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انقلاب  از پسو  پیش آثارهای مفهومی غم در استعاره بر جنسیت و زمان تأثیر بررسی

 شناختی -اجتماعیاز دیدگاه  ؛دانشور سیمینو  به قلم احمد محمود ایران اسلامی
 

 1افسانه دفتری نژاد

 2دکتر محمدرضا احمدخانی
 3دکتر بلقیس روشن
 4دکتر بهمن زندی

 چکیده

پردازد و تأثیر زمان و جنسیت را بر کاربرد این ۀ غم میهای مفهومی حوزاستعاره بررسی بهاین پژوهش 
دهد. هدف اینن مقاهنه  ن اسنت کنه درینابیم کنه مفوننه مفهنوس غنم در سناخت ها نشان میاستعاره
زمنان و گیرد و تغییر گردد و برمبنای کداس مفاهیم در حوزۀ مبدأ شکل میهای مفهومی درک میاستعاره

احساس غم در  ثار مذکور مفوننه نشنان داده شنده های مفهومی مربوط به در کاربرد استعاره تجنسی
است. به این منظور دوازده اثر منتخب به قلم احمد محمود و سیمین دانشور در پیش و پس از انقنب  

تحلینل بنا رو   -ر نامفذاری شده اسنتصورت دو دورۀ ابتدایی و متأخ  به در متن مقاههکه -اسبمی 
 54نفاشنت و نناس 54در  استعارۀ مفهومی 713اند. از نتایج حاصل از این مطاهعه، محتوا مطاهعه شده

حنوزۀ مبندأ از  ثنار  37نفاشنت و ناس 37در استعارۀ مفهومی  377حوزۀ مبدأ از  ثار احمد محمود و 
سازی، غم را ن و فرهنگسیمین دانشور استخراج گردید. همچنین نویسندگان مذکور با استفاده از واژگا

اند. اگرمه کًب در سمت کاهش بیان غم و اصطبحات منفی پیش رفته اند و بهتر از قبل جلوه دادهعادی
عقیدۀ احمد محمود، تأثیر منفنی  ن شندیدتر و قندرت  به اما ،متأخرشان بسامد غم کم شده است ثار 

بتدایی احساسنی از خفقنان و انفرنار دروننی را ا تخریبی  ن بیشتر شده است. دانشور، اگرمه در دورۀ
بنرد  بلکنه در دورۀ متنأخر وهی با ابراز هر مه بیشتر غمش، این بار غم را به دورۀ دوس زندگی نمی ،دارد

 .یابدتری در برخورد با این احساس در خود میاحساس  راس

 .ادبیات معاصرسیت، زمان، سی شناختی، استعارۀ مفهومی غم، جنشنامعنی ها:کلیدواژه 
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 مقدمه -1

نظاس شناختی انسان است که ریشنه در نظناس مفهنومی  هنن دارد و ر دیدگاه شناختی، استعارۀ مفهومی متعلق به د
(. حنوزۀ عوافن ، 3: 3001، 3هنی  5، 3007 2و جانسنون 1هیکاف)زبان ادبی و شعر نیست این مفهوس مختص به 

ناپذیر با حوزۀ عوافن  و علنم شنناخت دارد )قومنانی، ویا و اجتنا ست که در  ن زبان، پیوندی پا رویکرد جدیدی
بیننی  ن جامعنه شیوۀ جهنان توان به های مفهومی پربسامد در یک جامعۀ زبانی می(. با بررسی استعاره303: 1734
فرهنفنی بینی و شناخت در مفهنوس های مفهومی نشانفر تحول در نفر  و جهانیافت و تغییر تاریخی استعاره دست

 (.35: 3004، 4یک جامعۀ زبانی است )دیفنان
در  ثنار احمند محمنود ۀ غم های مفهومی حوزبررسی استعاره ( به3010) کوومشاین پژوهش بر مبنای نظریۀ  

دهد. هدف این مقاهنه  ن اسنت ها نشان میپردازد و تأثیر زمان و جنسیت را بر کاربرد این استعارهمیو سیمین دانشور 
گردد و برمبننای کنداس مفناهیم در حنوزۀ مبندأ های مفهومی درک مییابیم مفونه مفهوس غم در ساخت استعارهکه در

احساس غم در  ثنار منذکور مفوننه های مفهومی مربوط به در کاربرد استعاره زمان و جنسیت گیرد و تغییرشکل می
اثنر( در  3از هرینک دانشنور )نشان داده شده است. به این منظور دوازده اثر منتخب به قلم احمد محمنود و سنیمین 

ا رو  تحلینل بن -صورت دو دورۀ ابتدایی و متأخر نامفذاری شده اسنتکه از این پس به- 1743پیش و پس از سال 
 بینی نویسندگان مذکور حاصل گردد.های مفهومی غم، جهانتا با تحلیل استعارهاند محتوا مطاهعه شده

 پیشینۀ پژوهش -2

( بنا بررسنی حنوزۀ عوافن  1733روحنی ) .شنودیمهایی در حوزه استعاره انراس شده که به  نها اشاره پژوهش
و نفر  جامعه در مورد این احساسنات را نشنان داده اسنت. ساسنانی و تأثیر باورهای فرهنفی بر انتخا  حوزۀ مبدأ 

هنای مبندأ و ( تغیینرات را در حنوزه1731اند. دیلمقنانی )( به مطاهعۀ گفتار روزمرۀ مردس تهران پرداخته1731ملکیان )
بررسننی بنا  (1731 بنادی و همکناران )تناجمقصند بنا بنازنمود  نهنا در زبننان فارسنی معینار مقایسنه کنرده اسننت. 

گرایانۀ زبان فارسی در کاربرد اجتمناعی را بینان کردنند. پینرزاد و همکناران گرایی زبان فارسی تمایل جنسیتجنسیت
انند. ملنک و روحنانی ( جهانی بودن مفهوس استعاری عواف  شادی، عشق، غم، ترس، خشم را مطاهعه کرده1733)
( مفنونفی 1737زاده )انند. افراشنی و مقیمنیختنهپردا تنأثیر جنسنیت در کناربرد صنور کنبس ( به بررسی1733)

سنازی ( به بررسی مفنونفی مفهنوس1737فضایلی و ابراهیمی ). اندسازی شرس را در زبان فارسی مطاهعه کردهمفهوس

                                                           
1. G. Lakoff 

2. M.Johnson 

3. D. Lee 

4. A. Dignan 
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اهمصندور زیندری را های مفهومی کتا  نفثه( استعاره1735دارهو )اند. حر و خزانهغم در اشعار سعد سلمان پرداخته
انند و زاد پرداختههای مفهومی زن در اشنعار فنروف فنر بررسی استعاره( به 1735اند. زرقانی و قاسمی )ردهبررسی ک

هنای مفهنومی غنم را در زبنان ( اسنتعاره1733اند. افراشی و فرشی )ترین نقش زن بیان کردهنقش معشوقی را پررنگ
فرهنفنی را  –های اجتمناعی( استعاره1333) 2ریدی( برفبق نظر گ3004و همکاران ) 1کاداتا فارسی بررسی نمودند.

( مفاهیم خشم، ترس و غنم در زبنان انفلیسنی را بررسنی کنرده اسنت. 3011) 3اسنوا .انددر زبان ژاپنی مطاهعه کرده
 .دانهای انفلیسی و مینی پرداختهزبان های احساس شادی درمقایسۀ استعاره ( به3017) 5و ژائو 4ویه

 شناسیروشچارچوب نظری و  -3

ای شناسی شناختی، استعاره درک یک حوزۀ مفهومی براساس حوزۀ مفهومی دیفر است. دو حنوزهاز دیدگاه زبان 
خوانیم. حنوزۀ مفهنومی مقصند معمنوً  می 7و حوزۀ مقصد 6که در تشکیل استعارۀ مفهومی نقش دارند را حوزۀ مبدأ

شنود ک حوزۀ مفهومی براساس حنوزۀ مفهنومی دیفنر درک منیکه ی هنفامیمفهومِی مبدأ است.  تر از حوزۀانتزاعی
 .مند میان دو حوزۀ مفهنومی اسنتهای نظاسگیرد. این درک، حاصل تناظرها یا نفاشتیک استعارۀ مفهومی شکل می

 کنوومشگنردد )اسنت درک منی«  »حوزۀ مفهنومی « اه »حوزۀ مفهومی صورت استعارۀ مفهومی به ،در نتیره
 عننوان مثنال عبنارات اسنتعاریموجود در دو فرف استعاره است. بنه 8ای از تناظرهایمرموعهنفاشت . (5: 3010

