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Abstract  
In conceptual metaphor theory, metaphors rely on semantic relationships between words that act as 

a means for the human understanding of abstract and tangible world affairs. Literature in connection 

with the theory of "conceptual metaphor" has various “source areas” and “target areas” through 

which they explain abstract concepts in a tangible way for those audiences. The subject of this 

research is the study of poems by Forough Farrokhzad and Ghadah Al-Samman, the source or target 

areas of which are "love" and the words of all fields with it. The method used in this research is the 

application of the principles of this theory in the poems of these two poets and the knowledge of the 

wide usage of source fields. In this way, we achieve cognitive features, cultural and social structures, 

and worldviews of these two women poets from two different areas in relation to the element of love. 

The results of the research are the selection of such source domains as objects, animals, plants, and 

natural phenomena, and the type of semantic load resulting from them, which reveals the type of 

view of these female poets towards love. Other results show that conceptual domains with a positive 

semantic load such as liveliness and relaxation of love, its vitality, immortality, cheerfulness, 

popularity, etc in the conceptual metaphors of these two poets are more than the conceptual domains 

with a negative semantic load such as being painful, sad, destructive, oppressive, harmful, unjust, 

unpredictable. 
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 های مفهومي در اشعار فروغ فرخزاد وای استعارهتحلیل مقايسه
 با تکیه بر حوزۀ مفهومي عشق غادۀ السمان

 ایران تهران، طباطبائی، عالمه هدانشگا عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار،     مادوانی قربانی زهره
  

 انایر تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار، آقابابائی سمیه

                           چکيده

درک  ها هستند که به عنوان ابزاري برايها متکي بر روابط معنایي ميان واژهدر نظریة استعارۀ مفهومي، استعاره
« مفهومي استعارۀ»کنند. ادبيات در پيوند با نظریة نوع فهم انسان از امور انتزاعي و امور محسوس جهان عمل مي

ها مفاهيم انتزاعي را به گوناگوني هستند که از طریق این حوزه« هاي ملصدحوزه»و « هاي مبدأحوزه»داراي 
ادۀ غن پژوهش بررسي اشعاري از فروغ فروخزاد و کنند. مسألة ایصورت ملموس براي آن مخاطبان تبيين مي

حوزه با آن است. رو  مورد استفاده در این هاي همو واژه« عشق»ها است که حوزۀ مبدأ یا ملصد آن السمان
ا هاي مبدأ پرکاربرد است تپژوهش کاربرد مباني و اصول این نظریه در اشعار  این دو شاعر و شناخت حوزه

ر هاي رهن این دو شاعبينيهاي فرهنگي، اجتماعي و جهانهاي شناختي، ساختویژگي از این طریق به هدف
یافته شود. از جمله نتایج حاصل از پژوهش انتخاب  زن از دو ناحية متفاوت در ارتباط با عنصر عشق دست

وع است که ن هاو نوع بار معنایي حاصل از آنهاي طبيعي قلمروهاي مبدأ چون اشياء، حيوان، گياه و پدیده
ومي با بار هاي مفهبسامد حوزهکند. از دیگر نتایج حاصلْ دیدگاه این شاعران زن را نسبت به عشق آشکار مي

بخشي آن، جاودانگي، نشاط بخش بخش بودن عشق، شور و حياتآرامشچون سرزندگي و معنایي مثبت 
ي هاي مفهومي با بار معنایر بيشتر از حوزههاي مفهومي این دو شاعبودن آن، محبوب بودن آن و... در استعاره

. رساننده، ناعادالنه، قابل پيشبيني نبودن آن و..آور، نابودگر، ستمگر، آسيبمنفي چون دردآلود بودن، غم
هاي مبدأ غيرملموس نيز معاني مثبت و منفي چون ایثار، هنر، نفرین، است. در نهایت این دو شاعر در حوزه

   .انداي عشق در نظر گرفتهخيرگي، فراق و... بر

  .عشق زن، السمان، غادم فرخزاد، فروغ مفهومی، استعارم ظهاکليدواژه

                                                            
  :نویسنده مسئولzghorbani@atu.ac.ir 
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  مقدمه

 . موضوع و طرح مسأله0
ميالدي  6678شناسي است که در دهة هاي نوین زبانیکي از گرایش 6شناسي شناختيزبان

نوان بخشي ع انش زباني بهد، شناسيهستة اصلي این نوع زبان، ترمطرو شد. به عبارت دقيق
زمان با مطرو شدن این نظریة شناختي مبحث (. هم6837از شناخت عام انسان است )صفوي، 
هاي کانوني و اصلي این نظریه بيان شده است، زیرا در استعاره نيز به عنوان یکي از موضوع

ي و پردازند )افراشهاي مفهومي به بيان روابط ميان رهن و زبان انسان مياین نظریه، استعاره
گيرند به هاي رهن مورد بررسي قرار ميکه در الیه 2هاي مفهومي. استعاره(6865همکاران، 

ها و نمادهاي یک ملت نيز حضور یابند، بلکه در فرهنگصورت کامل بازنمود زباني نمي
تلب در مخ هايها به عنوان ابزاري براي ارتباط اندیشهیابند. در نظریة شناختي، استعارهمي

هاي مفهومي همچون الگوهاي کنند که با بررسي بازنمودهاي زباني استعارهرهن عمل مي
(. شود )همانها عملکردشان کشب و تبيين ميها و استعارهموجود در ساختار مفهومي واژه

اشعار شاعران برجسته به عنوان بخشي از ادبيات بيانگر مباني فکري و فرهنگي و اجتماعي 
ي شناختي و عملکرد ها با اصول و مباني نظریهدر یک دوره است که بررسي آنموجود 
هاي مفهومي سبب استخراج و درک اصول اندیشگاني و فکري شاعر آن دوره و دهه استعاره
براساس  غادۀ السمانشود. بنابراین، در این پژوهش برآنيم با بررسي اشعار فروغ فرخزاد و مي

صر عو اصول فکري و مباني فرهنگي و اجتماعي این دو شاعر هم استعارۀ مفهومي، دیدگاه
عشق درک و استخراج کنيم و در ادامه، نوع  8از دو منطلة متفاوت را نسبت به حوزۀ مفهومي

 نگر  و دیدگاه آن دو را در رابطه با عشق سنجيده و ملایسه کنيم. 

 . مباني نظری5
-ششناسي شناختي است. پرسشناسي و معنينمباني نظري ملاله در چارچوب آراء نظریة زبا

در ارتباط با  غادۀ السمانهاي مبدأ اشعار فروغ فرخزاد و اند از: حوزههاي پژوهش عبارت
 پردازد؟ جایگاه و نوعحوزۀ مفهومي عشق به انتلال چه مباني و مفاهيم متناسب با آن مي

                                                            
1- Cognitive Linguistics 

2- Conceptual Metaphor 

3- Conceptual Domain 
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ي هابراساس استعاره نسبت به حوزۀ مفهومي عشق غادۀ السماننگر  فروغ فرخزاد و 
 مفهومي موجود در اشعارشان چگونه است؟ 

 های پژوهش. فرضيه2
هاي هاي مبدأیي همچون اشياء، حيوان، پدیدهحوزه -6اند از: عبارت هاي پژوهش نيزفرضيه

هاي استعاري اشعار این دو شاعر در درک حوزۀ مفهومي عشق به وارهطبيعي و... در طرو
در قالب « عشق»با تحليل و بررسي حوزۀ مفهومي  -2اند. عمل کردهعنوان قلمرو مبدأ 

توان جایگاه ارزشمند هاي استعاري اشعار این دو شاعر ميوارهقلمروهاي مبدأ و ملصدِ طرو
 عشق در جامعه و دنياي زنان را استنباط کرد. 

 روش پژوهش. 0
شود يناختي شرو داده مشناسي ششناسي شناختي و معنيدر این پژوهش نخست نظریة زبان

و سپذ براساس این نظریه در کنار توضيح رویکرد استعارۀ مفهومي و عملکرد آن در اشعار، 
ابياتي که بر حوزۀ مفهومي عشق داللت دارند، استخراج شده و مورد بررسي قرار خواهد 

دو  این هاي مفهومي موجود در اشعار تحليل شدهاي از استعارهبنديگرفت. در ادامه، دسته
 شاعر ارائه خواهد شد.

