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   *سازي عشق هاي شعري حافظ در مفهوم خالقيتبررسي 
  *شيرين پورابراهيم

  نور   دانشگاه پيام،گروه زبانشناسي استاديار
  سادات غياثيان مريم

  نور   دانشگاه پيام، گروه زبانشناسياستاديار
  چكيده

ه به هم از جهاتي شبيسازي مفاهيم   ادبي در مفهومزبان عادي و ،نظرية استعارة شناختيبرپاية 
هاي حافظ در تصور   درصدد پرداختن به خالقيتمقالة حاضر. اند تي با هم متفاوتو از جها

مفهوم عشق در شعر حافظ به كمك راهبردها يا . مفهوم عشق در چارچوب اين نظريه است
شود؛ اما  سازي مي ابزارهاي شناختي رايجي مانند استعاره، تصوير، مجاز و جاندارپنداري مفهوم

. كار برده است هاي شعري عشق به تري را در استعاره هاي خالقانه رسد حافظ شيوه ظر مين به
سازي متفاوت عشق، دو سؤال مهم مطرح  هاي تأثيرگذار در مفهوم منظور كشف شاخص به
سازي عادي و رايج آن در زبان فارسي  سازيِ شعري عشق چه تفاوتي با مفهوم مفهوم: شود مي

در آفرينش خالقيت استعاري در ) 2010 (1گانة كوچش هاي چهار خصيك از شا دارد؟ كدام
دهد عشق در زبان حافظ،  هاي تحقيق نشان مي تري دارد؟ بررسي داده شعر حافظ نقش پررنگ

عنوان حوزة مبدأ   زبان فارسي از مفاهيم آتش، سفر، مستي و غيره به وهاي ديگر مانند زبان
 و پرسش، سازي پيچيدهظر چهار شاخص گسترش، سازي آن ازن اما مفهوم. گيرد كمك مي

هاي استعاري،  سازي كاربرد خالقانة مفهومرسد  نظر مي به.  دارد، با زبان عادي تفاوتتركيب
ز زبان شعر از زبان عادي باعث تمايهاي تصويري و مجاز مفهومي  جاندارپنداري، استعاره

 بيشترين و سازي پيچيده و تركيبهاي مفهومي شعري،   استعارهاز ميان چهار شاخص. شود مي
 سازيِ مفهوم تخيلي نو در هاي استعارههمچنين، حافظ از .  كمترين كاربرد را داراستپرسش

  . عشق بسيار بهره برده است
  . تصويري، مجاز مفهومي، شعر حافظعارة مفهومي، استعارةاست: هاي كليدي واژه

                                                 
 pourebrahimsh@pnu.ac.ir: نويسندة مسئول* 

 12/2/1392: تاريخ پذيرش    24/5/1391:  دريافتتاريخ
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   مقدمه.1
از سازي مفاهيم  در مفهومي و زبان ادبي  زبان عاد2،نظرية استعارة شناختيبرپاية 

 بررسي خالقيت ،هدف اين مقاله. ندا متفاوتبا هم هم و از جهاتي به جهاتي شبيه 
 بررسي  از اين ديدگاه اين مسئله، تاكنون. استعشق 3سازي شعري حافظ در مفهوم

مند تواند به بررسي ساختار لة خالقيت در زبان ميئاين نگاه جديد به مس. نشده است
در .  زبان حافظ منجر شود،تبع آن  تفكرات و به5بودن  يا نو4بحث قراردادي بودن

، مجاز 7، استعارة تصويري6 به تعريف استعارة شعري، استعارة مفهومي دوم مقالهبخش
 مصاديق جاندارپنداري عشق،  همسومبخش در . ايم پرداخته  9 و جاندارپنداري8مفهومي

  را بيانهاي بديع حافظ هاي رايج و استعاره تعارهشگردهاي حافظ در كاربرد اس
 كه حاوي مفاهيم  راهاي زباني هاي استعاري يا استعاره  كانون،در اين مقاله. ايم كرده

. ايم  نوشتهسياهصورت   به راها و مجازها صورت ايرانيك و استعاره  بهاند، استعاري
 استعاري به هاي تبارت و سقم خوانش نويسندگان از ع براي دقت در صح،همچنين

   .ايم  كردهمنابع معتبر شرح غزليات حافظ مراجعه
 اهميت و برجستگي آن اي احساسي مختلف،ه  ميان حوزه انتخاب عشق ازاما دليل

 يونان، حتي پيش از ةتنها در تاريخ فلسف بحث عشق نه«. در ادبيات فارسي است
ز همان ابتدا مورد توجه  ا اسالمي نيزة مطرح بوده، بلكه در تاريخ فلسفافالطون

 رباعيات .)65: 1387پورجوادي، (» . بوده استسينا فارابي و ابنفيلسوفان و در رأس ايشان 
واقع،  در. استارسيف زبان هاي  هاي صوفيانة قرن پنجم نخستين تجربه و دوبيتي

