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Abstract 

For the past two decades, cognitive approaches to the question of language 

and literature have given metaphor a different function and nature, 

according to which metaphor is not just a literary array or one of imaginary 

forms, but an active process in human’s cognitive system. The importance 

of metaphor is not just in the use of a word, phrase or sentence; Rather, 

each metaphor creates a cultural model in the mind on which the chain of 

behavior is programmed. From this point of view, conceptual or cognitive 

metaphor is formed according to the human need to understand and 

represent phenomena, relying on the construction of previous words and 

information, and plays an important role in the flow of thinking. Therefore, 

the definitions, extraction and study of these types of metaphors from any 

text cause our understanding of the narrator's mental world to be accurate 

and deep. In this research, the author has studied the conceptual metaphors 

and cultural schemas in the male narratives of the sacred defense in a 

descriptive-analytical and library method. The results indicate that in the 

works of the Holy Defense as an example of contemporary poetry and 

prose, a variety of conceptual metaphors with specific areas of origin and 
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writings can be found that the power of imagination and the abstract 

thinking of poets and writers. It identifies such works. The researcher seeks 

to answer the question of how the difference between masculine 

conceptualizations of war can be examined in the form of conceptual 

metaphor theory and schemas and in the formation of conceptual 

metaphors in male narratives, what areas of origin have been used. 

Keywords: Conceptual metaphors, Cultural schemas, Men's narrative, 

Sacred Defense 

 

1. Introduction 

Schemas are a part of cultural models that are placed inside the cultural 

model. These schemas are different in the minds of different people, and 

their growth has been one of the most important recent achievements in 

cognitive anthropology, and as their name implies, they depend on culture 

and vary from one culture to another. 

Cognitive linguistics looks at language as a means to discover the structure 

of the human cognitive system. Cognitive linguists are of the opinion that 

metaphor is a cognitive phenomenon and what appears in language is the 

only manifestation of this cognitive phenomenon. In cognitive linguistics, 

an effort is made to study language based on our experiences of the world, 

the way of understanding and the way of conceptualization; therefore, the 

study of language from this point of view is the study of conceptualization 

patterns. Likoff and Johnson (1980) have proved that there is a strong 

relationship between culture and metaphor, and they believe that "the 

coherence of the most basic values in a culture takes place with the help of 

the metaphorical structures of the fundamental concepts in the culture." 

(ibid., p. 113) On the other hand, according to the statements of Kovech 

(2006), metaphor is related to culture in many ways, and conceptual 

metaphors that are widely used in language are considered to be the main 

component of culture. Also, language is considered an important indicator 

for conceptual metaphors. Conceptual metaphor plays an important role in 

better understanding of culture and socio-cultural environment, and its 

important point is that metaphors have an experiential basis, that is, they 

are related to the way humans experience reality. (Girartz, 2006, pp. 28-

27). From the point of view of cognitive linguistics, metaphor is the 
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understanding of one conceptual domain based on another conceptual 

domain. 

 

1.1. Statement of the problem 

Examining the metaphors related to war in the literature of Sacred Defense 

helps us to understand it better. In this research, the author has investigated 

conceptual metaphors and cultural schemas in men's narratives of sacred 

defense using a descriptive-analytical method and library method. The 

results of the research show that in the works of Holy Defense, as an 

example of contemporary poetry and prose, there are various conceptual 

metaphors with specific areas of origin and mappings, which are the power 

of imagination and the caliber of abstract thinking of poets and writers. It 

identifies the works. The researchers seek to answer these questions: How 

can the difference between men's conceptualizations of war be investigated 

in the form of conceptual metaphor theory and schemas? And what areas 

of origin have been used in the formation of conceptual metaphors in male 

narratives? 

 

1.2. Research method 

In this research, the author has investigated the conceptual metaphors in 

male narratives of the Holy Defense in a descriptive-analytical and library 

method. The results of the research show that in the works of Holy Defense 

as an example of contemporary poetry and prose, there are various 

conceptual metaphors with specific areas of origin and mappings, which 

are the power of imagination and the caliber of abstract thinking of poets 

and writers. It identifies the works. 

 

2. Discussion and review 

 2.1. Examining conceptual metaphors in men's narratives of holy 

defense 

The metaphors used in the discourse of war, according to the fields of 

origin, include seven sections of religious beliefs, animals, body parts, 

sports, trade and commerce, education and school. It is vital that each field 

is examined and the core metaphors or important ones in that area are 

mentioned in each field. 
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2.1.1. The metaphor of religious beliefs 

The belief-religious domain is one of the most widely used domains of 

origin. In fact, the images taken from the warriors and the battlefield are 

religious images that are rooted in religious and religious beliefs. 

In most of the images of the front and the war, a connection has been 

established between the incident of Karbala and the battlefield. Young and 

old warriors of the front are depicted as Hazrat Qasim and Habib bin 

Mazaher, and the nursing and treatment of the wounded by women is 

reminiscent of the nursing and presence of Zainab (PBUH) in Ashura. In 

some metaphors, the influence of Mahdavi culture can be seen. Among 

them, obedience to the Viceroy of Imam Zaman (AS), military honor for 

Imam Asr (AS), and creating a spiritual connection with Imam Asr (AS), 

which has led to the presence of more fighters in the fronts. 

 

2.1.2. animal metaphor 

Animal metaphors are very common in language, and the animal kingdom 

is often used as a starting point. Considering that the rank of human is 

higher than that of animals, if they want to degrade the character and value 

of a person, they will compare his status with animals; i.e., his rank is 

considered the same as that of an animal, and from the metaphor "man is 

an animal." By using these animal metaphors, the undesirable 

characteristics and unpleasant traits of humans are shown, such as: 

stupidity, ignorance and ignorance, etc. These metaphors are cognitive-

cultural. It means that not only have they cognitive roots, but also they have 

a special meaning in each culture and are interpreted according to the 

values and beliefs of that culture, which may differ from one culture to 

another. 

In the review of the data, it can be seen that in all the writings related to the 

discourse of war, the domain of animals is used as the domain of origin. 

The number of animals used is twenty-one animals, which are mostly used 

to indicate the enemy's force. 

 

2.1.3. body parts 

In many conceptual metaphors, concepts related to the body are used to 

understand abstract matters. Therefore, the body as a perceptual metaphor 
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is universal. Metaphors that use body parts as the domain of origin depend 

on culture, i.e., there is a three-way relationship between metaphor, culture 

and language. Examining the data indicates that fourteen metaphors related 

to body parts were used in the discourse of war. Most of these metaphorical 

expressions have idiomatic function and can be interpreted. 

From the above metaphors, fourteen parts of the body have been used as 

the starting point in the metaphors related to the discourse of war, and in 

most of these cases, these metaphors have found an idiomatic application. 

In this field, the word "heart" has been used more than other words so that 

it can be considered as the core. According to the survey, the frequency of 

body part metaphors in stories with male narration is 87 cases, the most 

frequent being the use of the metaphor ‘head’. 

2.1.4. Sports and games 

Sports as a cultural product can express the identity of a nation and country. 

Sports terms are very common in our daily conversation in the form of 

irony. In the following data, sports terms are used as metaphors in the 

discourse of war. Each sport has certain characteristics that have been used 

for metaphorical purposes in war discourse. 

 The battlefield is seen as a chessboard, the white pieces (self-soldiers) as 

the army of light and the black pieces (enemy soldiers) as the army of 

darkness and darkness, and in fact, the war between these two is a war 

between two spiritual and material armies. 

