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Abstract 

Contrary to traditional theories where metaphor was considered as one 

of the four rhetorical techniques, in cognitive theory, metaphor literary 

language is not unique to literary language, but it exists in the totality 

of language. “metaphor is not just a matter of language, i.e., of mere 

words. We shall argue that, on the contrary, human thought processes 

are largely metaphorical”. Conceptual or cognitive metaphors express 

abstract concepts in the form of concrete concepts and by changing 

their realms, they help in better understanding and comprehending 

them. This paper aims exclusively at investigating the function of 

conceptual metaphors in Forough Farrokhzad’s and Ghadat al-Saman’s 

poetry. in cognitive approach, concepts like time, quantity, state, 

change, action, reason, goal, method, and aspect are understood in a 

metaphorical way. Forough Farrokhzad and Ghadat al-Samman, who 

are iconoclastic modern poets expressing women’s sufferings in 

traditional societies, have made use of concrete metaphors in 

expressing their thoughts and attitudes. For example, they have used 

metaphors like life is war, love is fire and the like, they have talked 

about women's problems. The theoretical background of this study is 

based on ‘the theory conceptual metaphor’, which has promoted the 

role of metaphor as an aesthetic technique to a thinking instrument. 
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 چکیده

فروغ و  شعر یهاهیدرونما نیتریاصلو  نیترمهم از زن و جایگاه او در اجتماع، 

که نسبت به  ییهاتیمحدودو  هارنج برای بیان شکنسنتدو شاعر  نیا است. السمانغاده

یم بیان این آالم برای ذهنشانآنچه در ملموس کردن و نیز  شده استزنان اعمال 

زندگی جنگ »یی چون: هااستعارهو با  اندبردهبهره  ی مفهومیهااستعاره از ،انددهیشیاند

انتزاعی را  میمفاه ی مفهومی یا شناختی،هااستعاره .اندپرداختهبه بیان مشکالت زنان  «است

را  هاآنرک د و فهم ةنیزم هاآنبا تغییر قلمرو  و کندیمدر قالب مفاهیم ملموس بیان 

 نیست بلکه و واژه منحصر به زبان ادبیتنها  استعاره نظریة شناختی، در .کندیمهموارتر 

بر آن است تا با  مقاله نیا .داندیم یاستعاررا ی از فرآیندهای فکری آدمی اعمده بخش

آنان به عنوان در شعر  مفهومی یهااستعارهبه بررسی  السمان تطبیق اشعار فروغ و غاده

 ی از عناصر مشترک شعری و فکری این دو شاعر بپردازد.یک

 .استعارة مفهومی ،زن تطبیقی، اتیادب ،فروغ ،السمانغاده :های کلیدیواژه
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 مقدمه -1

در نزد اهل ادب بیشتری  تظرفیّو  ظرافتاز  استعاره ،انیب در بررسی عناصر چهارگانة

یمرا بیش از دیگر عناصر بیانی فراهم  ءیشف خیالی در امکان تصرّ استعاره .استبرخوردار 

و زبان و جهان  ءیشو  شهیاند ت باالیی برای محو مرزهای میان انسان و طبیعت،و ظرفیّ کند

 یرمان .ق(،ه337)جعفربنهقدام .ق(،ه225) جاحظ چون ی، دانشمندانارسطوگذشته از  .دارد

تعریف . در اندهکردتعریف ستعاره را اه.ق( 396) معتزبنعبداهلل و .ق(ه395) ابوهالل .ق(،ه386)

میان در این  .اشیاصلغیر از نام است به نامیدن چیزی عموماً استعاره  ارسطویی آنها،کمابیش 

بنیان استعاره و نوع  او ؛تراستجامعبه دیگران .ق( نسبت ه474) گرگانیعبدالقاهر  نظر

 و پویاست، عیبدگرگانی همچنان  نظر .داندیمگرفته در آن را از معنایی ی صورتهاانتقال

یا صورخیال ) یرپردازیتصوباب  کمال ابودیب در کتابی با عنوان نظریة جرجانی در»که چنان

 (8: 1390)ساسانی،« .استپرداختهی او هاهینظربه تفصیل  ،شعری(

کتاب ن بار در ظریة استعارة مفهومی را نخستین 1980سال ون در لیکاف و جانس 

لی در باب درک و دریافت از ی کردند که تحوّمعرف ،«میکنیمی که با زندگی یهااستعاره»

 ،تیخالف دیدگاه سنّ، برنکتة این نظریه آن است که استعاره نیترمهم استعاره به وجود آوردند.

 هستند. ی ماهیت استعاریدارا خودِ تفکر و ذهن، بلکه قط یک ویژگی سبکی زبان ادبی نیستف

فهم و بیان مفاهیم  هرگونه تی،نظام، برخالف استعاره در مفهوم سنّ نی( ا41: 1389،ندمهراسخ )

 .داندیمرا کاربردی استعاری  ترملموسانتزاعی در قالب مفاهیم 

 توانیم کهچنان ،است ینقطة عطف در تاریخ ادبیات و شعر زنانة فارسی،فرخزاد فروغ  

احساسات و ها )یزنانگ وغ تقسیم کرد.پیش و پس از فر را به دو دورة ادبیات و شعر زنانه

است که احساسات زنانة  یتنها شاعر او فروغ است. شعراصلی  ةیما( بنعواطف خاص زنانه

شناسی زن کاغذ آورد و روان روی شائبهیبو  خالص ،یدرپردهی یا پوشپرده یبخود را 

ی نامتعارف و هااستعارهیر و از تعاب استفاده سودایی و رمانتیک ایرانی را دلیرانه تصویر کرد.

او قیت هنری اوست. داع و خالّدر شعر او، نشان از اب سابقهیبی تصویرهای تازه و توال جدید،
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( 16 :1374)شمیسا،«شاعری است عاطفی با زبانی بسیار صمیمی و مضامینی غنایی و مؤثر...»

موضوعاتی را که مطرح ا زیر و متمایز است ممتاز ،شاعران زندیگر در مقایسه با  فروغ مقام

، گاهی مضامین یمهست .استنداشتهزنان سابقه دیگر در شعر  عمدتاً ،اشزنانهی هارشنگکرد و 

مثل فروغ از  گاهچیه ،نیپرو نیست. کیرک یی،پروایبشعر فروغ در عین  اامّ رکیکی دارد

 (17ن:)هما ی از زبان دل خود سخن نگفت.طور کلّب خود و بهمسائل خصوصی و مصائ

شعر نو در ادبیات عرب به  گذارانانیبن از، تباریسور، شاعر و نویسندة (1942السمان )غاده 

 ،در شعر اشیشخصو زندگی او نسبت به زندگی و بیان احساسات زنانه  نگاه .رودیمشمار 

نظر فکری و شخصیتی  از با همسرش بشیرالداعوق، او یی با زندگی فروغ دارد.هاشباهت

آن را تالقی  توانیمبه مثابه یک برخورد بود یا چیزی که  ،داشت و ازدواج آن دو اختالف

ی و ی بیروتاخانوادهاز  ریبش .ردیگیمسرچشمه  شانیهاتیشخصو آتش نامید که از تفاوت  آب

عکس بر البته ی تنها و آزاده بود.زن حالی که غاده، در ،بود بعثی هایتی با گرایشکامالً سنّ

توجّه با  ش در کنار او ماند.بیمار دوام یافت و تا آخرین لحظه زندگی همسر آنها واجازد فروغ،

الت خاص و مشک داشته مرفّهیزندگی  ظاهراً ت فرهنگی خانوادگی غاده و همسرش،به وضعیّ

 اند. فروغ را نداشته

 جهات مختلف مضمونی، فرمی، ساختاری و ادبی حائز از فروغ و غاده، شعری تطبیقی بررس

تلقّی ایران و عرب  ةادبیات زنان تطبیق از نقاط عطف در ییک تواندیم و  بسیار استاهمیت 

ی هاهیمابنی از دوستانسانی و پرستوطنی، جنگ، زیستبوتعصّ ضیتبع ،زن ،عشق ،تسنّ شود.