ان تصوف و شعر عاشقانه ارسي حاصل پيوند ميف ة صوفيان-پيدايش زبان شعر عاشقانه
   .)97 -96همان، (  است پارسيغيرصوفيانهو 

ان ديني و مقدس صورت يك زب ارسي بهفدرنتيجة اين پيوند، زبان شعر عاشقانة 
 نظير باده و مي و شراب و مستي و ميخانه و خرابات و شاهد و درآمد و الفاظ آن

ساقي و زلف و خد و خال معشوق، همه معاني ديگري غير از معاني حقيقي خود 
   .)جا همان( دندپيدا كر

شود هدف عارف از كاربرد  اي است كه سبب مي گونه ماهيت زبان عرفاني به
 پيوند ميان يافتنِ) عرفان (»شناخت«اگر . استعاره با هدف ديگران متفاوت باشد
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ها در ساختار منظم ذهني باشد، عرفان نيز  هاي هستي و جاي دادن آن پديده
هايي كه در  آيد و استعاره شمار مي اختي بهتناسب معناي خود نوعي فعاليت شن به

  ).94: 1389 ،بهنام( شود، نقشي شناختي دارد كار گرفته مي اين حوزه به
 مفهوم يا تصور عشق در معناي دهد هرچند  مطالعة متون ادب عرفاني نشان مي

 فارسي ةد آن بيشتر از زبان عاميان مفهومي انتزاعي است، در زبان عرفان درجة تجرّكلي
هاي غيرعرفاني، اين مفهوم مانند تمام احساسات بشري  در زبان. هاي ديگر است و زبان

بيات عرفاني، رابطة انسان  اما مفهوم عشق در اد؛دهد است و بين انسان و انسان رخ مي
 ،هاي مختلف بر اين مفهوم هاي استعاري از حوزه اين امر در الگوبرداري. ستو خدا

رو، مطالعة اين نوع ارتباط بين  ازاين. گذارد زي، تأثير ميسا دزدايي و عينيجهت تجرّ
هاي   ممكن است استعاره-ثر از نظام فرهنگ عرفاني استأ كه مت-مفاهيم مجرد و عيني

كه فهم ارتباط را از اي  گونه به ؛بودن قرار دهد  موجود را در انتهاي پيوستار قراردادي
   .دكنود زيادي مختل سوي مخاطبِ بدون دانش استعاري عرفاني تا حد

 نخست عشق انساني كه از :ت منظوم فارسي دو جلوة بزرگ داردعشق در ادبيا
هاي نظامي به اوج رسيده و  ت گرفته، در مثنويهاي رودكي و عنصري نشئ مثنوي

عاشقان و معشوقكان بزرگ چون خسرو و شيرين و شيرين و فرهاد، يوسف و 
جلوة بزرگ دوم  [...] ها پرورده، و نظاير آنزليخا، ليلي و مجنون، اورنگ و گلچهر 

ي و عطار درخشيده يهاي سنا عشق، عشق الهي يا عرفاني است كه ابتدا در مثنوي
حافظ سه نوع در شعر  [...] و اوجش را در مثنوي و غزليات موالنا طي كرده است

: 1373خرمشاهي، ( ها عشق و معشوق عرفاني است عشق وجود دارد كه يكي از آن
1167 - 68 .(  

   مباني نظري تحقيق.2
 ؛بر استعاره نيست  مبتنيبي ديگر شعر يا هر گونة ادفقطشناسي شناختي،  ازديدگاه زبان

استعاره عبارت است   . زيرا بر تفكر حاكم است؛بلكه استعاره در كل زبان جاري است
   :از

ر به عبارت ساده، د. »صورت يك حوزة مفهومي ديگر درك يك حوزة مفهومي به
بنابراين، استعارة .  است»ب«منزلة حوزة مفهومي   به»لفا«استعاره حوزة مفهومي 
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 حوزة شود كه در آن يك حوزه توسط مفهومي از دو حوزة مفهومي تشكيل مي

براي . دهي منسجم تجربه است حوزة مفهومي هر نوع سازمان. شود ديگر درك مي
 به آنيم كه در درك زندگي يافتة منسجمي از سفرها دار  ما دانش سازمانمثال،

   .)Kövecses, 2010: 4( كنيم تكيه مي
 . قراردادي بودن و خالقيت:ند ازا دو اصل از اصول نظرية استعارة مفهومي عبارت

بودن    قرارداديدر روي پيوستارِ. اي همه يا هيچ نيست لهئ مسها  استعارهبودنِ  قراردادي
 براي. روييم  روبههاي غيرقراردادي بسيار نو رهسوي پيوستار با استعا ها، در يك استعاره
 ةمثاب عشق به، استعارة بست ما را به هم رسانده بود تقدير در يك بن :گوييم وقتي مي مثال،
   :گويد  حال آنكه وقتي حافظ مي؛كار رفته است  در معناي بسيار قراردادي آن بهسفر

  به عزم مرحلة عشق پيش نه قدمي
  

 ين سفر تواني كرد كه سودها كني ار ا  
  

در ادبيات با . كنيم  مشاهده ميسفربياني غيرقراردادي و خالقانه را از همان استعارة 
  . قراردادي دارند  كه بياني غيرروييم  روبههاي عادي هاي زيادي از استعاره نمونه