In ancient and zurkhaneh sports, athletes deal with tools such as a 

swimming board, a barbell, a barbell, etc., and in the literature of war, 

soldiers compare the battlefield to the athletes of this field, and war tools 

have been compared to zurkhaneh sports tools. It is also used 

metaphorically from wrestling and swimming. In this area, no core 

metaphor or macro metaphor was observed. According to the research, in 

stories with male narration 25 cases of sports and games metaphor are used, 

and the most frequent use of the metaphor is "battlefield is a Pahlavi field". 

 

2.1.5. Trade and transaction 

Humans have been involved in trade in some way for a long time. They 

have always appeared in the role of buyer or seller and sometimes goods 

(in slavery), all of which have had a great impact on the formation of 
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conceptual metaphors with the origin of the transaction. Concepts related 

to trade are also used in the discourse of war. In the analysis of the data, it 

was observed that fighting and going to the front is stated according to the 

economic and commercial costs and benefits, that in this transaction, the 

sellers are the warriors of the front, and the buyer is God, and the 

commodity traded is the life of the warrior, which is the price of the supply 

of this commodity, gaining paradise and martyrdom. 

The metaphor "battlefield is the field of transaction", is the core metaphor 

in this field, around which other metaphors are found. According to this 

research, in 16 cases, the metaphor of business and transaction in stories 

with a male narrative is used, where the metaphor "warriors are sellers" is 

the most frequent. 

 

2.1.6. Education and school 

In the data analysis, it was observed that in a number of metaphors, the 

school and the topic of education were used as the source area. In this 

school, martyrdom is a sign of their passing the exam, being wounded and 

shot is a sign of honor and getting a degree, to stay in the defense line and 

not be sent to the front line. The worst punishment for the students of this 

school is that all these shows that the writers in their works consider the 

front as a means of divine test in which acceptance and success are 

important, and their ultimate goal is to meet him who, with this view of 

death, participating in war and the battlefield becomes a goal and 

aspiration, and by creating this space, people are motivated to participate 

in the war. 

"Battlefield is a school" metaphor is part of the core metaphors. According 

to the survey, out of 30 metaphors related to education and school, the most 

frequently used metaphors are "the front of the school" and "God is the 

teacher". 

 

2.1.7. Personification 

A number of metaphors have been used in the discourse of war to give life 

to objects and phenomena, and in most of them, human personality has 

been attributed to war tools. It should be noted that these examples are 
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purely Macean metaphors and not all examples are covered by conceptual 

metaphors. 

In this field, the metaphor of the core or the macro is not used, and out of 

73 cases, the most frequent use of the life metaphor is the use of the bullet 

metaphor. 

 

3. Conclusion 

The investigation of the research shows that the authors of the Holy 

Defense have paid great attention to a number of conceptual metaphors, 

considering the conditions of the war and the social, political, military and 

cultural developments arising from it, and some of them have been 

analyzed in this research. As seen, religious beliefs and values have been 

used metaphorically in the discourse of war with a wide scope. In the study 

of metaphors related to this field, it was observed that the metaphor 

"battlefield is Karbala square" is used as a core and macro metaphor that 

most other metaphors in this field are around this core metaphor. According 

to the study, the frequency of using the metaphor of religious beliefs in 

stories with a male narration is 42 cases, the most frequent of which is the 

use of the metaphor “Karbala front”. The use of animal methaphors in 

stories with a male narrative is 34 cases, among which the most frequent is 

“dog” for enemies and “eagle” for internal warriors. Also, the frequency of 

the use of the body parts metaphors in stories with a male narrative is 87 

cases, among which the most frequent one is “head”. In the field of sport 

and game metaphors, no core or macro metaphor was observed, and 

according to the survey, the frequency of use of sports and game metaphor 

in stories with male narration is 25 cases, and the methaphor with the 

highest frequency is “Pahlavani battlefield”. The use of trade and 

transaction metaphor in stories with male narration is 16 cases, among 

which the most frequently used metaphor is “warriors are salesmen”. 

According to the study, the frequency of using the metaphor of education 

and school in stories with male narration is 30 cases, and the most highly 

frequent metaphors are “the front is the school” and “God is the teacher”. 

Also, the research results indicate that various objects and phenomena such 

as bullets, mortar shrapnel, shooting, sand, war, etc. have been given life 

in the discourse of war, which is one of the tools of metaphor. In this area, 
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the core metaphor or macro metaphor was not observed. And the metaphor 

of life in stories with male narration was found in 73 cases, the most 

frequent metaphor being “bullet”. 
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 نشرّیۀّادبّیاتّپایداری

 دانشکدة ادبي ات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1401سال چهاردهم، شمارة بيست و ششم، بهار و تابستان 

 

 مقّدسمردانهّازّدفاعّّهایروایتمفهومیّدرّّهایاستعارهبررسیّ

1ّتورجّدشمنّزیاری

2ّسیدصادقیسیدمحمودّ

3ّحسینیّکازرونیسیداحمدّ

ّچکیده

 کارکرد ت ب ع آنو به تي ماه ،ادبياتزبان و  ۀلئبه مس یشناخت یرویکردها ،از دو دهۀ گذشته بدین سو

 ؛ستين اليخ از صور  ییا یک یادب ۀاستعاره تنها یک آرایّآن، ۀاند که بر پایاستعاره قائل شده یبرا یمتفاوت

کاربرد واژه، عبارت یا  ت استعاره فقط دري. اهم شودمیبشر محسوب  یدر نظام شناخت فعال یبلکه فرایند

رفتاری بر اساس آن  ةزنجير کند کهای یک مدل فرهنگی در ذهن ایجاد میجمله نيست؛ بلکه هر استعاره

نياز بشر به درک و بازنمایی برحسب  شناختییا  مفهومی ة. از این دیدگاه، استعارشودمیریزی برنامه

ی ایفا تفکر، نقش مهمگيرد و در جریان اطالعات قبلی شکل می ها وها و با تکيه بر ساخت واژهپدیده

که درک ما از  شودمیها از هر متنی سبب استعاره بنابراین تعاریف، استخراج و بررسی این نوع ؛کندمی

تحليلی و روش  -در این پژوهش به شيوة توصيفی . نویسندهدقت و عمق یابد ،جهان ذهنی گوینده

مقد س های مردانه از دفاع های فرهنگی در روایتهای مفهومی و طرحوارهاستعارهبه بررسی  ایکتابخانه

                                                 
: دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر، ایران. 1

turaj1346d@gmail.com 
)نویسندة مسئول:  فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر، ایراناستادیار گروه زبان و ادبيات . 2

sadeghi.mhmood33@yahoo.com) 
 : استاد گروه زبان و ادبيات فارسی ، واحد بوشهر ، دانشگاه آزاد اسالمی. 3

sahkazerooni@yahoo.com 
 



 

 

 

 164 های مردانه از دفاع مقد سهای مفهومی در روایتبررسی استعاره

از شعر و نثر معاصر،  یانمونه عنوانبه مقد سدفاع  آثاردر نتایج پژوهش بيانگر آن است که  .استپرداخته

 اريو ع لي تخ قدرت که شودمیمشخص یافت  یهاو نگاشت مبدأ یهابا حوزه یمفهوم یهاانواع استعاره

محقق در پی پاسخگویی به این  .کندیرا مشخص م گونه آثارنیا سندگانینو شاعران و یانتزاع تفکر