بننا شنده « عشق سنفر اسنت»نفاشت براساس ناس عاشقانه، ۀبرسر دو راهی ماندن در رابط، و بست رسیدن رابطهبنبه
دی، معرف ینک اسنتعارۀ مفهنومی اسنت )گرین عبارتی است که 9نفاشت. ناس(303-303: 1337 )هیکاف،است 

3003 :130.) 
، «سنبمتی و بیمناری»، «بدن انسنان»عبارتند از: حوزۀ ترین مبدأهای پرتکرار ( رایج3010) کوومشبر اساس  

، « شنززی و غنذا»، «ترنارت»، «هناها و ورز بازی»، «ها و ابزارهادستفاه»، «ساختمان»، «گیاهان»، «حیوانات»
و مقصنندهای رایننج متشننکل از حننوزۀ « حرکننت و جهننت»، «نیروهننا»، «روشنننایی و تنناریکی»، «اگرمننا و سننرم»

                                                           
1. M. Takada 

2 .J.Grady 

3  . O. Esenova 

4  . X. Liu 

5  . G. Zhao 

6. source domain 

7  . target domain 

8  . correspondence 

9. name of the mapping 
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، «ارتبناط»، «روابن  انسنانی»، «اقتصناد»، «سیاسنت»، «جامعه/ملت»، «اندیشه»، «اخبق»، «میل»، «احساس»
 (.33-13)همان،  «هارخدادها و کنش»، «مذهب»، «زندگی و مرگ»، «زمان»

 اریسازی استعبرجسته -3-1 

مرکنز ت. انندهنا تشنکیل گردیندهها و ویژگیای از جنبهمفاهیم مه در حوزۀ مبدأ و مه در حوزۀ مقصد از مرموعه
 2سنازیسنازی اسنتعاری، پنهنانگویند.  زمۀ برجسنته 1سازییک استعاره را بر یک یا مندین مفهوس مقصد برجسته

شنود. منثًب اگنر اسنت، پنهنان منی هایی از مفهوس مقصند کنه از کنانون تمرکنز خنارج گردیندهاست که در  ن جنبه
های مختلفی از مفهوس بحنث ماننند )محتنوا، را که هر یک بر جنبه «ظرف، سفر، جنگ»های مفهومی بحث استعاره

هر یک فقن  بخشنی از مفهنوس بحنث، منورد نظنر یابیم که در م، درمییدر نظر بفیرتمرکز دارند،  یشرفت، پیروزی(پ
ها با برجسته کردن وجوه مختل  مقصد همزمان وجوه دیفنر را پنهنان در نتیره استعاره. است 3است و کانون استعاره

 (.157-173: 3010،کوومشسازند. )می

 استعاره بعد اجتماعی -3-2

توس  و کارگر است. بعد اجتمناعی نحنوۀ حنرف مرد و زن، پیر و جوان، فبقۀ مبعد اجتماعی، تفکیک جامعه به 
زدن مردان دربارۀ زنان، نوع حرف زدن زنان در مورد منردان، شنیوۀ سنخن گفنتن منردان و زننان دربنارۀ زننان، فریقنۀ 

، «گربنهبچنه»، «خرگنو »فور عاس توس  مردان و زنان است. مثًب منردان از اصنطبحاتی منون توصی  جهان به
کننند، کنند. در حاهیکه، وقتی زنان دربارۀ مردان صنحبت می.. برای توصی  زنان استفاده میو .« خوردنی»، «پرنده»

منثًب منردان را معمنوً  کننند. محندود از  نهنا اسنتفاده میشنکلی  برنند و ینا بنهکار نمیها را بهبرخی از این استعاره
 ، مثنل«حیواننات پشنماهوی بنزرگ»عنوان نان بهکنند  بلکه غاهبًا مردان در  هن زصدا نمی« بچه گربه»یا « خرگو »
های هسنتی نینز بنرای منردان و زننان سازِی سایر جنبنهوجود تفاوت در مفهوسشوند. توصی  می« شیر» یا« خرس»

 (.33: 3004، کوومشواقعیتی مبرهن است )

 و سیمین دانشور احمد محمود ۀنامندگیز  -3-3

اینن پنژوهش بنا هندف  .یابنندصورت عبارت استعاری در زبان نمود میبه هاعواف  و احساسات  هنی انسان 
احسناس غنم در دهینل انتخنا  بررسنی  ر این دو نویسنده انراس شده است.سازی غم در  ثابررسی مفونفی مفهوس

 ینن  ثنار رازندگی پرفراز و نشیب این نویسندگان و موقعیتی که  نهنا تحنت تنأثیر  ن ا بین توانیماین  ثار این است که 
های مطرح دو نویسندۀ منذکور انتخنا  سعی شده است که کتا پژوهش در این ارتباط نزدیکی یافت. اند خلق کرده

                                                           
1. highlighting 

2. hiding 

3. main meaning focus 
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شود و از نظر تأثیر مؤهفۀ زمان،  ثار انتخا  شده با حداقل سه سال فاصله زمانی برگزیده شده است. در اینن پنژوهش 
در  و ننه سیاسنی عنوان یک رخداد بنزرگ اجتمناعیتأثیر انقب  بهسیر تحول این احساس مطاهعه نشده است  بلکه 

و دو دورۀ منذکور از انقب  اسبمی منورد نظنر اسنت  زندگی و بازنمود و مفونفی بیان احساس غم در پیش و پس
تحصنیبتش  یاننۀ( متوهد اهواز در م1710ملقب به احمد محمود )احمد اعطا  دهد.ق  محدودۀ زمانی را نشان میف

و از ادامنۀ تحصنیل  ن افتنادزننداهای سیاسی، مدت شش مناه بنه درنتیرۀ فعاهیت مقارن با ملی شدن صنعت نفتو 
. ترربنۀ جانفنداز دیفنر بندر هنفه تبعید شد به یهای سیاسعلت فعاهیت به سربازی نیزخدمت  در حین .محروس شد

کنده از درد با دهیاز جبهه  پس از بازگشتش زندگیش شهادت برادر  است. محمود ( و 1731سنوخته )زمنین  رمان  
ط بنه وقناین نخسنت جننگ که شرحی از حوادث مربو ( را نوشته است1733درجه )مدار صفر  پس از مندین سال،

سرپرست  دت و و از  ت  یب زده،ی و اجتماعی در مناطق جنگثباتی اقتصادمشکبت اجتماعی همچون بی است.
ار خنود  نهنا و در  ث تهدردهایی است که احمد محمود با  ن زیس ا، فقر و بیکاری و ... پادی و بنیاد بسیاری از خانواده

 .(73-30: 1733جعفری، درگذشت )( 1731در سال )وی را بازپروریده است. 
 .(30-43: 1731زاده )زارع ه اسنتمنروزی رمنان نوشنتکه به معنای متعنارف ا است وهین زنیاسیمین دانشور  

خنامو  در سنال  هنای کوتناهش را بنا نناس  تنشاوهین مرموعه داسنتان یراز متوهد شد.( در ش1700متوهد )دانشور 
( بنرای ادامنه 1771ال )شنود. دانشنور در سناحمد  شننا منیلآ جاللبا ( منتشر کرد و در همین سال بود که 1733)

بازتنا  یافنت. رمنان هایشنان اینن امنر در نوشنته و شنوندینمنهرگز صاحب فرزند  ها نرود. تحصیل به  مریکا می
( قصه )جبل( است که بسنیار بنه او شنباهت ترین اثر هنری دانشور است که در  ن )یوسِ  بزرگ( 1753سووشون )

کننده از درد و غنم  ل( جبل 1753سیمین است. در سال ) خودِ  «زری»دارد و  احمد درگذشت و دانشور را با دهنی  
هنای زیبنایی خلنق کنرد کنه جزینرۀ سنرگردانش هنای کوتناه و رمنانداسنتان ور پس از این زمناندانشتنها گذاشت. 