 . پيشينۀ پژوهش2
( با انتشار کتاب 6638) 6نظریة استعارۀ مفهومي به صورت منسجم از سوي ليکاف و جانسون

مطرو شد. این دو محلق استعاره را جزو « کنيماستعاره، چيزي که با آن زندگي مي»
 نوان ابزاري در نظر گرفتندهاي نظام مفهومي رهن انسان معرفي کردند و آن را به عویژگي

 هاي دنيا رسيد. تري از پدیدهتوان به درک عميقکه با آن مي
زنان، آتش و چيزهاي خطرناک: آنچه »کند: ليکاف در کتاب ( اشاره مي6865افراشي ) 
( به 6668« )نظریة معاصر استعاره» ( و در ملاله6637« )کنندها در مورد رهن آشکار ميملوله

 پردازد. ي شناختي ميضيح نظریة استعارهبسط و تو
هایي در زبان فارسي صورت هاي مفهومي و نظریة شناختي، پژوهشدر زمينة استعاره 

ينة اند. در زمي مفهومي خاصي توجه کردهها به حوزهگرفته است که هر یک از این پژوهش

                                                            
1- Lakoff, G. & Johnson, M. 
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هاي مفهومي يه بر استعاره( با تک6865قاسمي ) استعارۀ مفهوميِ اشعار فروغ فرخزاد، ملالة
هایي با قلمرو ملصد زن در اشعار فروغ فرخزاد با توجه به دیدگاه شناختي بررسي استعاره زن،

شده است و  نویسنده به این نتيجه رسيده است که پرداختن شاعر به نش عاشلي/ معشوقي 
صيت زن از شخ هاي زن، بيانگر غلبه نگاه احساسي و غریزي به این حوزهبيش از دیگر نلش

  است. 
تي، شناخ( با تکيه بر استعارۀ مفهومي زمان از دیدگاه زبان6833ملالة گلفام و همکاران ) 

ه این و سپذ ب هاي مفهومي زمان در اشعار فروغ فرخزاد پرداختهابتدا به استخراج استعاره
ود دارد در انان وجزبها به همان صورتي که در گفتار روزمره فارسيکه استعاره نتيجه رسيده

 شود. شعر فروغ نيز یافت مي
هاي زمان که در اشعار فروغ ( در رسالة دکتري با بحث استعاره6833دوخت فيروز ) 

( دربارۀ استعارۀ مفهومي زنانه در 6867وند و جبارپور )پژوهشي از زهره اند وصورت گرفته
هومي هاي مفتخراج استعارهصورت گرفته است، ضمن اس غادۀ السمانشعر فروغ فرخزاد و 

که به زن  هایيشکن براي بيان دردها و رنجاند که هر دو شاعر سنتزنانه به این نتيجه رسيده
ز اند ااعمال شده است و نيز ملموس کردن آنچه در رهنشان براي بيان این آالم اندیشيده

اکنون در ها پيداست تژوهشاند. بنابراین، همانگونه که از عناوین پاستعارۀ مفهومي بهره برده
 زمينة استعارۀ مفهومي عشق با نگاه تطبيلي به این دو شاعر، پژوهشي صورت نگرفته است.   

 

 شناسي شناختي . زبان6

شناسي است که به بررسي رابطة ميان رهن، زبان، شناسي شناختي از جمله مکاتب زبانزبان
شناسي، الگوها و د. این نوع از زبانپردازتجربيات فيزکي و اجتماعي افراد جامعه مي

شناسي در امتداد کشد. به عبارت دیگر، این نوع از زبانرهن انسان را به تصویر مي هاياندیشه
و رد نظریات وي و طرفداران او شکل گرفت )راسخ مهند،  6گراي چامسکيآراي صورت

جة معني واحدهاي زبان نتي(. از دید این نظریه، مطالعة نحو یک زبان بدون پرداختن به 6836
شناسي، متخصصان تفاوت و تمایزي را که مطلوبي دربر نخواهد داشت. در این نوع زبان

کنند زماني قائل شد، مردود اعالم ميشناسي در زماني و همميان زبان 2فردینان دوسوسور

                                                            
1- Chomsky, N. 

2- De Saussure, F. 
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 هاي معنایي همچون سایر(. از دیدگاه ليکاف در نظریة شناختي، ساخت6837)صفوي، 
ند اهاي شناختي ملوالت رهني انسان را که از طریق تجربيات رهني انسان شکل گرفتهحوزه
شناسان شناختي در باب استعاره، مفاهيم جدیدي را مطرو کردند. نمایاند )همان(. زبانبازمي

وان تها ميها استواراند و با کمک آنها بر روابط بين معنایي واژهاز دید این گروه استعاره
 (.  6862يفيت فهم انسان از جهان و امور انتزاعي را درک کرد )رضایي و مليمي، ک

 و انواع آن . استعاره7
توان دو نوع نگر  کالسيک و نگر  رمانتيک را مطرو کرد. نگر  در باب استعاره مي

کالسيک همان نگرشي است که استعاره را نوعي جانشيني معنایي بر حسب تشابه معرفي 
(. در واقع سنت مطالعة 6839شميسا، شود )مي« مشبه»جانشين « بهمشبهٌ»در آن  کند کهمي

گردد که وي استعاره را نوعي شگرد محدود به استعاره در ميان غربيان به زمان ارسطو بازمي
دانسته است. در این ميانْ نگر  دوم استعاره به قرن هجدهم و نوزدهم ميالدي زبان ادب مي

شود، بلکه الزمة زبان و اندیشه براي آن استعاره محدود به زبان ادب نمي گردد که دربازمي
آید. در نگر  رمانيتک استعاره شاهدي براي نلش تخيل در بيان جهان خارج به حساب مي

 (. 6837آمد )صفوي، سازي و استدالل به شمار ميمفهوم

 ی مفهومي . استعاره7-0
ک و تجربة چيزي از یک نوع به وسيلة چيزي از در دیدگاه ليکاف و جانسون استعاره در

کند (. وي در ادامه استعاره را فرآیندي معرفي مي2888)ليکاف، نوع دیگر معرفي شده است 
هاي انتزاعي و غيرملموس که مرزبندي مشخصي ندارند بر مفاهيم و تجربه که از طریق آن،

وند شبرخوردارند، درک ميمبناي مفاهيم ملموس و غيرانتزاعي که از مرزبندي مشخصي 
 هاآن همگي و گيرندمي قرار بررسي مورد رهن هايالیه در مفهومي هايهاستعار)همان(. 
-زبان. دارند حضور نيز نمادها و آداب هنر، فرهنگ، در بلکه یابند،نمي زباني بازنمود

 شاهدي نوانع به را استعاري عبارات و هاواژه مفهومي ساختار در موجود الگوهاي شناسان
، رهن در نهفته هاياستعاره دانند.مي رهن در نهفته مفهومي هاياستعاره وجود براي
 ترتيب این به شود.ناميده مي «زباني هاياستعاره» هاآن زباني نمود و «مفهومي هاياستعاره»

راین، (. بناب6865هاي رهني هستند )افراشي و همکاران، استعاره بازنمود زباني هاياستعاره
 مفهوم که ايحوزه هستند. قلمرو دو بين انطباق حاصل هاي مفهوميتوان گفت استعارهمي
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 نام «ملصد حوزه»است؛  ترغيرملموس یا تررهني که ايحوزه و« مبدأ حوزه» تر داردعيني

 مبدأ حوزۀ و شود فهميده باید که چيزي است آن ملصد حوزۀ بهتر، عبارت دارد. به

 بيان یاري به حوزه دو این بين ارتباط رساند.مي یاري درک روند به که قلمروي است

 از ايمجموعه نگاشت هر شود. در واقعمي ناميده «نگاشت»که  گيردمي استعاري صورت

 یا کلمات بر پایة استعاره که معنا این صرف. به گزارۀ یک نه تناظرهاي مفهومي است
استوار  2ملصد و حوزۀ 6مبدأ حوزۀ دو ميان وميمفه روابط بر بلکه شود،نمي ساخته عبارات

 (. 6862است )رضایي و مليمي، 

 ها و مختصات استعاره. ويژگي7-0-0
از  مند است که برخيشناسان شناختي، استعاره داراي مختصات منسجم و نظاماز دید معني 
. منظور از «زدایياعانتز»و « ناپایريتلارن»، «یافتگيسامان»، «الگوشدگي»اند از: ها عبارتآن