 استعارة ۀهای مردانه از جنگ را در قالب نظریسازیتفاوت مفهومتوان چگونه میهاست که پرسش

های مردانه از چه های مفهومی در روایتيری استعارهگدر شکل و بررسی کرد؟ هاوارهطرحمفهومی و 

 ؟استاستفاده شده مبدأهای حوزه

 

 مقد سهای فرهنگی، روایت مردانه، دفاع های مفهومی، طرحوارهاستعارهّ:یکلیدیّهاواژه

ّ

ّمهمقّدّ-1

. گيرندمیدر درون مدل فرهنگی جای  که فرهنگی هستند هایمدلبخشی از  ،هاوارهطرح

دستاوردهای  ترینمهمیکی از  اهآنشد و ر ندادر اذهان افراد گوناگون متفاوتها وارهطرحاین 

 اندوابستهبه فرهنگ  ،آیدبرمی اهآنکه از اسم  گونههماناست و بودهشناختی  شناسیانساناخير در 

 .انددیگر متفاوتز هر فرهنگی به فرهنگ و ا

. نگردمیشناختی انسان  نظام برای کشف ساختار ایوسيله عنوانبهبه زبان  زبانشناسی شناختی

بروز شناختی است و آنچه در زبان  ایپدیده ،استعاره که اندبر این عقيدهشناختی  شناسانزبان

زبان  ۀتا مطالع شودمیتالش  ،شناسی شناختیدر زبان .است شناختی ةداین پدی تنها نمود ،کندمی

زبان از این  ۀسازی باشد؛ بنابراین، مطالعمفهوم نحوةدرک و  شيوةبر اساس تجربيات ما از جهان، 

موضوع را به اثبات  این( 1980ليکاف و جانسون ). ستا سازیالگوهای مفهوم ۀنگاه، مطالع

که  معتقدندو در این باره  وجود دارد مستحکمیۀ رابط ،فرهنگ و استعاره بينکه  اندرسانده

ها در یک فرهنگ با کمک ساختارهای استعاری  مفاهيم بنيادین ترین ارزشایانسجام پایه»

بر اساس دیگر،  طرف از ؛(113 :1980ليکاف و جانسون، ) «گيردموجود در فرهنگ، صورت می

های استعاره است و مرتبطبا فرهنگ  متعددی از جهات (، استعاره2006کووچش ) هایگفته
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، همچنين ؛شوندقلمداد میاصلی فرهنگ  مؤلفۀ از ،کاربرد فراوانی دارند ،ای که در زبانمفهومی

مفهومی در  ة. استعارآیدمی حساببههای مفهومی خود شاخص مهمی برای استعارهۀ نوببه زبان

این است که ۀ مهم و نکت مهمی دارد نقش فرهنگی -درک بهتر فرهنگ و محيط اجتماعی

 ها ارتباط دارندانسان وسيلۀبه واقعيت ۀتجرب ةبا نحو اآنه دارند؛ یعنیای تجربی ها پایهاستعاره

بر  درک یک حوزة مفهومی رهستعااشناسی شناختی، از دیدگاه زبان (.27-28: 2006 گيرارتز،)

ّمفهومی دیگر است. اساس حوزة

ّبیانّمسئلهّ-1-1

 آنچه بهتر  درک هر به ما را ،مقد سدفاع  ادبيات در جنگمربوط به  هایاستعارهبررسی 

به بررسی  ایکتابخانهتحليلی و روش  -نویسنده در این پژوهش به شيوة توصيفی. کندمیکمک 

 است.پرداخته مقد سهای مردانه از دفاع های فرهنگی در روایتهای مفهومی و طرحوارهاستعاره

از شعر و نثر معاصر، انواع  یانمونه عنوانبه مقد سدفاع  آثاردر نتایج پژوهش بيانگر آن است که 

و  لي تخ قدرت که شودمیمشخص یافت  یهاو نگاشت مبدأ یهابا حوزه یمفهوم یهااستعاره

محقق در پی  .کندیص مرا مشخ  گونه آثارنیا سندگانینو شاعران و یانتزاع تفکر اريع

از جنگ را  های مردانهسازیتفاوت مفهوم توانهاست که چگونه میپاسخگویی به این پرسش

های مفهومی گيری استعارهدر شکلبررسی کرد؟ و  هاوارهطرحمفهومی و  در قالب نظریۀ استعارة

 است؟استفاده شده مبدأهای حوزههای مردانه از چه در روایت

ّپیشینۀّتحقیقّ-1ّ-2

اثر احمد  «زمين سوخته»مفهومی در دو رمان  ة( به بررسی استعار1398محمدی )قبادی و خان

 که دهندمی نشان هابررسی درنهایت ؛اندپرداختهاثر بهزاد بهزادپور  «وقتی کوه گم شد»و محمود 

 .اندبودهمقصد  ةحوز دفاع و مقاومت درة بيشتر عبارات استعاری مرتبط با حوز
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های مبتنی بر نام حيوانات بررسی استعاره»عنوان  با ایمقاله در( 1397) همکاران وفراگردی     

 مقد سدفاع  ادبياتعبارات استعاری مبتنی بر نام حيوانات در  ۀبه مطالع «مقد سدفاع  ادبياتدر 

 . اندپرداختهارچوب ليکاف و جانسون بر اساس چ

بيان  «مقد سدر شعر دفاع  یمفهوم هایاستعاره بررسی»( در 1397عليزاده و روحی کياسر ) 

 .کشف معنای متن باشد براید ابزار مهمی توانمیکه استعاره  اندکرده

شهادت در  سازیمفهومکاربست نظریۀ آميختگی مفهومی در »( به بررسی 1396ابراهيم )پور 

موضوعاتی  با موضوع شهادت که کردهاشارهبه این موضوع  و استپرداخته «شعر پایداری

 است.راه شدههم ناریزاز، غروب، رویش و برگپرو همچون

و نيرو(  تصوری )حجم، مسير هایوارهطرحانواع »( در مقالۀ 1395عبدالکریمی و پورنوروز ) 

 تصویری هایانواع طرحواره ۀسیو مقا یبه بررسّ«مقد سدر شعر شاعران زن و مرد دفاع 

 . اندپرداخته

 نماییواقعمنظر یادمانی جنگ: از »با عنوان  ایمقالهدر  (1395عشری )گلزار و خمسهمهربانی 

و یادآوری خاطرات  نيستخوشایند  امری ،جنگ که اندکردهاشارهبه این موضوع « تا استعاره

سفيد این پدیده  هایجنبهبه  توانمیتلخ و سياه هر جنگ  هایجنبهاما در ورای  ؛نازیباست هم آن

 نو یادآوری کرد. هاینسلرا به  اهآننيز نظرکرده و حتی 

با استفاده از نظریۀ و  پرداخته« مقد سدفاع  ادبياتبررسی استعاره در »( به 1395معروف ) 

 است.پرداخته مقد سهای شهيد و شهادت در شعر دفاع به بررسی استعاره« استعارة مفهومی»

 خبری گفتمان در استعاره نقش بررسی»عنوان  با ایمقاله در (1394) زادهزابلی و موسوی 

 المللیبين خبری هایگفتمان در شدهگرفته کار به هایاستعاره بررسیبه  «المللیبين هایرسانه