ناس، در پی کش  راز هویت وجود کنه  «هستی» احمد( پیوند خورده بود و دخترکیداشت که با )جبل  ل« سیمینی»
را زندگی کنرده بنود  های داستانشهای شخصیت( درگذشت. دانشور غم1730در سال )دانشور خاهق  ن بود. سیمین

مین دانشور از جمله نویسنندگانی هسنتند یساحمد محمود و  انزنده یاد گر بود.وجود در زندگیش نظارهو  ن را با تماس 
 اند.های شخصی را در این  ثار انعکاس دادههایشان را زندگی کرده و بیشترین ترربهکه داستان

 شناسیروش -3-4

اسنتعاره شنیوۀ تشنخیص اسنتعاره، رو  بازشناسنی  اکتشافی و تحلیل محتواست.صورت رو  این پژوهش به
(MIP)1 هنای زبنانی های مفهومی براساس استعاره( است. در این رو  که تحلیل استعاره3003) 2گروه پراگلرایز

                                                           
1. Metaphor  identification  procedure (MIP) 

2. Pragglejaz Group 
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کنه  تنری اسنتاست، معنای استعاری، معنای غیرمستقیم کلمه است که حاصل مقایسۀ معنای بافتی و معنی اصنلی
جننو  و جننو  غربنی اینران در سنه محندودۀ مننافق  در ادبینات داسنتانی اینران،رود. کار میهای دیفر بهدر متن

ای اسنت کنه ننه تنهنا نویسنندگان خوزستان، فارس و بوشهر جلوۀ خاصی دارد و مشخصات این محندوده بنه گوننه
خنش ادبینات داسنتانی اقلیمنی از تنب  تنرین بمهنم جنو ، بلکه نویسندگان دیفری را به خود جذ  کرده است.

هایی کنه از فرهننگ و فبیعنت جننو  نشنأت گرفتنه و بیشنتر نویسندگان جنو  کشور حاصل گریده است. داستان
متشکل از نویسندگانی است که از فبقۀ متوس  شنهری هسنتند.  ثنار نویسنندگان اقلنیم جننو  توصنیفی از فقنر و 

انند و شنرح حنال کنارگران کنه تحقینر شنده و زخمنی و درماننده ی اسنتپنناهها و روستاییان بنیمحرومیت انسان
بنه منظنور (. با توجه به اهمیت اقلنیم جننو ، 437-431: 1733میرعابدینی، اند )پناه و  وارهایست که بیزدهغربت

و کنتنرل  هنای غنمسنازی اسنتعارهتغییر در مفهوسثیر ُبعد اجتماعی جنسیت و تأثیر زمان بر ایراد بررسی مفونفی تأ
دو نویسنندۀ  تنهنا در این مقاهنه شوند،فرهنفی و تنوع استعاری میمتغیرهای اجتماعی دیفر که موجب تغییرات درون

معروف اقلیم جنو ، احمد محمود و سیمین دانشور انتخا  گردیده است که دارای  ثنار فراواننی در پنیش و پنس از 
عکاس دقیق مضامین اجتمناعی و مشنکبت مربنوط بنه جننو  ها انانقب  اسبمی هستند. ویژگی مهم این کتا 

پسند بودن و برخورداری از نثری ساده و روان است که به گفتار روزمره بسیار نزدیک اسنت و تأییندی بنر کشور و عامه
بنا توجنه بنه  نظریۀ معاصر استعاره است که استعاره خاص زبان ادبنی نیسنت و در کناربرد روزمنرۀ زبنان جنای دارد.

ش و پنس از در پنی و سنیمین دانشنور ای از  ثار احمد محمود، مرموعهپژوهش حاضر جامعۀ  ماری  حات باتوضی
 متشنکل از ثار منتخب احمند محمنود  .انتخا  گردید اثر 3 از هر نویسنده حرم نمونه در انقب  اسبمی است که

 جلید اول درجیه )میدار فی ر (، 1731سیوتهه )زمیین (، 1747) هاهمسایه( 1740) یبومپسرک ، (1773مول )
تیامو  آتی   عبارتنند ازدانشنور  سنیمین ثار برگزیدۀ  واست  (1733) )جلد اول(درتت انجیر معابد ( و 1733)
بپیر  مهیاجر  هایاز پرنده(، 1733) یسرگردانجزیرۀ ، (1753)شون وسو(، 1750بهشت )شهری چون (، 1733)
فاصنلۀ  مذکور جزء  ثار برجستۀ این نویسندگان اسنت و در انتخنا   نهنا ثار  .(1730سرگردان )ساربان ( و 1733)

 نچنه در اینن  و دهنددو دورۀ مذکور فق  محدودۀ زمانی را نشنان منی که زس به  کر است زمانی رعایت شده است. 
اسنبمی حاصنل از انقنب  و فرهنفی  دینی اجتماعی، هایپژوهش از این بر  زمانی مد نظر بوده است تأثیر  موزه

شنیوۀ ها در این پژوهش به  وری دادهشیوۀ جمن. هاستبر صبر و مقاومت اشخاص در مواجهه با مشکبت و سختی
ابتندا عبنارات اسنتعاری غنم و  رو  جدول اعداد تصادفی انتخا  شند.دستی است که از هر کتا  پنراه صفحه به 

 و در یک فهرست ثبت گردید. مفاهیم مرتب  استخراج
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 هاتحلیل داده -4

 احمد محمود و متأخر غم در آثار ابتدائی مبدأهای حوزه -4-1

در  ثنار ربسنامدترین حنوزۀ مبندأ غنم پگردید.  استخراجنفاشت ناس 54 استعارۀ مفهومی در 713در  ثار مذکور 
منورد وقنوع و  13بنا « بیمناری»منورد وقنوع،  17هریک بنا « شیء»و « مرگ»های مبدأ عبارتند از: حوزه ابتدایی وی

 کنه بنهمنورد وقنوع  3بنا « منادۀ خنوراکی»مورد وقوع و  3با « ماده»وقوع و  مورد 11هریک با « بار»و « رفتار حیوان»
 «رفتنار حینوان»و « بنار»و « بیمناری»و « منرگ»و « شنیء»های مبندأ حوزهد. نگیرهای بعدی قرار میردهترتیب در 

 ین دوران به خود اختصاص دادند.تکرار را در بیان احساس غم در ا نیترشیب
منادۀ »، «منرگ»منورد وقنوع،  15بنا « منانن»هنای حوزه ثار متأخر احمد محمود را  در پربسامدترین حوزۀ مبدأ 

رفتنار »، «نینرو»منورد وقنوع،  3هریک با «   »و « ماده»، «شیء» مورد وقوع، 3هریک با « ویرانی»و « درون ظرف
منادۀ »و « منرگ»، «ویراننی»، «منانن»های مبدأ حوزهاند. تشکیل دادهوقوع  مورد 3هریک با «  تش/ گرما»و « حیوان

تکرار را در بیان احسناس غنم در اینن دوران بنه خنود اختصناص  نیترشیب«   »و « ماده»، «شیء»و « درون ظرف
 دادند.

 دانشور سیمین و متأخر غم در آثار ابتدائی های مبدأحوزه -4-2 

پربسنامدترین حنوزۀ مبندأ  هابا توجه به داده نفاشت یافت گردید.ناس 37استعارۀ مفهومی در  377در  ثار مذکور 
منورد  73بنا « بیمناری»مورد وقوع،  50با «  تش/ گرما»مورد وقوع،  57با « شیء»های مبدأ حوزه در  ثار ابتدایی وی

و « بنار»منورد وقنوع،  30بنا « ویراننی»، مورد وقنوع 37با « فشار/ فشردگی»مورد وقوع،  33با « رفتار حیوان»وقوع، 
منورد  13بنا  «مادۀ خوراکی»مورد وقوع و  13هر یک با  «درون ظرفۀ ماد»و « ماده» مورد وقوع، 13هریک با « مرگ»

تکنرار را در اینن  نیتنرشیب« فشنار»و « رفتار حیوان»، «بیماری»، « تش/ گرما»، «شیء»های مبدأ حوزه .استوقوع 
 .دوران نشان دادند

منورد  13بنا « منانن»منورد وقنوع،  33بنا « بیمناری»مورد وقوع،  70با  «شیء»های متأخر دانشور حوزه ار ثاز  
بنا «   »مورد وقنوع،  11با « بار» مورد وقوع، 17با  هر یک« مرگ»و «  تش/ گرما»مورد وقوع،  14ا ب «ویرانی»وقوع، 

، «بیمناری»، «شنیء»هنای مبندأ دست  مد. حوزهمورد وقوع به 3هریک با « مادۀ خوراکی»، «نیرو»مورد وقوع و  10
 نشان دادند.تکرار را در بیان غم  نیترشیب« مرگ»و «  تش/ گرما»، «ویرانی»، «مانن»