ي بعدي هادهد که الگویي براي ساختاي است که به استعاره اجازه ميالگوشدگي ویژگي
ني یافتگي در استعاره به این معنا است که ویژگي جایگزیاستعاره قرار بگيرد. ویژگي سامان

-و جانشيني یک واحد زبان به جاي واحدي دیگر برحسب تشابه سبب گستر  کابرد سامان

ي گونه که از عنوان آن پيداست تلارنناپایري همانشود. در ویژگي تلارنیافتة استعاره مي
(. در کنار این 6837وجود ندارد )صفوي، « مستعارمنه»و « مستعارله»ميان دو سوي استعاره 

. نام برد« ضرورت»و « سویگيیک»، «فراگيري»، «مفهومي بودن»توان از اصول اصل مي
هومي بودن، استعاره یک حوزۀ مفهومي براساس حوزۀ مفهومي دیگري قابل براساس اصل مف

براساس اصل فراگيري، استعاره در کنار زبان  .(6833درک و فهم است )هوشنگي و پرگو، 
 مفهومي هايدر استعاره(. دارد )همان جانبههمه هم حضوري روزمره زبان ادبي در

 انتزاعي امر مدد به را ملموس امر تواننمي یعني نيست؛ تعویض قابل استعاري گااريجهت

 آن که طبق شودمي ناميده «استعاري هاينگاشت سویگيیک» اصل اصل،  این. فهميد

 شود. براساس اصل ضرورت باید اشاره کرد که استعاره،نمي معکوس استعاره در فهم جهت

 خواهند معطل و بالتکليب انتزاعي مفاهيم از معظمي فهم آن بدون است که ضروري امري

 ماند )همان(. 

                                                            
1- Trigger 

2- Target 
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 . نگاشت، حوزۀ مبدأ و حوزۀ مقصد 7-0-5
است. این  6ترین مباحث مطرو شده در نظریة استعارۀ مفهومي مسألة نگاشتیکي از اساسي

مونه در کند. براي نهاي استعاري ميان مفاهيم مرتبط به همدیگر اشاره مياصطالو به انطباق
ت کسي خوشبخ»در ميان عبارات نهفته است. « ندگي سفر استز»جملة زیر استعارۀ مفهومي 

. )افراشي و «تر آنکه از کودکي به این راه رفته استاست که به راه راست برود و خوشبخت
کند در این جملة دو حوزۀ مفهومي قابل طرو ( اشاره مي(. افراشي )همان6865همکاران، 

« يزندگ»شود و دیگري حوزۀ انتزاعي ه ميکه حوزۀ  مبدأ ناميد« سفر»است: حوزۀ ملموس 
که حوزۀ ملصد است. در هر استعارۀ مفهومي اطالعات از حوزۀ مبدأ به حوزۀ ملصد نگاشت 

با  گيرد به عنوان مفاهيم مرتبطشوند؛ یعني هر آنچه در اتباط با حوزۀ مبدأ سفر قرار ميمي
 شودمي موجب متداول بدأم هايحوزه شناخت شود.حوزۀ ملصد زندگي در نظر گرفته مي

 هايحوزه نکنيم. استفاده نامربوطي مبدأ حوزۀ هر از استعاره یا گفتمان یک طراحي در که
براي اند. داشته نلش بسيار هااستعاره گيريشکل در که هستند هایيحوزه نمونه از مبدأ

 مت و بيماري،هاي مبدأ پر کاربرد عبارتند از: بدن، افعال انسان، سالمثال از جمله حوزه
 (. 6833حيوانات، گياهان، بنا، ابزارها، تجارب و کسب و کار )هوشنگي و پرگو، 

 ها بندی استعاره. طبقه7-5
پردازان استعارۀ مفهومي همانند ليکاف و جانسون براساس کارکرد و عملکرد شناختي نظریه
و « شناختيهستي»، «ساختاري»اند که عبارتند از: ها را به سه دسته تلسيم کردهها آناستعاره

( نوع دیگري از استعاره را به 6636در کنار این سه دستة بيان شده ليکاف و ترنر )«. جهتي»
(. رضایي و مليمي 6865معرفي کردند )افراشي و همکاران، « هاي تصویرياستعاره»عنوان 
 مفهوم قالب در مفهوم یک همواره استعاره، دسته سه این کنند که در( اشاره مي6862)

  .شوندمي الگوبخشي و دهيسامان یکدیگر در مفاهيم دیگر عبارت به و شودمي دیگري بيان
 هايویژگي «سازيِپنهان» و «سازيکمرنگ» ،«سازيبرجسته» با توانندمي هااستعاره 

 یک خدمت در تا دهند دست به واقعيت از ايتازه اندازچشم مفهوم، یک از مشخصي
 کارکردهاي از دیگر یکي ایدئولوژي بازتوليد و سازيپنهان. گيرد قرار ایدئولوژي

ن توابه طور کلي، براساس مباحث بيان شده مي .(6866است )شهري،  مفهومي هاياستعاره

                                                            
1- Mapped 
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-یهتوان الهاي مفهومي در یک متن ميهاي مبدأ و ملصد استعارهاشاره کرد با بررسي حوزه

وان تها و دو حوزۀ آن را تبيين کرد. ميگزینشي استعاره هايهاي پنهاني و رهني و انگيزه
ا ههاي  انوي بودن زبان استعاري، مفهومي بودن استعارههاي مفهومي از ویژگيگفت استعاره

  .(2888در طبيعت، استعاري بودن تفکر انتزاعي برخوردارند  )ليکاف، 

 لسمانغادۀ اهای مفهومي اشعار فروغ فرخزاد و . تحليل استعاره9

هاي فرهنگي و اجتماعي و دیدگاه از آنجایي که قلمروهاي مبدأ با توجه به محيط و پایه 
ر این گيرد. دافراد متفاوت است، اما این قلمروها در کل امور حسي را که نام بردیم دربر مي

قلمروهاي ملصد را با حوزۀ مفهومي عشق مورد  غادۀ السمانميان ما در اشعار فرخزاد و 
به  ي مبدأهادهيم و اطالعاتي را که در هر استعارۀ مفهومي از حوزهي و تحليل قرار ميبررس

اه عشق ها و جایگکنيم تا به نوع دیدگاهشوند، بررسي و تحليل ميحوزۀ ملصد نگاشت مي
در نزد زنان از دید این دو شاعر برسيم. به عبارت دیگر، حوزۀ مفهومي عشق به عنوان جزئي 

هاي مفهومي ر از زندگي است که شاعران براي تبيين و درک آن از حوزهناپایجدایي
اند. این دو شاعر براي بيان عشق از دو نوع گوناگوني در جایگاه قلمرو مبدأ استفاده کرده

 اند. هاي مبدأ ملموس و حوزه مبدأ غير ملموس استفاده کردهحوزه

 های مبدأ ملموس و حوزۀ مقصد عشقحوزه .9-0
 عشق آتش است .9-0-0

در ميان اشعار بررسي شده مفاهيم و اطالعات مختلفي از حوزۀ مبدأ به حوزۀ ملصد با مفهوم 
فهوم م ها یکي از مفاهيم پرکاربرد و پر بسامد،عشق نگاشت شده است که در این نگاشت

 ا موردهها، تشبيهات و استعارهاست. مفهوم آتش  هميشه در ادبيات فارسي در تمثيل« آتش»
هاي مختلب براي اللاي معاني ضمني و  انوي توجه بوده است و نویسندگان و شاعران دوره

هاي مشترک این حوزه چون نور، برق، ي مفهومي و واژهموردنظر خود از این حوزه
اند. توجه به این حوزۀ مفهومي و قرار گرفتن آن در ملابل مفهوم درخشش و... استفاده کرده

فرخزاد بيانگر تأکيد بر اهميت عشق و اللاي معاني  انویة مختلفي چون عشق در اشعار فروغ 
بخشي و... در عشق است. در هر یک از این اشعار، سرزندگي، قدمت و اصالت، شور و حيات
ا  به حوزۀ ملصد عشق نگاشت شده است. باید توجه حوزۀ مبدأ آتش و مفاهيم هم حوزه

اند به لحاظ در نگاشت به عشق توجه کرده هاي مبدأ اشعاري کهداشت در غالب حوزه
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-معناشناختي در ارتباط با عشق مفاهيم پراهميت و باارزشي چون اميدواري، شور و حيات