اند و  هاي تخيلي و ابداعي ، استعارهنظام مفهومي قراردادي هاي بيرون از استعاره
هاي نو قادرند به ما درك جديدي از  اين استعاره. شوند هاي نو قلمداد مي ارهاستع

دانيم و   ما و به آنچه مي قادرند به فعاليت روزمره و گذشتةها آن.  بدهندهايمان  تجربه
را » مشكالت معما هستند « ماننداي استعاره. بدهندمعاني جديدي بدان اعتقاد داريم، 

شاعران، هنرمندان و . )Lakoff & Johnson, 1980: 139(  خواندتوان نوعي استعارة نو مي
براي ديدن  را ها و امكانات جديدي  غيرقراردادي و جديد راههاي   ارائة استعارهدانشمندان با

   .)Kövecses, 2010: 36( دهند  مي در اختيار قراردنياي اطرافمان
 كه در برد  ميي شناختي بهرهاستعارة شعري از همان راهكارها و ابزارهاكلي،  طور به

 استعارة معمولي بااستعارة معمولي نيز استفاده شده است و آنچه استعارة شعري را 
 است 13و تلفيق 12، پرسش11سازي پيچيده، 10گسترش هاي  شاخصكند، متفاوت مي

  ). 53همان، (
ن يك  درنظر گرفت شاعرانه تفكرهاي روش يكي از ،)67 :1989( 14ازنظر ليكاف و ترنر

 كه با برخي -در گسترش، استعارة مفهوميِ عادي .استعارة قراردادي و گسترش آن است
با و  نو  معرفي يك عنصر مفهوميراه از -شده مرتبط است  زبانيِ قرارداديهاي تعبار
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گفت بيدار شو اي   در عبارت استعاريِبراي مثال، .شود ابزارهاي زباني جديد بيان مي
غفلت خواب  استعارة ،گه به خرابات خرام وشويي كن و آن شست/ آلوده رهرو خواب

.  گسترش يافته است-دانستن ديدن است ةهاي زيرمجموع  كه يكي از استعاره-است
 تلفيق آن ،در عين حال. مبدأ خواب استبداعت اين بيت از راه ذكر و گسترش حوزة 

  . كند  نيز اين بداعت را دوچندان ميعشق سفر استبا استعارة 
 از اين لحاظ كه يك عنصر موجود در مبدأ را ؛تفاوت داردبا گسترش  سازي چيدهپي

  .دهد غيرعادي شرح و تفصيل مياي  گونه به
 ايم همه راه آمده  تا به اقليم وجود اين    رو منزل عشقيم و ز سرحد عدم ره

  

 وجود و مبدأ سفر را عدم، راه آن را، كند مي كه از استعارة سفر استفاده در اينجا شاعر
 يك عنصر جديد به حوزة جاي افزودنِ به شاعر ،درواقع. داند را عشق مي مقصد آن

اي جديد و  شيوه  را به)مقصد عشق (موجودپيش  يك عنصرِ از،)سفر( مبدأ
جاي گسترش يك حوزه از  در اين اصل تفكر شاعرانه، به. گيرد كار مي غيرقراردادي به

 Lakoff(شود  داده ميرمعمول اين جزئيات شرح هايي غي  افزودن جزئيات، با روشراه

& Turner, 1989: 67(.  در اين است كه در اولي يك  سازي پيچيدهتفاوت گسترش با
اي جديد و  شيوه شود و در دومي عنصر موجود به  مبدأ اضافه ميعنصر جديد به حوزة

   ).Kövecses, 2010: 53 (شود غيرمعمول شرح داده مي
 ما ةرفتن از نظام مفهومي روزمرمندترين سازكار براي فراتر، شايد، قدرتتركيب 
  دو استعارة به تركيبِ).گيرد  كمك ميه هنوز از تفكر قراردادي روزمركه البته( باشد

  : در اين بيت دقت كنيداست  اقتصاديعشق مبادلة و عشق سفر است
  به عزم مرحلة عشق پيش نه قدمي

  

 د كه سودها كني ار اين سفر تواني كر  
  

 را  ماهاي روزمرة رايج تواند مناسب بودن استعاره ، شاعر ميپرسشدر ابزار شعريِ 
   :به اين شعر توجه كنيد. پرسش بكشد به

   صورت كجا توان بستنهايتاين راه را 
  

  بيش است در بدايت  منزلكش صدهزار    
  

 ؛كشد پرسش مي به ،هاي حوزة مبدأ را كه انتهاي راه است يكي از زيراستعارهاين بيت 
  . ندارد پاياني ، با اين تفاوت كهعشق راه استيعني 
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هاي   به استعارههاي رايج  در تبديل استعارهشدهة يادبر سازكارهاي چهارگان عالوه
مجاز مانند استعاره، . داردنقش مهمي نيز در ساخت استعاري خالقانه  15تر، مجاز خالق