 .اندپرداخته

http://jrl.uk.ac.ir/?_action=article&au=1620&_au=%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA++%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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روایتی زنانه از جنگ: تحليل » عنوان با ایمقاله در (1392) دصحفیسي  و یگانهجوادی     

به تحليل و بررسی  تحليل گفتمان انتقادی فرکالف ۀنظریو  با توجه به روش «داگفتمان کتاب 

 .اندپرداختهآن با گفتمان مسلط جامعه ۀ کتاب دا و رابط

شناسی شناختی دیدگاه زبانبررسی استعاره از »با عنوان  یانامهانیپا( در 1391) فراگردی    

 ،کتاب با موضوع جنگ ایران و عراق بيستبا بررسی  «داستانی جنگ ایران و عراق ادبياتدر 

قرار  بررسی مورد شناختی شناسیزبانداستانی جنگ از منظر رویکرد  ادبياتدر  را استعاره

کنون  این است که تا ،شودمیهای یاد شده آنچه موجب تمایز تحقيق حاضر با پژوهش .ستاداده

 مقد سمردانه از دفاع  هایروایتدر  یمفهوم هایاستعاره یبررسدر رابطه با  یمستقل هيچ پژوهش

 و نوآورانه است. شده انجاملين بار تحقيق حاضر در این زمينه برای او  ،بنابراین؛ استنگرفته انجام

 

ّبحثّّ-2

 مقّدسمردانهّازّدفاعّّهایروایتمفهومیّدرّّهایاستعارهبررسیّّ-2ّ-1ّ
بخش  شامل هفت ،مبدأ هایحوزهدر گفتمان جنگ با توجه به  کاررفتهبه هایاستعاره

و  ، آموزش و مدرسهدادوستدو  مذهبی، حيوانات، اعضای بدن، ورزش، تجارتات اعتقاد

هسته یا کالن  هایبه استعاره ،و در هر حوزه بررسی شدههر حوزه  در اینجا که است بخشیجان

 است.شدهآن حوزه نيز اشاره 

ّاعتقاداتّمذهبیّۀاستعارّ-1-1ّ-2

اویر برگرفته تص ،؛ در واقعاست مبدأ هایحوزه پرکاربردترینمذهبی یکی از  -اعتقادی ةحوز

 ریشه در باورهای دینی و اعتقادی دارد. که مذهبی است  یتصویر ،از رزمندگان و ميدان نبرد

کربال و ميدان جنگ ارتباط برقرار ۀ به نوعی ميان حادث تصاویر جبهه و جنگ، در بيشتر      

حبيب بن مظاهر به حضرت قاسم و  صورتبهپيران جبهه  و رزمندگان نوجوان و جوان. استشده

http://journals.modares.ac.ir/search.php?sid=29&slc_lang=fa&auth=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C
http://journals.modares.ac.ir/search.php?sid=29&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%AD%D9%81%DB%8C%D8%8C
http://journals.modares.ac.ir/article-29-4994-fa.pdf
http://journals.modares.ac.ir/article-29-4994-fa.pdf
http://journals.modares.ac.ir/article-29-4994-fa.pdf
https://www.virascience.com/thesis/author/420665/
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 )س(زنان، پرستاری و حضور زینب وسيلۀبه و پرستاری و مداوای مجروحان دنشومیتصویر کشيده 

از  شود؛دیده میت فرهنگ مهدوی  تأثير ،هااستعارهکند. در بعضی از در عاشورا را تداعی می

و ایجاد ارتباط معنوی با  )عج(سربازی برای امام عصر ، افتخار)عج(ت از نایب امام زمانجمله تبعي 

 . استشده هاجبههرزمندگان در بيشتر که باعث حضور  )عج(امام عصر

عوامل معنوى و فرهنگى  تریناساسیو  ترینمهم رزمندگان را باید از باورهاى دینى    

های ارزش و ها، مسئوليتهاخواسته، هاانگيزه دینی در باورهایاین که  در جبهه دانستتأثيرگذار 

داد و باعث شرکت داوطلبانه در جنگ را می ةانگيز آنهاگذاشته و به  تأثيراخالقی و رفتارشان 

اشاره این حوزه  هایاستعارهمرگ متفاوت باشد. در جدول زیر به انواع  به شاننگاهشد که می

 :استشده
 مردانه هایروایتاعتقادات مذهبی در  ةجدول استعار

ّمثالّفراوانیّاستعارهّردیف

و به  هستند حسينیاران  هااین ،اینجا کربالست 8 .جبهه کربالست1ّ

: 1383عاکف، ) سوزندمیعاشورای زمان  انتظار

63). 

 کنمين بار است که جبهه را زیارت میچندم 6 .جبهه زیارتگاه است2ّ

 .(32: 1386، خاوری)

 .(12همان:) اندخودکردهسنگر را عبادتگاه  آنها 6 .جبهه عبادتگاه است3ّ

گونه و اسماعيل اندکردهوار هجرت آنان ابراهيم 5 .جبهه قربانگاه است4ّ

 .(183: 1388، رحيمی) اندسپرده قربانگاه سر به

 هااسماعيلرزمندگان 5ّ

 .هستند

رو به  هايلاسماع ۀو هم روندیم هااتوبوس 4

 .(91: 1387عاکف،) دوکوهه

سربازان امام  ،رزمندگان6ّ

 .زمان هستند

از سيزده  داصحاب آخرالزمانی هستند که عد ینهاا 3

 .(69: 1383عاکف) اندآمدهخونخواهی  قرن به
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 امام یاران ،رزمندگان7ّ

 .حسين هستند

ة تا در عاشورای آیند روندمیاین یاران حسين  3

 .(181: 1387)عاکف، قربانی حسين شوند خود

سربازان رزمندگان 8ّ

 .هستند اهللرسول

است و کردهخداوند چشمان دشمن را کور  2

: 1388، رحيمی) يندببلشکریان محمد را  دتوانمین

121). 

رزمندگان فرزندان 9ّ

 .اسالم هستند

 دوفرزندان اسالم خود را در حکم فرزندان بانوی  2

چون حسين و حسن و دیگر  ؛دانندمی عالم

 .(71: 1387)عاکف،ّ()سفرزندان زهرا

لشکر دشمن، لشکر یزید 10ّ

 .است

ت در برابر یزیدیان ی عصر بشر دارانيعهطلاین  1

 .(41: 1388، رحيمی) جنگندیم اند واستاده

شب  ،عملياتشب 11ّ

 حنابندان است.

