنها نشانهایی نهکه چنین ساخته

های ایدئولوژیکی از طریق تسلسل د داشت. چون گاهی ممکن است پیامدپی خواهن در

ای هها و ساختهدرستی تبیین نشوند؛ بنابراین قالبهای مفهومی بهروابط استعاره

 یری،)نرماشسازی داشته باشند کننده و برجستهتوانند ماهیتی تسهیلشباهتی می

0966 :64). 

ای ماهوی برقرار است. زبان در حقیقت زبان رابطهاز یاد نبریم که بین ذهن و      

های ذهنی افراد مربوط به های ما است. بخشی از دریافتگر اندیشهمفسر و بیان

هایی تشبیهی هستند که اصوالً زیرساختی ایماژها است و این ایماژها گزاره

ی از نظام هایها خود مقولهتوان گفت شباهتورزانه دارند. بر همین اساس میاندیشه

اما نه با نگاه و قالب  عنوان استعارهها را بهتوان آنواقع میمفهومی هستند، پس در

شناختی جدید های استعارهسنتی و کالسیک، بلکه در چارچوبی از مفاهیم نظریه

 پذیرفت.

هایی که برای بیان ایدئولوژیکی دانشور در رمان جزیرۀ سرگردانی یکی از اسلوب

های مفهومی شباهتی است. هایی در قالب استعارهه است، تولید گزارهخود بهره برد

های ذهنی این خالقۀ زبانی این مجال را برای وی فراهم آورده است تا قادر شود انگاره
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و کاربردی گردآورد و  به سیاقی اش را در مدار و محوری سنجیده و اندیشگانی

 جامعه انتقال دهد. مؤثر به  بخشی و کوشندگیمنظور آگاهیاندیشیده شده به

های برد، به موازات صحنهالبته فرایندی را که دانشور در این رمان پیش می   

های متعدد در نظامی دوقطبی یا جریانی بین این دو کارگیری شخصیتتوصیفی و به

 دست آورد:اش را به نظام قرار دارد تا استعاره مفهومی سرگردانی معنای دالی

ای هخانای است شبیه کتابگوید: تهران یک شهر خاکستری یا قهوههستی می»  

ی فهرست نشده، نه فهرست الفبایی دارد و نه فهرست های پراکندهاست که پر از کتاب

ای خانه استعارهمثال، مقولۀ کتاب در این شاهد (.074: 0967 )دانشور، «موضوعی

از شباهت تهران به « هستی»رض مفهومی مفهومی در قالب شباهت آفرینی است. غ

ای هرغم داشتهپنجاه توجه دارد که علیو  واقع به شرایط تهران دهۀ  چهلکتابخانه در

رو همین  انسانی و منابع فرهنگی و اجتماعی ریزودرشت، هیچ نظم و نسقی ندارد؛ از

ارۀ . دو استعکننده است و افراد سردرگم و متحیر هستنددهندگی گیججای آگاهیبه

ای در حقیقت دو گزارۀ متمم و مبین این است که بسیاری در خاکستری و قهوه

یا اصطالحاً فرهنگ شرق و غرب در  درنیتهمراتبی اهمیت سنت و مانتخاب سلسله

برند. جالب است خود هستی که نمودی تیپیک است، تردید و اضطراب به سر می

بسا نگرش گذر از بودن به شدن ده دارد. چهنمایندگی جریان فکری زن عصر را به عه

را تمایل دارد؛ ولیکن جامعه همین بودن را از وی توقع دارد و هستی در چنین نگاه 

 و زمانی در ستیز و بالتکلیفی قرار دارد. 

ایران توپ فوتبالی است که »گوید: خوانیم: سلیم میدر جایی دیگر از رمان می  

 (.421 )همان: «گذارد به دروازه نزدیک شودزند. نمیهرکس رسید لگدی به آن می

تر اوضاع روزگارش کلیتی تاریخی از ایران را سلیم در این عبارت برای تشریح دقیق

 روهمین  پردازد. ازهایی که بر سر ایران آمده است میشمارد و به روند و جریانبرمی

های الزم تاریخی ی و آگاهیهای زیستوی در مفاهیمی از کارکردهایی از نوع تجربه
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ها  و اتفاقات فکری چه استیصالی بر ایران داند که حکومتدرستی میگنجد. بهمی

اند تا ایران از مجاری تحول اند و به دلیل منافع و مطامع، باعث نشدهتحمیل کرده

وید گبگذرد و در مسیر توسعۀ تمدنی و فرهنگی خود پایدار بماند. او با ایما و تلویح می

 این گذشته و حال ایران است.

ترین سازۀ زبانی است که دانشور ترین و متناسباستعارۀ مفهومی توپ دقیق   

از  اش جامعیتیتوانسته تا با استفاده از احاطۀ علمی و کنش دانایی و توانش زبانی

یال ای مدور و سوضعیت تاریخی و ابعاد سیاسی آن ارائه کند. چون توپ شیء و وسیله

ترین جا شود؛ بلکه با کمسختی جابهست و همانند اشکال غیر مدور ایستا نیست تا بها

ت نظر از این، به دلیل ساخپذیرد. صرفجایی و تغییر را میترین حد جابهای بیشاشاره

برگشت است. این مفاهیم ضمن تشریح وو کارکرد همواره بین افراد زیادی در رفت

استعاری کارکردی از سیاسی، اصوالً در دستگاه شناختیاوضاع تاریخی و رخدادهای 

 آفرینی از خود مقولۀ سرگردانی است.سازی ایدئولوژی در موازین شباهتپنهان

های ایدئولوژی شناختی استعاری در تر از شبکهحال اگر بخواهیم استنباطی جامع

 این رمان به دست آوریم به این شواهد توجه کنید:

 به آنکهبی بود، چسبیده مانی استاد و سیمین و ملکی خلیل به عشقه مثل هستی»-

 (.064 )همان: «بکند خشک سهروردی قول

 و تنشس بازگرفت،. است آناناس آب: گفت داد، هستی به پر لیوان یک کراسلی»-

 (.412 )همان: «شویمی تفاله اینجا آمریکا، برو: گفت

 با امنته مراقبه، حال در بوداست مجسمۀ انگار که بود داده تکیه آرام قدرآن سلیم» -

 (.092 )همان: «باز هایچشم

 ایستاد آن یک. دلنگ: زد بلند زنگتک یک ساعت مثل ناگهان و تپید توران قلب» -

 (.019 همان:) «کرد تیکتیک دوباره... 
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اند از: عشقه، کراسلی، آب آناناس، تفاله، ها عبارتهای استعاری این نمونهساخت

ان تومتنی میهای ارجاعی درونبودا و قلب توران. با تمرکز و تأمل به شبکهمجسمۀ 

ها در نمود و برآیندی از شباهت آفرینی هستند که هریک از اظهار کرد این استعاره

ها در زمینه و بافتی از مفاهیم فرهنگی و اجتماعی در دو منظر متفاوت نگرشی، آن

عنایی گیرند.  بار متقل طبق ذائقۀ زمان جای میگاه سنتی وابسته و گاه مدرنیته و مس

 های استعاری به این شرح است:و مفهوم ایدئولوژیکی این نظام

ـ عشقه گیاهی رونده است به هرآن چه نزدیکش باشد، به دلیل نوع وجود و ماهیت 

بسا آن را از ریشه پیچد و اگر درختی باشد، چهسختی میهای منعطف و نرم  بهساقه

جوی اندیش و بهرهگر روح آزادشقه بیانایماژ عند. گنجاندن هستی در قالب و خشک ک

های فردی وی است. ها با ذهنیت و تجربهها و انطباق آنهستی برای کسب آگاهی

ل از های فکری قبیابی دادهآوری و دستدقت نگریسته شود، او برای جمعالبته اگر به

منابع درون فرهنگی و درون اجتماعی تاریخی خودش هر منبع برون فرهنگی عمیقاً به 

هایش چندبعدی و متنوع است تا به سهولت  و شود. جنس اقتباس آموزهمتوسل می

دوراز دغدغۀ روانی و ذهنی  بتواند مسیر را درست انتخاب کند. پس حضور اسامی به

یل دلیواقع خود هستی است، بخلیل ملکی، استاد مانی، سهروردی و سیمین که در

 نیست.