استعاره . شود ميمنجر  16 يا تصوريراهبردي شناختي است كه به بازنمود مفهومي
يعني حوزة مقصد ؛ هاي تجربي متفاوت است هاي مفهومي ميان حوزه حاوي نگاشت

هاي مفهومي ميان   الگوبرداري،اما در مجاز. شود صورت حوزة مبدأ درك مي به
د تجربي فرامرتبه قرار دارگيرد كه درون يك حوزة  هاي متفاوت صورت مي زيرحوزه

. )Yu, 2004: 664  به نقل از2000بارسلونا، ( انگيزد ذهني حوزة مبدأ را برميصورت  كه به
عنصري ديگر  به ي ذهندسترسيِ دادن يا  براي نشان از يك عنصر يا يك چيز در مجاز،

جاي  به ظرف مجاز جز پياله مجوي هدرين مقام مجازي بدر مصراع . كنيم استفاده مي
   .اي ميج پياله به: كار رفته است  بهمظروف

استعارة تصويري در زبان ادبيات . است يكي از مبادي و منابع استعاره تصوير
هاي مفهومي تصويربنياد است كه ازنظر  شعر سرشار از استعاره. كاربرد فراوان دارد

به اين بيت . كنند هاي تصويري استفاده نمي واره  اما از طرحاند؛ دقايق تخيلي بسيار غني
   :كنيدتوجه  حافظ ديواناز 

 خورشيد مي ز مشرق ساغر طلوع كرد  
  

  طلبي ترك خواب كن  گر برگ عيش مي  
  

 تصوير مي الگوبرداري خورشيد كه از تصوير: در اينجا ما دو تصوير دقيق داريم
اين تصويرسازي . گيرد كه فضايي مركب از هر دو در ذهن شكل مياي  گونه به ؛شود مي

 كامل ، يعني ساغر،مشرق، بر ظرف ريختن مي يعني ،با نگاشت محل طلوع خورشيد
  هنگام طلوع مي و مقايسة آن با نور خورشيددر اينجا بدون اينكه از رنگ. شود مي

 منتقل آساني   نگاشت تصوير خورشيد بر مي، مفاهيم بهدليل   زده شده باشد، بهحرفي
  . شوند مي

د شو اي صحبت مي ونهگ  از يك مفهوم انتزاعي بهبخشي، جاندارپنداري يا شخصيتدر 
كه عشق از پردة عصمت ع امصردر  .كه گويي موجود زنده است و قدرت اثربخشي دارد

 تجسم است، يك هويت كه داراي قدرت ةمثاب  مفهوم انتزاعي عشق بهبرون آرد زليخا را
   . است17شناختي هاي وجودي يا هستي بخشي يكي از انواع استعاره شخصيت. شود مي
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   متعارف يا خالق؟: هاي عشق سازي فهومم. 3
 ةعنوان هست اين واژه يا به. كار رفته است بار به 115واژة عشق  حافظ ديوان سراسردر 

 هاي اضافي و وصفي  وابسته داراي ياآمدهاي در جمله  گروه اسمي بدون هيچ وابسته
مفهوم ، ها كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل در مصراع براي مثال،. است
 عا اما در مصر.آيد كار نمي  بهگيري مفهوم عشق در ذهن اي براي كمك به شكل يهثانو

 »عشق« و »چشمه«هاي  نشيني واژه  هم، عشقدم كه وضو ساختم از چشمة من همان
نوعي نگاشت استعاري ميان دو مفهوم عيني چشمه و مفهوم انتزاعي عشق ايجاد 

هاي نوع دوم محور   داده، اين مقالهدر. گيرد ل ميكند و نوعي ارتباط استعاري شك مي
سازي عشق به  ها مفهوم هاي متعارف كه در آن  استعارهةزيبايي هنرمندان. توجه است

هاي  گيرد، با كمك شاخص  صورت مي دردو سفر، آتش، مستيكمك چهار حوزة مبدأ 
انتخاب اين چهار . شود تحليل ميسازي و پرسش  تركيب، گسترش، پيچيده ةچهارگان
هاي ديگري نيز  رسد حوزه نظر مي  و بهستها دليل كاربرد باالي آن  مبدأ بهحوزة

 اين امر با اصول و ،اند كه البته كار رفته هب» عشق«سازي  عنوان حوزة مبدأ در مفهوم به
بر استعاره، سازكارهاي شناختيِ  عالوه.  نيست مغاير نظرية استعارة مفهوميهاي فرضيه
 كه باعث ايجاد اثري ادبي -يري، مجاز و جاندارپنداريهاي تصو مثل استعاره ديگر

 از نسخة غيرادبي و غيرشعري برده را  نامهاي ه تا استعارشود  مي بررسي نيز-شده است
   .آن متمايز كند

    جاندارپنداري عشق.1 - 3
اي  ، استعارهعشق انسان استبخشي عشق، يعني استعارة  جاندارپنداري يا شخصيت