و  احساسات روشن و ساده است، ،مانند شعر فروغ ،او شعر است. السّمانغادهشعر اصلی 

و مانند  گذاردیمی انسانی احترام هاارزش به ،کشدیمصریح و شفاف به تصویر  عواطفش را

او به  اامّ زبانِ فروغ اگرچه ساده است، .کندیمناعادالنه طغیان  در برابر بایدها و نبایدهای ،غفرو

در انتقال عاطفه و القای اندیشه بیشترین  هاوارهطرحو  هااستعارهکه  دانستیمظرافت تمام 

ی هاتجربهتا پس از  گرفتقیت خود را به کار و خالّ نبوغ ،رونیا از .دارندسالت را برعهده ر

از استعاراتی که او  توانیمشعر فروغ را » کهچنانزمانی خلق نماید اوّلش، اثری فرامکانی و فرا



 

 

 

 

 
 117                             1397، پاییز و زمستان 19، شمارة 10نشریّة ادبیّات تطبیقی، سال                                                 

 نحوة حرکت از در کنار هم، هاآننحوة برخورد با کلمات و قرارگرفتن  از ،بردیمبه کار 

 (260: 1371)براهنی، «آسانی تشخیص داد. به ات افعال،تصاویر و اشیا و خصوصیّ

کوشد است و می شعر دو شاعر برجستة حوزة زنان، سةیمقاهدف از این پژوهش، تطبیق و 

را با السمان غادهی مختلف تصویری در اشعار فروغ و هاوارهطرحی مفهومی و هااستعارهتا 

دست پیدا کند و در پایان به  آنهاند و از خالل آن، به جهان اندیشة رویکردی شناختی بررسی ک

اند؟ کدام السمانغادهی مفهومی پرکار برد در شعر فروغ و هااستعاره :دهدپاسخ  هاپرسشاین 

 ؟ کنندیمدر اشعارشان استفاده  هاوارهطرحو از کدام 

ی زنان، چگونه و در چه هاتیّمحدودکه دو شاعر در بیان  دهدیماین پژوهش، نشان 

، دهدیمتحلیلی که به دست  تازةبه سبب نتایج و  اندبردهبهره  ة مفهومیاستعارقلمروهایی از 

 حوزةالسمان در دو  غادةشاعران صاحب نامی چون فروغ فرخزاد و  ترقیدقبرای شناخت بهتر و 

 .رسدیمادبی مختلف ضروری به نظر 

 پژوهش نةیشیپ -1-1

-امّا در هیچ استشدهنوشته  السمانغادهفروغ فرخزاد با  شعر مقایسة بارةدر بسیاری هایمقاله 

تطبیق  شعر این دو را با هم مقایسه و ،های مفهومیو استعاره از منظر شناختی کدام از آنها

 توانیم ت فروغ و غاده،با محوریّدر زمینة ادبیات تطبیقی  شدهانجام یهاپژوهش ازاند. نکرده

 رقبیازحسن اکبری« السمانغادهفروغ فرخزاد بر شعر  تأثیر زبان و اندیشة» کرد:ین آثار اشارهابه 

 ،یشناسیهست از فروغ در حوزة تفکر و اندیشه، دهغاکه به بررسی تأثیرپذیری  و سحر بهلولی

 از« و فروغ فرخزاد غادهمطالعة تطبیقی اشعار » ؛استپرداختهو اجتماع  استیس ،یشناسانسان

نی در حوزه زبانی و تمدّ غادهشعر فروغ و  یهایهمسانو بررسی  به تحلیل، قحسن اکبری بیر

دکتری مصطفی  رسالة« و فروغ فرخزاد السمانغادهبررسی تطبیقی آثارادبی » ؛اختصاص دارد

المرأه » است؛دهبررسی ش اشتراکات و اختالفات فروغ و غاده السماناست و در آن رودی جوان

به زبان  ایمقاله شال و سعیده سادات موسوی،پیرانی علی از« السمانغادهروغ فرخزاد و بین ف

سیمای زن در » است؛زنان در شعر فروغ و غاده پرداخته یهارنجبه بیان دردها و  که عربی است
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ر مردساال زن در جامعةت و هویّ جایگاهکه  نادر ابراهیمیان از« السمانغادهاشعار فروغ فرخزاد و 

 .استنشان داده غادهدر اشعار فروغ و را 

 تحقیق ی نظریمبان -2

استعاره » بلکه در کلیت زبان جای دارد. ،منحصر به زبان ادبی نیست استعاره در نظریة شناختی،

ی از فرآیندهای فکری آدمی اعمده بخش ،برعکس نیست؛ هاواژهزبان، یعنی  تنها منحصر به

عد فقط دارای بُ هااستعاره نظر معناشناسان، از (17: 1394سون، )لیکاف و جان. «اندیاستعار

به جهان  توانیم هااستعارهی هم هستند و با تحلیل نیبجهانبیانگر  بلکه ی نیستند،ختناشییبایز

 کندیمانتزاعی را در قالب مفاهیم ملموس بیان  میمفاه ،استعاره .بردیپفکر و اندیشة گویندگان 

این است که مردم » ،استمهم  پژوهانیمعنبرای  آنچه .کندیمرا هموار  اهآندرک  و و فهم

 (186: )همان .«فهمندیماتشان را چگونه تجربیّ

در هر : (Target Domain) مقصدقلمرو  و Source Domain)) مبدأ قلمرو -2-1

 ،ة مقصدو حوز واژگانیقلمرو معنای  ،مبدأ حوزة دو قلمرو مبدأ و مقصد وجود دارد. ،استعاره

مفهومی  غالباًقلمرو مبدأ ، عبارت دیگر به ی استعاری است؛سازمفهومقلمرو معنای استعاری یا 

 قلمرو .شودیمدرک  آسانی، بهانسان ارتباط دارد و در نتیجه مادیملموس است که با تجارب 

 هوممف ر استعاری،فرآیند تفکّ در مفهومی انتزاعی و درک آن دشوارتر است. غالباً مقصد،

نتزاعی قلمرو مقصد مفهوم ا ترروشنتا به درک بهتر و  کندیمملموسِ قلمرو مبدأ به ما کمک 

که در  ددانیمرا مایعی  خشم« آمدخشم او به جوش »جملة در  ،عنوان مثال به دست پیدا کنیم؛