یافته عیار از شاکلۀ فکری و نمود انسانی از جهان مدرن و توسعهـ کراسلی عینیتی تمام

توان حتی در سازۀ  تلفظی طور محسوس میبهیافتگی و نوشوندگی را است. تحول

گر یانواقع بشده در این اسم  نیز درک کرد. انتخاب این شخصیت به شکلی استدراک

داری غرب است که این مفهوم ایدئولوژیکی با ارجاع به مقولۀ سرمایهنظام اشرافیت و 

تر قابل درک خواهد بود. از یاد نبریم که کراسلی بعد تهییج استعاری آب آناناس دقیق

و برانگیختگی هستی و تغییر نگاه او نسبت به تمدن جهان غرب است. بایستی تبیین 

 «تواند فکر کنددور و برش نمی هایهای مردهستی بدون اتکا به ایدئولوژی»کرد 
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تواند هاست که میها و ایدئولوژیبینیمجموعۀ همین جهان (.914: 0929 )قهرمان،

 شاخص اندیشه و معیار ادراکی او را نمایان کند.

نشینی اجزای ـ آب آناناس به دلیل فواید مغذی و مزایای اقتصادی در زنجیرۀ هم

ه کو بار مفهومی کانونی مهمی به همراه دارد و آن اینزبانی ساختار کارکردی معنادار 

دریافتی قابل تصور است. نخست هر دانش و اقلیمی توان و  -طیفی از مبانی ذهنی

آوری و استفاده از آن را  آوری آن را ندارد و در ثانی هرکسی توان فراهمقدرت عمل

شود که ایران و مردم آن از هر میگونه استنباط ندارد. اکنون با اتکا به این معانی این

حیثی در ضعف و محرومیت هستند و توان رفع نیازهای زمانی خود را ندارند؛ 

مایۀ فکری آن که در غرب همه شرایط و توان دسترسی  مهیا است. پس بنحالیدر

ا اینجنیافته ایران است و از داری مدرن با جهان توسعهتصریح تفاوت جهان سرمایه

مصرف شدن و ضایع گشتن است به پردازی بیعارۀ تفاله شدن که در مفهوماست است

 کند.موازات آب آناناس بار استعاری ایدئولوژیکی پیدا می

ـ مجسمۀ بودا نمادی از تفکر و مسلک شهودی  و جهان معنوی شرق است. مراقبه و 

درون.  مکاشفه از اصول آن است؛ یعنی انقطاع از جهان بیرون و اتصال  به جهان

سنجیدگی این استعارۀ مفهومی در این  است که دانشور به وجهی عالمانه خواسته تا 

مسلک و مذهبی با مجسمۀ بودا بخشی سلیم عارف های جهان شرق را با نسبتانگاره

های دنیای زمینی و نادیده انگاشتن لذات پوشی از فریبندگیچشم»واقع همان که در

که هستی ناگزیر آنجا( بیان کند. البته از060: 0929 )مهدوی دامغانی،« حواس است

های فکری از فهم درست روح سنت شرقی است؛ بنابراین دانشور از مبانی و داللت

ایجاد آشتی »سهروردی کند. معروف است که دستاورد مهم سهروردی استفاده می

ر حائز اهمیت این مطلب از این منظ (.0929 :90 )افراسیاب پور، «بین عقل و عشق است

است تا به موازات هم دو جهان عقالنی و اشتیاقی را به عبارتی جهان عصر ماشینی و 
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گری تفسیر کند و هستی را در متن این دو جهان صنعتی را در برابر جهان مکاشفه

 متفاوت برای تفکر و انتخاب قرار دهد.

: 0929  )دستغیب، «ش ملی استجنباز طرفداران »بزرگ هستی ـ توران نوریان، مادر

روند رمان دربارۀ این شخصیت گواه بر این است که دانشور از قالب وجودی (. 909

توران در پی خلق استعارۀ مفهومی حادثۀ جنبش ملی است. در حقیقت جریان نهضت 

خواهی در شریان فکری مردم در ملی به رهبری مصدق تزریق روح استقالل و آزادی

آفرینی قلب توران به زنگ بلند ساعت، ایستادن و دوباره شباهتعصر پهلوی است. 

رغم به تحرک درآوردن ملت گر این است که جنبش ملی علیتیک کردن، بیانتیک

های از کار افتاد و سرانجام اگرچه تأثیرات و فکران متأسفانه با دسیسهویژه روشنبه

پهلوی و چگونگی غارت های حکومت جمله درک سیاستاتفاقات خوشایندی را از

ها  و آرمانی خود دست نیافت. اما باوجود تمام تالشهدف انقالبی منابع ملی رقم زد؛ به 

هرگز روح و خواست آن فراموش نشد و  هرگز به انزوای فکری فرو نرفت و کماکان 

   اندیشه و خواست تاریخی آن در جریان است.

 شناختی استعاریلوژیآفرینی در راستای ایدئو . تمهید تمثیل4-4-4

انۀ گتمثیل یکی از اشکال هشت» شناختیشناسیاساس رویکردهای زبان امروزه بر

اصوالً زبان تمثیلی از  (.94: 0969 عرفانیان قونسولی و دیگران،رک: )« زبان غیر لفظی است

نظر کنشی آنچه در زبان تمثیلی از (.91 )همان: «تولید و درک»دو جنبه اهمیت دارد: 

ای عمیق و تولید ساخت زبانی متناسب و درک آن است. مهم است، گنجاندن اندیشه

شناختی بسیار قابل توجه شناختی به موازات مبانی روانچون در این زبان، ادراک 

ای هاست. قدر مسلم، نویسنده از رهگذر تولید روایت منثور یا منظوم با رعایت شاخص

حال  (.9: 0666 )ابرمز، «عنایی ثانویۀ مرتبط استیک نظام م»ساختاری، همواره در پی 

به  کردن چیزی که ممکن است عقالنی برای تصویرتالشی »تمثیل شود گفته می اگر

 سخنی سنجیده است. (0920 :212)ربیعیان، « طریقی دیگر نیز شناخته شود
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شود تا پیوستگی معنادار و مدلل بین تمثیل های شناختی باعث میهمین مشخصه