 مرا ديوانه عشق او «:گويند  در زبان عاميانه مي؛ براي مثال استاي و مرسوم كليشه
اين خالقيت حافظ . است  گسترش دادهرندانه بخشي عشق را   اما حافظ شخصيت.»كرد

. هاي آن مشاهده كرد  و در زيراستعارهعشق انسان است توان در استعارة كالن را مي
  انسان استةمثاب عشق به، رگردانندكه در اين دايره س داندعشق  عا، در مصربراي مثال
 ؛شود  عشق فردي آبرودار تجسم مي،برند و رونق عشاق مي ناموس عشق عايا در مصر
عشق سخن .  نشده استنگاشتتر آن انسان بر مفهوم عشق  هاي جزئي اما ويژگي
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 به شرح آنچه بر او گفت عشق مي/ كرد دل چو از پير خرد نقل معاني مي: گويد مي
 عشق ندا ؛گرية عشق خيره آن ديده كه آبش نبرد: كند  عشق گريه مي؛مشكل بود

دارد  چه غم رفيق عشق :كند ؛ عشق رفاقت ميبلند كند عشق ندا مي ساقي بيا كه :دكن مي
   .از نشيب و فراز

سازي   را در خدمت مفهومشهاي هاي انسان و فعاليت  ويژگيهمچنين، حافظ برخي
  : ستها  زيراستعارهش اينگيرد كه حاصل ار ميك اي هنرمندانه به شيوه  بهعشق

عشق تعليم سخن  مرا تا؛ گفتن كرد عشق تو تعليم سخن تا مرا: عشق معلم است .الف
  .كرد

  : عشق طبيب است .ب
   مسيحادم است و مشفق ليكطبيب عشق

  

 چو درد در تو نبيند كه را دوا بكند  
  

  :عشق مفتي است .پ
  شقطهارت ار نه به خون جگر كند عا 

  

   درست نيست نمازقول مفتي عشقشبه   
  

  :عشق غارتگر است .ت
   دل پرخون رها كردمغارت عشقشز بيم  

  

 آورد ريخت خون و ره بدان هنجار مي ولي مي  
  

  : عشق خدا است .ث
  گويم و از گفتة خود دلشادم فاش مي

  

 عشقم و از هر دو جهان آزادمبندة   
  

 اودر تفكر را فظ است و اهميت مفهوم عشق ها از شگردهاي حا استعارهاين تنوع 
 مثل علم، نامتعارف و  نومفاهيمسازي عشق از بسياري  حافظ براي مفهوم. دهد نشان مي

ندا، ايمان، مكان مقدس، بيابان، درس، موسيقي، مشكل، مبادلة اقتصادي، فن و هنر و 
گيرد   كمك ميهاي انساني مثل معلم، طبيب، مفتي و حتي مفهوم خدا بار و نيز حوزه

  . هاي مختلف عشق را تبيين كند تا جنبه

  هاي قراردادي عشق   بررسي استعاره.2 - 3
معرفي كرده و نيز ) 2010( هايي كه كوچش در اين بخش با كمك شاخص

دهيم كه چگونه نشان ميهاي تصويري و مجازهاي مفهومي،  جاندارپنداري و استعاره
 و عشق سفر است، عشق آتش است، مستي استعشق چهار استعارة قراردادي و رايجِ 

  . اند هاي بديع و نو تبديل شده  به استعارهعشق درد است



 67 عشق               سازي  هاي شعري حافظ در مفهوم       بررسي خالقيت        23ة شمار/ 6سال 

   عشق مستي است .1 -2 -3
 دو سازي براي اين مفهوم. است معناي عشق  در شعر حافظ، مستي حاصل از شراب به

آور مانند  كراي س  مادههرگاه فردي بشر ، براساس تجربةاينكه اول:  قائل شدتوان  ميمبنا
گذارد و باعث اختالل در   تأثير مينشد، بر نظام فيزيولوژيكي بدكنشراب مصرف 

 در اين حالت،. رود  ازبين مياش ة ادراك و حواس عقالنيشود و قو ميش عملكرد ذهن
رو   ازاين؛اند اين تغييرات فيزيولوژيكي و حسي. قدرت تشخيص خوب از بد را ندارد

.  اين استعاره براساس بنياني فرهنگي استاينكه، دوم. استمفهومي عيني » مستي«
   :نگرد  تاريخ تصوف ميديدگاهپورجوادي به ارتباط عشق و باده و شراب از

 موجودات و مخلوقات نسبت به خالق و ةمفهوم عشق كيهاني، يعني عشقي كه هم
صانع عالم دارند، باعث شده است كه معناي عشق در تصوف و عرفان گسترش 

بد و متناسب با آن معناي عرفاني و مجازي باده و شراب بعد ديگري به خود يا
   .)241: 1387( گيرد مي

انسجام . صورت فرد مست اليعقل تصويرسازي شده است در شعر حافظ، عاشق به
تبع آن مفهومي، حضور پايدار استعارة مستي را در سراسر شعر حافظ  واژگاني و به