 یمین دانشورهای مفهومی غم در آثار احمد محمود و ساستعارهدر  زمان تأثیر مقایسۀ -4-3

 هنایی ارائنه شند.بندی و از هنر حنوزه نموننه( فبقه3010کوومش )این پژوهش برفبق مبدأهای رایج های داده
یکی از جمله تغییرات رنگ صنورت، تغیینر در وضنعیت صندا و تغیینر در حاهنت مهنره، مرازهنای ژفیزیوهو تغییر
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که اینن مرازهنا را کنه اسناس تشنکیل اسنتعاره اسنت،  تحقیقات پیشینبا توجه به اما  اندعواف  در نظر گرفته شده
 صورت مختصر بدان پرداخته شده است.اند، در این پژوهش بهبررسی کرده

 اعضای بدن

 ]غم تغییر حاهت مهره است [

 (.73: 1773محمود، ). ا  تو هم بودقیافه
 (.133: 1733محمود، رفت )اتم  تو هم 
 (.133: 1733دانشور، کرد )منوچهر اتم 

 (.700: 1733دانشور، رفهند )تو لب  مادر و دختر

 سالمتی و بیماری

کنار کار رفته است و اینن ویژگنی اسنت کنه در ارتبناط بنا سنبمتی و بیمناری بنهبرای بیان غم استعارۀ بیماری به
 فوری که احساس، فرد درگیر را تحت تنأثیررود. این حوزه بیانفر تب  شخص برای حفظ جان خویش است. بهمی

 کند.دهد و شخص غم را ترربه میخود قرار می
حنوزۀ »مورد وقنوع یافنت شند. در  ثنار متنأخر  بسنامد  33بسامد این حوزه با  احمد محمود در کارهای اوهیه

منورد در  3مورد وقوع بنه  17از « مرگ». با درنظرگیرِی کاهش بسامد حوزۀ استمورد وقوع  13با « سبمتی و بیماری
ینک مفهنوس دو « مسنتی»شاهد کاهش بار منفی و افزایش تحمل وی برای این احساس هسنتیم.  کارهای متأخر وی،

کنند. وجهی است که هم وجه مثبت به معنی سرمستی و خوشحاهی دارد و ُبعد دیفر  مفهوس دیوانفی را تداعی منی
اثنر مسنتی دینده نشند  صفر رسیده است و غم در معنی زوال عقنل در  در کارهای متأخر احمد محمود این مفهوس به

فوری که این مفهنوس بنار منذهبی شخصنیت کار رفته است. بهمورد وقوع به 5با  «نراست»بلکه غم در مفهوس جدید 
 کند.او را برجسته می

منورد  57منورد تکنرار بنه  33از کاهش بسامد کلی احسناس غنم در  ثار دانشور در این حوزه ها با توجه به داده 
سازی احساس غنم اسنت کنه در  ثنار گذشنته این کاهش بسامد، نمایی از پنهانتوان گفت که وقوع مشاهده شد. می

 یاد کرده است.« مرگ»و « بیماری»عنوان بیشتر از  ن به 
 ]غم بیماری است[

 (.333: 1747که دارس غصۀ مادرس است )محمود، دردی 
پرجمعینت بنه دنینا  منده اسنت و  متوس  و ه و در یک خانوادۀبا توجه به اینکه احمد محمود زندگی سختی داشت

ای را بنه شود که در عنفوان کنودکی کنار کنند. در اینرنا غنم منادر و خنانوادهبرای کمک هزینه به خانواده مربور می
 کشد که وجود  را به درد  ورده است.تصویر می
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 (.313: 1733محمود، بفهمه )مُن  درد دلکسی پیدا شد 

 (.714: 1731محمود، قرارس )هستم. بدجوری بیدار تبهای آدم
کنند و های درونیش را بیان منیتا  شدن از غمتصویری از بی سوزد،مون فردی که از تب می و در  ثار متأخر 

غم عزیزانی که در اثر جنگ از دسنت داده و ینا  واره  های درونی خود با وی سخن بفوید.یابد تا از غمهمدمی را نمی
 هایی اسنت کنه در  ن ویبسامد مربوط به استعاره نیترشیبمحمود، احمد با توجه به بیماری تنفی نفس در  اند.هشد

 اندوهش را با حاهتی از خففی و تنفی نفس بیان کرده است.
 .(110: 1747محمود، شم ). حرف بیخ گلویم خشک شده است دارس خفه می1
 .(133: 1733محمود، ). مه روز نحسی بود... مه جانی کندس...3

 (.31: 1750دانشور، )پس بی هم نزدیک بود 
 (.33: 1733دانشور، )( غم بازگو کردن شرح ( کنم درد دلبروس سر مزار... 

 (.73: 1733دانشور، ) یریبمجود تا مثل توره درونت را می روح من
عندس تنوان وی  ،کند که تحملش را از دست داده و با بیان پس افتنادندانشور شدت غم را بیان می ،در  ثار ابتدایی

در  ثار متأخر وی شاهد بازگو کردن غم بنا عزینزی از دسنت رفتنه هسنتیم و بنا برای تحمل غم نشان داده شده است. 
هنای دروننیش را خواهد غنمست میاز دست داده ا 1753احمد را در سال به اینکه دانشور همسر ، جبل  ل توجه

 برای وی بازگو کند و اندکی تسلی و  رامش یابد. کشیده استکه همچون خوره جانش را به نابودی 

 حیوانات/ انسان

هنای انسنانی و هنای حینوانی، وجنود ینا بنروز ویژگنیهای استعاری، شاهد مفاهیمی از قبیل ویژگنیدر عبارت
های جدیدی است که  ن مفهنوس، فاقند بخشی اعطای ارز . شخصیتبرای این احساس هستیم 1بخشیشخصیت
مورد وقنوع، در  ثنار متنأخر احمند محمنود  13مورد وقوع به  31با توجه به کاهش بسامد کلی این حوزه از   ن است.

کنه ماننند  شنودشود  غنم مبزمنی منیبرجسته می« انسان»نقش حیوانی غم کاهش یافته است. وقتی غم در مفهوس 
بیننی وی بیند. با مشاهدۀ کارهای متنأخر ، درجهنانشود و  سیب میاز وجود  ن  زرده می گردشمن یا یک شکنره

 منورد کناهش یافتنه اسنت. 1مورد وقوع به  7تر شده است و بسامد این حوزه از گری این احساس خنثیتأثیر شکنره
دهند در هنای حینوانی را نشنان منیبود که احسناس غنم ویژگنیرسد که اگر احمد محمود معتقد نظر میفور بهنیا

رنگ شده است. در دورۀ پیشین، اگر این احسناس از فرینق ینک ، نقش غم در زندگی وی کم1743از های بعد سال
رفتنار »شند حنا  حضنور غنم کمتنر قابنل مشناهده اسنت. سازی میموجود زنده از قبیل انسان و یا حیوان، مفهوس

منورد وقنوع تقلینل یافتنه اسنت و  3مورد وقوع بنه  11های منفی است در کارهای متأخر وی از ویژگی که از« حیوانی
                                                           

1. personification 
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توانسنت ماننند ای از زندگیش اینن احسناس منیمعرف کاهش بار معنایی منفی برای این احساس است. اگر در دوره
 ه دورۀ اول کمتر شده است.عذا  جسمی و روحی وی بزردازد، تأثیر  زاردهندۀ  ن نسبت بگر به یک شکنره

مورد تکنرار  14مورد وقوع به  47های  ثار دانشور این حوزه، کاهش بسامد مشمفیری داشت و از با بررسی داده 
بینی این نویسنده است کنه بنا افنزایش تقلیل یافته است. کاهش بسامد در این حوزه نشانفر با  رفتن تحمل در جهان

 برابر نامبیمات پیدا کرده است.ظرفیت درونی قدرت بیشتری در 
 ]غم انسان است[

 (.333: 1747)محمود، های مرا بار شتر کند( ساربون غم کراست تا غمبار )کنه ه کراس غصم ساربون غم

 (.134: 1731)محمود،  چنان دردی قد کشیده...  در کالم 
شنمار  را بنار های بنیکه غمدر مثال با  احمد محمود در جستروی شخصی است که حکم ساربانی را دارد 

های درونیش به حدی است که وی در انتظار منری است کنه اینن شتر سازد و از دل و خانۀ وی دور کند. در اینرا غم
کشند کنه در حنال تصویر میدر  ثار متأخر  شروع و نمو غمی را بهرا پاک و از زندگی وی دور گرداند. اندوه درونی 

شنود و در غنم عزینزانش ساخته است. اندوهی که بازنمود  ن در کبمش هویدا منی رشد است و وجود  را تسخیر
 دهد.داد سخن می

 (.55: 1750دانشور، ) آوردآمد پایین یک فدایی از تود  در میمی ...اشکوقتی 
 (.317: 1733دانشور، ) ندینشبه دلم می عاهم غم