ارز، تردید این خصیصۀ بخود در شاکلۀ استعاری است با ایدئولوژی ایجاد گردد. بیکه 

بسیاری از نویسندگان را برانگیخته تا نه صرفاً به دلیل واهمه از شرایط حاکم و اضطرار 

شان هایزمان این نوع زبان غیرلفظی و غیرمستقیم را برای تبیین افکار و اندیشه

شود. یم سندگی برایشان سیاق و سبکی شخصی تلقیبرگزیند؛ بلکه این نوع نوی

وان تگونه که چنین نظری را میبسا برای بعضی هر دو این موضوع مترتب است، آنچه

برای سیمین دانشور در نوشتن رمان جزیرۀ سرگردانی نیز متصور بود. ایشان برای 

ت استعاری از قابلیاش دربارۀ ایدئولوژی شناختی های ادراکیها و تجربهپردازش یافته

کارکرد زبانی و محتوایی تمثیل به فراوانی استفاده کرده است. برای اثبات این ادعا به 

 کنید: این شواهد توجه

-آیند و جلوی هستی میآیند، میانداز میبیند که شلنگهستی دو تا اسکلت می»ـ 

ه چاه آب ایستاده. نبوسند و حاال هستی کنار کنند و میایستند. همدیگر را بغل می

ها که کلید ها که ریسمان دستشان بود، آنگوید: آنچرخ چاه نه رسن. صدایی می

در این موضوع که هستی توجهی  (.6: 0967 )دانشور، «وگور شدندشان گمداشتند همه

عاطفی به مراد دارد، هیچ تردیدی نیست؛ اما مطلب اساسی ایدئولوژی مندرج در 

دادی است از تغییر روش و مشی مبارزات  ثیل است و آن مبین رخهای این تماستعاره

سیاسی مراد و ناخواسته درگیر شدن هستی در این ماجرا است. کامالً واضح است 

: 0929 )مهرور، «یک رومانتیک انقالبی است که از ایدئولوژی پرشده است»مراد اصالتاً 

اش رسالت ملی و سرزمینی بر همین اساس به دلیل پایداری در اعتقادات و .(942

ناگزیر خواهد بود تا در برابر نیروهای امنیتی رژیم حاکم پهلوی و سایر کسانی که 

بسا این ایستادگی شوند مقاومت کند و چهخواهی میمانع ترویج و گسترش آزادی

  منجر به قیام مسلحانه شود.



 046/  مفهومی استعارۀ انگارۀ اساس بر «سرگردانی جزیرۀ» رمان شناختی -استعاری بازنمایی

ست. پس اگر اندیشی آن ااین تمثیل، تصویری منطبق با ایده و عمل و فرجام

ز بازنمودی ا»بوسند در حقیقت گیرند و میکه همدیگر را در آغوش می هاییاسکلت

اند و تمثیلی از خود او و مراد های ناخودآگاه هستیترین الیههراس و نگرانی در ژرف

های رزمنده، دیر یا زود مرگ از راه است که در صورت ورود هستی به جرگۀ چریک

آن  (.062 :0969 )پاینده، «مراد هیچ گریزی از آن نخواهند داشترسد و هستی و می

خواهد همین هراس و دلهره را بازگو کند و حتی او را دقیقاً صدا درواقع به شکلی می

که چگونه بسیاری پیش از او باوجود امکانات و ابزار کند، از اینمتوجه عاقبت می

د؛ ولی سرانجام راه به جایی نبردند و مهیاتر در این راه آزادی و اندیشه قدم گذاشتن

 از بین رفتند. 

ای در کار نشیند. سایهکشد و زیرش میهستی منت یک درخت سوخته را می»

های مرده، بال به درخت تکیه داد. زیر درخت پر است از گنجشکتوان نیست اما می

گ ه و سشکسته ... انگار خون هم ریخته. پوکۀ فشنگ که فراوان است. چند تا گرب

 «شان کور استهای همهآیند و کاری به کار هم ندارند. یا دست ندارند یا چشممی

جمله ناصرخسرو، موالنا در قاموس فرهنگ اندیشگانی ایرانیان از (.6- 9: 0967 )دانشور،

ای مفهومی و معنایی فراوانی دارد. دانشور هم با نگاه گستره و دیگران، درخت توسع و

 کند. او از روی توانشفرهنگی تمثیلی از درخت برای ایران خلق می جینۀبه همین گن

عقالنی و استدراک عمیق از مقولۀ هویت و وجدان ملی به تولید این روایت تمثیلی 

مبادرت ورزیده است. در ابعاد ذهن و روح فرهنگی ایشان درخت هم مایۀ بارآوری و 

  درونی است. آسودگی و نشاط دهی و هم اساس امنیت روانی ونعمت

رین کند که بدتی از وضعیت ایران ارائه میویربا همین الگو و انگاره دانشور تص   

وضعیت است. چون از ایران و عظمت و بالندگی تاریخی و طراوت فکری آن چیزی 

ه کباقی نمانده است. کشوری که بر اثر شدت استبداد سوخته و همۀ مبارزانش از این

اند و زیر پای آن چون گنجشگانی که نثاری کردهد جانمبادا ریشۀ آن کنده شو
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اند. دانشور در این تمثیل با حضور مرده حیاتشان متکی به درخت است فرو

خودهویتی است. ایشان با  های مفهومی ترجیحش به خوداتکایی و حفظاستعاره

کسانی هایی از جانب آزردگیها و دلکند، باوجود تمام دغدغهآگاهی معقول بیان می

کنند و در قامت شان را فراموش میکه صرفاً از روی مطامع، غریزۀ متفاوت درونی

آفرینی و همدلی مردم و حاکمان شعارهایشان  مراقبانی به پاسداشت و مدام برای قرین

افل از پردازند، غشان میهایی به چاپلوسیکنند یا در قبای گربهکشان تبلیغ میزوزه

بیگانه است. روز حادثه و اتفاق زمانی که پای تسلط و تصرف در میان که بیگانه، این

 گیرند.شوند و در یک سند سرنوشت قرار میانگاری میباشد همۀ این افراد یکی

گذاری بازی بیگانه را در انتهای اندیشی و شکل و قاعدهعاقبتدانشور این      

 یا ندندار هم کار به کاری و یندآمی سگ و گربه تا چند»شمرد: تر برمیتمثیل دقیق

 را شانهمه و افتاده ایخمپاره انگار. است کور شانهمه هایچشم. پا یا ندارند دست

 اام اند؛گرسنه شاید. کشندمی زوزه هاسگ. کنندمی میومیو هاگربه. کرده وپارلت

 زبان به هم شاید...  هاالشه بوی بینند؟نمی هادرخت زیر را مرده گنجشک همهآن

مفهوم استعاری . )همان( «برسند؟ ما داد به نیست کسی گویندمی زبانیبی

تفصیل گفته شد اما مجدد تبیین شناختی این متمم روایت هرچند بهایدئولوژی

ای رخ دهد برای موافقان و مخالفان شود: اگر حادثه و اتفاقی از جانب بیگانهمی

گذارد و باالخره همه در خسران و رنج نمی های سیاسی و اجتماعی درونی فرقیایده

که طوریکه دانشور آفت گرسنگی را متبلور ساخته است، به گونهخواهند بود. همان

اگر بسیاری فریادهای دیروزشان برای رضایت و خشنودی دیگران بود؛ ولی امروز از 

 دهند.اند، ناله سر میگیر قرارگرفتهکه در معرض نابودی و  استیصال همهاین

 النۀ را قالی وسط ترنج رنگارنگ پرهای با پرنده یک شد اول بهادری طرح»ـ 

 وتیمارب آمین، نه ققنوس، نه عنقا، نه طاووس، نه بود، سیمرغ نه پرنده. بود خودساخته

 آمده فرود وحی چون هم نقاش ذهن به. علیین عالم از بود ایپرنده. نبود حتماً که



 090/  مفهومی استعارۀ انگارۀ اساس بر «سرگردانی جزیرۀ» رمان شناختی -استعاری بازنمایی