 انسجام تمام و كمال  قدح ود ساقي، ميكده، جام، خُم، ساغركلماتي مانن. دهد نشان مي
هايي كه  يكي از خرده«، بنابراين. دهند  را نشان ميدهندة حوزة مستي هاي تشكيل مؤلفه

 ،مالمير(» شعر وي ساختاري گسسته دارد] بر اينكه مبني[اند  گرفته از قديم بر حافظ مي
كاررفته، مثل استعارة  ههاي مفهومي ب ه ساختار منسجم استعارة با مشاهد،)41: 1388

  . نمايد  نميمستي درست
   :شود  ديده ميعشق مستي است زير استعارة مفهومي هاي نمونهدر 

   نيـــست در ســـر تـــومـــستي عـــشق. 1
  

ــوري     ــست آب انگــ ــو مــ ــه تــ   رو كــ
  

  پوش تندخو از عشق نـشنيدست بـو         پشمينه. 2
  

   چيزي بگو تا ترك هوشياري كنـد       اش مستيز  ا  
  

  عشق و مستي ي دل مباش يك دم خالي ز      ا. 3
  

  وانگه برو كـه رسـتي از نيـستي و هـستي             
  

  عـشق و مـستي    با مدعي مگوييد اسـرار      . 4
  

ــي    ــا ب ــتي  ت ــرد در درد خودپرس ــر بمي   خب
  

 و )1120: 1382 استعالمي،(  عشق و مستي و عشق و رندي با هم است،در كالم حافظ
 عشق مستي است استعارة اين،وجود  با.)1122 ،همان(عشق از رندي و مستي جدا نيست 
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  جمع. شود اي بديع و خالق تبديل مي با استفاده از برخي ابزارهاي شناختي، به استعاره
 ساختار ،زمان اين ابزارها با مجاز و تصويرسازي و جاندارپنداري در يك بيت  همشدنِ
اي متعارف و  عارهرا از است  دهد و آن  ميه استعار ايناي به بعدي و گاه پيچيده چند

عشق مستي  استعارة ،شمارة پنجدر بيت . دهد اي نو و خالق ترقي مي روزمره به استعاره
باده ؛ همچنين مجاز مفهوميِ شود  ميتركيب عشق دين است با استعارة ساختاري است

  :دارديز در زيرساخت اين استعاره قرار  ن)18جاي معلول علت به (جاي مستي به
   دهنـد  گير بادة شب چنين  عاشقي را كه    . 5

  

 پرسـت   كافر عشق بود گر نشود باده       
  

پياله ، دو مجاز متوالي عشق مستي است ع زير، در زيرساخت استعارةادر مصر
كار رفته  به) جاي معلول علت به (جاي مستي مي بهو ) جاي مظروف ظرف به (جاي مي به

   :است
   جز پياله مجوي هدرين مقام مجازي ب. 6
 با استعارة ساختاري عشق مستي است استعارة ساختاري ارة هفت نيز نمونة شمدر
 مي جاي جام بهعبارت جام دمادم حاوي مجاز .  شده استتركيب سفر است عشق

  : است) جاي معلول علت به (جاي مستي مي بهو ) جاي مظروف ظرف به(
   ده كه در سير طريـق      جام دمادم  ساقيا   .7

  

   اسـت   تـاده وش نيامد در نفاق اف     كه عاشق هر  
  

جاي مستي است كه در  از شگردهاي حافظ استفاده از موضوعات مرتبط با مستي به
عشق گيري برخي مجازها و تنوع در كاربرد استعارة مفهومي   به شكليادشدههاي  مثال

جاي  مكان به (جاي مستي ه بهميكد زير با مجاز در نمونة. شده استمنجر  مستي است
عشق مكان مقدس از سوي ديگر، اين استعاره با استعارة بديع . شويم رو مي هروب) عمل

 زيارت ميكدة عشقتوان در كانون استعاري   اين استعاره را مي.شود  ميتركيباست 
   :دكرمشاهده 

  ثواب روزه و حج قبول آن كس بـرد        . 8
  

  19 كرد ميكدة عشق را زيارت   كه خاك     
  

عشق مكان مقدس  و ق مستي استعشبر تلفيق دو استعارة   عالوهة نهدر مثال شمار
 - يعني شرابي كه حاصل تخمير است-حوزة مبدأ مستي عنصر موجود در، است
طينت آدم را در چنين موضعي «: شود اي جديد و غيرمعمول شرح داده مي شيوه به

عشق مستي   استعارةسازي پيچيده با ،بنابراين. )725: 1373خرمشاهي، (» .كنند مخمر مي
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هاي ابداعي حافظ در  ، از شاخصتركيبهمراه  شويم كه به رو مي ه روباست
   :سازي متفاوت و بديع عشق هستند مفهوم

   اي ملك تسبيح گـوي     ميخانة عشق بر در   . 9
  

  كننـد  كاندر آنجا طينت آدم مخمر مي       
  

    عشق آتش است.2 -2 -3
سي و  حوزة ديگري است كه از آن در زبان فارو مفاهيم مرتبط با آن مثل گرما» آتش«