کنند. در اینن گرفته و از خنود توهیند صندا منیکه جان  کندبیان می در مثال با  دانشور اندوه درونیش را با اشکی
کنند. کند که گویی در درونش جان گرفته و حا  با زبانی نامشخص با او صنحبت منیسازی میدوره غمی را تصویر

در ثار متأخر  اندوهی نمایان است که ساهیان سال بر دهش نشسته و منون همندمی همیشنفی در دهنش احسناس 
 .شودمی

 گیاهان

 دهیم. های مختلفی از گیاهان را تمیز میکنیم، بخششکل استعاری استفاده می هنفامی که از مفهوس گیاهان به  
 استخراج شد. مورد وقوع از  ثار دانشور 1بسامد این حوزه فق  با 

 ]غم گیاه است[

 (.33: 1733دانشور، باشد )نشسته  تاری بر دل نکند 
 شود که در دهش رفته و توهید درد و جراحت کرده است.را همچون خاری متصور میدر اینرا دانشور غمش 

 ]غم مکان/ ظرف است[  
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 بررسی انرناس شنده، ا توجه بهبتقلیل یافته است.  مورد 1مورد وقوع به  7بسامد این حوزه در  ثار احمد محمود از 
ع کناهش یافتنه اسنت و کناهش بینان غنم و نمنایش مورد وقو 13مورد وقوع به  13بسامد این حوزه در  ثار دانشور از 

 دهد.عادی بودن غم را نشان می
 ]است / ظرفمکانغم [

 (.340: 1740محمود، ) دیکشفریاد  ته جگرشهرو از 
ها و فقر حاکم در دوران ستمشناهی، در اینن دوران احمند محمنود گبینه از وضنعیت موجنود را باتوجه به ظلم 

گویی این اندوه تماس وجود  را به درد  ورده اسنت و از اعمناق وجنود  فریناد درد سنر کشد که تصویر می منان به
 داده است.

 (.133: 1733دانشور، ) دیکش آه عمیقیفافمه ...
 (.133: 1733دانشور، شود )زندان غم ... محبو  این منین در 

 ه کشیدنی عمیق اینن انندوه را بنازگو  داند که او را در خود محبوس کرده است و بادانشور غم را همانند زندانی می
 کند.می

 (.101: 1733دانشور، ) سمیبنوشما نامه در سوگ تا  ...
 (.334: 1730دانشور، ) میابدمحکوم به حبس غمفین گفت در جهان 

خوانند کنه او را کند  بلکه کل جهان هستی را غم بزرگنی منیدر  ثار متأخر  این احساس را درونی نمیدانشور 
ای سنخن بنه مینان وی از نامه نوشتن در سوگ عزیز از دسنت رفتنهدر خود حبس کرده و محکوس به حبس ابد است. 

 کند. از  نرا که فرزندی ندارد تا همراز و سنگ صبور  شنود خنود را همچنون ورد که این زندان غم را پررنگ میمی
در بنند  و کس است و تنها همدمش این احساس دهتنفنی و اسنارتبی بیند که در زندان غمش تنها وزندانی می فردی

 است. بودن غم

 آالتابزار و ماشین

مورد وقوع مشاهده گردیند کنه خبنر از ابنراز غنم و تخرینب  3این حوزه تنها در کارهای انتهایی احمد محمود با 
سازی شنده اسنت کنه توسن  لی مفهوسواسطۀ بروز این احساس بوده است. وجود فرد، همچون اتومبی دستفاه بدن به
دهد که بندن در مفهنوس ماشنین شود  این استعاره ورود و پیشرفت تکنوهوژی را نسبت به سابق نشان میغم، اوراق می

بتندایی در کارهنای ا وقوع مورد 1با  بسامد این حوزهبررسی انراس شده،  با توجه بهیا یک دستفاه، مفهومی شده است. 
 یکسان است.و متأخر دانشور 

 ]غم دستفاه است[

 (!430: 1733محمود، )غمگینه ترابه )عطا از زندان اومده 
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فتن ینا موجب از دست دادن منزهنت اجتمناعی احمند محمنود بنرای پس از  ن یهامشقتو  ترربۀ تلخ زندان 
دینده و خود را همچون ماشینی تصویرسازی کرده است که از شندت غنم  سنیب او است   کاری درخور شأنش بوده

 اوراق و خرا  شده است.
 (.133: 1750دانشور، ) عرو بوقی راه انداتهه بودندتا به خانه برسد گریه کرده بود... بعد  نها هم 

 (.31: 1730دانشور، بود )دور اشک  تند شده 
جلنب  و بیان اندوه و غمی است که به نوعی همراه صداسنت و ستنهای دانشور در هر دوره نشان از گریدر نوشته

سازی کنرده اسنت کنه احسناس سان ماشینی مفهوسکند. در اینرا دانشور خود را بهنظر دیفران را به خود معطوف می
 غم در عملکرد  خلل ایراد کرده است.

 هاورزش و بازی

منورد تقلینل یافتنه اسنت. دانشنور حضنور غنم را همچنون بنازی قمنار  7مورد وقنوع بنه  5بسامد این حوزه از 
کند کنه مینزی بنرای از دسنت دادن کرده است. فرد درگیر این احساس را همچون قماربازی معرفی میتصویرسازی 

 ندارد و برد و باخت برایش یکسان است. این حوزه در  ثار احمد محمود یافت نشد.

 ]غم بازی است[

 (.31: 1733دانشور، ) امنقد عمر را باتهه

 (.133: 1733دانشور، ) دیدهمرا بازی میدارید )با اندوه گفت(... 

 پول و معامالت اقتصادی

مند نهاد و کنش هستند: کنا ، پنول، تحوینل کنا ، و تحوینل پنول. درک منا از  رویدادهای تراری دربردارنده 
(. منند مثنال در 30: 3010، هنایی از  ن اسنت )کنوومشریو و یا بخشمیزهای انتزاعِی گوناگون مبتنی بر این سنا

 است: قسمت زیر  ورده شده
در  ثنار بسنامد اینن حنوزه و کاهش  احمد محموددر  ثار مورد،  3مورد وقوع به  17از « کا  کاهش بسامد حوزۀ

در کارهنای  مورد، نمایی از سطح ظرفیت  نها برای پذیر  این احساس منفی اسنت. 70مورد وقوع به  57از  دانشور
اینن . بنرای بینان تنأثیر منفنی قابل دیدن و همس کنردن اسنتد و نغم کا یی است که در تملک خود دار  نها ابتدایی

نظنر بنه فنوراین با کاهش بسامد این حوزه بریدن و قطن شدن بکار رفته است.، شکافتناحساس، مفاهیمی همچون 
سازی مانند قبل بنرای غنم وجنود نندارد و در زنندگی رنفنی عنادی در کارهای پایانی این ارز  و مفهوسرسد که می

 .رفته استخود گبه

 ]شیء است غم[

 (.33: 1747محمود، کشد )ها بیرونم میپدرس از گذشته دارفدای غم
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ا  هسنتیم. وی از پندری حنرف هدر این مثال باز هم شاهد نفرانی و اندوه همیشفی احمد محمود برای خانواد
کنده از غم است.می  زند که از فشار و سختی زندگی صدایش  

 (.33: 1733دانشور، ) برهان رنجی که دارداو را از 
 (.334: 1730دانشور، ) غمم برای دوری از وطن است

انشنور بنرای د 1771گوید که حاصل دوری از وفن و خانه و خنانواده اسنت. در سنال دانشور از غمی سخن می
و فعنم  مانندبه مدت دو سال از شهر و دیار  دور منی  مریکا فورداستنهای نویسندگی در دانشفاه کبس درشرکت 

با بیان عبارت غمم، به این احساس ماهکیت بخشنیده و  ن را ملمنوس  یو تلخ غربت را ساهیان پیش درک کرده است.
 و قابل درک ساخته است.