 تاروپود که دانستمی هستی اما بود؛ پرواز آمادۀ پرنده. کن ثبت مرا بود گفته و بود

پیدا است که هستی یعنی خود دانشور برای  (.076 )همان: ...«اندازد می گیرش قالی

اش را از نمایندگان اشراف حیطۀ علمی، بایستی عقاید و افکار اجتماعی و تاریخی

 ایدئولوژی به تکاا بدون» دست آورد. لزوماً هستی های فکری عصرش بهجریان

قطعاً یکی از این (. 914: 0929 قهرمان،) «کند فکر تواندنمی برش و دور مردهای

مردان، استاد مانی نقاش است. دانشور در این روایت تمثیلی که تماماً استعاره و 

-یهای هنرها و تجربهخواهد با تکیه به آموختهطریقی متفکرانه میاسطوره است، به 

-الی و نقش و طرحانتخاب ق ها و نمودهای تمدنی ایران بپردازد.اصالت اش به یکی از

دختری »دانیم که دانشور های آن از روی آگاهی و سنجیدگی فکر است. چون می

های ارزشمند بومی پایبند است. نه ها و رسمکردۀ ایرانی است که به سنتتحصیل

  (.900: 0929 )دستغیب، «زده است و نه اُملغرب

یک از پرندگان نیست و از عالم علیین آمده است نه گوید که هیچاگر وی می   

ت تفاوت خود نسبکه خواهان تمایز زدایی است؛ بلکه به شرافت خلقت زیبا و بیاین

خواهد تا نقاش که میبه همگان، هم ازنظر انسانی و هم ازنظر جنس اشاره دارد. این

یاد نبریم، هستی اگر گاهی به غرب و نظام  کند از این منظور است. ازاو را ثبت 

خاطر است؛ بلکه صرفاً از حیث وابستگی و تعلق دهد نه ازبورژوازی تمایل نشان می

های سیاسی و اجتماعی است. او ها و جریانروی درک و آگاهی عینی از افکار و نظام

ی شریف ها و باورهادرستی مطلع است که سنتاش بهفرهنگیخود از ذهن و روان 

وجه به او اجازۀ جدا شدن نخواهند داد. وی تحمل دورافتادگی هیچتمدنی هرگز و به

اش همین دلیل در پایان روایت تمثیلی از تاریخ و فرهنگ و مردمش را ندارد به

-دانست  که تاروپود قالی گیرش مینویسد: پرنده آمادۀ پرواز بود. اما هستی میمی

 اندازد.
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 شناختی استعاریاندیشی و اهمیت آن در دستگاه ایدئولوژیکنایه .4-4-9

شناسی بالغی، کنایه و استعاره دو مقولۀ زبانی مجزا بدون تردید از دایرۀ نگاه ساختار

گرا ـ که موضوعی ذهنی و عقالنی شناختی ساختمفهومکه به از هم هستند. اما آنگاه

گیرند؛ زیرا در و متمم جای میکنیم، این دو در یک شالودۀ منظم است ـ تکیه می

ساختی، فرایندهای برآیند ذهنی شناختی، همیشه از نمودهای زباندستگاه ایدئولوژی

ر تهای بشر بیشروی، هرچه دانش و آگاهیگیرد. ازاینورزانه مد نظر قرار میو بینش

ر تژرفهای معنایی و مفهومی های زبانی و گشتارها و کنششود، به همان اندازه خالقه

گویند تمام هستی بشر مقصور در زبان است. جا نیست اگر میگردد. نابهتر میو پیچده

 صرفاً ابزار بازآفرینی برای»بر پایۀ ارزش هستی زبان نبایستی پنداشت که زبان 

(. 006:0921)هاوکس،  «ها استدهنده به اندیشهها است؛ بلکه درواقع خود شکلاندیشه

رش افراد در کلیت ساخت و معنا به این سبب است. افراد همیشه پس تفاوت نگاه و نگ

 نگرند.جهان و مفاهیم آن را از دریچۀ زبان خود می

ونه نیز گگونه اندیشیده و اینعنوان یک متفکر نویسنده اینسیمین دانشور به

کرده است. وی در رمان جزیرۀ سرگردانی ـ که اصالتاً در شاکله و کلیتی کنایی  عمل

زندگی و هستی »کرده است تا  تعاری است ـ با ارادۀ علمی و اهتمام فکری تالشاس

: 0929 )مهرور، «بست رسیدنسلی که در دهۀ چهل به ظهور رسید و در دهۀ بعد به بن

 کرده است تا اندیشی سعیبه تصویر کشد. همچنین مجدانه و با افهام و کنه (946

عصر مبارزه و عقیده و »توان را در آن عصر که میها و تضادها ها و تقابلتمام واقعیت

های مفهومی کنایی با های استعارهدر ساخت و برش )همان(« بینی نامیدجهان

شناختی مدون سازد. برای میزان استنباط و چگونگی خلق مبانی خاستگاه ایدئولوژی

 کنید: به این شواهد توجه

 یرز روشن فانوس یک زمستانی، سرد و تاریک شب یک در اگر: گویدمی سیمین»ـ 

 نه و ترسیمی تاریکی از نه  لرزی،می سرما از نه باشی، کرده پنهان قلبت روی کتت،



 099/  مفهومی استعارۀ انگارۀ اساس بر «سرگردانی جزیرۀ» رمان شناختی -استعاری بازنمایی

 این عبارت مبین این است که جنبۀ خدا .(466: 0967، )دانشور «هراسیمی تنهایی از

طرار اضاندیشی و خداباوری دانشور صرفاً اوضاعی و شرایطی نیست تا از روی التهاب و 

ای اندیشیده و و اصطالحاً انسداد مفر به آن روی آورده باشد. استعارۀ فانوس مقوله

داری و صرفاً آرامش گیرندۀ قلبی در این شاهد مثال است. ایشان نه از روی دل جای

گفته تا چنین کند؛ بلکه برآیند ذهنی در گسترۀ معناشناختی « هستی»ای به لحظه

قیقت و اتکال به آن تاریکی برنده است. اگر تاریکی کنایی این است که نور ح

سازنده است؛ نور آشکارکننده و فراگیرنده و گستراننده کننده و پنهان و محدودکتمان

 است.