حافظ  .سازي برخي احساسات مثل عشق استفاده شده است هاي ديگر براي مفهوم زبان
برداري  سازي عشق بسيار بهره از تجربة بدوي انسان از سوختن و گرما در مفهومنيز 
. نماياند ميهاي آن  هايي از اين مفهوم را به كمك آتش و ويژگي كند و جنبه مي

 در اينجا.  استزة مفهومي در بيت زير كامالً روشنهاي ميان اين دو حو الگوبرداري
تش محبت را نگه دارد و دل را چون عود بر آخواهد در آتشدان تن خود،  حافظ مي«

  ): 698: 1382استعالمي، (» .آن آتش بسوزاند تا بزمي براي دوست برپا كرده باشد
   چنگ بنواز و بساز ار نبود عود منـال         .1

  

  م مجمـر گيـر     و تنم عود و دل     آتشم عشق   
 

روييم؛ به  روبه حوزة مبدأ سازي پيچيده با عشق آتش استبر استعارة   عالوه اين بيت،در
 اين . سوختني استدل مادة و تن آتشدان است و عشق آتش استكه ترتيب  اين

و روزمره را از حالت متعارف  عشق آتش است ةهاي بديع و متقارن استعار نگاشت
 كما اينكه دو تصوير ؛ اين استعاره هستيمشاهد تفصيل ة دودر بيت شمار. كند خارج مي

كه ذهن آن دو ) عاشق( تصوير شمع سوخته و انسان سوخته :ع وجود داردادر دو مصر
   : استهاي تصويري رايج اين انطباق تصوير فراتر از استعاره. ندك منطبق ميرا بر هم 

   بر شمع نرفت از گذر آتش دل، دوش        .2
  

   بر سر مـا رفـت      وز جگر س كه از    دودآن    
 

 با  بنابراين؛شود  ميصويرسوخته يا جگرسوخته ت همچنين، عاشق در شعر حافظ دل
» جگر« و »سينه«و » دل«واجهيم كه در آن  ماست جاي كل جزء بهنوعي مجاز مفهومي 

    .است  كار رفته به» انسان«در معناي 
آتشي كه هرگز «.  آمده استعشق آتش است استعارة شمارة سه نيزدر بيت 
. )158: 1389سودي بوسنوي، (» .شود، يعني آتش عشق و محبت يا آتش باده خاموش نمي
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 عشق را - است كه همان خاموشي-اي از حوزة مبدأ آتش  جنبهپرسشاما شاعر با 
   :كند نشدني تصور مي  خاموشآتش
  دارنـد   ازآن به دير مغانم عزيز مي      .3

  

  سـت  هميـشه در دل ما     آتشي كه نميرد  كه    
 

  . مرويي روبهبا جاندارپنداري آتش » نميرد« با كاربرد فعل در اين بيت،
شود تا   اين استعاره با تصويرهاي خالقانه و متنوعي همراه ميشمارة چهاردر مثال 

  :  جديد نشان دهد و گسترش مفاهيم موجود وسازي پيچيدههنرمندي شاعر را در 
   ز تاب آتش سوداي عـشقش      .4

  

  جـوش زنم    م مي بسان ديگ داي    
 

 از طريق جوشيدن - كه از مفاهيم حوزة مفهومي عشق است- شدت عشق،در اين بيت
 »گداختن«با عبارت عشق  شدت شمارة پنج نيزدر مثال . شود  ميديگ نمايش داده
   :شود تصويرسازي مي

    چو شمعگدازانمر آب و آتش عشقت تا د. 5
 كه تفكيك اي گونه ؛ به استق همراه اين استعاره با جاندارپنداريِ عش،در مواردي

  : نمايد  مي از هم ناممكنعشق آتش استجاندارپنداري و 
ــو حــسنت ز تجلــي دم زد.6    در ازل پرت

  

  عشق پيدا شد و آتش بـه همـه عـالم زد             
  

  اي كرد رخت ديد ملك عـشق نداشـت          جلوه
  

  برق آتش شد از اين غيرت و بـر آدم زد            
  

طور كه در  اما همان. شود سازي مي انسان مفهومصورت   عشق به، باالهاي در بيت
 استعارة جاندارپنداري، مانند ديگر ،شناسي شناختي بر آن تأكيد شده است امعن

 مفاهيم مبدأ و مقصد انجام گوبرداريِ دقيقي ميان عناصرهاي وجودي، ال استعاره
اين نوع . دكن  بلكه ساختار كلي و مبهمي از مفاهيم انتزاعي مقصد ارائه مي؛دهد نمي

 ،كنند و از سوي ديگر ها به درك كلي مفاهيم بسيار انتزاعي كمك مي سازي مفهوم
   .دنآور ميهاي ساختاري فراهم  گيري استعاره مبنايي براي شكل

   : توجه كنيد اين بيتحال به تصويرسازي بديع ديگري در
  دانـست   جان عشاق سپند رخ خود مي     . 7

  