عشق تو »اند. براي نمونه در نگاشت استعاري بخشي، جاودانگي، بلندمرتبگي و... دنبال شده
پرتو »(، حوزۀ مبدأ 6839)فرخزاد، « خبر به لجنزاريهمچون پرتو مهتاب است تابيده بي

ت. به عنوان حوزۀ ملصد به کار رفته اس« عشق معشوق»براي بيان مفهوم انتزاعي « مهتاب بودن
گيرد ،نوع دیدي است که نسبت به عشق از جانب آنچه در این نگاشت مورد توجه قرار مي

عشقْ »ۀ رکند. به استعاعشق را تأکيد مي« بخشندگي»شود که معناي یک شاعر زن مطرو مي
هایي مونهنهاي استعاري نيز پرداخته شده است. بنابراین وارهدر سایر طرو« نور و پرتو است

هاي استعاري با قلمرو ملصد عشق و نگاشت مفاهيم مختلب در استعارۀ بيان شده وارهاز طرو
 حوزه با آن عبارتند از: هاي همو استعاره

 . عشق آتش است9-0-0-0
 «در دل ز شور عشق تو سوزنده آرریست» تعاره در اشعار فرخزاد عبارتند از:هاي این اسنمونه

اما چه »)همان(، « ور در نفذ خاموششچه شد آن آتش سوزنده که بود  شعله»)همان(، 
آن آتشي که در دل ما »)همان(، « گویمت که جز این آتش بر جان من شراره دیگر نيست

)همان(،  «ایم از شرار عشق نام گناهکاره رسوا نداده بودشد ... دیگر به ما که سوختهشعله مي
شلي یاد ع»)همان( و « اميد در وادي گناه و جنونم کشانده بوداین عشق آتشين پر از درد بي»

)همان(. در ادامه فرخزاد در کنار اشاره « که با حسرت و دود رفت و خامو  شد در دل گور
هاي مشترک با این حوزه چون نور، هيم و واژهمستليم به حوزۀ مفهومي آتش به دیگر مفا

 آفتاب، مهتاب، شرار، شعله و... اشاره کرده است. 

 . عشق نور است9-0-0-5
 )همان(.« عشق من و نياز تو و سوز وساز ما از پرده خموشي و ظلمت چو نور صبح »

 . عشق آفتاب است9-0-0-2
من ظلمت »)همان(، « آورم به یاديتا بر گاشته مينگرم عشق خویش را چون آفتاب گمشده م»

)همان(، « در آفتاب عشق تو ميخواندم»)همان(، « و تباهي جاویدم تو افتاب روشن اميدي
مي )همان(. فرخزاد در این استعارۀ مفهو« بخشي عشق اي خورشيد یخ بستهدیگرم گرمي نمي»

ت ه است. به عبارعشق را به خورشيدي مانند کرده است که نور و تابش خود را از دست داد
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آن اشاره  ا ر بودنتواند بر تنهایي، نوميدي از عشق و بيدیگر، معني ضمني این استعاره مي
م ام از عشق هام صحراي نوميدیست خستهسينه»آورد: کند چونان که وي در ادامة بيت مي

 )همان(. « خسته

 . عشق شراره است9-0-0-0
  (.)همان« ها جایممن شرار عشق بودم سينه»

 . عشق مهتاب است9-0-0-2
 )همان(. « در روحمان طراوت مهتاب عشق بود»

 . عشق آتش دوباره است9-0-0-6
حِبك االشتعال المتجدد لرماد »خورد: نيز این استعاره به چشم ميالسمان غادۀدر اشعار 
 (.6611عشق تو، آتش مجدد از خاکستر خاطرات است )السمان، «: الذكریات

 ور است. عشق ن9-0-0-7
: صب «فنصف حِبك ضوء و الِباقی ظالم» است:« فانوس»و « نور»دیگر مفاهيم این حوزه واژه 

  عشق تو، نور و باقي آن، تاریکي است )همان(.

 . عشق فانوس است9-0-0-9
 عشق تو فانوسي در جزیره الکاتراز است )همان(. «: حِبك منارۀ فی جزیرۀ الكاتراز»

د ه کردن و تأ يرگاار بودن عشق تأکيبه معناي سرزند هااستعاره در اینالسمان غادۀفرخزاد و 
 اند.کرده

 . عشق قصه است9-0-5
ه شود، حوزدومين مفهومي در حوزۀ مبدأ به حوزۀ ملصد عشق در اشعار فرخزاد نگاشت مي

ق، اي چون دلنشين بودن عشمفهومي قصه است. عشق بودن قصه خود بيانگر معناي  انویه
اي بودن آن است. به عبارت دیگر، فرخزاد عشق آن، قدمت داشتن و اسطوره جااب بودن
اي داند که باید به آن گو  سپرد و آن را از بر شد. از دیدگاه وي عشق قصهاي ميرا قصه

 است که باید براي دیگران آن را بازگو کرد و آن را به نوعي فرا گرفت. 
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 . عشق قصه است9-0-5-0
)فرخزاد،  «فروخواندم به گوشش قصه عشق»اره در اشعار فروغ عبارتند از: هاي این استعنمونه
عشق شعر و آواز، ترانه و خواندني »)همان(، « ها ز پيچ و خم دلنشين عشقبذ قصه»(، 6839

من تا ابد ترانه عشلم را در آفتاب »)همان( و « خواندیماست: ما عشلمان را در غبار کوچه مي
 ان(. )هم« خواندمعشق تو مي

في حکایة حبک أضحت أقرب إلي المکيدۀ منها »اند: نيز اینگونه غادۀ السماندر اشعار  
 (.6611در داستان عشق تو به خبا ت نزدیک شدم تا به صافي و پاکي)السمان، «: إلي الصفاء

 . عشق قصيده است9-0-5-5
-مي را مطالعههاي عشق تو هنگامي که قصيده«: حين أطالع قصائدك فی الح ْ أطلق شهقة»

هاي عشق را تو قصيده«: صرت أنت ترتجل قصائد الح ْ»دهم )همان(، کنم فریاد سر مي

واره تو هم«: ستظل تحِبّنی و تكت ْ لی أعذب قصائد الح ْ»دهي )همان(، البداهه سر ميفي

نصفق »نویسي )همان( و هاي عشق را ميترین قصيدهمرا دوست داري و براي من شيرین
زنيم )همان(. در اشعار این دو شاعر قصه هاي عشق دست ميبراي سروده«: ألغانی الح ْ

 بخش بودن آن است. ها حاکي از دلنشين و آرامشبودن عشق در بسياري از نمونه

 . عشق انسان است9-0-2
فرخزاد در بسياري از ابياتش به زنده بودن عشق اشاره کرده است. وي عشق را چنان انساني 

خدا غنچة ب» هایي چون:اي دارد. نمونهالعادهليت و توانایي انجام کارهاي خارقپنداشته که قاب
کنان و عشق من که گریه»(، 6839)فرخزاد، « شادي بودم دست عشق آمد و از شاخم چيد

ق عش»)همان(، « کردو عشق که در سالمي شرم آگين خویشت را بازگو مي»)همان(، « مردمي
اي از رویش شد با که گویم ستم شعر خود جلوه»همان(، « )من بر قلب سردي چيره شد

)همان(. شاعر در این « لزردهاي عشق مينوميدوار از نفور نفذ»)همان( و « عشلش را
آور بودن عشق، ستمگر بودن عشق، نشاط آور بودن هاي مفهومي به معاني چون غماستعاره

 کند. عشق، پایدار بودن عشق و... اشاره مي
 طور آمده است: غاده نيز این در اشعار 
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 . عشق مخلوق است9-0-2-0
عشق، مخلوقي است که خوردن «: الح ْ هو المخلوق الذی یقتله أن یأكل أو یشرب أو ینام»

 (. 6611کشد )السمان، و نوشيدن و خوابيدن او را مي

 . عشق جسم است9-0-2-5
چ کردن والدت است جثه عشق سنگين است و کو«: جثة الح ْ ثقيلة و الرحيل والدۀ»

 )همان(.