 مبدأ( و خشم در حوزه مقصد است.) عاتیماقلمرو  درجوشش  آمدن است؛حال جوش

 Conventional) یقراردادی هااستعاره ،(New Metaphors) نوی هاستعارها -2-2

Metaphors) :را به دو گروه  هاآن ،هااستعاره کاربرداساس حوزة بر ،شناختی شناسانزبان

ی قراردادی در زبان روزمره و خودکار به هااستعاره .کنندیمی قراردادای و نو تقسیم هااستعاره

کاربرد همگانی و ناخودآگاه  هااستعارهآنجا که این  از هنری هستند.و فاقد جنبة  روندیمکار 

یمی ادبی هااستعارهاز  ترمهمرا  هاآن شناسانزبان ،اندشدهو جزیی از فرهنگ  اندکردهپیدا 
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توجّه  هاآنو به جزیی از  اندیقراردادی هااستعارهی نو یا برداشت جدیدی از هااستعاره .دانند

یا اساساً تازه هستند و هیچ ارتباطی  اندنگرفتهقرار توجّه  کالم مردم عادی مورد که در کنندیم

 ی قراردادی ندارند.هااستعارهبا 

ی زپردااستعارهدر  (:Hiding) یسازپنهان (،Highlighting) یسازبرجسته -2-3

یک جنبة  تنها هاستعارسروکار داریم زیرا در  سازیو پنهان یسازبرجستهدو فرآیند  ( با)شناختی

یم« برجسته»همان جنبه را  ،مورد تأکید بیشتر گوینده است و بنابراین ،خاص از یک موضوع

 دهندیمنسبی به ما  درکی پس مفاهیم استعاری، شود.می« پنهان»ی دیگر هاجنبهو جنبه یا  کند

به  توانستیمهوم ، یک مفدادندیماگر فهم مطلقی ارائه  زیرا هم مطلق بودنباید مدعی ارائة ف و

را از نگاه تحلیل  هااستعاره ( اگر27: 1394جانسون، و لیکاف) راستی مفهوم دیگری باشد.

ی و سازبرجستهفرآیندهای  ارزش وایدئولوژی بررسی کنیم، قدرت گفتمان و رابطة میان زبان،

  .شودیمسازی بهتر نمایان پنهان

فرد  کی ت،ملّ» :آوردیمو آمریکا نمونه از جنگ عراق  ندهایفرآبرای توضیح این  کافیل

 هاآنبه  ،و بر همین اساس شدیمیی است که برای مخاطبان آمریکایی تبلیغ هااستعاره از ،«است

بر سر  بمبریختن  ،بنابراین ت عراق هم یک فرد است؛که صدام ظالم است و ملّ شدیمالقا 

این استعاره نادیده          در یکاف،بخشی که به نظر ل آن عراق اشکال ندارد. گناهیبمردم 

یک »سر نه بر  شدافکنده« مردم عراق»سر بمبی بود که در روز نخست بر  هزاران ،بودشدهگرفته

 در برای دفاع از گفتمان خود، سندگانی( نو73: 1391 شهری،) که صدام حسین باشد.« فرد

فرد برای که یی هااستعاره ،حالهر  در .کنندیمبخشی را برجسته و بخشی را پنهان  هااستعاره

ن مفهوم ی او نسبت بداریگجهتدهندة نگاه ویژه و نشان ،بردیمکار اشاره به مفهوم خاصی به 

 هینظری بسیاری از هاپژوهش». دهدیماست و روش اندیشیدن و چهارچوب فکری او را نشان 

یمر مورد زندگی و تجاربشان تا بدانند افراد چگونه د اندگرفتهبهرهی مفهومی هااستعاره

 (Cameron, Maslen,2010:52) «.شندیاند
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شناختی از استعاره با تعریف  شناسانزبانتعریف : ی ادبی و شناختیهااستعاره نییتب -2-4

ی است که در زبان ختشناییبایزشگردی  استعاره نظریة معاصر،در  تی استعاره تفاوت دارد.سنّ

 هاآن نظام تصوّری بشر در ذات خود استعاری است. رایز رد داردادبی و گفتار روزمره کارب

یمی تصوّری دیگر تعریف هاتجربهی از امجموعه ةیبرپا ند که نظام اندیشگانی انسان،ابرآن

یهست میمفاه عقب(،|جلو پایین،|باال) یاهیپای از پیوندهای مکانی گروه تجربی، میمفاه .شوند

در  را(و... حرکت ،دنیشن دیدن،)یانسانتجربیات  برخیو ...( و ظرف )موجود،ختی فیزیکیشنا

 نگاشتانتزاعی با  راتتصوّ .انداستعاره مادیی تجربی و هاانگاره این روش، در .رندیگیمبر 

ذهن  بنیادینمیان گروهی کوچک از مفاهیم تجربی و از ( Metaphoric Mapping) یاستعار

ی ادبی هااستعاره تفاوت این ترتیب، به (5: 1381راد، یگلفام و یوسف) .شوندیمما سازماندهی 

در نگاه  اامّ استمربوط به زبان ادبی و هنری  استعاره تی،نگاه سنّ در در این است که و شناختی

 سازند.مفاهیمی پایدار می ،شاناندیشیدن انسان است و با همة ناپایداری ندیفرآاستعاره  شناختی،

ی پربسامد را هااستعارهو  شودهای زنده میاستعارهتنها شامل ادبی استعارة تی، در نگرش سنّ

کاربرد زبان خودکار و  بلکه ، هنجارگریزی نیستة مفهومیاستعار. نامندیممرده  ییهااستعاره

 ،در نگاه شناختی اامّ مشابهت ةعالق با است واژه کاربرد استعاره، ،تینگاه سنّ در روزمره است.

 .زنندیمرا پیوند  سازاستعارهی هانگاشت ی دیگر همهاعالقه

 هااستعاره گزارش -3

 آتش عشق،»مثالً  ؛استدربردارندة چندین خُرداستعاره  ،(Mega Metaphor) استعارهکالن  

یی هاگزاره ی را دربردارد.انگارآتشی دارای عناصر هااستعارهی است که ااستعارهکالن « است

  .انداستعارهی به دست آمده از آن خُردهااستعاره ،اندعشقارة که دربردارندة حوزة آتش درب

 عاشقه ،البوممع الرقص ی:هاهمجموع دیوان فروغ و در ی مفهومی،هااستعاره این مقاله، در

ی هاحوزهدر  السمانغادهاز واالبدیه لحظه حبّ  قزحقوس اعتقال ،حیالرعکس أشهد فی محبره،

 .استشدهزنانه بررسی 
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و ارزش اجتماعی  گاهیپا زنان آداب و رسوم و اجتماعی در جوامع مختلف،عقاید،  رببنا

اند گاه فرصتی برابر نداشته و نتوانستهگفتمان قدرت تقریباً هیچ ةو به سبب غلب اندنداشتهواالیی 

گذشته از وجود  جایگاهی درخور بیابند.در اجتماع  ،خود توان و استعدادهای خدادادی بر بنا

ی ی مترقّن و حتّمتمدّی رایج در اقوام وملل نیمههانییآدر اغلب » نامصاحبزنان نایی برخی استث

 شوهران در اختیار پدران، واربرده بلکه و تصمیم، ارادهیبانسانی بود  زن ن قبل از اسالم،و متمدّ

یما ر زن شوهر، پس از مرگ برخی از قبایل، ( در13: 1382)فاضل، «و فرزندان قرار داشت.