 آنها ؛حنابندان است ،در اردوی سپاهيان حق 1

یا شهادت خود را جشن  پيروزی پيشاپيش

 .(29: 1383)عاکف گيرندمی

عمليات و حمله، سفينۀ 12ّ

 .نجات هستند

 ۀالنجاۀسفینشدن در شب داخل ،شب حمله 1

 .(20: 1386 ،خاوری)ّيدالشهداستس

  42 انیمجموع فراو 

استعاری  صورتبهدینی  هایارزشاعتقادات و  که دوشمیمشاهده  با عنایت به جدول فوق    

 ،مرتبط با این حوزه هایاستعارهدر بررسی . استوسيع استفاده شده ۀدامن گفتمان جنگ با در

 کاربهمورد  42، کالن ةهسته و استعار صورتبه «يدان جنگ، ميدان کربالستم» :ةاستعار

ّ.قرار دارند هسته ةپيرامون این استعار ،که بيشتر استعارهای دیگر در این حوزه استرفته

ّحیواناتۀّاستعارّ-2-1-2
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بسيار  مبدأۀ حيط عنوانبه و از قلمروی حيوانات استبسيار رایج در زبان  حيوانی هایاستعاره

اگر بخواهند شخصيت و  ،باالتر از حيوان است ،که مرتبۀ انسانبا توجه به این .شودمیاستفاده 

حيوان  ۀاو را با مرتب ۀیعنی مرتب ؛کنندیممقایسه جایگاه او را با حيوان  ،ل دهندتنز  ارزش آدمی را

 هایاستعاره. با استفاده از این کنندمیاستفاده  «انسان حيوان است»ة استعارّدانند و ازیکی می

نشان داده  ... جهالت و ،مثل حماقت، نادانی ،نامطلوب و صفات ناپسند انسان یهاحيوانی، ویژگی

بلکه در هر  ؛دارند شناختی هایریشه تنهانهیعنی  ؛اندیفرهنگ -شناختی اهاستعارهاین  .شودمی

شوند که آن فرهنگ تفسير می ها و اعتقاداتو با توجه به ارزش دنخاصی دارمعنای  ،فرهنگی

فقط  ،است که از حيوانات ذکرالزم به  .باشدممکن است از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت 

برای  گاهی بلکه ؛شودها استفاده نمیناپسند و منفی انسان ساختن عادات و رفتارهایبرای نمایان

 .دشومیحيوانات استفاده  ها و صفات مطلوب آدمی هم از قلمرویویژگی

های مبدأ، حوزة حيوانات است. با توجه ، یکی از پرکاربردترین حوزهمقد سدفاع  ادبياتدر 

دیدگاه خود را که ناشی از توافق  را دارند، نویسندگانبه اینکه حيوانات بيشترین نماد فرهنگی 

نگرش جامعه نسبت به هر  ،؛ در واقعدهندیمهمگانی جامعه نسبت به آن حيوان است، نشان 

تفکر استعاری نویسندگان   شود.باعث ایجاد معانی مثبت و منفی نسبت به آن حيوان می ،حيوانی

و به درک خواننده از متون دفاع  رديگیمناگزیر رنگ و بوی فرهنگی به خود  ،جبهه و جنگ

مربوط به ادبيات جنگ برای به تصویر کشيدن فضایل  یهانوشتهکند. در کمک می مقد س

 یهااستعارهاست که با کمک این نوع از حيوانات فراوانی استفاده شده رزمندگان و رذایل دشمن

ّ.شودیممفهومی، تفکر و نگرش نسبت به نيروهای خودی و دشمن مشخص 

ة مربوط به گفتمان جنگ از حوز هاینوشتهۀ د که در هموشمیمشاهده  هادادهررسی در ب 

که  است حيوان 21 ،رفته کاربهاست. تعداد حيوانات استفاده شده مبدأ ةحوز عنوانبهحيوانات 

حيوان برای دشمن و شش  اسم 15یعنی حدود  ؛رودمی کاربهبيشتر برای اشاره به نيروی دشمن 

های بد و منفی ویژگی ،سندگانینو است.به نيروی خودی استفاده شده حيوان دیگر برای اشاره
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های مثبت حيوانات و از ویژگی برندمی کاربهدشمن  ی ناپسندهاحيوانات را برای اشاره به ویژگی

توصيف رزمندگان و نيروهای خودی  برای ،که بار حيوانيتشان کمتر است آنهاییو همچنين 

دادن نشانبرای برای توصيف دشمن و هم هم  کاربرد نام حيوانات ،بنابراین ؛دکنناستفاده می

 . شودمیاستفاده  جنگی ابزارآالت و نيروهای خودی

بدبختی و ّ:گيردبه خود میزیر را در  کنایی معانی کاربرد آن در متن،به  با توجه :سگ -1

 /(مثل سگ ترسيدن)ترس:  /(مثل سگ پشيمانم)پشيمانی:  /(داشتنزندگی سگی)بيچارگی: 

ّ)مثل سگ ولگرد(. بودن ارزشبی و ولگردی

حيوانی  15 وجغد جز ،. در ایران باستاننحس استجغد  ،هند و ایران فرهنگ در :جغد-2

 ،و در عين حال و ویرانگر وارخونخ، خودرندهیعنی جانوران  ؛را آفرید اآنهاست که اهریمن 

 .استبدبختی  جغد نماد مصيبت و ،بنابراین در فرهنگ ما ؛رفتارو دزد باکبی

که به نحوی  .؛اس گرحيلهمکار و نماد انسان روباه  ها،و قصه ایرانیدر فرهنگ روباه:  -3

 .زنندمیل امث این حيوانبه انسانی پست  صفت بيان اینبرای 

 .شودمی های احمق استفادهالحکم از این حيوان برای اشاره به انسان در امثال :گوسفند -4

صفات  این واژه برای پرندگانی منفور و ترسناک هستند. الشخوارها :کرکس -الشخور -5

 .رودمی به کار های پليدانسان

نيز  هیو گا است انسان ، کنایه از نفساشگزندهو باطن شرور و  زیباظاهر  دليلبه  :مار-6

 .رودمیبه کار  و غضب نماد خشم عنوانبه

آز و  مظهر ،خبيث ی شر وهانيرو ةاهریمن است و نمایند ةزاد فارسی، در فرهنگ :گرگ -7

 تقابل با بيشتر در ،و در این معنی است رحمیبی درندگی و نماد و خواریمرده رحمی وبی

 .رودبه کار می گوسفند
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بودن پرواز سمبل مطهر بودن و پاک .پرواز کردن و عروج به آسمان استنماد  :پرنده -8

. پرندگان به شودمینظر گرفته ن یک حيوان در عنوانبهاست و شاید به این دليل است که پرنده 

پرنده  ،آسمان است. در یونان بين زمين و آنهاسمبل ارتباط  ،و پرواز پرندگان ترندنزدیکآسمان 

 ۀنشان آنهامعروف پرندگان این است که  هایسمبلیکی از  .بهشت و ملکوت است آورپيام

ها بال .دهندزندگی را نشان میروح  ،بنابراین پرندگان ؛پرنده نماد فرشته است، در اسالم .اندروح

زیرا بال نماد پرواز، سبکی و ؛ دننقش مهمی دار ،پرنده در تعبير روح بهو پرواز پرندگان 

روح از اسارت جسم  شدنمفهوم آزاد به معنی و در واقع ،پرواز پرنده. است شدن از جسمارجخ

ی ، نماد روحکبوتر پروازاست و  پاکی و سادگی صفا وبنابراین کبوتر، نماد  ؛استو دنيای خاکی 

جنگ، از کبوتر قرمز یا  زمانانقالب و  از ابتدای پيروزی. است رفتن به معراجدر حال  است که

 است.شدهروح شهدا استفاده  معراج بيان چکد، برایمی و بالش پرکبوتری که قطرات خون از 

 ای است شکاری که بسيار جسور وعقاب پرنده» :استدهخدا آمده نامۀدر لغت: عقاب -9

 «داننداست و شجاعت و قدرت مخصوصی دارد و ایرانيان آن را مظهر قدرت می تپرجرئ

 .دهخدا، ذیل عقاب()

 .بودن معروف استای است که به شکارچیپرنده :باز -10

 .وفا و سوختن در راه معشوق زبانزد است ،به ایثار: پروانه -11

در فرهنگ دهخدا به زیرکی و باهوشی و تندروی معروف است. یکی از  :آهو -12

 رميدن و سرعت حرکت آن است.  ةنحو ،این حيوان هایویژگی

 .و قانون است نماد عظمت، قدرت، دليری، عدالت در فرهنگ فارسی :شير -13
 مردانه هایروایتحيوانات در  استعارة جدول