 . عشق فرد است9-0-2-2
 آید )همان(.عشق تو همچون فردي است که به شمار  در نمي«: حِبك رجل ال یحصی»

 . عشق زن جادوگر است9-0-2-0
عشق همچون «: ساحرۀ الح ْ تحرك مزیج الهزیان فی قدرها الشاسع و تزید من إیقاد النار»

 ورترریزد و آتش را شعلها در ظرف بزرگ خود ميزن جادوگري است که مخلوط هایان ر
در  که« لباس، گيره، عصا»در اینجا شاعر همچنين به اجزاء و وسایلي چون  کند )همان(.مي

 کند.ارتباط با این حوزه مفهومي است نيز اشاره مي

 . عشق لباس است9-0-2-2
ستان در زم«: يف خلعتهفی الشتاء ارتدیك مرۀ حِبك و ظللت عاریة أرتجف بردا..و فی الص»

یکبار لباس عشق تو را پوشيدم و برهنه ماندم و از سرما لرزیدم و در تابستان لباس عشق تو را 
 بيرون آوردم )همان(. 

 . عشق گيره است9-0-2-6
 چيني تا باقي بمانم )همان(. با گيره عشق مرا مي«: تغرسنی بدبوس الح ْ ألبقی»
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 . عشق عصا است9-0-2-7
هنگام دیدار، عصاي عشق تو مرا لمذ کرد )همان(. در «: تقيتك مستنی عصا حِبكحين ال»

پایر بودن عشق،  فراگير بودن عشق و محافظ بودن  هاي غاده معاني چون آسيباین استعاره
 دهد. گري عشق را مدنظر قرار ميو همچنين هدایت

 

 . عشق بيماری است9-0-0
هاي مشترک با این حوزۀ عشق و بيماري و واژه در این استعارۀ مفهومي شاعر دو مفهوم
کند. از دید وي، عشق همراه با درد و اندوه است و مفهومي را در پيوند با یکدیگر بيان مي

 شوند.چه بسا عشق خود درد است و عاشق و معشوق در راه عشق درد را متحمل مي

 . عشق درد است9-0-0-0
درد »( و 6839)فرخزاد، « هي از لب من بستانتا کي ز درد عشق سخن گویي گر بوسه خوا»

 )همان(.« عشلست که با حسرت و سوز بر دل پر شررم چيره شده

 . عشق تب است9-0-0-5
بخش بودن عشق آن را چون )همان(. شاعر در کنار شادي« چون تب عشلم چنين افروختي»

  داند.انگيز نيز ميبيماري دردآور و غم

 آمده است: نيز السمانغادۀدر اشعار  

 . عشق زخم است9-0-0-2
به من نخ و سوزن بده تا زخم قلب و «: هات إبرۀ و خيطا لنرتق جرح القل ْ و الكِبریاء»

 (.6611جبروت را بدوزم )السمان، 

 . عشق کوررنگي است9-0-0-0
 عشق من به تو یعني مبتال به کوررنگي )همان(.«:  صار حِبی لك یعنی اإلصابة بعمی األلوان»

 داند. اعر نيز عشق را بيماري و درد مياین ش
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 . عشق تصوير است9-0-2
داند که عاشق یا معشوق آن را در سينه خود نگاه فرخزاد عشق را تصویر ارزشمندي مي

اند. این تصویر عشق گاه چون یادگاري است که از دوران خوب به جا مانده است و داشته
 وفایي معشوق است.گاه تصویري است که به یادآورندۀ روزهاي بي

 . عشق نقش است9-0-2-0
یک »(، 6839)فرخزاد، « داني که من در قلب خویش  نلشي از عشق تو پنهان داشتمهيچ مي»

تا چو رویا شود این »)همان( و « شب ز لوو خاطر من بزداي تصویر عشق و نلش فریبش را
  )همان(.« صحنه عشق

 . عشق خط است9-0-2-5
« اند مردمان رهگارست با خط سياه عشق یادگارها کشيدهزندگيبر جدار کلبه ام که » 

 خورد. )همان(. این نوع استعاره در اشعار فرخزاد به چشم مي

 کار رفته است:حوزۀ مفهومي مدرسه براي عشق به غادۀ السماندر اشعار  

 . عشق مدرسه است9-0-2-2
  .(6611ق هستم )السمان، من دانشجوي تنبلِ مدرسه عش«: طالبة کسول في مدرسة الحب»

 . عشق نوشتن است9-0-2-0
 بر سطر افق است )همان(.  6عشق، نوشتن با ماده ا ير«: الحب کتابة باأل ير علي سطر األفق»

 . عشق حروف ابجد است9-0-2-2
واضع تو را پيوسته کتاب ت«: ولکنني مازلت أطالع في کتاب تواضعک ألتعلم أبجدیة الحب»

إن المنارۀ أضاءت بأبجدیات »حروف ابجد عشق را بياموزم )همان( و کنم تا مطالعه مي
 فانوس با حروف ابجد عشق تو روشن شده است )همان(.«: حبک

                                                            
هاي آن صورت گارد و امتداد صوت و گرما به وسيله موجاد مياي است بدون وزن که از تمام اجسام و موا ير ماده -6

 گيرد.مي
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 همتا است. عشق واژه بي9-0-2-6
-عشق تو همچون واژه بي«: حبک کلمة نادرۀ علي سطر جدید في صفحة جدیدۀ بيضاء»

و سفيد است)همان(. بنابراین، مدرسه همتایي در یک سطر جدید و در یک صفحه جدید 
ایي چون یادگيري و ماندگار بودن بودن عشق، نوشتن و واژه بودن آن در نزد غاده با معاني

 همراه است. 

 . عشق پديدۀ طبيعي است 9-0-6
 گوید: فرخزاد دربارۀ عشق مي

 . عشق باران است9-0-6-0
 (. 6839)فرخزاد، « قلب گنهکاريبارد بر سنگالخ عشق(... باران رحمتي است که مي»)

 . عشق قطره است9-0-6-5
 )همان(. « چون قطره اي از طالي سوزان عشق تو چکيد بر لبانم»

 . عشق طوفان است9-0-6-2
 )همان(. « در شط خویش رفتي از این دیار  اي شاخه شکسته ز طوفان عشق من

 . عشق سپيده است9-0-6-0
 )همان(. « باشي از سپيده عشق نویسم بر وي دفتر خویش جاودانمي»

 نيز آورده است: غادۀ السمان 

 . عشق توفان است9-0-6-2
عشق تو در آن واحد همچون توفان و بندر است )السمان، «: حِبك كالعاصفة و المرفأ فی آن»

 هاي ناگهاني است )همان(. عشق تو، طوفان«: حِبك عواصف مفاجئة»( و 6611
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 ت. عشق رنگين کمان اس9-0-6-6
: عشق «یعود حِبك قوس القزح معِبدۀ بالِبرتقالی و الِبنفسجی و األزرق و األصفر فی المساء»

ید آکماني است که به رنگ پرتلالي و بنفش و آبي و زرد در غروب در ميتو همچون رنگين
 )همان(. 

 . عشق رود درخشان است9-0-6-7
همچون رودي درخشان از نور عشق تو «: حِبك سيصر نهرا متدفقا من الضوء إلی الالنهایات»

 رود )همان(. است که به سوي ناپيداها مي

 . عشق زلزله است9-0-6-9
 عشق تو زلزله است نه خميازه )همان(. «: حِبك الزلزالل ال التثاؤب»

 . عشق باد و موج است9-0-6-8
 ن(. اشود )همعشق تو همچون باد و موج و آه مي«: حِبك كان عفویا كالریح و الموج و التنهد»

 . عشق دريا است9-0-6-01
کنم همچون در عشق تو غواصي مي«: غطس فی حِبك كمن یغطس فی مياه عميقة مظلمةأ»

حِبك بحر األخطِبوط و »کند )همان( و هاي عميق و تاریک غواصي ميکسي که در آب
 عشق تو همچون دریاي اختاپوس و سگ ماهي است )همان(. «: سمك القرش

اصر موجود در دریا که مروارید باشد براي استعارۀ مفهومي این همچنين از یکي از عن 
 جوید: حوزه کمک مي

 . عشق مرواريد است9-0-6-00
ن به عشق م«: حِبی لك لؤلؤۀ تقر بأنها كانت حِبة رمل قِبل أن تغزل حولها ضياءك القمری» 

انه شني ود، دکند قبل از اینکه با نور ماه تو بافته شتو همچون مرواریدي است که اقرار مي
 بود )همان(. 
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 هاي طبيعي مانند کرده استاي که عشق را به پدیدههاي مفهومياین دو شاعر در استعاره 
اند داي ميداند و گاه برعکذ، آن را پدیدهبخش و شادي آفرین مي گاهي عشق را زندگي

 رساننده است. که آسيب

 . عشق حيوان است9-0-7
 تر از اشعار فروغ است. براي مثال: گسترده السمان غادۀاین استعاره در اشعار 

 . عشق گنجشک است9-0-7-0
نم کآتش گلوله بر گنجشکان عشق پرتاب مي«: أطلق نيران رشاشة علی عصافير الح ْ»

 (.6611)السمان، 

 . عشق الک پشت است9-0-7-5
پرستو  ونعشق تو همچون الکپشت و دوري از تو همچ«: حِبك كالسلحفاۀ و فراقك كسنونوۀ»

 است )همان(. 