منشأ گناه و  سرچشمة زن را ،هندی اقوام .کردندیمزنده به گور شوهر  کنار در یا کشتند

 نبودندو برای او شخصیت مستقل انسانی قائل  دانستندمیسرشکستگی اخالق و روحیات جامعه 

ن ز کهچنان ،یونان باستان نیز زنان وضعیت مناسبی نداشتند ( در31: ق 1405 ،اهللفضلنورالدین )

تا جایی که  پرداختیمی فروشعفتبه  ،اری سیّاعشرتکده چون بود یادر خانه پنهان یا 

و همسران را برای فرزندان  ...میخواهیمت ما زنان هوسران را برای لذّ» :سدینویم« دموستن»

  :نویسدمیزن  ةدربار« قرارداد اجتماعی»ژاک روسو در  ( ژان26)همان: «مشروع.

شد که ، فقط برای این آفریدهیمداراستیسی و نه ورانفر و اندیشه و نه زن نه برای تفک»

خود  ، با عنایت ویژةهاآنمادری باشد با شیر خود فرزندش را تغذیه کند و در دوران ناتوانی 

 ( 599)همان:  «. مربی دیگری دهد... یا را تحویل پدر آنان سرپرستی نماید و پس از آن،

جایگاه واقعی خود را به دست در طول تاریخ زن  استهشدباعث  ،ی به زنرشنگچنین 

موجب  ،رفته کاربهآنان  علیهیی که هاخشونتشدة زنان و ظلم و سرکوب اتاحساس نیاورد.

 هزاران سالة وطن خود یهاتازسنّپروایی  کهآنبی فروغ و غاده،زنانی چون  یگاهتا شد می

کنند. ت عالم موجودیّسان او بدین بپرازندادبی به آفرینش بگویند، سخن  انهزن ،باشندداشته

 (57: 1388 ،قریباکبری)

 زنانه ةی مفهومی در حوزهااستعاره -3-1

ی حسی و ملموس است و به کمک مفهوم ،مبدأ قلمرو در این استعاره،نور است:  زنلف. ا

به  ندهیگو و از سوی دیگر، شودیمشناسایی  بهتر مقصد که تعبیری انتزاعی است، قلمرو آن،
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وجودی و جایگاه زن را در عرصة زندگی به  ارزش دنبال آن است تا با کمک این تعبیر،

هرچند اشاراتی مانند بیت زیر از سعدی به جایگاه ارزشمند  یفارس اتیدرادب خواننده بنمایاند.

به زن گفت کای روشنایی  ||به دلداری آن مرد صاحب نیاز» زن در زندگی مرد وجود دارد،

زن گویی دستاویزی بود برای »همواره ادبیات فارسی و عربی  در ،نادرجز این موارد  «ازبس

 ةهم رغمیعلفرهنگ عامه نیز  ( در172: 1390و متولی، پناهزدانی) «و نکوهش جنس زن. تحقیر

  زن وجود دارد. ةدربارو روشنایی خانه  چراغ چون یراتیتعب ،شودمیکه به زن ستمی 

باعث  ،نور بود.ر زندگی مرد را به درستی دریافتهد و حضور زن دوجو ضرورت ،فروغ

 عمنبزن را نور و  ،لذا مرد است؛ حیاتزایایی در  منشأزایایی و زندگی طبیعت است و زن نیز 

یمفروزان  / معم که با سوز دل خویشمن آن ش :کندیمبخشی معرفی روشنی و سرچشمة نور

 (36: 1380)دیوان، را... یارانهیو کنم

حب فی »در  کهچنان ،استبردهبهره استعارة مفهومی نیز در اشعار خود از این  غاده 

او  (48: تایب ،[ابدیهغادة])« کئقالِبِ هرهٌزدَمُ َنا وَأَ» چه تابانم از دیدار تو. من و :سدینویم« غرناطه

ر تحوالت اجتماعی ی زن دنیآفرنقش به ،دیشیاندیمبر آنچه فروغ بدان  افزون« ...أکذوبه»در 

  :ندیبیم معشوقیو  مادریفراتر از  برای او نقشی پرداخته،

 ،رونٍقُ نذَمُ لتُعَا فَمَکَ طاللِلی األَعَ قِفُأَ .وءٍال ضَبِ حرقهٌمُ ههبُلَ ،تیلٍفَالَ وَ یتٍال زَبِ رَرَی شَراننَ»

 ی وَقدامِاَ حتِن تَمِ هاقترَسَم تتَ االرضِ ةُجادَسَادی، و َجدَلی أَعَ مُأترحَّوَ« الحماسهِ یوانِدِ»و تلُأَوَ

و  لهیفتیب ندینمایم یآتش یعنی:(166تا: یب ،غاده]األبدیة[) «اد...رب أمجَا عَاد یَأمجَ» :نشدِأنا أُ

کاری است که  ،ستمیایمگذشتگان  است. روی آثار باقی ماندة سوزان نوریب اش شعلة ،روغن

که خاک آن ، حالفرستمیمو بر اجدادم رحمت  خوانمیمو دیوان حماسه را  کنممی هاقرن

 «...هایبزرگنو را ای عرب چه  هاستیبزرگچه : »میسرایم و دزدندمیوطنم را از زیر پایم 

 است که او یریتعب ی مفهومی در شعر فروغ،هااستعارهیکی از : سرگرمی استزن ب. 

این  در .بردکار میبه هوسباز جامعه  دانزن در نگاه مر ارزش موقتییا ی اعتباریببرای بیان 

 ،انتزاعی است یکه مفهومقلمرو مقصد  که کندیم کمک مبدأ قلمروبه منزلة « بازیچه» استعاره،
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موقتاً  هایژگیودیگر  ،شودباعث میبرجستگی بیان شاعر  ،شود و از سوی دیگرتر فهمیدهآسان

 را برای مرد ، وجودزن فروغ، شةیدراند درک شود.تعبیر بهتر  نیا بماند وپنهان  خواننده از دید

تنها در  ،هوسباز مرد حال آنکه ،دطلبمی جاوید و عشق حقیقی را از او تلذّ و خواهدمی تعالی

او  / طالبم آن لذت جاوید را.../ ت و غافل که من او به فکر لذّ است: اندیشة کامجویی خویش

 (38: 1380در او تشویش را )دیوان،تا بسوزاند  / از من آتشین خواهدیمتنی 

است که  آورخفقانبرای زن چنان سنگین و  فضا ی،اجامعهاو بر این باور است که در چنین 

 یهابرگ و آرزو و امیدی برای او نیست: استشدهکردن هم از او سلب جرأت و توان آرزو

 (115همان: ) آرزوهایم یکایک زرد شد.