ّمثالّفراوانیّاستعارهّردیف

های آبادی بينم به یاد سگدشمن را که می 5 سگ1ّ

 .(63: 1383، عاکف)ّ.افتمیم
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ّجغدان شوم خواب را از چشمانمان گرفته بودند 2 جغد2ّ

 .(32: 1386 ،ی)خاور

 اندافکندهروباهان مک ار پنجه در پنجۀ شيران  1 روباه3ّ

 .(104: 1386، احمدزاده)

این گوسفندان بيچاره فکر بهتر از این در سر  1 گوسفند4ّ

 .(32: 1386 ،ی)خاورّدنداشتن

 جاهمانتو باید  ،آیندهر جا که الشخورها می 2 کرکس/الشخور5ّ

 .(63: 1383)عاکف،  باشی

 نیوگرنه ا ؛حواست جمع باشد یليخ !جانزهرا 1 مار6ّ

 .(41)همان: زندیریماران زهرشان را م

اند و روی زمين افتاده زیرخاکدر کنار  هابچه 3 گرگ7ّ

 1386 ،ی)خاور اندشده ورحملهها به آنها گرگ

:12). 

معشوق هستند تا  سویبهاین کبوتران عاشق  4 پرنده8ّ

 .(197: 1369کمری، ) او پرواز کنند سویبه

 )عاکف، درآمدنددر اوج به پرواز  باافتخارعقابان  5 عقاب9ّ

1387 :101). 

بازان شکاری بار دیگر بر فراز آسمان خودنمایی  1 باز10ّ

 .(63: 1383)عاکف، ّکردند



 

 

 

 174 های مردانه از دفاع مقد سهای مفهومی در روایتبررسی استعاره

ۀ ی حق مجالی نوری است که همهاجبهه 4 پروانه11ّ

: 1388 ،یمي)رحّاسترا به خود کشيده هاپروانه

183). 

افسران ما  یسوبهدشمن آخرین نارنجک خود را  2 غزال /آهو12ّ

رضاپور، ) آنان غزال فراری شدند ،پرتاب کرد

1385 :103). 

صفحات تاریخ مبارزة کفر و ، این شير بيشۀ نبرد 3 شير13ّ

 .(67: 1387 )عاکف، رنگين کرد راایمان 

  34 یمجموع فراوان 

، وانيشش ح و از نام به دشمنخطاب برای  ،یمنفبار  با حيوان هفتاز نام  فوق در جدول     

هسته یا کالن استعاره در این  ةاستعار .استاستفاده شده برای اشاره به نيروی خودی با بار مثبت

برای اشاره به نيروی و  «است ت()جنبه حيواني  دشمن حيوان» ،حوزه برای اشاره به نيروی دشمن

 هایاستعارهپيرامون این  ،این حوزه دیگر یهااستعارهکه  است« اندپرنده رزمندگان» ،خودی

نام حيوانات در نی کاربرد استعارة فراوا ،شده. با توجه به بررسی انجاماندرفته کاربههسته 

و عقاب  سگ برای دشمنان را که بيشترین فراوانی استمورد  34هایی با روایت مردانه داستان

 .داردبرای رزمندگان 

 اعضایّبدنّ-3-1-2

استفاده  از مفاهيم مربوط به بدن مفهومی، برای درک امور انتزاعی هایاستعارهدر بسياری از 

ی که از اعضای بدن هایاستعارهادراکی، همگانی است. ة استعار عنوانبهبدن  ،بنابراین؛ شودیم

یعنی بين استعاره، فرهنگ و زبان ؛ اندوابسته به فرهنگ ،دنشومی استفاده مبدأحوزه  عنوانبه

های مربوط از استعاره مورد 14 از آن است که یحاک هابررسی دادهّ.وجود دارد جانبهسهارتباط 

کاربرد اصطالحی  ،بيشتر این عبارات استعاری. استگفتمان جنگ استفاده شده به اعضای بدن در

ّ :رندقابل تفسي ودارند 
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 مردانه هایروایتاعضای بدن در  جدول استعارة

ّمثالّفراوانیّاستعارهّردیف

 .(63: 1383)عاکف، ّاستاو دست از حيات شسته 11 دست1ّ

دست کرد که این بچه از  باالخره این قدر این دست و آن

 .(425: 1388 )رحيمی،دنيا رفت 

 .(32: 1386 ،ی)خاور پشتشان به کوه بند است هابچهاین  3 کمر و پشت2ّ

 ،کشداشاره کرد و مثل کسی که دارد می به بغل گردنش 6 بغل /آغوش3ّ

 .(97: 1383)عاکف،  گفت اینو بکش

 .(313: 1381، فرفرجام) درآوردیم زانو بهصدام را  7 زانو4ّ

 .(151: 1383)عاکف،  آخر خودش سر صحبت را باز کرد 12 سر5ّ

 .(21: 1387 )عاکف، ... صورتش روشن بود فاطمه 8 صورت/روی6ّ

 دربا این قضيۀ لو رفتن ما و  ما دو تا راهکار بيشتر نداشتيم. 4 گوش7ّ

 .(91: 1383)عاکف،  شدن دشمنگوش به زنگ جهينت

 .(38: 1386)خاوری،  بار جنگ روی دوش چه کسی است 2 دوش8ّ

 آقاصاف کرد و گفت ببخشين حاج یانهيسعبدالحسين  4 سينه9ّ

 .(123: 1383عاکف، )

از  و استلبشان شکسته و کوهی از غم بر دلشان نشستهق 5 قلب10ّ

 .(63: 1383)عاکف، ّسوزندمیدرون 

 .(59)همان:  از جا کنده شود خواستیمقلبم 

 .(57)همان:  دلم تکون خورده، دروغ گفتی ذرهکیاگر  6 دل11ّ

 چشم سپاه و ارتش به او بود ... سپاه شده بود تازه فرماندة 8 چشم12ّ

 .(513: 1388)رحيمی، 
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 ستيمحاال پا بودیم، امروز هم پا هبا خنده گفت ما که تا  9 پا13ّ

 .(32)همان:

 ،بسطامی)ّبرای محاصرة ميمک دندان تيز کرده بودند 2 دندان14ّ

1378 :67) 

  87 راوانیفمجموع  

مربوط به گفتمان  هایاستعارهدر  مبدأ ةحوز عنوانبه بدن عضو 14از های فوق استعاره در

کاربردی اصطالحی ، هااستعارهاین موارد، این  اتفاقبهاست که در اکثر قریب جنگ استفاده شده

 یاگونهبه ؛استاستفاده شدهبيشتر  هاواژهنسبت به دیگر  اژة دلواز  ،در این حوزه. اندکرده پيدا

 ةفراوانی کاربرد استعار ،شدهبا توجه به بررسی انجام .هسته قرار داد عنوانبهآن را  توانکه می

 کاربرد ،که بيشترین فراوانی است مورد  87هایی با روایت مردانه کاربرد اعضای بدن در داستان

 .است «سر» استعارة

 ورزشّوّبازیّ-4ّ-2ّ-1
 ت و کشور باشد.یک مل  تبيانگر هوی  تواندیممحصول فرهنگی  یک عنوانبهورزش 