 ]شیء تیز است غم[
 (.114: 1740محمود، شکافت )فضا را  جیغ مادرم

 (.133: 1731محمود، کشد )م تیغ میبه جانهمچون تازیانه کبمش 
شود که بنرادری در سنوگ بنرادر  دردی را متصور میفضای جنگ تحمیلی  ریتأثاحمد محمود تحت  در اینرا

 یزد.راشک می

 (.333: 1753دانشور، ) دیبرکالم  را شد و  ناراحترستم ملک

 آشپزی و غذا 

ۀ دارای بنو، مناد است که مفاهمی همچون ماده، غنذا،( 3010کوومش )های رایج این حوزه یکی دیفر از حوزه
 را در خود جای داده است.رنگ و زهر 

در منورد وقنوع  5مورد وقوع به  3حاصل از غم از « مادۀ خوراکی»کاهش تعدادی ،  بررسی انراس شده با توجه به
ینا مفهنومی مورد وقوع در  ثنار دانشنور و  3مورد وقوع به  13کاهش بسامد کلی این حوزه از  و کارهای احمد محمود
، شناهد کناهش  نهاو کاربرد کمتر این مفاهیم برای غم در کارهای انتهایی « تلخ و تر  و زننده»شدن غم با بار منفی 

سنازی غمنی دارد کنه در گذشنته این کاهش بسامد، نشانی از عادی هحاظ تعدادی و معنایی هستیم.بار معنایی غم به
 زا و کشنده مانند شده است.ماریبه غذایی بی

 ]غم ماده خوراکی است[
 (.73: 1773محمود، نخور )غصه هیچ هم 

 (.31: 1733محمود، تلِخ )...اوقاتم
 (.133: 1753دانشور، گفت )به تلخی زری 

 (.334: 1733دانشور، )... غمشادی و  معجونزندگی این 
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 گرما/ سرما

 54مورد و در  ثار دانشور بسنامد اینن حنوزه از  3مورد به  13وزه از این حتعداد بسامد در کارهای احمد محمود 
فرسنا و کنه در گذشنته فاقنتاست سازی مفهومی ین دهیلی بر خنثیامورد وقوع کاهش یافته است.  13مورد وقوع به 

 اند.کشنده است  وهی با بیان کمتر  ن عادی شدن این احساس و با  رفتن توان تحمل را نشان داده
 ] تش/ گرما است غم[

 (.43: 1773.... )محمود، داغت تو دل مادرت بیوفهه  
 (.310: 1733محمود، بود )پشت دستم بر دهم داغ نرفتن مدرسه، مثل  داغهنوز 

. اینن درد عندس ادامنۀ ه بنوداز ادامه تحصیل متوسنطه بازمانند تبعیدو  های سیاسیعاهیتعلت فبه حمد محمودا
از  ن مون داغی بر پشت دستش که همیشه در خافر  نقش بسته به تصنویر کشنیده  تحصیل را ساهیان فو نی پس

 است.
 (.33: 1733دانشور، سوتت )جانم را می که غمیاز   

 (.133: 1730دانشور، ندارد )کویری سوز  اما شعرهای او

 تاریکی/ روشنایی

مفناهیم اهریمننی و  سنمانی بنا یکی از مفاهیم کلیدی در فرهنگ ایرانی، تناریکی و روشننایی اسنت کنه در  ن 
منورد  1وجه ارزشی مثبت برای غم است که فقن   روشنایی اندسازی شدهمفهوس« روشنایی»و « تاریکی»های استعاره

 یافت شد. در  ثار ابتدایی دانشور
 ]غم روشنایی است[

 (.114: 1733دانشور، )ترکرده است به ناهه شبیه... .... این قطعه را انعکا  غمهر مند که 
 ]غم تاریکی است[  

 (.731: 1747محمود، تره )روزگار  سیاهتر... تو زندون هر که دیوار  کوتاه
 (.773: 1733محمود، باشه )ا  هم تامو  چراغ تانهخدا که نففته نو ر صبح تا شوس جان بکنه 

معنا  گویند و بعند از  زادی بنرای امنرار ش منیزنندانی شندن در اینرا از روزگار سخت و سنیاه احمد محمود
 .در مدی شده استکارهای پرمشقت و جانکاه و کما  مربور به انراس خانواده

 (.33: 1733دانشور، است ) شب تار کرده از غمی که روزس را مون
 (.33: 1733دانشور، شد )می دل )تاریکم  روشنشنید و روحش صدایم را می

کند که از شدت غم تیره و تنار شنده اسنت و سازی مییان تاریکی و سیاهی، غم دهش را مفهودر اینرا دانشور با ب
 کند.ا  گرفته است بیان میشادی خود را از ارتبافی که با عزیز از دست رفته ،بیان روشن شدن دل با
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 نیروها

قبنل جلنوه  تنر ازسنازی، غنم را عنادیاحمد محمود در  ثار متأخر  سعی دارد تا با استفاده از واژگان و فرهنگ 
سازِی مفهنومی دارد کنه بند این عادی شدن نمایی از زجر ور بودن زندگی وی است که تبشی در جهت خنثیدهد. 

 3منورد وقنوع بنه  11از « بار»مد مشمفیر مفهوس . با توجه به کاهش بسار زندگی استاست و بیانفر اندوه و سختی د
سنان شنود  وهنی هننوز  ن را بنهمحسو  نمی« بار»رسد که دیفر غم در زندگی احمد محمود نظر میبه مورد وقوع،

 بیند که تأثیرات ویژه و اندوهبار خود را دارد.می« نیرویی»
منورد وقنوع کناهش  35مورد وقوع به  133از  در  ثار دانشور «نیروها»حوزۀ بسامد  بررسی انراس شده با توجه به 

« بنار»مورد وقوع،  30با « وبرانی» مورد وقوع، 37با « فشار/ فشردگی»بسامد در زیرحوزۀ  نیترشیبنشان داده است. 
د وقنوع، منور 3که در کارهای متأخر  این بسامد به ترتیب به  مورد وقوع 13با « مادۀ درون ظرف»مورد وقوع و  13با 

هنای منذکور مورد وقوع تقلینل یافتنه اسنت. کناهش مشنمفیر بسنامد زیرحنوزه 3مورد تکرار و  11مورد وقوع،  14
ای داشنته اسنت وهنی بنا  ثار مخنر  و کشننده دانشورغمی است که در گذشتۀ  اثر نشان دادنشاهدی بر سعی به بی

 .غم کاسته شده است کنندۀگذشت زمان و با  رفتن ظرفیت وجودیش از تأثیر تخریب
 ]غم بار است[

 (.173: 1747محمود، است ) سنگینایمان  حرف زدناز غم،   
 (.174: 1731)محمود،  داردکمر  قوز برمی  
فشنار اینن  ده است که تحنتهمچون باری مفهوس سازی کر احمد محمود غم از دست دادن برادر و شهادتش را 

 ناتوان گشته است.غم خمیده و 
 (.331: 1753دانشور، بود )بر دل  بار شده که  هاییغصه  

احمد سخن گفته است. دردهایی که رویهم جمنن شنده و همچنون  ل شور از غم در گذشت و بیماری جبلدان
 باری بر دهش سنفینی کرده است.

 (.34: 1733دانشور، مرنج ) گفت ای دختر ... از من تحمل کردن...از حا    

 نیروی طبیعی

شنود. شنخص سنعی در رهنایی و بنر شنخص درگینر اینن احسناس وارد منی« نیروهنای فبیعنی»غم همانند 
 و «قطنرات اشنک»صنورت شود و  ثار غم بنهاما مقاومتش شکسته می ،سازی  ثار حاصل از این احساس داردخنثی

وع بنه مورد وقن 3احمد محمود از  1743بسامد این حوزه در کارهای پس از سال  شود. شکار می« جوشش مشمه»
هنم انباشنته انتها رسیده است و از رویوقوع افزایش داشته و بیانفر این است که ظرف وجودی فرد غمفین به  مورد 10

بنا توجنه   .سازی این احساس نیسنتکردن و خنثی شدن غم ساهیانه فشاری ایراد گردیده است که دیفر قادر به پنهان
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مورد وقوع تقلینل یافتنه اسنت و اینن  11مورد وقوع به  33بسامد این حوزه در کارهای دانشور از  بررسی انراس شده به
 دهیلی بر عادی سازی و عدس نمایش غم درونی است.