را نشان  اوبودن و بازیچه نگاه ابزاری به زن ،از فروغ ترکارآش ،«عاشقه فی محبره»در  غاده

 الَختَتَ حینَ کارند:بازانی فریبتصاحب زن، زبان ةشیاندکه در  سدینویماز مردانی  او .دهدمی

 |ةُالغَوالبَهُ دَسَالجَ أنَّ|یعنِقنَتَ ن جدیدٍمِ کادُتَ |رِخِاآلبِ بُرحَیُ یکَفِ ضوٍعُ لُّوکُ |قهیی المُی فِوبِصَ

 (1999:17)عاشقه فی محبره، .  ...اضٍضفَفَ راءٌخری هَاالُ غاتِاللُّ لُّکُوَ

بودن زن برای  نیز به بازیچه و سرگرمی« المحطاتیل لأشهد بال»عنوان غاده در شعری با 

ی به خوبی سازبرجسته از بیان استعاری خود، درو ا .پردازدیمساختن لحظات شاد مردان فراهم

ات خود و کسب را به وسیلة مردانی که فقط به لذّ زنو استفاده ابزاری از وجود  استدهبر بهره

  :کندمینمایان  وسیلهین دب ،شندیاندیمدرآمد و شهرت 
رُ تفکُ نتَ أنتَکُ وَ ا...یباتنِخِ نا وَانِحزَیز أَالِهَی دَفِ |عاًا مَحیاهَنُ|ةقیقیَالحَ ةِنسانیاِ ةٍالقَعَبِ رُفکُنتُ أُکُ

 نا نصلحُأنّ دُجِکنتَ تَ وَ|عذابیتوأماً لِ کنتُ أفکرُ بکَ وَ ص...راقِ عراضِستِإل طِخطَتَ وَ |ریءٍ آخِشَبِ

لی نی اِذتَأخَفَ |البحریّه االعماقِ ابِن بَمِ کَجئتُ ...دیدی جَستعراضِکاهی اِی فُوجِکوین زَتَلِ |عاً مَ

هریار شَلِ | رافی آخِضَصر اِنَ جردَمُ | صرَنی النَدتَأرَ و َ | رَالسِّ کِدتُأرَ |یه راضِستعِوالیس الثرثره االِکَ

تا  اندیشیدممی حقیقی و انسانی یارابطهبه یعنی:  (44: 1992، أشهد...[] ةغاد) . ...جرِالضَبِ عِترَالمُ

و نمایش  یداندیشییم ی دیگرتو به چیزیزهای غم و مخفیگاه اسرارمان پاسش بداریم...در دهل

ما  از نظر تو .اندیشیدم، می... من به تو که همزاد دردهایم هستیرا در نظر داشتی رقصندگان
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ولی مرا به ، دریاییدروازة اعماق  سویت آمدم از... به خوبی بودیم نمایشیهای تازة زوج

 فیروزی خویشمرا برای ، امّا خواستمیمتو را رازدار خود . یی بردیگواوهی نمایش یهاصحنه

 از خشم....لبریز  یبرای شهریار |دیگر فیروزی مطلقک ی یخواستیم

ساختار  ةحوزمفهومی اسارت که قلمرو منبع آن زیر نفوذ دو  ةاستعار: اسیر است زن. ج

       در قلمرو هدف، در عبارت از زندان و غل و زنجیر و مانند آن است، ،ذهنی و جهانی

ی مردساالر را نشان دهد. اامعهجی زن در هاتیمحدودجوی مفهومی است تا بدان وجست

« ریاسبسته و مرغی شدم به کنج قفس  / سرکشی کنم که شعله شوم خواستمیم» :دیگویمفروغ 

همان: ) «رمیاسی مرغ من این کنج قفس، / تویی آن آسمان صاف و روشن» (49 :1380دیوان،)

35) 

 :کندیمخود را امضا  سند بردگی ارتباط با مرد، درزن با  مانند فروغ بر آن استنیز  غاده
 |برالحِل ِدَمی بَلَقَ أسِن رَج مِخرُاً یَبیّرَاناً عَصَی حِأرَ |کَاسمُ اءِیضَالبَ هِلی الورقَعَ بُأکتُ نَحیِ» 

ی که بر هنگام ؛ یعنی:(17: 2003،البوممعالرقص ) «یرقتَوَ ورِطُلی سُض عَیرکِ وَ ینتصبُ د وَولِیُ

      دیواری عربی  ،که از نوک قلمم به جای جوهر نمیبیم سمینویمکاغذ نام تو را سپیدی 

 .شودیم استوار کاغذمو بر سطرهای  کشد برم

  :دیگویمودر جایی دیگر نیز شبیه به همین مضمون 
 نتُعلَاَ وَ |مری...عُ عِارِوَی شَول فِجُت التَّعَنِمُ |ی...اقِعمَاَ عَلیَّ مَرتَ عَمَأدتَقَفَ |کَلَ رُغفِن اَلَ...وَ

را  تو؛ یعنی: (15: آ 1992،غاده]أشهد[) «!نا أسیرتکَا أَهَ وَ |هِبیَّصَی العَتِبکَی شَفِ هِرفیَالعُ حکامِاالَ

 من .داریبازمیی عمرم هاابانیخی و مرا از سفر در رانیمبر همة وجودم فرمان  بخشمینم

 !توأمیر اس زنمیمو فریاد  کنمیماحکام عرفی متعصبانه را آشکار 

که چنان و هند، ونانی عربستان، ةجزیردر جوامعی چون شبه ،در گذشتهننگ است:  زن. د

هنوز هم  و شدتلقّی میی اجتماعی هایبداخالقننگ و منشأ مایة زن  وجود ،نیز گفتیم ترشیپ

به گمان موهوم زن  ی،چنین فضایدر دارد. وجود های مختلفهای آن، به شکلمایهکمابیش بن

. را هم ندارد یشبه همسر خو احساسات نسبتی اجازة ابراز حتّ ،اشعاطفه قصان عقل ون



 

 

 

 

 
 125                             1397، پاییز و زمستان 19، شمارة 10نشریّة ادبیّات تطبیقی، سال                                                 

جوی مفهومی برای ودو ساختار ذهنی و عینی به جست در ،«است ننگ زن،»استعارة مفهومی 

 / پنداشت اگر شبی به سرمستی :دیگویم فروغ قلمرو مقصد است تا مظلومیت زن را نشان دهد.

کردم در دامن دیگران به سر / های دگر که رفته از عمرمشب / ر کردمدر بستر عشق او سح

 (66: 1380دیوان،)

بانگ هستی  که مگفت /  بودم من ی بیهده،هاطعنهبر  /  دیخندیمآن داغ ننگ خورده که » یا

 (166، 52.ک.دیوان:ر) زین (166همان: ) .«بودم« زن»ا دریغ و درد که امّ /  خود باشم

استعارة با استفاده از  او صدای فروخفتة زن رنجدیده است. ادگریفر فروغ، همچون ،السمانادهغ 

 امعةم است و جکه زن همیشه مته پردازدیمله ئبه بیان این مس ،«زن ننگ است» مفهومی

زن نیز  یحتّ کهییجا تا ندکیمرا با وجود همة افتخارات منکوب  او ،یابهانهمردساالر به هر 

ه مَهَتَّمُ | ...یلِلَال طیرانِبِ ةٌمَهَتَّأنتِ مُ» :سدینویم او .ندیبیمگناهکار  خودش را محکوم و

 )عاشقه فی «. کَ...بِّحُبِ ةٌمَهَتَّمُ وَ |یل...حِستَالمُ ةِلَازِغَمُبِ ةٌمَهَتَّأنتِ مُ | ...القطاراتِبِ مُتَّهَمَةٌ ات،افَسَالمَبِ

 (43: 1999محبره،

زن اسیر » استعارة مفهومیدر  کهچنان ،استعارة مفهومیاین : تظالم و اسارتگر اس مردهـ . 