در  .بسيار رایج استترکيب کنایی  صورتبهما  ةرگوی روزم واصطالحات ورزشی در گفت

 است. هرجنگ استفاده شده استعاره در گفتمان عنوانبهاز اصطالحات ورزشی  های زیرداده

برای اهداف استعاری در گفتمان جنگ استفاده  اهآندارد که از  خاصی یهایژگیوورزشی 

  :استشده

 مردانه هایروایت( استعاره ورزش و بازی در 7-4جدول )

ّمثالّفراوانیّاستعارهّردیف

ميدان  ،ميدان نبرد1ّ

 .پهلوانی است

 .(61: 1387)عاکف،  شوندیمپهلوانان وارد گود  10
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ميدان  ،ميدان نبرد2ّ

 است. ورزش

ميل و  قابلمه و ،ضرب آن، در این ورزش باستانی 8

آرپيجی  ۀقبض ،آنة کبادتفنگ و  ،تخت شنای آن

 (106: 1388، رحيمی) است

ميدان  ،ميدان نبرد3ّ

 .کشتی است

 کردیم و پشتش را به خاک یفنضربهدشمن را  4

 .(91: 1386)عاکف،  ماليدیم

 ۀصفح ،ميدان نبرد4ّ

 .است شطرنج

 .(22: 1387)عاکف،  شطرنج هستم ةمن سرباز پياد 2

ميدان  ،ميدان نبرد5ّ

 .ستشنا

 زدنداهای عراقی باالی سرمان شيرجه میهواپيم 1

 .(193: 1386، خاوری)

  25 مجموع فراوانی 

 ۀمثاببه )سربازان خودی( سفيد یهامهره، انددانستهشطرنج  ۀجنگ را صفحميدان در اینجا     

جنگ  ،در واقع است؛ و ظلمت لشکر تاریکی مثابۀبه )سربازان دشمن( سياه هایمهرهلشکر نور و 

 .جنگ بين دو لشکر معنوی و مادی است ، بين این دو

... و  ، ميل، کبادهشناتختهابزاری چون  ، ورزشکاران بای و باستانیاهناورزش زورخ در

مانند هورزشکاران این ميدان  به را ميدان جنگ سربازان ادبيات جنگ، در  .دارند سروکار

 صورتبه هم. از ورزش کشتی و شنا ورزشی زورخانهجنگی را به ابزارهای  ابزارآالت و کنندیم

با توجه به  .استعاره مشاهده نشدهسته یا کالنة استعار ،در این حوزه .شوداستفاده میاستعاری 

ورزش و  ةفراوانی کاربرد استعارمورد  25هایی با روایت مردانه، در داستان ،شدهبررسی انجام

« ميدان پهلوانی است ،ميدان نبرد» ه بيشترین فراوانی را کاربرد استعارةک استرفته کاربهبازی 

 .دارد

 تجارتّوّمعاملهّ-5ّ-2ّ-1
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اند. آنان همواره در نقش خریدار یا از دیرباز به نحوی با امر معامله درگير بوده هاانسان

 یريگشکلتأثير بسياری در  اهنیااند که همۀ ( ظاهر شدهیداربردهدر ) گاه کاال فروشنده و

از مفاهيم مربوط به تجارت  ،گفتمان جنگ نيزدر  .استمبدأ معامله داشته های مفهومی بااستعاره

 هانهیهزمشاهده شد که جنگيدن و رفتن به جبهه با توجه به  هادادهبررسی  است. دراستفاده شده

رزمندگان جبهه  ،فروشندگان ،است که در این معاملهتجاری بيان شده و سودهای اقتصادی و

 ،این کاال ۀبهای عرض و جان رزمنده ،معاملهخداوند است و کاالی مورد  ،هستند و طرف خریدار

 :بهشت و شهادت است آوردنبه دست
 مردانه هایروایتتجارت و معامله در  جدول استعارة

ّمثالّفراوانیّاستعارهّردیف

 رزمندگان1ّ

 .اندفروشنده

رزمندگان جان خود را به بهای باالتر  ،در این ميدان 5

 .(51: 1386،خاوری) فروشندیم

خریدار  خداوند2ّ

 .است

را به بهای بهشت خریداری  ينمؤمن یهاجانخداوند  4

 .(81: 1383)عاکف،  کندمی

و  متاع ،جان3ّ

 .است یهسرما

 است و در ارزشیبمتاعی  ،برکفانجانجان برای  4

: 1388، رحيمی) نديرگیمتقدیمش به خدا از هم سبقت 

187.) 

 بهای بهشت4ّ

 .معامله است

 که عشق به بهشت را با رفاه و آسایش معامله مردانیدلير 3

 (.162)همان:  کردند

  16 مجموع فراوانی 

اند که گفتمان جنگ را با گفتمان معامالت اقتصادی و تجاری مانند کرده، در جدول باال     

 ،ميدان نبرد» ةاستعارو نيروی دشمن متضرر است.  انداسالمخداوند و رزمندگان  ،طرفين معامله

 .قرار دارندپيرامون آن ، هااستعارهکه دیگر  استدر این حوزه  هسته ةاستعار، «ميدان معامله است
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با  هاییداستانتجارت و معامله در  ةفراوانی کاربرد استعار مورد 16 ،شدهبا توجه به بررسی انجام

 .داردرا بيشترین فراوانی ، «اندرزمندگان فروشنده» استعارة که استرفته کاربه روایت مردانه 

ّآموزشّوّمدرسهّ-6ّ-2ّ-1 

 عنوانبهاز مدرسه و مبحث آموزش  هااستعارهمشاهده شد که در تعدادی از  هادادهدر بررسی 

 است.در امتحان  اهآنقبولی ۀ نشان شهادت ،در این مدرسه. استاستفاده شده مبدأ ةحوز

اینکه در خط پدافندی بمانند و  و نشان افتخار و کسب مدرک است ،شدن و تير خوردنزخمی

 دهدمینشان  اهنیا ۀهم. است بدترین جریمه برای شاگردان این مکتب ،به خط مقدم اعزام نشوند

در آن مهم  تيموفق که قبولی و  دانندمیامتحان الهی  ۀجبهه را وسيل ،که نویسندگان در آثار خود

این نگاه به مرگ، شرکت در جنگ و ميدان  با .سترسيدن به لقای او ،آنهااست و نهایت آرمان 

ایجاد شرکت در جنگ انگيزه  برایدر افراد  ،و با ایجاد این فضا شودمینبرد، هدف و آرمان 

  :کنندمی
 مردانه هایروایتآموزش و مدرسه در  استعارةجدول 

ّمثالّفراوانیّاستعارهّردیف

جبهه مدرسه 1ّ

 .است

 

8 

 

 یکدستیش هابچه عشق بود، ۀمدرس ،اردوگاه جبهه

ّ... عشق مشکل نبودۀ مدرس هایدرس ،یکدلو 

 .(63: 1383)عاکف، 

خداوند معلم 2ّ

 .است

 

8 

دیگران قادر  بود که یدهد دورهاو در کالس دیگری 

نبودند. استادی که خود  به درک درس و استادش

 .(32: 1386 ،ی)خاورّ... لنهدینهم سبلنا :فرمودیم

امتحان  ،عمليات3ّ

 .نهایی است

 

6 

 وسيلۀبهقبولی  تا آخرین نفس مقاومت کرده تا مهر

اعمال ما زده شود و شهد شيرین ۀ کارنام به شهادت

 .(38)همان: را به ما بچشانی لغایت
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قبولی  ،شهادت4ّ