 . عشق پروانه است9-0-7-2
 عشق تو پروانه دور گل است )همان(. «:  حِبك فراشة فوق الوردۀ»

 . عشق قو است9-0-7-0
دي عشق تو همچون قوي سفي«: حِبك بجعة بيضاء تسِبح فوق مياه الذاكرۀ المعتمة الغامضة»

 همان(. کند )هاي تاریک و نامفهوم خاطرات شنا مياست که در آب

 است. « قفذ»از دیگر واژگان این حوزه مفهومي در اشعار غاده واژه  

 . عشق قفس است9-0-7-2
 عشق تو مترادف قفص است نه بال )همان(.«: الح ْ عندك مرادف للقفص ال األجنحة»
«: است عشق کبوتر»کنيم: در شعر فرخزاد ما فلط یک استعاره با حوزۀ حيوان مشاهده مي 
(. هر دو شاعر زن در 6839)فرخزاد، « وتر وحشي نفذ عطرهاي سرگردانبوي عشق کب»

رد. پایاند که روحية زنانه آن را غالباً ميهایي دقت کردهانتخاب نوع حيوانات به حيوان
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 هاي آرامش، شادابي وحيواناتي چون قو، کبوتر، الکپشت و پروانه که همگي ویژگي
ها بار معنایي مثبتي را در رهن مخاطبان تداعي طراوت را به همراه خود دارند و رکر آن

 کند. مي

 عشق زمين است. 9-0-9
 . عشق صحرا است9-0-9-0
در دو چشمش نگاه کردم و گفت باید »( و 6839)فرخزاد، « گم شدم در پهنه صحراي عشق»

 )همان(.« از عشق حاصلي برداشت

 . عشق چراگاه است9-0-9-5
 )همان(. « گاه عشق مي برديو در سياهي ظالم مرا بسوي چرا» 

 . عشق مزرعه است9-0-9-2
ز شهر نور و عشق و درد و ظلمت سحرگاهي »)همان( و « تا پاسدار مزرعه عشق من شوند» 

 )همان(. « کشان رفتزني دامن
فرخزاد در تشبيه عشق به زمين در برخي موارد به معاني ضمني عظمت و گستردگي  

نيز اینگونه آورده  غادۀ السمانآن اشاره کرده است. وري عشق و ارزشمندي عشق، بهره
 است: 

 . عشق پرتگاه است9-0-9-0
 (. 6611عشق ما در پرتگاه عشق ایستاده است )السمان، «: حِبنا یقف علی حافة الح ْ»

 . عشق شلوغي است9-0-9-2
 عشق شلوغي بسيار است )همان(. «:  الح ْ ازدحام مكتظ»
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 ائي استهای روست. عشق راه9-0-9-6
: عشق «حِبك كالطرق القرویة فی العالم الثالث نصفها مسدود و النصف اآلخر یقود إلی الهاویة»

بست و نصفش به پرتگاه هاي روستایي در جهان سوم است که نصفش بنتو همچون راه
 شود )همان(. منتهي مي

 . عشق مرغزار است9-0-9-7
 (. ورزد )هماني است که از درو ابا ميعشق تو مرغزار«: حِبك حقول تستعصی علی الحصاد»
وي به معاني چون در خطر بودن عشق، بن بست بودن عشق، گستردگي و ارزشمندي آن  

 کند. اشاره مي

 . عشق گياه است9-0-8
 داند. عشق را درختي شکوفا و پربار مي غادۀ السمان

 . عشق درخت است9-0-8-0
رگه وقتي عشق تو را بر ب«: ر دفتری غابةحين أكت ْ حِبك علی الورقة تعود شجرۀ و یصي»
 شود )همان(. گردد و دفتر من جنگل مينویسم، درخت بر ميمي

 . عشق گياه سبز و زنده است9-0-8-5
ن عشق تو همچو«: حِبك كعشِبة خضراء حيا و نضرا یشرق فوق األراضی المحروقة للقل ْ»

 درخشد )همان(. يهاي سوخته قلب ماي است که در سرزمينگياه سبز و سرزنده

 . عشق گل سرخ است9-0-8-2
هاي سرخ در عشق تو، حروف من همچون گل« عند حِبك تصير حروفی ورودا حمرا»
 شود )همان(. مي
 داند. در جایي عشق را گل آتشين مي غادۀ السمانفروغ فرخزاد نيز همچون  

 . عشق گل آتشين است9-0-8-0
 (. 6839اد، )فرخز« در چشم من شکفته گل آتشين عشق»
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دو شاعر در این استعارۀ مفهومي به معاني سرزندگي عشق، زیبایي و انرژي بخش بودن  
 کنند.ميآن اشاره 
ند اهاي متفاوتي به بيان استعاري از عشق پرداختهدر بسياري از موارد این دو شاعر با حوزه 
 کنيم: ها را بيان ميکه آن

 . عشق ضربه زننده است9-0-01
 کند که: اشاره ميفرخزاد 

 . عشق شمشير است9-0-01-0
و زخم هاي من همه از عشق است  از عشق »)همان(، « عشق شمشير من و مستي کتاب من»

 )همان(. « و گو  کن به ضربه هاي مضطرب عشق»)همان( و « عشق عشق
رار کها به نابودگر بودن عشق اشاره کرده است. در برخي موارد با توارهشاعر در این طرو 

 واژۀ عشق بر معني ضمني آن تأکيده کرده است. 

 . عشق مسابقه فوتبال است9-0-00
 کند که: اشاره مي غادۀ السمان

 . عشق مسابقه است9-0-00-0
ت که اي اسعشق تنها مسابله«: الح ْ هو المِباراۀ الوحيدۀ التی ال یمكن أن تنتهی بالتعادل»

تی أجد فی نفسی الجرأۀ علی إعالن انتهاء م»( و 6611شود )السمان، مساوي تمام نمي
 یابم که پایان مسابله را اعالم کنم )همان(. چه زمان من این جرأت را در خود مي«: المِباراۀ

 . عشق توپ فوتبال است9-0-00-5
ها عشق تو همچون توم فوتبال است تن«: حِبك ككرۀ القدم ال أحتفظ به إال إذا ركلته بعيدا»

«:  الحب الکروي»اهم کرد که آن را با پا از خود دور کنم )همان( و زماني آن را حفظ خو
 عشق توم گرد است )همان(. 
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 . عشق شوت کردن است9-0-00-2
قلب من همچون دروازه «: قلِبی مرمی بال حارس و أنت تشوط حِبك فی كرۀ من الشوك»

 کني )همان(. است که با تو عشلت را در آن، با توپي از خار شوت مي

 کننده و داور و بازيکن ستاره است. عشق تماشاچي و تشويق9-0-00-0
ننده کعشق همان تماشاچي و تشویق«: الح ْ هو المتفرج و المصفق و الحكم و الالع ْ النجم»

 و داور و بازیکن ستاره است )همان(. 
هایي چون ناعادالنه بودن، قابل شاعر در این استعارۀ مفهومي، عشق را داراي ویژگي 
 داند.شبيني نبودن، محبوب بودن و... ميپي

 عشق گهواره است .9-0-05 
 (. 6839)فرخزاد، « شاید که عشق من گهواره تولد عيسي دیگري باشد» 

 کند. فرخزاد عشق را وسيلة آفرینش معجزه تللي مي 

 . عشق محراب است9-0-02
 )همان(. « خامش بر آستانه محراب عشق بود»
 کند.محراب جایگاه عبادت و مفهومي ملدس تللي ميفرخزاد عشق را مانند  