عبارت از زندان و  ،منبع آن زیر نفوذ دو حوزه ساختار ذهنی و جهانی قلمرو گفته شد،« است

جوی مفهومی است وجست در این تفاوت که در قلمرو هدف، با غل و زنجیر و مانند آن است.

 است یشهر» :دیگویم فروغ ی مردساالر نشان دهد.امعهجامرد را در  تیّقهار تا بدان وسیله،

دیدم که » (39: 1380دیوان،) «پرغرورآنجا اسیر پنجة یک مرد  / کنارة آن شط و قلب من در

 (233همان:)« .رودیمتحلیل  / ت وجودمجسمیّ / در وزیدن دستانش

بر جسم و جان زن را در بیان استیالی مرد استعارة مفهومی  نیا ،در اشعارش السمانغاده

 أطلقُ» :رهایی و آزادی  بیهوده است فکر ی در غیبت مرد،حتّ ،مقهور زنبرای  .استبرده کاربه

 ...ألنَّ مری!عُ دارِجِ فوقَ کَلِّلی ظِعَ |یفأسِبِ بثاً أنهالُعَ | کَی غیابِفِ ورکَضُن حُی مِسراحِ

را در غیاب تو از حضورت آزاد  خودی: یعن ؛(58: 1999،عاشقه...[غادة ]) «ورُضُالحُوَهُ کَغیابَ
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نبودنت مثل حضور  رایز !کنمیمی تو بر دیوار عمرم حمله هاهیساو بیهوده با تبرم بر  کنمیم

 توست.

وَأَقبِلنِی کَمَا  |تحَاولُ اِعتِقَال نَظرَتی أو رُوحِی وَالَ |فَاَحبِبنِی کَمَا أنا د:یگویمدر جایی دیگر 

دوست  مرا( یعنی: 3: 1996اعتقال...[،غادة ]) «ی تصبُ فِیهِ...آلت اهَلُّکُاالنَهَارُ |حرکَمَا یتقبَل البَ |أنَا

 آن طور که هستم پذیرا باش، مرا را اسیر نکن، امشهیاندکه هستم و روح و  گونهآنبدار 

 ... .زندیریمپذیرای نهرهایی است که به او  ،که دریا گونهآن

یممحض  میتسل ،اوهور مرد است که در برابر هر خواستة مقچنان زن  ،مردساالر ةجامعدر 

  :کندیمو اسارتگری مرد را چنین بیان  الیاست در مفهومی استعاری، غاده .شود

و  الخطوطِ نَمِ کَلو لَحِیَامَ | هایف مَرسِو تَ هاراحتی فِ بَکتُل لتِبَ |أ قرَتَال لِ|ی فّکَ کَلَ طُأبسِ»

 تیبرارا  مشتم یعنی: ؛(15: 1976 ،...[اعلنتغادة ]) «!کَینِسکِّبِ أو کَردِوَبِ |موزِو الرُ الدروبِ

ی هاواژهو  هاییشگویپبلکه در کف آن بنویسی هرچه از  بخوانیش، کهآن نه برای میگشایم

 و رمزهای خوشایند توست با گلت یا با چاقویت. هاراهآرزو داری و در آن آنچه از خطوط 

و استیالی مرد و تالش برای نمایاندن آن در هر  قهر میدی،و نو و در نهایت باژگونگی بخت

یمکارها وادار  نیترییابتداادامه دارد تا جایی که زن از خواندن و نوشتن به  ،لحظه و مکان

  :دیگویم غاده .شودیمی مقهور با او رفتار ابردهو چونان  شود
ل لّمعتِ هَ |ه...ومیّالیَ الصغیرِ فاصیلِالتَ ةحذبَی مَفِ |هرقیَّالشَّ أةِرالمَ ی بیتِفِ ه،دیَّبجَاالَ وتُمُتَ»

م دَ زفتِنَ وَ |...|اآلرائک نِعَ الغبارَ سحتِل مَهَ |ه؟دیَّبجَاالَ روفِالحُ لِدَضیه بَوانی الفَاألَ

 در یعنی: ؛(59: 1999 ،...[عاشقهغادة ]) ؟کِابِرهَالِ تبةِالعُ أمامَ طِّالقِ عوا رأسَطَقَ ةیللَ |کتِبَوهِمُ

 آیا ... به جای حروف الفبا،ردیمیمی حقیر هایروزمرگخانة زن شرقی الفبا در قربانگاه 

خون  و...  ی؟اکردهرا گردگیری  هایپشتو  هافرش ی؟اانداختهی را برق انقرهی هاظرف

 حجله کشتند؟ دمترساندنت گربه را  برایدر  هاآنی در شبی که ادهیکشابیرون  استعدادت ر

 مرد،» یمفهوماستعارة  در ی و جمود است.کتحرّیب ویژگی بارز سنگ،: است سنگمرد . و

در جامعة مردساالر برای تسخیر را زن گرفتار  فرجامیبی هاتالش دوشکیم فروغ ،«است سنگ
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عمیق و قلبی نسبت به زن در توجّه ی که هیچ دلیلی برای اندک مرد د.کنتصویروجود مرد 

و خاطر. امقابل، زن رنجدیده و آزرده غرور است و درو پر خودخواه ؛ندیبینمخود  وجود

/  امکردهاست که من نرم آن ماه دیده: »تا مرد را نسبت به خود نرم و مهربان کند کندیمتالش 

 (40: 1380دیوان،) «اوبا جادوی محبت خود قلب سنگ 

 اشاره« است وید مرد» ة فرعیربه استعا توانیم از تناظرهای معنایی مرتبط با این استعاره،

 ی دروغین مرد را نسبت به زن،هامحبتکرد که فروغ از آن بهره جسته و رفتارهای تصنعی و 

 «به لب آمده است. خنده خون به کف، /دیده بر بند که این دیو سیاه» :استدرک کرده قابل

 (50همان: )

 بیشتر آنیمردان  زیآممحبت رفتار مردساالر، در جامعة که است معتقد فروغ، انندنیز م غاده

  :خواهندیمآنچه برو در اندیشة تملک  ندبه خود مغرور مردان .است زن تصاحبو برای 

ن لت أاوَحَ« بالحُ» سمَاِبِ وَ |الکی...امتَ ی وَذاللِإِلِ کَهیتُشَ مادِرِبِ |باًله حُعَشتَی المُرتِنجَحَ ألتُمَفَ»

یله ذَبّ زُّهِیَ وَ |نتظاراالِ یقطنِ|رغیِصَ لبِکَکَ|ریرِالسَ اقِلی سَی اِطنِربَتَ وَ |فِاتِهَ ریطِشَی بِقِنُحیط عُتَ