 اعتقادی است.نگرشی و  ابعاد های ای و مهم دیگر در این عبارت جنبهنکتۀ پایه

و هم در جریان است و اندیشی در تمام اضالع زندگی سیمین هم حضور دارد دین

توصیه « هستی»دلیل آن را به  چون نتایج دین را درک کرده است، پس به همین

ابزاری دینی. به همین دلیل شناختی دینی است نه جهانکند. وی در پی جهانمی

هرگز انجماد و تاریکی فکر و عمل مشغوالن به حکومت قادر به از بین بردن آن نیست. 

زدودن  کس توانکند، آزادی شقی از روشنی است و هیچتبیین میتر به شکلی ایمایی

 شدن آن را ندارد.و مانع

تر به برآیند محتوایی کنایه با این تفاصیل، اکنون اگر بخواهیم قدری عمیق 

شناختی استعاری این نمونه بپردازیم، به این صورت است که اگرچه ایدئولوژی

فکران هنگی تمدنی نظام مدرن است؛ روشندموکراسی و آزادی یکی از نمودهای فر

و وجدان دینی و نوع هرگز بر اساس روح سویی، ایرانی باوجود تمایل به پذیرش یا هم

توانند از اعتقاد و باورهای دینی خود دست بکشند و دور بمانند، پرورش معرفتی نمی

 گونه که  سیمین و سلیم و جالل ... رفتار کردند.آن

. بگیرد را صویرت کشور از برود که گفت انگلیسی به و زد پسیتا پشت به دستی بیژن»ـ 

 مخده و سینهفت سفرۀ با اینجا تلویزیون بیژن،: گفت هستی آورد، را تصویر که پسیتا
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 زرتشت حضرت تصویر جایشبه و خوریناهار در بگذاریم را تلویزیون. ندارد مناسبتی

ای متقن دست بتوانیم به دریافت و نتیجهکه برای این  (.006 )همان: «کنیم نصب را

بندی ها را دستههای کنایی و استعاری همگون و آنگاه تقابلبیابیم، ضروری است جفت

 کنیم:

های همگون: )پسیتا، انگلیسی، انگلیسی حرف زدن، تلویزیون(. )کشور، ـ مجموعه

 سین، مخده، زرتشت(.سفرۀ هفت

و مخده(،  سینی و انگلیسی حرف زدن، سفرۀ هفتها: )پسیتا، کشور(، )انگلیسـ تقابل

 )تلویزیون، زرتشت(.

رو بهدهد که ما با دو تفکر ایدئولوژیک رودرستی نشان میبندی بهاین دسته    

« هستی»عنوان محور و کانون تمایز این دو ایدئولوژی است. آنچه هستیم. هستی به

کردن تمدن و فرهنگ ایرانی است. نداشتن  کند، دقیقاً متوجه و انگیختهتعقیب می

داری و ایدئولوژِی جهان غرب با عنوان نمادی از نظام سرمایهسنخیت تلویزیون به

-ارز نیست؛ بلکه از حیث قدمت تمدنی  نیز بهتنها همسین و مخده نهسفرۀ هفت

ر یجا شود و تصوبههمین دلیل باید تلویزیون جا مقایسه نیست. بهوجه قابلهیچ

یدا در پ دیگری تقدم زمانی( با ابزارهای نوایمانی و دینی و  قدمزرتشت )از دو جنبه ت

 گنجند.یک سطح و در یکجا نمی

های مدرن ی به شکلی غیرمستقیم به بیژن که با عادات و جلوهواقع هستدر

های فراوان ای  برخورداری و داشتهواسطه فهماند که ایرانیان بهدرآمیخته، می

طرزی هوشیارانه و سنجیده با  تر از غرب هستند. عالوه بر این، بهگی، متمدنفرهن

بستگی تام و تمام خود را در برابر همۀ مظاهر نظام و ایدئولوژِی نگاهی ایدئولوژیکی دل

 دارد.غرب اظهار می

 هستی»خوانیم که می« جزیرۀ سرگردانی»همچنین در جایی دیگر از رمان 

. ودب گفته فرح ملکه رفتیم، مدرسه روز یک روی؟می مدرسه کنی؟می کارچه: پرسید
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 سجل چرا. نداشتیم هم سجل هستید، وحشی هایآلونک هایبچه شما گفت مدرسه

 شهر ،حلب شهر به. رودمی کجا به بود فهمیده حاال هستی و دیگر نداشتیم نداشتید؟

 اند از: که عبارتاینهای مفهومی کنایی استعاره (.409 :همان) «هاشناسنامهبی

گر درک وضعیت و سو بیانکنایی از یک کنی؟ این استعارۀ مفهومیکار میـ چه

سازی دریافت نوع ذهنیت و احوال روانی و از سوی دیگر،  ایجاد همدمی و رابطه

 عاطفی است.

کنندۀ میزان توجه کنایی در حقیقت تبیینروی؟ این استعارۀ مفهومیـ مدرسه می

های مشارکت آنان در بالندگی و به پرورش فکری افراد و فراهم آوری زمینهحاکمیت 

 سازی و خوداتکایی است.پیشرفت کشور و آینده

 سازی جامعه است.ـ ملکه فرح: نمودی از اشرافیت و نظام طبقاتی و فرو دست

انسان و  توجهی مطلق به حیثیت ارزش وجودیهای وحشی: بیهای آلونکـ بچه

 های حاشیۀ دور و نزدیکتالش نکردن برای تأمین نیازهای اصلی زندگی برای جمعیت

و سرنوشت افراد و ایجاد زمینه و فرصت باختگی زندگی  از مرکز. گذشته از این، معنا

 جمعیت و طبقات به نفع نظام اشرافیت. برای استثمار

داشتن افراد جامعه و محروم نگهسازی و هویتها: بیشناسنامهحلب و شهر بی ـ شهر

وظیفه  ترینمباالتی حکومت به اصلیتحمیل بدترین وضعیت و شرایط زیست و بی

 اهمیتی حاکمیت به سرنوشت و آیندۀ افراد آن جامعه.در قبال ملت و بی

کنایی مبین  های استعاریهای زبانی در نظام و خوشهقدر مسلم، این ساخت 

شور از کلیت جامعۀ ایران عصر پهلوی است که در اضمحالل نگرش و ادراکات ذهنی دان

مسئولیتی سلطنت در قبال نیازها و سرنوشت آنان بوده است. فاصلۀ طبقاتی و بی

گری هستی با همراهی طیف روش زمینۀ ذهنی دانشور در قالب شخصیت و کنشپس

شرایط  های نگرشی و روشی، متمرکز در رهایی جامعه از اینفکری باوجود تفاوت

 بار است. فالکت
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وی با طرح چنین  افکار و ایدئولوژی در پی رهایی جامعه از نظام جابرانۀ 