 .در امتحان است

محل امتحان  رفتن به آخرین منزلی هستيم که ةآماد 6

 .(63: 1383)عاکف،  استنهایی 

شدن و زخمی5ّ

تيرخوردن 

مدرک افتخار 

 .است

 

2 

نشان  عنوانبه او در عمليات شرکت کرد و چند تير

امتحان سربلند بيرون آمد و  افتخار دریافت کرد، از

 .(69: 1387)عاکف،ّگرفت دیپلم افتخار

  30 مجموع فراوانی 

 لمث ،آموزش و اصطالحات مربوط به گفتمان مدرسه و هایژگیو با توجه به جدول فوق،     

شدن در ليالتحصفارغاخذ مدرک و  ،قبولی و ردی ةآموزش، تنبيه، تشویق، نمر معلم، شاگرد،

 هایاستعارهجزء  ،«مدرسه یا مکتب است ،ميدان جنگ» ةاستعارست. اهرفت کاربهگفتمان جنگ 

بيشترین مربوط به آموزش و مدرسه،  ةاستعارمورد  30 از ،شدهبا توجه به بررسی انجام .استهسته 

   .دارند «معلم است ،خداوند»و  «مدرسه است ،جبهه» هایهکاربرد استعاررا فراوانی 

 

ّبخشیجانّ-7ّ-2ّ-1

 استفاده مورد هادهیپدو  به اشيا بخشیجان صورتبهدر گفتمان جنگ  هااستعارهتعدادی از 

الزم به . است، شخصي ت انسانی داده شدهجنگی ابزارآالت به آنهااست که در اکثر قرارگرفته

 یمفهوم ةتحت پوشش استعار، هانمونهۀ و هم اندهيمکن ةها صرفا  استعارنمونه نیکه اذکر است 

 :رنديگیقرار نم
 مردانه هایروایتدر  بخشیجان استعارةجدول 

ّمثالّفراوانیّاستعارهّردیف

 آرامش و سکوت منطقه را زد به هم هاگلولهصدای  16 گلوله1ّ

 .(89: 1383)عاکف، 

 .(47)همان: اندگرفتهروی طبل زمين ضرب  هاخمپاره 11 خمپاره2ّ
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 .(198)همان:قلب و پهلوش را دریده بود  هاترکش 9 ترکش3ّ

 همان) کردندیمتک و توکی از سنگرها هنوز مقاومت  8 سنگر4ّ

:192). 

)عاکف، ّمردانه به صحنه داده بود ةجلو هایشنصدای  2 شنی5ّ

1383 :63). 

رسد که صدای شليک و تيراندازی از دور به گوش می 5 تيراندازی6ّ

 .(34: 1386)خاوری،  کوبندطبل می به

 هاحرف ،که جنگ و خونریزی ياییدن ؛به آبادان رسيدم 10 جنگ7ّ

 .(47)همان: زندبرای گفتن می

شهری است که با گوشت و پوستش در مقابل آبادان  4 آبادان8ّ

ظالمان را  ۀایستادگی کرد و طعم تلخ کين کتان و توپ

 .(63: 1383)عاکف،  است چشيده

فقط صدای اتوبوس است که  .شوندساکت می هابچه 3 اتوبوس9ّ

 .(58: 1387)عاکف،ّنوازدغم می نوای

 خرمای ما از خون جوانانی ةشير گویندمیها این نخل 5 نخل10ّ

ّکردندمیها و روزها نبرد بما ش ۀاست که در زیر سای

 .(37: 1386 ،ی)خاور

  73 مجموع فراوانی 

گلوله، ترکش  همچون ،یمختلف هایپدیدهو  اشيا به که بيانگر آن استجدول باال      

هسته  ةاستعار ،در این حوزه .استشده داده انسانی تشخصي و ...  جنگ خمپاره، تيراندازی، شنی،

کاربرد  را بيشترین فراوانی ،بخشیجان کاربرد استعارة مورد 73 و از استبه کار نرفتهیا کالن 

 .داردگلوله  ةاستعار
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ّگیرینتیجهّ-3

با توجه به شرایط دوران جنگ و  مقد سدفاع که نویسندگان  دهدمیبررسی پژوهش نشان 

مفهومی  هایاستعارهبه تعدادی از  ،تحوالت اجتماعی، سياسی، نظامی و فرهنگی برخاسته از آن

است. گرفته قرارمورد واکاوی  اهآناز  یتعداد ،که در این پژوهش اندداشتهتوجه شایانی 

گفتمان جنگ  استعاری در صورتبهدینی  یهاارزشاز اعتقادات و  ،شد مالحظهکه  طورهمان

 ةمرتبط با این حوزه مشاهده شد که استعار هایاستعارهدر بررسی  .تسوسيع استفاده شده ۀدامن با

است که بيشتر رفته کاربهکالن  ةهسته و استعار صورتبه« ستميدان جنگ، ميدان کربال»

 ،شده. با توجه به بررسی انجامقرار دارند هسته ةپيرامون این استعار ،استعارهای دیگر در این حوزه

که  استمورد  42هایی با روایت مردانه اعتقادات مذهبی در داستان ةفراوانی کاربرد استعار

نام حيوانات در  کاربرد استعارة .دارد «ستبالجبهه کر» را کاربرد استعارةبيشترین فراوانی 

برای )سگ  را کاربرد استعارة که بيشترین فراوانی استمورد  34هایی با روایت مردانه داستان

اعضای بدن در  ةفراوانی کاربرد استعاردارد. برای رزمندگان خودی( )دشمنان( و عقاب 

 «سر» ةکاربرد استعارمربوط به که بيشترین فراوانی  استمورد  87هایی با روایت مردانه داستان

با توجه به بررسی و  استعاره مشاهده نشدهسته یا کالن ی،ورزش و بازّهایاستعاره ةدر حوز .است

 استمورد  25هایی با روایت مردانه ورزش و بازی در داستان فراوانی کاربرد استعارة ،شدهانجام

ة کاربرد استعار .دارد «ميدان پهلوانی است ،ميدان نبرد» ةکاربرد استعاررا که بيشترین فراوانی 

کاربرد  را که بيشترین فراوانی استمورد  16هایی با روایت مردانه تجارت و معامله در داستان

 ةفراوانی کاربرد استعار ،شدهبا توجه به بررسی انجام .دارد «اندفروشندهرزمندگان » ةاستعار

را کاربرد  که بيشترین فراوانی استمورد  30با روایت مردانه  ییهاداستانآموزش و مدرسه در 

حاکی  پژوهشهمچنين نتایج  دارند؛ «معلم است ،خداوند»و  «مدرسه استجبهه، » هایاستعاره

 جنگ ،یشن ،یراندازيمانند گلوله، ترکش خمپاره، ت ،یمختلف هایپدیدهو  ايکه اش از آن است
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 نی. در ااستاستعاره  یاز ابزارها یکی ،یژگیو نیکه ا اندشده بخشیجانو ... در گفتمان جنگ 

در  بخشیجان ةکاربرد استعار یفراوان .هده نشداستعاره مشاکالن ایهسته  ةاستعار ،زيحوزه ن

« گلوله»ة کاربرد استعارمربوط به  یفراوان نیشتريکه ب استمورد  73مردانه  تیبا روا ییهاداستان

 .است
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