 به م رااز عشق یعنی: حنجرة آتشین(11-12: 1992، اشهد..[،غادة ]) «..مرار.ستِاِ کَبا بِحمر

سیم تلفن را بر گردنم  کوشیدی و به نام عشق،انباشتم  تحقیر و تملکم در خاکستر اشتیاق تو

 د.دهتاپیوسته برایت دُم  تکان سگی ساکت و منتظر به پایة صندلی ببندیمرا چون توله پیچی وب

 در ی است.کرانگیببی مرزی و  مظهر ذهن و جهان خارج، در آسمان،آسمان است:  مرد. ز

 وضعیتی وجود دارد؛ نیچن ،مرد( در جامعة مردساالرهدف )، برای قلمرو استعارة مفهومیاین 

ی هاکرانه سازد.نمیمحدود  ی او راکه چیز داندیم یو روشن یرا آسمان صاف غ مردفرو ،لذا

 :دیگویمو مغموم است چنان که  اسیر و گرفتار زن امّا برعکس،اوست  اندازچشمدر  دوردست

 (35دیوان:) رمیاسمن این کنج قفس مرغی  / تویی آن آسمان صاف و روشن

   و با تمام وجود خود آن را لمس  هافتیدرع را این موضو ،همچون فروغ ،السمانغاده

و عصبیت عربی  یمرد که ناشی از فرهنگ مردساالرمرزی سلطة یب شعر او، در .استکرده
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یمرا تحقیر و تملیک  زن . مرد،شودیماین استعارة مفهومی به خوبی پدیدار  در ست،واة جامع

 (11: 1992،غادة)« هیتُکَ إلِذاللِی وَ امتاَلکی...رِمادِ شَبِ | حُباً ةفَمأَلتُ حَنجَرتِی المُشتَعَل» :کند

 «است جغد زن،» توان به استعارةمی در این زمینه، غادهی مفهومی هااستعاره نیتریقواز 

جامعة متعصب  در ، زناواندیشة  در .مناسبت دارد ،«مرد آسمان است»استعارة با که اشاره کرد 

و گرفتار انواع  نداردپرواز مجال  ،در روشنی روزه ک ی استجغد دچار جمود فکری،و 

 اسِا النَایَطَی خَلی جناحِعَ أحملُ |ال حمَاالَ ةقیلَه ثَبومَلُا اَأنَ :ترهاسیتحقو  هاتیّمحدود

  :دیگویم وکند میتابوشکنی   شاعر به این ترتیب، (26: 2003 ،[الرقصغادة])
وَأَلیَوم،  |رَمیتَنی بِالغُرورِ... |لی کَوکَبَی حُریَتِی وَ صِدقِی وَ هربتُ اِ |وَحینَ فَتَحتُ بابَ الفضاءِ »

درهای آسمان را  یعنی چون؛(12)همان: «وَ أغرَسهَا فَی شَعری... . |أحمِلُ غُروری وَردَة صَفرَاء 

 ،با غرور پرتابم کردی ولی امروز با غرورم تو گریختم، امیآزادگپاکی و  رةستا به گشودم،

 ... کارمیمو در موهایم  کنمیمحمل  گل زردی را

 دل و عشق ی مفهومی در حوزةهااستعاره -3-2

تعبیرهای مختلفی چون  ،ی انتزاعی است و در زبان روزمرهمفهوم دل،است:  ءیش دلالف. 

ی هااستعاره ،غادهشعر فروغ و در وجود دارد.آشوب و مانند آن نگران، دلتنگ، دلدلگیر، دل

 از خود، ناکامی دادن،ی نشانبرا ،فروغبرای نمونه،  ؛دل وجود دارد تی با مرکزیّفراوانمفهومی 

. شکنندمی ضربهیا  در برابر فشار ایاش .استکرده استفاده« است ءیش ،دل» یمفهوم ةاستعار

 آه از» :شودیم متأثر هایندیناخوشادر برابر نامالیمات و ، مرکز احساسات و عواطف انسان،دل

 (38: 1380دیوان،) «.نخواندکس رازش عاقبت بشکست و / از این جام امید آه ین دل،ا

پا بر  کرد:هم گذاشت و عبور  پا بر روی آن، شودیم پس ی است و شکستنی،ش وقتی که دل،

 (65: 1380دیوان،) .ترخوش جوزهیستبگذشتن از آن  /  میگویمسر دل نهاده 

 :قابل انفجار است شیء نظرش در دل بهره جسته، راربه تکاین استعاره  از نیز السمانغاده

 (80: 1996، غاده) «کَحبُّاُ کَحبُّاُ کَحبُّاُ |کَحبُّاُ راف:عتِاالِ هِحظَلَلب بِالقَ رُجِنفَلیَفَ»
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 در. شودیماستفاده  استعارة ظرف، از مورد، در توصیف دلدر این ظرف است:  دلب. 

را محل گناه و غلیان  دل ،فروغ مثالً وجود دارد؛ هاارهاستعیی از این دست هانمونه ،شعر فروغ

 (44: 1380)دیوان، «.از تو ای چشمة جوشان گناه |آه بگذار که بگریزم من»  :داندیمآن 

 داندیم ایو دل را خانه استکردهقلمرو حسی استفاده  از نیز برای توصیف دل، السمانغاده

 افیرِصَلعَی لِلبِقَ ذَافِوَنَ تُتحَفَ» :استکردهماه و باد باز  ی آن را برای گنجشکان و نورهاپنجرهکه 

 (86 :2003 ،البوممعالرقص ) «.الریحِو َ رِمَالقَ وءِضُ وَ

این  در. ردیگیمعشق در قلمرو حس المسه قرار انتزاعی  مفهوم گاهیست: گرما عشقج. 

 بازهم»ت: اسبردهرما بهره قلمرو حسی گ از کردن عشق،ترملموسبرای  فروغ ،استعارة مفهومی

 (1380:37دیوان،) عشق من بر قلب سردی چیره شد. / دار یک نبرددر گیرو

عشق  از ناشی ،کندیمآفرینی که در وجودش غلیان و حرکترا نیز حاالت خاصی  غاده

که  طورهمان .بردیم بهره گرمااز صورت حسی  ،برای بیان مفهوم انتزاعی عشق و داندیم

 ؛ندیآفریمهم در موجودات حرکت  عشق ،«...داردیمی مواد را به حرکت واهاکولمول ،گرما

/ | کَبُّم حُأَ یعِبالرَّ ونُنُجُ وَأهُ /ی تِحَنِجی اَفِ یانُلَالغَ کَلِذَ» :است بخشو تحرّک گرم عشق پس

جوششی  آنیعنی:  ؛(104: 2003 ،البوممع)الرقص  «؟ءفالدَ یلِی لَاء فِشَانتِالِ ولِبُطَلِ عُارِالقَ کَلِذَ

 «سرمست در شبی گرم؟ طبّالآن  / آیا جنون بهار است یا عشق تو / ی من استهابالکه در 

یمنسبت  جنون عشق را بهی انگیز و فرامنطقشگفت دنیای معموالًجنون است:  عشق. د

روغ، نمونه زیر از شعر ف در سنجند.خوارق عادات عاشقان را با منطق دیوانگی میو  دهند

 هانیااز همة  تواندیمگذشتن از جاه و مال و آرزو در توان عقل نیست و این عشق است که 

کنندة اعمالی است که و توجیه انگریب عشق جنون است، ریتعب در اندیشة شاعر، ،نیبنابرا بگذرد؛