ها و شریان جامعه اشراف دارد؛ بلکه به مرام تنها به الیهخواه است. هستی نهتمامیت

. دهی واقف است فکری و منش رفتاری حکومت پهلوی در چگونگی چیرگی و سیطره

 پرسد و او دراش میه این جمله که وقتی از کودک از کار و مدرسهاگر از روی تأمل ب

 وشنودها، مبهموپیش گفتدر پس« ملکه فرح گفته بود»ها این جمله را روند پاسخ

 کند. ترین نوع استعاری کنایی خاموش را بیان میکند، عمیقباحالت تعلیق رها می

ها را به خوانندۀ ت و آگاهیترین اطالعابسندگی متن بیشدانشور با نگاه خود

اندیشی در مقابل توان گفت که وی با همدهد. پس میمدرک و صاحب اندیشه می

دانسته یقین میخواه بوده است و بهایدئولوژی نظام سلطنت اشرافی و مستبد تمامیت

داشته و بدون آبادها و با همین جمعیت محروم نگهکه امید رهایی از همین حلبی

 ز خواهد شد.آینده آغا

 استعاریشناختیدر ساختارکارکردی ایدئولوژی قابلیت فرمی تلمیح .4-4-2

یار نقشی برجسته و بسشناختی بالغی، های زیبایینظر از ابعاد و جنبهتلمیح صرف

دارد. این صورت های معنایی در تقویت دیدگاه و القای اندیشه مهم در ایجاد ظرفیت

تنیدگی استعاری در تولید رهگذر ایجاد رابطه و درهمتواند از و ساخت زبانی می

 که اهآنگ تلمیح سازواری سازی معنایی و مفهومی مورد توجه قراربگیرد. توانششبکه

 یجایجابه که معنا این به کند؛می عمل استعاره چون» شود گرفته کار به متنی در

 اختارس تغییر با همراه مقصد، گفتار و متن به مبدأ گفتار یا متن از قولنقل یا روایت

گفتنی است به دلیل دگرسازی ساختاری و  (.099: 0966دیده، جهان) «است معنا و

 پور،باس)ع «بردگفتار را به سمت ایجاز می»این نوع زبانی واردکردن بنیان فکری خاص 

ز اآفرینی گویی و معنینگاری و کمینهیا کمینه»ین ایجاز واقع همو در( 212: 0920

توان یکی از نکات مهم تلمیح دانست؛ زیرا طریق تداوم معنی در ذهن خواننده را می

 (.20: 0922  )ساسانی، «شودهای متکثر میباعث تنوع تفسیری و خوانش
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 «ک عنصر بینا ذهنی استی»القاعده که تلمیح علیمطلب قابل توجه دیگر این

واری تاریخی یا هرگونه قالب زبانی اگرچه در ظاهری داستان( 094: 0966 دیده،)جهان

ای از باورهای شود. چون در پس انسجام و اضالع استعاری خود خوشه غیرازاین آشکار

ز هایی انمونه دارد. بههمراه همان ایدئولوژی است، به متفکرانه و اندیشیده شده که 

 نید:توجه ک شناختی استعاری  این رمانهای زبانی تلمیحی در کارکرد ایدئولوژیفرم

 جاده. ناپیدا انتهایش و ابتدا دارد،برمی قدم ایجاده در که دیدمی خواب هستی»

 مردم. گلی آت استخر به رسدمی... سرو ناز  هایدرخت آن هایدیواره و است هموار

 اریس بدنش سرتاسر در نور انگار که است شفاف چنانآن خودش و اندشفاف منتظر

 یهست کنار. آیددرمی آب از قاشقا قره اسب. شودمی زده کنار استخر آب ناگهان. است

 اقاشق قره. است دیروقت: گویدمی هستی. رسیمی سوارشو،: گویدمی و ایستدمی

 (.949: 0974 )دانشور، «نترس. نیست دیر وقتهیچ: گویدمی

ی یابیم که بار معنایی ایدئولوژبا خوانش مداقانۀ این متن به این  نتیجه دست می 

شناختی استعاری روی تلمیح اسب قره قاشقا قرار دارد و قره قاشقا اسب بابک 

یک نوع نهضت انقالبی »دین دین است. در تاریخ مضبوط است که بابک خرمخرم

که مولود محیط اجتماعی تازه و مقتضای شرایط و احوال های آناشتراکی را با ویژگی

بر  .(62: 0921 کوب،زرین) «دکرلط بیگانه بر اراضی بومیان بود رهبری میناشی از تس

ها نماد ها و اسطورهداستان»دین در ها شخصیت بابک خرمپایۀ همین رشادت

ای هپیکارجویی قهرمانانه است و قره قاشقا نام اسب بابک است که مطابق با باور

سوی کوه اما اسب وفادار چهارنعل بهآن سوار شد؛  ای، جوسق )قاتل بابک( براسطوره

سبالن تاخت و با کوبیدن جوسق به کوه او را کشت. قره قاشقا سپس از فرط غصه به 

قدری اشک ریخت که استخر آت گلی را با اشک خود پر کرد خاطر مرگ صاحبش به

 (.020: 0969 پاینده،) «آن استخر غرق شد و نهایتاً خودش در
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دانشور با استفاده از همین تلمیح توانسته تا ذهنیت قیام انقالبی و نهضت اجتماعی 

خود را علیه ایدئولوژی حکومت و سلطنت پهلوی در الیگانی استعاری بیان کند. آنچه 

 از فکرانشهم و دانشور مبارزه و روش دهیانطباق و الگوپذیری است، تأملدرخور 

 از هومیمف استنباط با سرانجام. است ایاسطوره یتاریخ تلمیحی معنایی ظرفیت این

سوارشدن هستی بر این اسب و فراتر رفتن او از »توان گفت می تلمیحی استعارۀ این

جو زمین داللت بر این دارد که او ضمیر ناخودآگاهش ازدواج با سلیم و پیروی از 

ه عبارتی سلیم داند. بافکار او را شیوه درست مبارزه با حکومت خودکامۀ حاکم می

 (.همان)« رساندای را دارد که هستی را به سرمنزل مقصود میحکم ناجی

توان در رمان جزیرۀ سرگردانی افزون بر این، شواهد تلمیحی فراوانی را می   

 به فیروزحاجی»شود: دلیل محدودیت فقط به این نمونه اکتفا مییافت؛ اما به 

: پوریشی کاله و قرمز لباس با آمد، جنبی تاالر به زنگیش دایرۀ با خانتقی راهنمایی

 سلیکرا مستر چرا ندانست هستی و قندی بزبز خودم ارباب. علیکمسالم خودم ارباب

 دامن در که داد هل را فیروزحاجی کراسلی مستر...  گرفت گنجور احمد جایبه را

 اسلیکر مستر به هستی و برود کردمی تقال. بود ساکت فیروزحاجی ... افتاد هستی

-یم فیروزحاجی  وقتی... کرده  سیاه را صورتش نیست، سیاه فیروزحاجی گفتمی

 انگار زنند،ب بشکن کردند کوشش گنجور دستور به همه و بشکن بشکنه بشکن: خواند

 (. 094:همان) «بود داده سر عزا آهنگ فیروزحاجی

نخستین روزهای هرسال به فیروز به همراه عمو نوروز در عامه حاجیدر فرهنگ

دهند. غرض شناختی دانشور از آیند و آمدن نوروز را به مردم خبر میشهرها می

اسفند  46فیروز، نوید روزهای خوش و خجستۀ ملی شدن صنعت نفت در حاجی

ای در بعد از مبارزات نهضت ملی به رهبری مصدق است. این تلمیح اسطوره 0946

 سازی مصدق برایواقع تنفس آزادی و تالش ملی با ایدهمبانی و کارکرد استعاری در

 های ملی بوده است. گران منابع و سرمایهقطع ایادی بیگانگان و غارت
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تی شناخشکلی بخشی از جریانجانبه از خلق این روایت، به دانشور با نگاهی همه

 فکری خصوصاً مبارزات جنبش مردمی در ملی شدن صنعتتاریخی مبارزات روشن

 0994مرداد  42نفت را بیان کرده است؛ هرچند این مبارزات متأسفانه با کودتای 

فیروز انگار در اثنای بشکن که در انتهای شاهد مثال حاجیگونه یابد، همانپایان می

نجور گ ها و دستوربشکنها آهنگ عزا سر داده بود. از یاد نبریم که این بشکنبشکن

های مفهومی همان همهمهسازی استعارۀ هی، در انطباقبه واداشتن دیگران به همرا

اعتراضات کارگری و همراهی شورانگیز و مؤثر عموم مردم در به ثمر رساندن اتفاق 

 تاریخی ملی صنعت نفت است. 