 . عشق کيک و چای عصرانه است9-0-00
عشق تو همچون کيک و چاي «: حِبك مثل كعك شای بعدالظهر فی فندق باریسی فخم»

 (. 6611عصرانه است در یک هتل گران قيمتي پاریذ )السمان، 
 بها دانسته است. گرانعشق را به وسيلة خوراکي ملموس ارزشمند و  غادۀ السمان 

 عشق نرده است. »9-0-02
 عشق تو همچون نرده شد )همان(. «: حِبك صار سورا»
 داند.غاده عشق را همچون نرده محافظ، پنهان و سرسخت مي 
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 . عشق آسمان است9-0-06
 خوریم: برمي« عشق آسمان است»به استعارۀ مفهومي  غادۀ السماندر اشعار 

 است. عشق آسمان 9-0-06-0
دوست دارم در آسمان تو بيافتم تا «: أرید أن أسقط فی سمائك ألكتشف النجوم عن قرب»

 عشق تو آسماني«: حِبك سماء معِبدۀ باألسفلت»ها را از نزدیک کشب کنم )همان(، ستاره

قد حلق بی حِبك ذات یوم و أصِبت بدوار ل»است که آسفالت شده است )همان( و 
در آسمان به گرد  در آورد از این رو به سرگيجه در ارتفاع عشق تو روزي مرا «: المرتفعات

  دچار شدم )همان(.

 . عشق ماه است9-0-06-5
شود مي ايعشق تو ماه جدید و پيچيده«: حِبك سيصير قمرا جدیدا غامضا یضاف إلی مجرتنا»

 شود )همان(. که به کهکشان اضافه مي

 . عشق ستاره درخشان است9-0-06-2
ره عشق تو همچون ستا«: ِبا مضيئا راكضا فی مداراته النائية المعتمةحِبك سيصير كوك»

تازد )همان(. بنابراین، غاده با این استعارۀ شود که در مدارهاي دور و تاریک ميدرخشاني مي
 ند.کمفهومي به معاني چون دور بودن عشق در دسترس نبودن عشق و زیبا بودن آن اشاره مي

 . عشق پادشاه است9-0-07
 داند. السمان عشق را همچون پادشاه ميدهغا

 . عشق پادشاه است9-0-07-0
 اي است )همان( عشق تو همچون پادشاه اسطوره«: حِبك كالملك األسطوری»
کننده با این حوزه چون بردگي، بندگي، اطاعت است هاي همراهيدیگر مفاهيم و واژه 

 ها نيز اشاره شده است. که به آن
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 ردگي است. عشق ب9-0-07-5
 عشق تو مرا به بردگي کشاند )همان(. «: استعِبدنی حِبك»

 . عشق بندگي است9-0-07-2
 عشق تو بندگي است )همان(. «: حِبك عِبودیة»

 . عشق اطاعت امر است9-0-07-0

 عشق انجام اطاعت است )همان(. «: الح ْ فعل طاعة»

 . عشق انجام بدون چون و چرا و گفتن با کمال ميل است9-0-07-2

عشق در نگاه تو انجام بدون مناقشه و «: الح ْ فی عرفك، نفّذ ثم ناقش و قل: سمعا و طاعة»
 گفتن با کمال ميل است )همان(. 

بيند که باید ستوده شود و اطاعت امر قرار گيرد. از غاده عشق را همچون پادشاهي مي 
.. عشق، ملدس بودن آن و.ایي چون واال و برتر بودن این رو، او با این استعارۀ مفهومي معاني

 دهد.را مدنظر قرار مي

 . حوزۀ مبدأ غيرملموس و حوزۀ مقصد عشق9-5
حوزۀ مبدأ چندان ملموس  غادۀ السمانهاي مفهومي فروغ فرخزاد  و در برخي از استعاره

نيست؛ یعني شاعر از مفاهيم رهني و دروني براي بيان مفهوم عشق استفاده کرده است. به 
اهيم شود، خود مفمبدأ به حوزۀ ملصد عشق نگاشت مي اطالعاتي که از حوزهعبارت دیگر، 

ق ي ملصد عشرهني و دروني هستند، اما این دو شاعر هنرمندانه با این مفاهيم رهني نيز حوزه
 اند. را مشخص کرده

 . عشق خيرگي است9-5-0
 (. 6839)فرخزاد، « عشق دیگر نيست این این خيرگي است»

 يثار است. عشق ا9-5-5
 )همان(.« ام بيدار شد از طلب پاتا سرم ایثار شدعشق چون در سينه»
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 . عشق نفرين است9-5-2
 )همان(.« داریم  دلتنگ زیرا عشق نفرینيستخوشبخت زیرا دوست مي»

 . عشق بار است9-5-0

 )همان(.« شعر گفتم که ز دل بردارم بار سنگين غم عشلش را»

 . عشق حس است9-5-2

 .)همان(« آن حذ مغشوشي که در تاریکي هشتي ناگاه محصورمان مي کرد و عشق بود»

 . عشق بو است9-5-6
 )همان(.« ها را به بوي عشق بویيدهتاب یاسمندر ره خود خسته و بي»

 . عشق مقدس است9-5-7
 )همان(.« محراب جسم من آماده عبادت عشق است»

 . عشق، دوری و فراق است9-5-9

(، 6611عشق تشویلي به غارت محبوب است )السمان، «: الحبيب الحبّ تشجيع علي نهب»
: بين «بيني و بينک حبّ  أتلن فن االبتعاد»عشق هنر دوري است )همان(، «: الحبّ، فن الفراق»

ار دید«: للاؤنا صار فراقا»من و تو، عشلي است که هنر دوري را محکم کرده است )همان( و 
 ما، فراق ماست )همان(.

 کشد.ا در فراق و دوري از محبوب به تصویر ميغاده عشق ر 

 . عشق ريه اکسيژن است9-5-8

ي آلوده اعشق تو همچون ریه اکسيژن در سياره«: حبک رئة األوکسجين في کوکب ملوث»
 است )همان(.

 کند.بخش بودن عشق اشاره ميغاده با استعارۀ مفهومي اخير به زندگي 

 . عشق بهار و تابستان است9-5-01
 عشق تو در یک سطح، بهار و تابستان است )همان(.«: ک صيب و شتاء علي سطح واحدحب»
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بهار و تابستان بودن عشق حاکي از دلنشين بودن عشق، سرزندگي عشق و انرژي بخش  
 بودن آن است.

 است 0. عشق کادوک9-5-00
 عشق تو همچون کادوک است )همان(. «: حبک کادوک»

 کودکي است. عشق بازگشت به دوران 9-5-05
 عشق تو شبيه بازگشت به دوران کودکي است )همان(.«: حبک یشبه العودۀ إلي الطفولة»

 . عشق هنر محال است9-5-02
  عشق هنر محال است )همان(.«: الحب فن المستحيل»

 . عشق هنر است9-5-00
 عشق هنر است )همان(. «:  الحب فن»
به  «هنر محال»و « ت به دوران کودکيبازگش»، «کادوک»ها؛ یعني غاده با این استعاره 

 نيافتني جلوه دهد. دنبال آن است تا عشق را منحصر به فرد و یگانه و محال و دست

 . عشق تمرين احتضار است9-5-02
هاي حاضر شدن در پيشگاه مرگ است عشق تو تمرین«: حبک تمارین علي االحتضار»

سختي و مشلت در راه عشق تأکيد کرده  )همان(. او در این استعارۀ مفهومي به معناي تحمل
 است.

 . عشق عيد است9-5-06

 پيوسته عشق تو عيد من است )همان(.«: مازال حبک عيدي»

غاده عيد بودن عشق را به معناي تکرار و تجدید شدن عشق و فرخنده و مبارک بودن و  
 گيرد.البته نوبودن هميشگي آن در نظر مي

                                                            
 رود.کادوک، کلمه فرانسوي است به معناي چيزي که از زمان فراتر مي -6
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یابيم که دو نوع حوزۀ استعاري مطرو شده درميهاي وارهبا دقت در هر یک طرو
مبدأ ملموس و غيرملموس براي حوزۀ ملصد عشق از دیدگاه این دو شاعر در نظر گرفته شده 

ها و اشياء ملموس چون انسان، طبيعت، است. شاعران در برخي موارد عشق را همچون پدیده
مفاهيم رهني و غيرمحسوس چون نفرت، اند و در برخي موارد نيز عشق را با دانستهحيوان و... 