آرزو بگذرد از جاه و مال و  / که زود خواهمیمعاشقی دیوانه  :استزدهاز او و امثال او سر 

 (38: 1380دیوان،)
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ا لنَأوغَ: کندیماستفاده  مفهومی ةاستعار همین از هم در شعر خود برای توصیف عشق، غاده

 وعُمنُمَ» تتاَل الفِن کُا مِکنَحَضَ وَ / ةائکَسالک الشَل االَا کُزنَاوَجَتَ وَ/  ونِنُه الجُابَی غَفِ عاًمَ

و از سیم خاردارهای سر به  / عمق بیشة جنون رفتیمبه یعنی:  ؛(52: 1976،)غادة]اعلنت[ «وررُالمُ

  به همة تابلوهای عبور ممنوع خندیدیم. / فلک کشیده گذشتیم

غادة ) «.ی..هِنتَیَال/  کَریاحِ بوبِهُی لِنتظارِاِ وَ/  هبٌلتَمُ کَونی بِجنُ أیتُرَ /میوقد الحَمُ طَسَوَ»یا 

و انتظارم /  شودیم ورشعلهجنونم به تو  / دیدمدر میان تنور داغ یعنی:  ؛(25: 1992 ،...[أشهد]

 پایانی ندارد./ برای تندبادت

 ،استکاربرد پری مفهومی که در حوزة عشق هااستعارهیکی از خونریز است:  عشقـ . ه

ردم عشق تو مُ از را کشت،م عشقت زبان تعبیرهایی نظیر: در عشق است.گی و خونریزی کُشند

ی هازخم» :محض نمونه دارد؛توجّه بسامدی قابل وغ نیز این استعاره شعر فر دربسیار است. و... 

  (317: 1380دیوان،) «.عشق ،عشق از عشق، /  من همه از عشق است

نیز در توصیف  ةغاد. آزاردیمجسم و جان او را که  داندیم زنزخمی بندقدارهاو عشق را 

 نَّاَ /یعِری مَتَالَاَ» :استکردهاده استف« خونریز است ،عشق» یمفهوم ةاستعارحاالت عشق از 

تو نیز چون  ایآ یعنی: ؛(1: 1996 ،[اعتقالغادة]) «یضاً؟!اَ هاقتل /هشقِعِبِ ةکَمَالسَ لَقَاعتَ هُحظَلَ حرَالبَ

  به کشتنش داد؟ ،دعشقش در بندکر با که ماهی را دمدریا در همان ینیبینممن 

 دقَلَ» :ردیگیمو همة وجود عاشق را دربر ریز استدرنده و خون عشق در اندیشة غاده،

 )غاده« وَامتَصتَنی بِکُلّیتی / غرَستَ اَشواکَاً فِی روحِیوَ  /اطبَقَت عَلی زهرَه حُبُّکَ المُفتَرِسه

و  فروبردگرفت و خارهایش را در روحم برمرا  اتدرندهعشق  گل یعنی: ؛(84: 1996، اعتقال()

 (119: تایب ،ده]األبدیه[)غا ر.ک: نیز وجودم را مکید. ةهم

 در زبان« اسارت عشق»شکل به  ،نبدای به عشق و وفاداری بندیپااسارت است:  عشق. و

وفاداری و تسلیم  بهتر قلمرو ذهنی برای درک شاعر استعارة مفهومی،این  دردارد. وجود 

ن داند که محصورماعشق را حس مغشوشی می ،فروغبرد. بهره میحسی  ییقلمرو از ،محض
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 و /کردیممحصورمان /  ناگاه /مغشوشی که در تاریکی هشتی عشق بود آن حسّو  :استکرده

 (205: 1380دیوان،) .دزدانهی هاتبسم/ و هاتپشو  هانفسانبوه سوزان  در ،کردیمجذبمان 

  :را بازتاب داده «عشق اسارت است» یمفهوم ةاستعار نیز با تأثیرپذیری از فروغ، السمانغاده

ن کُ/  ...ةٍدَاحِوَ ةٍقطَی نُفِ / اه...جرَمَ هُلَقِعتَن یَاَ |هرُالنَ هُکرَیُ امَکَ/ لنیقِعتَن تَاَ هُکرِنی اُکِّلَ / کَحبُّاُ»

 «ا...تهَسیرَع مَتتابِم َّثُ/  کَاللِشِ ورِخُر صُبَی عِاهِیَر مَمِنهَتَسَ/  اًدّو سَاَ ةًیمَن غِکُ/  ةٍحیرَو بِاَ الالًشِ

که رود  چنانا خوش ندارم که مرا دربند کنی امّ دارم دوستت یعنی: ؛(3: 1996، ال[غادة ]اعتق)

باش یا بندآب تا  ابر باش یا دریاچه، آبشار بسترش اسیر شود. از یانقطهخوش ندارد در 

 ی آبشار تو بگذرد و به راه خود ادامه دهد...هاصخرهاز  ی رودخانة منهاآب

ی لَی عَیقِعلِل تَاوِی تحَتِورَصُ علیقِن تَمِ الًدَبَ /ومکَنَ هِرفَغُ دارِجِیفِدق المسمار َتَ» یا

 بر دیوار اتاق :یعنی ؛(110: 1992،)غادة]أشهد[ «ب؟الحُر بّشَالبَ وهُا یدعُا مَذَأهَ/  دارِالجِ

 آدمیآیا بدان بیاویزی.  مرا جای آویختن عکسه ب کوشیمی/  ت میخی کوبیدیخواب

 ؟داندیماین را عشق 

 یریگجهینت -4

چهارچوب  در زنانه را گفتمان ،وغادهفروغ  (1از:  اندعبارت مقالهاین  یدستاوردها

و...  ریاس ،ننگ زنان با نور، باب اند درآنها کوشیده (2 .انددهیکشمفهومی به تصویر  یهااستعاره

نان در جامعة مصائب ز برای بیان ییهانگاشت ،و... سنگ اسارتگر، مردان با آسمان، باب درو 

 اندکوشیدهعشق را وجه مشترک زنان و مردان دانسته و  ،هر دو شاعر( 3. کنند ترسیم مردساالر

 ،است ان و سکوت زنان در برابر این قهر و غلبهاستیالی مردان بر زن موجب آنچه را به نام عشق،

این تفاوت که با  ،استاز فروغ متأثر ، مفهومی یهااستعارهدر بیان غاده ( 4 .کنند نقد

فروغ و غاده آثار  در زن و جایگاه او در اجتماع،( 5 .کندعمل میتر از فروغ انهکارمحافظه

معشوق را از شعر  زن/ یاشهیرکلیتصو ،مفهومی هایبا کمک استعارهآنها  دارد. گسترده یبازتاب

و  مردساالرانه هایشکنی از سنّتتابودو ، به  اینشعر در یمفهوم ةاستعار( 6 زدایند.معاصر می

 شود.های زنانه منجر مینفی محدودیت
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