دهندۀ های آگاهیساخت این تلمیح، دانشور مسئلۀ تأثیر قیاماما در بعد ژرف

های نفوذ ایدئولوژی ی و درک و انسداد شیوهفکران در برانگیزی نهادهای مردمروشن

استثماری اجانب و عوامل داخلی و خارجی شاه را مد نظر داشته است. اهمیت همین 

واقعه و اتفاق ملی بوده که کمی بعدازآن گروهی خاص با طرح و شکلی کامالً 

شوند تا به هر نحو شده با حمایت و در راستای ایدئولوژی مذکور تحریک میحساب

 روهمین  ارزش سازند. ازممکن ارج و اعتبار این قیام فرهنگی و ملی را خنثی و بی

هواداری شاه در اصفهان در حال بشکن زدن شعار هایی به مرداد فاحشه 42در روز »

دادند: بشکن، بشکنه، شاه مصدق شکنه ... این حرکت به نام قیام فواحش بر سر می

و شاه اصرار داشتند که امثال آن را قیام ملی قلمداد  ها افتاد، ولی دولت زاهدیزبان

 (.92: 0969 حسین، ذاکر از نقل به رنجبر) «رو آن را روز تعطیل اعالم کردنداینکنند. از

 شناختی استعاریسازی در شاکلۀ ایدئولوژی. آشنازدایی و برجسته4-4-9

ا از هکه مدت ها و اشیاییپدیدهادراکی، انسان معموالً در برابر  بر اساس طبیعت روان   

کند یا همواره در معرض دید او قرار دارند، چندان دچار التذاذ و ها استفاده میآن

دهد. لزوماً بر پایۀ العملی نیز از خود نشان نمیشود و عکسکنشی نمیکنجکاوی 

 این یادب زبان هدف»گوید: همین موضوع، شمیسا به نقل از ویکتور شکلوفسکی می
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 هم به غیرعادی و غریب اشکال از استفاده با را ما احساسی و ادراکی عادات که است

 (. 072: 0926 شمیسا،) «کندمی آشکار و برجسته را شکل روازاین و زندمی

رکرد کا»شویم که پردازیم، متوجه میکه به فطرت هنر و ماهیت ادبیات میوقتی   

واقعیت مألوف است؛ زیرا عادت به موجودات، اشیا اصلی ادبیات همین آشنازدایی از 

بگیریم که گویی اصالً ها خو قدر به مشاهدۀ آنشود آنو محیط اطرافمان باعث می

مان از زندگی کنیم که درک حسیبینیم، چنان به زندگی عادت میها را نمیآن

ای ونهگو مألوف را بهادبی، امور آشنا  مدد تمهیدات شود. ادبیات به رفته کدرتر میرفته

 «ویمشای مواجه میکند که گویی برای نخستین بار است با چنان پدیدهترسیم می

 (.49: 0972  مقدادی،)

سازی در چارچوب و ای آشنازدایی و برجستههرحال آنچه از موضوع و مقولهبه  

 هایگنجد، عبارت از این است، استعارهمفروضات ایدئولوژی شناختی استعاری می

متعارف و معمولی که در نظام مفهومی فرهنگ و زندگی روزمرۀ ما رایج هستند و بر 

اثر کثرت استعمال تأثیر و کارایی خود را از دست بدهند، در این صورت ناگزیریم 

که  هاییخارج از نظام مفهومی قراردادی ما هستند، استعاره»که  هاییاستعاره

 و لیکاف) «ها به ما بدهندادرند درکی جدید از تجربهاند و قپردازانه و خالقانهخیال

عاره های اصلی استیکی از کارکرد»پدیدآوریم. بنابراین باید گفت ( 407: 0967، جانسون

دهد تا با استفاده از های ادبی این است که به ما این امکان را میویژه استعارهبه

شای یک تجربۀ پیشین از های ناآشنا به تمااصطالحات غیر قراردادی و مقوله

 استعاره یک» از که است این غرض پس (.69: 0960 شهری،) «انداز جدید بپردازیمچشم

 «سازی یک تجربه سخن بگوییمهای جدید برای بازمفهوماز استعاره ایشبکه یا جدید

 (.090: 0667، گوتلی)

علمی و  ، دانشور از سرِ درایت، حیطه و انس عظیم«جزیرۀ سرگردانی»در رمان 

ای هقدرت نوشتاری با بسامد زیادی توانسته است با استفاده از آشنازدایی، استعاره
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های ذهنی قراردادی و دست فرسود را در قالبی نو برای بیان القای نگرش و انگاره

 اقیانوس هیتی، خانم هدیه مرغتخم روی هستی»شکل:  کند به اینسازی بازمفهوم

 مشعل و داشت دریا به پشت که آزادی مجسمۀ یا است کرده منعکس را اطلس

 که آزادی مجسمۀ و اقیانوس به کناره روشن هایچراغ از را نور و بود خاموش دستش

  (.040: 0974 دانشور،) «تابانیده بود کرده پشت دیگر دنیا به

در این گزیده ما با سه ساخت استعاری شاخص اقیانوس اطلس، مجسمۀ آزادی و 

هستیم. در جهان سیاست این سه استعاره در نظام مفهومی قراردادی مشعل مواجه 

گر عظمت و احاطۀ تمدنی و دموکراسی آمریکا است که چشم و پذیرفتۀ خود بیان

گوشه و کنار جهان در همۀ امور به آن دوخته  ها  دریابی به موفقیتها در راههمۀ ملت

 و متحیر است.