اند. تفاوت منطله و محيط زندگي این دو شاعر ایثار، انواع حواس و... بيان و مشخص کرده
ي استعاري مختلفي را در ارتباط با عشق مشاهده وارهدر برخي موارد سبب شده است که طرو

وزۀ معنایي فوتبال براي حکنيم. براي نمونه در نظر گرفتن کيک و چاي عصرانه و یا مسابلة 
و فرخزاد نسبت به عشق تمایز قائل  غادۀ السمانعشق از مواردي است که ميان دیدگاه 

 شود. مي
هاي مفهومي در اشعار این شاعران باید توجه داشت که تفاوت و تنوع این استعاره

ر کهاي مبدأ ملموس رها به مسألة عشق نشده است. حوزهسبب تفاوت در اصل نگر  آن
ودن عشق، بخش بشده براي فهم مفهوم عشق بيانگر مفاهيمي با بار معنایي دلنشين و آرامش

اه دانند و گبخش بودن آن، محبوب بودن آن ميبخشي آن، جاودانگي، نشاطشور و حيات
 رساننده، ناعادالنه، قابلآور، نابودگر، ستمگر، آسيبدر مواردي عشق را بيماري و درد، غم

 دانند. بودن و... ميبيني نپيش
هاي مبدأ غيرملموس نيز معاني مثبت و منفي چون ایثار، هنر، نفرین، خيرگي، در حوزه

وان تهاي استخراج شده ميفراق و... براي عشق در نظر گرفته شده است. با دقت در حوزه
بار ا هاي مفهومي رکر شده بدریافت که حوزۀ مفهومي با بار معنایي مثبت بيشتر از حوزه

اي همعنایي منفي هستند. نوع دیدگاه غالب این دو شاعر زن نسبت به عشق مثبت است. حوزه
مبدأ مشترک به صورت ملموس و غيرملموس در اشعار این دو شاعر زن به این در نمودارهاي 

 ( ارائه شده است.8( تا )6)
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 و السمان های مبدأ ملموس در اشعار فرخزاد. قلمرو مقصد عشق با حوزه0نمودار 

 

 های مبدأ ملموس مشترک در اشعار فرخزاد و السمان. حوزه5نمودار 

 

 های مبدأ غيرملموس در اشعار فرخزاد و السمان. قلمرو مقصد عشق با حوزه2نمودار 

 
  



 110 | مادوانی و آقابابائیقربانی

 

 گيری بحث و نتيجه
 با قلمرو ملصد عشق دیدگاه این غادۀ السمانهاي استعاري اشعار فرخزاد و وارهبررسي طرو

هاي مبدأ این دو شاعر کند. مفاهيم بيان شده در قلمرودو شاعر زن را در این باره آشکار مي
ي از طرو هاست. در واقع در برخي سکونت آنبيانگر تأ ير شرایط اجتماعي و فرهنگي منطله

اي ههاي این شاعران نوع قلمروهاي مبدأ انتخاب شده چون اشياء، حيوان، گياه و پدیدهواره
ها نوع دیدگاه این شاعران زن را نسبت به عشق آشکار عي و نوع بار معنایي حاصل از آنطبي
هاي مبدأ ملموس ميان این دو شاعر با وجود فرهنگ و محيطي سازد. برخي از حوزهمي

متفاوت مشترک بود. این موارد که عبارتند از گياه، حيوان، انسان، آتش، قصه، تصویر و... 
ش بخآرامشاي را در ارتباط با مفهوم عشق چون سرزندگي و سندیدهمعاني ارزشمند و پ

بخشي آن، جاودانگي، نشاط بخش بودن آن، محبوب بودن آن بيان بودن عشق، شور و حيات
ارد اي از موتوان گفت نوع نگاه این دو شاعر زن در پارهکنند. در واقع بر این اساس ميمي

 ند. اراي عشق بار معنایي مثبتي را در نظر گرفتهنسبت به عشق خوشایند است و این دو ب
در موارد اندکي این دو شاعر معاني مامومي را در ارتباط با مفهوم عشق چون دردآلود  

رساننده، ناعادالنه، قابل پيشبيني نبودن آن و... آور، نابودگر، ستمگر، آسيببودن، غم
بت و منفي چون ایثار، هنر، نفرین، هاي مبدأ غيرملموس نيز معاني مثدانند. در حوزهمي

خيرگي، فراق و... براي عشق در نظر گرفته شده است. نوع قلمروهاي مبدأ انتخاب شده 
حاکي از تأ ير شرایط اجتماعي و فرهنگي این دو شاعر است که سبب شده است یکي عشق 

ون یا چبخش و پرهيجان و را چون مسابلة فوتبال و یا کيک و چاي عصرانه لایا، شادي
. گر و گاه مانند شمشير و..دیوارْ مانع قلمداد کند و دیگري عشق را گاه مانند گهوارۀ معجزه

ه حوزۀ توان دریافت کهاي استخراج شده ميزننده و نابودکننده بداند. با دقت در حوزهضربه
ستند. ه هاي مفهومي رکر شده با بار معنایي منفيمفهومي با بار معنایي مثبت بيشتر از حوزه

ت توان نوع تفکر گویندۀ متن را که تحها ميهاي مفهومي متنبنابراین، با بررسي استعاره
اي این هتأ ير شرایط اجتماعي و فرهنگي منطلة وي است، آشکار ساخت. از ملایسة استعاره

دو شاعر دریافتيم که تا حدودي یکسان بودن شرایط اجتماعي و فرهنگي سبب کاربرد 
بدأ مشترک و نوع نگاه مشترک این دو شاعر زن به عشق شده است که گاه آن قلمروهاي م

 . اندرا مثبت و مفيد و گاه آن را مضر و منفي تللي کرده
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 بوشهر: شروع. ادبيات عاميانه استان بوشهر. (. 6836رضایي، عبداهلل. )
 . بوشهر: شروع. هاي استان بوشهرالمثلضرب(. 6837. )___________

 . تهران: اروند. هاي ایرانيالمثلبهترین ضرب(. 6877سلحشور، سهيال. )
 تحليلات. غادۀ السمانراض در شعر فروغ فرخزاد و هاي تمثيلي اعت(. جلوه6869سليماني، زهرا. )

 .15-59(، 23)3، تمثيلي در زبان و ادبيات فارسي

https://www.orcid.org/0000-0002-6437-1084
https://www.orcid.org/0000-0003-0961-6015
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 . منشورات غادۀ السمان.األبدیة، لحظة ح ْ(. 6611السمان، غادۀ. )
 . تهران: ميترا. بيان(. 6839شميسا، سيروس. )

شعري مجموعه تولدي  (. بررسي ساختار6861شهرامي، محمدباقر و هاشمي عرقطو، سيد علي. )
 . 618-656(، 86)3، شناسي ادبيزیبایيدیگر بر مبناي استعاره شناختي. 

 .71ا96(، 66)9، نلد ادبي(. پيوندهاي ميان استعاره و ایدئولوژي. 6866شهري، بهمن. )
امة نشناسي شناختي، هاي تصویري از دیدگاه معنيي طرو(. بحثي درباره6832صفوي، کور . )
 . 39ا19(، 6)1، فرهنگستان

 هسور: اسالمي. تهران هنر و فرهنگ پژوهشگاه .شناسي معني بر درآمدي. (6837) کور . صفوي،
 .مهر

 . تهران: مروارید.شعر پویاي معاصر عرب(. 6838فرزاد، عبدالحسين. )
 . تهران: نگاه. مجموعه اشعار فروغ فرخزاد(. 6839فرخزاد، فروغ. )
. ترجمة نورا السمان وینكل. تمرد و االلتزام فی أدب غادۀ السمانال (.6662کابوا، دي پاوال. )

 بيروت: دارالطليعة.
و فروغ  غادۀ السمان(. مفهوم درد و رنج در اشعار 2865نادري نژاد، عفت و گرجي، مصطفي. )

 .639 -697(، 21)7، مطالعات ادبيات تطبيليفرخزاد. 
شناسي هاي مفهومي در قرآن از منظر زباناره(. استع6833هوشنگي، حسين و سيفي پرگو، محمود. )

 . 85ا6(، 8)6، ي علوم و معارف قرآن کریمپژوهشنامه شناختي.
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