 ]غم باران است[

 (.31: 1750دانشور، بهار )اشکی از چشمم میومد انگار باران 

 ]استمشمه غم [

 (.574: 1747)محمود،  جوشدچشمه مییکهو مشمانم مثل 
 (.330: 1731محمود، جوشد )چشمان ...میکنه تابی میصفیه بی

 ]است سیلغم [

 (.33: 1733دانشور، ) سیل سرشک را رها کردم

 حرکت و جهت

سنازی صنورت هرزیندن، در خنود فنرورفتن و زمنان، مفهنوسهبنفرد است که غم وارد شده به این حوزه مربوط به
تر در برابنر اینن احسناس ، بیانفر مقاومنت بیشندر کارهای متأخر محمود و دانشور شود. کاهش بسامد این حوزهمی

 سازی این احساس شده است.سازی یا خنثیپنهان سابق است که فرد درگیر قادر به نسبت به

 ]غم هرزیدن است[

 (.574: 1747)محمود،  ....لرزددلم میاز غم، 
 (.35: 1733)محمود،  لرزدفدا  می
 (.53: 1733دانشور، ) ر تا پای مرا لرزاندسنفاهی که 

 (.173: 1733دانشور، لرزد )فدای  می

 و سیمن دانشوراحمد محمود منتخب  در آثار های مفهومی غمتأثیر جنسیت بر استعاره -4-4

 377و سیمین دانشنور بنا  مورد وقوع 713های مفهومی در  ثار منتخب احمد محمود با با مقایسۀ بسامد استعاره
 بنههنای مفهنومی اسنت کنه جنسیت در میزان بسامد اسنتعاره اترسد که یکی از تأثیرنظر میبهفور این مورد تکرار،

هنای در برابر وضنعیت ای در  ثار احمد محمود کمتر استخراج گردید. شاید بتوان مقاومت بیشتر مردانشکل برجسته
نتایج اینن پنژوهش همسنو بنا پنژوهش ملنک و روحنانی  دانست.حرف بودن  نها را دهیلی بر این مدعی مو ک ناگوار

جنسنیت زناننه بهنره هنای وابسنته بنه از تشنبیهات و اسنتعارهن منردا زنان شاعر نسبت بهمعتقدند است که  (1733)
 برند.می
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بیشنتر  نه در بیان بیشتر احساس غم و نمنایش هرمنهجنسیت زنا رسد که تأثیرنظر میفور بهاین هابا توجه به داده
منورد  10منورد وقنوع بنه  13فور کلی در کارهای احمد محمود بسامد اینن حنوزه از هب است. «اعضای بدن» ن در 

 مورد کاهش یافته است. 15مورد وقوع به  33وقوع تقلیل یافته است  اما در  ثار دانشور این بسامد از 
تنوان کاربرد  ن را در کارهای دانشنور را منیبرای احساس غم در  ثار احمد محمود و عدس « مستی»کاربرد حوزۀ 

ای از نشنانه« دینوانفی/ جننون»سنازی غمنش بنا . تأکیند دانشنور بنرای مفهنوسای دانسنتمرتب  با ترار  مرداننه
. اینن در کشناندتأثیرپذیری وی از احساس غم بوده است که این احساس فرد درگیر را تا مرحلۀ جنون و دینوانفی منی

 در  ثار احمد محمود یافت نشد.« دیوانفی/ جنون»حوزۀ حاهیست که بسامد 
 (.173: 1747محمود، است )عرق سر کشیده  1طرب   یک انگار .غمفینه...

 (.335: 1753دانشور،  ورس ).... را در هادیوانهشوس ادای وسوسه می
کنارگیری  ن در ر و عدس بنهسازی غم در  ثار دانشوبرای مفهوس« دزد»و « مندش»های مبدأ حوزهکاربرد  با توجه به

 دانشنورسنازد  منانکنه تنر منیتر و قابل همنسم را پررنگرسد که تأثیر جنسیت زنانه غنظر میبه ثار احمد محمود، 
 است.ت و دشمنی که برای دفاع در برابر  ناتوان شده بیند که شادی وجود  را ربوده اسدزدی می غمش را

 (.105: 1733دانشور، ) دیربامیصبر از کفم 
 (.155: 1733دانشور، بود )پناه آورده از غم هرران( درمانده و خسته به این خانه )

 نشنانی از شناید بتنوان و عدس استفادۀ اینن اسنتعاره در  ثنار احمند محمنود، دانشوردر  ثار  «بازی»حوزۀ کاربرد 
جنسیت زناننه بهنره های وابسته به ز استعارهکه ادانست شیطنت  اتی زنانه و بازیفو  بودن بیشتر زنان نسبت به مردان 

 برند.می
 (.31: 1733دانشور، ) امنقد عمر را باتههاکنون 

 (.133: 1733دانشور، ) دیدهمرا بازی میدارید )با اندوه گفت(... 
ابتندایی مورد وقوع در کارهنای  1با « نیروی برتر اجتماعی»تأثیر جنسیت تنها در یک زیرحوزۀ « نیروها»حوزۀ در  

رسند کنه جننس زن در مقابنل نظر میبه فوراین دانشور یافت شد. این زیرحوزه در کارهای احمد محمود دیده نشد.
 کشد.شود و او را به زنریر اسارت خود میتر است و این احساس بر تماس وجود  حاکم میاین احساس شکننده

 (.3: 1733دانشور، کرد )فرمایی میحکم... حزن تافی

در  ثنار دانشنور و عندس کناربرد  ن در  ثنار احمند « کسنوف»و « باد»، «فوفان»، «دریا»، «سیل»های رحوزهزی
 .دهدمحمود تأثیر نیروهای فبیعی بر حا ت روحی دانشور را نشان می

 (.34: 1750دانشور، بود )که غرقشان کرده  سیاهی بودبدبخهی مثل لجن 

                                                           
 شيشه. 8
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 گیرینتیجه -5

دهند کنه  نهنا در  ثارشنان اینن بررسی از احمد محمود و سیمین دانشنور نشنان منیاحساس غم در متون مورد 
انند کنه ارتبناط مسنتقیم سازی و درک کردههای مبدأ گوناگونی مفهوساحساس را که حوزۀ مقصد است بر اساس حوزه

هنای غیرانتزاعنی را ها کنه پدیندهمانند تماس انسان ها نبا وضعیت زندگی و شرای  دوران نفار  این  ثار داشته است. 
انند. وجنود تفکنر اسنتعاری را در سازی و درک کردهای استعاری مفهوسکنند، غم را به شیوهاز فریق استعاری درک می

را بهتنر  اند و برای اینکه این احسناسپرفرازو نشیبی دانست که این نویسندگان با  ن مواجه بوده توان شرای این  ثار می
 اند.های مادی منطبق ساخته و نفاهی عینی به  ن داشتهبر حوزه نشان دهند

 و سنیمین دانشنور در  ثار احمد محمودهای مبدأ احساس غم ها و حوزهنفاشتبررسی ناساین پژوهش با هدف 
، «بیمناری» ،«منرگ» ،«شنیء»های مبندأ حوزه احمد محموداوهیه  در  ثارانراس شد.  انقب  اسبمیپیش و پس از 

هنای حوزه احمد محمود اسبمی پس از انقب در  ثار . داشتندتکرار را در بیان غم  نیترشیب «رفتار حیوان»و « بار»
تنوان منی داشنتند.تکرار را  نیترشیب«   »و « ماده»، «شیء»« مادۀ درون ظرف»و « مرگ»، «رانیوی»، «مانن»مبدأ 
کنه نمنایی از دو  دهند ارائنهغنم  از دو نمنایش متفناوتدارد عنایی استعاره سعی احمد محمود با تغییر کانون م گفت
تنینده ای درهنمهای مبدأ پربسامد مذکور شنبکهبینی متفاوت برونفرایی و درونفرایی وی است. با مطاهعۀ حوزهجهان

در مفهومی کنردن احسناس غنم در کارهنای ابتنداییش  نماییم.عنایی استعاره مشاهده میهای ماز مفاهیم را در کانون
دانند منی «یمادۀ خنوراکی ننامطلوب». او غم را داردهای بیرونی هستیم که با غمفین شدنش واکنش «حیوانی» شاهد

کنه  بینندمنی «بناری»دهند و در نهاینت غنم را ماننند از خود بروز می «های جانورگونهواکنش»که فرد با خوردن  ن 
دهند. بنه ست. حال  نکه در کارهای متأخر  تصویرسازی غم نمایی از درونفرا بنودن وی را نشنان منیا « ورمرگ»

وهنی در مواجهنه بنا غنم و  ،ینردگداند که بر سر راه فرد قنرار منیمی «مانعی»ای که کانون معنایی استعاره، غم را گونه
هنای موجنود را در درون خنود بلکه تمنامی غنمدهد  ، واکنش منفی و قابل مشاهده از خود بروز نمی«موانن بسیار»

با عندس اظهنار غنم  فوری که ظاهری غمفین و عبئم حاصل از این احساس نشان داده نشده است.سازد بهتلنبار می
اما بنا مفهنومی کنردن  سازی و مخفی کردن غم نهانی خود دارد سازی، سعی به عادیو با استفاده از واژگان و فرهنگ

کنند. اثرات تخریبی ناگهانی و غیر قابل کنترل شخص را بیان منی« ویرانی»و « مادۀ درون ظرف»ی مبدأ هاغم با حوزه
 امنا ،های رفتاری بنه اینن احسناس داردفرد درگیر احساس غم، سعی به پنهان کردن این احساس و عدس بیان و واکنش

وان تحمل بیشتر غم نشنان داده شنده اسنت. تصویری از عدس ت« ویرانی»و « مادۀ درون ظرف»با مفهومی کردن غم با 
ظنرف وجنودی شنخص را  ،ساهیان متمنادی در شدن انباشتهای که احساسات نامطلو  پس از جمن شدن و به گونه

 را بنه همنراه داشنته اسنت. بنا حنوزۀ مبندأ «ویرانی و تخریب شندید»هبریز ساخته و به صورت ناگهانی و انفرارگونه 
وی در  ثنار متنأخر   های ناگفتۀ قلنبش.مرهمی است بر زخمکه  داندمی «مشمشاشک »، تنها همدمش را «  »
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اگرمنه کنًب در کارهنای بعند از  .گیر همنراه اسنتگیرد که عبور از  ن با تخریب مشمبرای غم مرزهایی را در نظر می
بیننی او تنأثیر نرسند کنه در جهنانظر میبه اما  غم و اصطبحات منفی پیش رفته استسمت کاهش بیان  به 1743

 منفی احساس غم شدیدتر و قدرت تخریبی  ن بیشتر شده است.