باور این دگرشیفتگی و عظمت و احاطۀ دروناما دانشور با چرخشی خوداتکا و 

اری شمانگارد. ازآنجاکه نگاه و ذهنیت دانشور پستکند و هیچ میتمدنی را وارونه می

سازی ایدئولوژی غرب، مجسمۀ آزادی به مجسمۀ نفرت و و منفی است، در بازمفهوم

ۀ شود. جالب است وی با قدرت خالقاناسارت و مشعل به تاریکی محض مبدل می

مرغی که هیچ های تمدنی غرب را بر روی تخمفرد، همۀ این عظمت و داراییبهمنحصر

کند با این ایده که اگر بر زمین کوفته شود کامالً محو و نابود سطحی ندارد نقش می

 .گرددمی

 هشناختی توجاکنون اگر به طرز تعبیه و قرارگیری مجسمۀ آزادی از روی استعاری

خواهیم یافت که دانشور ایدئولوژی دینی و ایمانی را که برآیند کنیم، به این دست 

داری که از اعتقاد و ایمان تهی است  جهان معنوی است، از ایدئولوژی جهان سرمایه

داند. در نگاهی دیگر عالوه بر این، تمام این هیمنه و عزت و عظمت از غیر برتر می

های کنارۀ تابندگی او از چراغخود او فراهم آمده است و مشعل او خاموش است و 
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های مستعمره و وابسته است، تأمین واقع همان میراث و منابع ملتاقیانوس که در

 شود.می

الی سطرهای رمان جزیرۀ توان در اثنا و البهبه هر ترتیب، با نگاه واکاوانه می

 زی وساسازی، برجستههای فراوانی را یافت که از طریق مقولهسرگردانی، استعاره

های جدیدی از تجددخواهی، بردگی فکری، اندازی از واقعیتآشنازدایی، چشم

ی فرهنگی هااندیشی و تقویت اندیشهزدگی مدرنیته در برابر سنتاندیشی و رفاهتجمل

و اجتماعی و حفظ میراث و تمدن اسالمی ایرانی در عصر پهلوی در جامعیتی از 

 پدید آورد. ایدئولوژیمفهومی در خدمت دستگاه های استعاره

ها و سایر موارد توجه های استعاری اعم از شخصیتبرای اثبات ادعا به این مقوله

کنید تا قضاوت علمی و شناخت منطبق با واقعیت اندیشه و نوع نگاه دانشور به اجتماع 

خراش، اسپند دودکردن، رنگ با نقش آسمانمرغ آبیو خواننده سپرده شود: تخم

تسبیح، شلوار چسبان،  هایفش ایرانی، سونا رفتن، دیوان حافظ، دانهگل بندسته

شب عاشورا ...کراسلی، هلن، هیتی، جاز، ال اس دی، تعزیۀ اصفهان، آهنگ ستون چهل

سرادوارد، ماروسا، عشی، لعل بیگم، مردان خان، جالل آل احمد، شریعتی، سلیم، 

 مراد، فرهاد ... .

 گیری. نتیجه9

دهد که عناصر میمتنی نشان پژوهش با اتقان و اتکا به شواهد درون برآیند این

اختی و شنتوانند در خدمت دستگاه ایدئولوژی باشند و مبانیاستعاری به فراوانی می

ه ای قابل توجهای زبانی خود در گسترههای ذهنی ایدئولوژیکی را در پس الیهانگاره

ی متناسب با رعایت مفروضات و قواعد های علمپنهان کنند. بر همین اساس سنجه

دهند که دانشور در خلق درستی نشان میشناختی نظریۀ تئون ون دایک بهروش

 ای علمی وهای مفهومی با رویکرد ایدئولوژیکی به دلیل برخورداری از احاطهاستعاره
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راستا با درک عمیق اوضاع و شرایط روزگارش در رمان های زبانی همدانش خالقه

 رۀ سرگردانی، دقیق و موفق عمل کرده است. جزی

ی های مفهومپیامدهای ایدئولوژیکی ممکن است از طریق تسلسل روابط استعاره

ا و هدقیق و درست تبیین نشوند؛ بنابراین دانشور کوشیده تا برای اثبات انگاره

 های ذهنی خود از فرایندهای اندیشیدۀ مشخص استفاده کند. ایشان از طریقانگیزه

ای هکننده و تسهیلگر توانسته تا نظاممنزلۀ ابزارهایی اثباتآفرینی بهفرایند شباهت

سازی کند. وی در های شباهتی بنیانهای ایماژی و ساختهایدئولوژیکی را در گزاره

عنصر شناختی از ای دیگر از فرایندسازی نشانگان استعاری ایدئولوژیمرحله

ناختی استفاده شنگاه سنتی بلکه با تکیه بر مبانی زبان آفرینی اما نه در قالب ومثیلت

کرده است. تمثیل آفرینی به او اجازه داده است تا قابلیتی هماهنگ و متوازن از 

 استعاره و ایدئولوژی به فراوانی در رمان پدید آورد.

اندیشی مجالی بوده است تا دانشور بتواند از دایرۀ ساختارشناسی بالغی آن کنایه

گرا ـ که اصوالً موضوعی ذهنی و عقالنی است ـ به شناسی ساختوازات مفهومبه م

ها استفاده کند. هریک از های استعاری با حفظ روند ایدئولوژیکی آنتناسب مقوله

کنایی، موجب شده تا مطلوبیت علمی رمان در پردازش  های استعاری در ساختیبرش

متنی، یابی دروننگری و نمونهنظر از جزئیاین موضوع خاص انگیخته شود. حتی صرف

شناسی، رمان در کلیتی کنایی استعاری با محتوایی شناختی حیث کلیت و شاکله از

-ها، امکان دیگری که دانشور برای تولید و ایجاد شبکهفراهم آمده است. گذشته از این

ثر بوده مینه مؤسازی مفهومی برگزیده، قابلیت فرمی تلمیح است. این قابلیت در دو ز

 سازی معنایی. شناختی بالغی و دیگری بعد ظرفیتاست: یکی بعد زیبایی

های مفهومی با تمرکز حفظ جوانب طور مالزم در خلق استعارهاین دو رویکرد به

است، البته دانشور از سر درایت ایدئولوژی نقش زیادی را ایفا کرده مفاهیم شناختی 

. چون کامالً واضح است که قبالً در منابع دیگر تلمیح دست به چنین طراحی زده است
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سازی با کارکرد معنا شده است و این جنبۀ ظرفیت استعاریدر حد روایی مقصور 

 آفرینی ایدئولوژیکی آن مغفول و گاه کتمان شده است. 

هایی بوده است که دانشور جمله شاخصسازی ازسرانجام، آشنازدایی و برجسته   

ها در چارچوب و کانون مفاهیم باورها و با سایر فرایندها در تولید استعارهراستا هم

این خصیصه باعث های فکری به طرزی سنجیده و منسجم سود جسته است. انگیزه

های قراردادی و خودکار را در قالبی نو شده است تا ایشان در شکلی فراگیر استعاره

سازی کند. وی از همین طریق مفهوم زها و نمودهای متفکرانه بابرای القای نگرش

له جمپیدای عصر از های نواندازی دقیق و متناسب از واقعیتتوانسته است تا چشم

زدگی برآمده از مدرنیته در برابر اندیشی و رفاهتجددخواهی، بردگی فکری، تجمل

مجموع در این های تمدنی خودی و باورهای فرهنگی غنی ترسیم کند. دراندوخته

تر برای تبیین دستگاه ایدئولوژی با شکلی تمامهای استعاری با دقت هرچهرمان نشانه

اند. این رمان از این حیث و با این نوع نگاه و کارکرد خاص قابل خالقانه تولیدشده

توان به فراوانی در شناخت های فراوان است که میاتکای علمی و اثری با اندوخته

ی عصر پهلوی و اتفاقات آن روزگار بهرۀ وافی به مقصود شناختی تاریخمبانی جامعه

 کسب کرد.
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