و « رفتنار حینوان»، «بیمناری»، « تنش/ گرمنا»، «شیء»های مبدأ حوزهاز انقب  اسبمی دانشور  پیشدر  ثار 
، «منانن»، «اریبیمن»، «شنیء»ای مبدأ هحوزهدر  ثار متأخر دانشور  نشان دادند.تکرار را  نیترشیب« فشار/ فشردگی»
 داشتند.تکرار را در بیان احساس غم  نیترشیب« مرگ»و «  تش/ گرما»، «ویرانی»

در تملنک شنخص  «یئیشن» ،غنم بدین فرینق کنه ای با هم در ارتبافند.صورت شبکههای معنایی با  بهکانون
مفهنومی  «ایمناده» ینا «خنوراکیمنادۀ »سان دانشور غم را به کند.هایش سنفینی میبر شانه «باری»مون  است که

بنر جنانش  درد را « تنش»داری مون فنرد تنب کند ومی« بیمار»که بر جسم و روحش تأثیر گذاشته و وی را  سازدمی
از ی اینن بخشن سنازد. راس منی «بنارانی»دانشور این  تنش درون را بنا  .را در پی دارد «مرگ»و  «یویران»که  اندازدمی

در  ثنار ابتندایی یکسان یافت شند.  ثار ابتدایی و متأخر دانشور است که در  سازی غمی مفهوسبرا معنایی شبکۀ کانون
غمنی را بنه تصنویر « بناران»و « منادۀ درون ظنرف»، «ماده»، «فشار/فشردگی»های پربسامد با کاربرد حوزه دانشور،

در دهنش « ای انبنوهتنوده»داند که مون می «ایماده»زندگیش تفاوت دارد. وی این احساس را کشد که با دورۀ دوس می
کند که دیفر تا  تحمنل غنم را نندارد و ناگهنان منون کنوه ایراد می «فشاری»شود و با ترمعش ناگهان مدفون می

رود. سنزس انتظنار  ن منی «حیواننات»از نامند کنه تنهنا احساس را رفتناری منیشود. نمود این  تشفشان منفرر می
. سنازدهنای دروننیش برای غم «مظروفی» دیفرباردهش را تا  های درونیش را شستهشود که غمرا متصور می «بارانی»

تنر از دورۀ کرده اسنت و  ثنار غنم را مخنر تر احساس در دورۀ اول زندگی غم را پررنگاو رسد که نظر میبه فوراین
غنم را  «  »و « نینرو»، «منانن»امد هنای پنر بسندر  ثار متأخر  با کاربرد حوزهتصویر کشیده است. دوس زندگی به

بر سر راه خوشبختی و سبمتی و شاد بودنش ایراد کرده اسنت. در اینن دوره از  بیند که مانعیسان نیرویی مقاوس میبه
بسنامد ثنار متنأخر دانشنور زندگیش شاهد با  رفتن توان ظرفیتی دانشور نسبت به برخورد با این احساس هستیم. در  

وهی برخبف دورۀ اول زندگی کنه نمنایی از عندس تحمنل و دریافنت غنم  تقلیل یافته است غم  هومیمف هایاستعاره
بلکنه تنهنا از اینن احسناس   بینندسان گذشته سبب انفرار ناگهانی دروننش نمنیدر این دوران غم را به ،استبیشتر 

نشنان  اشنکنمایش این احساس را با قطرات  راس تأکید بر مانن بودنش دارد. فق  کند و تر از قبل یاد میبسیار منعط 
 دهد.می

 فنوراینن ،منورد 377با  و سیمین دانشور مورد 713 احمد محمود های مفهومی در  ثاربا مقایسۀ بسامد استعاره 
حنال  نکنه در  ثنار ابتندایی این غم را در دروننش انباشنته اسنت احمد محمود با بیان کمتر غمش که  رسدنظر میبه

در دورۀ اول زنندگیش احساسنی از دانشور شویم. اگرمه های مفهومی غم مواجه میر با بسامد با یی از استعارهدانشو
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در دورۀ و  نبنرده و بیان بیشتر غمش این بنار غنم را بنه دورۀ دوس زنندگی با گریستن اما ،داشتهخفقان و انفرار درونی را 
جنسنیت زناننه در بینان بیشنتر بافنت  تنأثیر .یافتنه اسنتخنود متأخر احساس  رامتری در برخورد با این احساس در 

 است. غماحساس 
کنند کنه انسنان در حاصل از انقب  اسبمی، نفرشنی را ایرناد منیهای اجتماعی، دینی و فرهنفی تأثیر  موزه

-از اینن (.117-34: 1733ثابنت، حسنینکند )میصبر و پایداری  برابر نامبیمات و حوادث کوبنده و ناگوار زندگی

تنر جلنوه دادن اینن دیننی، سنعی بنه عنادی ، شاید بتوان گفت که نویسندگان مذکور با استفاده از واژگان و فرهنگرو
 هناییدردها و غنماحساس و کاهش بیان غم و اصطبحات منفی دارند و در  ثار متأخرشان بسامد غم کم شده است. 

 شنهادت و تبعید شندن، بیکناری، ادامه تحصیل و زندانی عدس موفقیت درن کودکی، کارهای سخت در دورا همچون
رغم نفر  احمد محمود به اینن احسناس و علی هایی است که احمد محمود با  ن زیسته است.، غمرادر و بیماریب

گشناید و صنبر و تنابی نمنیبینیم که در برابر نامبیمنات زبنان بنه بنینمایش عدس توان دریافت غم بیشتر، باز هم می
مواجهه بنا سنختی زنندگی بعند از  فقدان پدری مهربان و پشتیان، مچونهایی هغم .را پیشه خود ساخته استتحمل 

هحاظ فرهنفی و اجتمناعی بسنیار بنا او متفناوت اسنت و روینارویی بنا مخاهفنت مرگ پدر، ازدواج با شخصی که به
دردهنایی ن همسنر و بیمناری داداز دسنت غربنت، خانوادۀ همسر و تحمل سردی و تلخی رفتار  نها، مشیدن فعنم 

دانشنور غنم را  سازی کنرده اسنت.است که دانشور در دل داشته و با مبدأهای خار، ماشینی اوراق، بیماری و ... مفهوس
کنند. دانشنور در داند که او را در خود محبوس کرده است و با  ه کشیدنی عمیق این اندوه را بازگو میهمانند زندانی می

خوانند کنه او را در خنود حنبس کند  بلکه کل جهان هستی را غم بزرگی مین احساس را درونی نمی ثار متأخر  ای
 ورد کنه اینن ای سخن بنه مینان منیکرده و محکوس به حبس ابد است. وی از نامه نوشتن در سوگ عزیز از دست رفته

شنود خنود را همچنون فنردی زنندانی کند. از  نرا که فرزندی ندارد تا همراز و سنگ صبور  زندان غم را پررنگ می
کس است و تنها همدمش اینن احسناس دهتنفنی و اسنارت و در بنند غنم بنودن بیند که در زندان غمش تنها و بیمی

بنا تکینه  أخر ت  وهی در  ثار مگوید که به مهمانی دهش رفته است و همنشین او شده استاز غمی سخن می و است
تر از قبنل یناد ود احساس  رامش بیشتری داشته و از این احساس بسیار منعط و افمینان خافر به خاهق هستی در خ

 کند.می
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