  ه بـود  و آتش چهره باين كار برافروخت       
 

رسيدند، جانشان  چهرة برافروختة او مثل آتش بود و عاشقاني كه به او نمي«
هاي اسفند روي آتش بريزد و  ها را مثل دانه خواست اين جان سوخت، انگار كه مي مي

 درحال  تصوير جانِ.)582: 1382استعالمي، (» .ها را تماشا كند جستن و سوختن اين دانه
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عشق شود و با استعارة  جهد بر هم الگوبرداري مي  ميسوختن و سپندي كه بر آتش
اي مجازي ميان آتش و سرخي گونة   رابطه،از سوي ديگر. شود  هماهنگ ميآتش است

جاي  پديده به مجازي از نوع مجاز ةاين رابط. معشوق در مصراع دوم برقرار است
  .  است)Panther, 2009: 377( 20ويژگي مهم

   عشق سفر است .3 -2 -3
 متون ادبي »سطح«ها، قراردادي يا نو، ممكن است بدون اينكه بر  خي استعارهبر

 در سطح متن ادبي ديده  گاهآنچه. ظاهر شوند، در تمام متون ادبي حاكم باشند
هاست،   اما آنچه در زيرساخت اين استعاره؛ است21هاي خُرد شود، استعاره مي

 ,kövecses( كنند ا منسجم ميهاي خرد ر هاي كالن است كه اين استعاره استعاره

2010: 57(.  
عشق سفر  : است استعارة مفهومي اينصراحت  كه بهسفر عشق  عبارت، در غزل حافظ

عشق  هاي خرد استعاره را با كمك استعاره اما حافظ اين كالن. شود  ديده نمي،است
ري هاي تصوي خوشه. دهد  نشان ميعشق بيابان است و عشق راه است،  استمقام/ منزل

تصوير  استعارة سفر را به  كالنقرب و بعدحله، رهرو، راه، زيادي مثل منزل، مر
  .  مسير وجود داردوارة مفهومي ها، طرح در زيرساخت همة اين استعاره. كشند مي

عشق راه  استعارة سير طريق و مقامات طريقت، كانون استعاري  يك  شمارةدر نمونة
 كه يك صوفي خانقاهي با  يعني مراتبيمقامات طريقت«. دهد را نشان مي است

ماند تا شايستة مقام بعدي شود اما  كند و در هر مقام ديري مي راهنمايي مرشد طي مي
ي مقامات طريق را اسير طريق همان معن  [...]طريقت براي حافظ سير خانقاهي نيست

 امعن همبا فرض اينكه مقامات طريقت و سير طريق . )584: 1382استعالمي، ( ».دهد مي
هاي استعاري هر دو به استعارة   اين كانون، با استناد به شرح سودي بوسنويهستند و

كس زيرا در طريق عشق هركس عاشقانه نيامد يعني هر «كنند؛  اشاره ميعشق راه است
   ).984: 1387سودي بوسنوي، (» .كه عاشق نشد به نفاق افتاد

   هر كجا كرديم سيرمقامات طريقت در .1
  

  ت را با نظربازي فراق افتاده بودعافي  
  

  سير طريق ساقيا جام دمادم ده كه در 
  

  ش نيامد در نفاق افتاده بود و  هركه عاشق  
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  :شود  ديده ميهاي زير هم  در كانونعشق راه استاستعارة خرد 
   پر آشوب آفت است اي دلطريق عشق .2

  

   با شتاب رودراه بيفتد آن كه در اين   
  

 راه هايشاعر خطر.  دو شاخص تفصيل و گسترش وجود داردرة دو، شمانمونةدر 
 از .زبان عاميانه فاصله بگيردپردازد تا از  تفصيل به آن مي بهكند و  عشق را نمايان مي

 با ،پردازد و آن  ميراهسوي ديگر، به گسترش يك جنبة جديد در استعارة مفهومي 
 با استعارة تصويري راهر، استعارة  زينمونةدر . شتاب رفتن مسافر و افتادن وي است

 منطبق خوان شود كه در آن تصوير انسان عاشق بر تصوير مرغ شب مرتبطي همراه مي
   :دآي پديد مي در ذهن ي جديدشود و تركيب مي

  راه عشقخوان را بشارت باد كاندر   مرغ شب.3
  هاي بيداران خوش است دوست را با نالة شب

 خالقيت بخشيدن به استعارة  برايپرسشسازكار  شاعر از شمارة چهاردر مثال 
مرحله را معادل ) 455: 1387 (سودي بوسنوي. كند  استفاده ميعشق راه استقراردادي 

 دور و نزديك وجود ة در راه عشق فاصل،عبارتي به. مسافرت و فاصله ذكر كرده است
 و كشد چالش مي به -كه از عناصر مفهوم راه است - راشاعر دوري و نزديكي راه. ندارد

 :  افزايد با اين كار به زيبايي شعر مي

   نيستمرحلة قرب و بعد عشق راه در .4
  

  فرستمت بينمت عيان و دعا مي مي  
 

  :بينيم  مي بيت زير همهمين سازكار را در
  توان بست  صورت نمينهايت اين راه را .5

  

   بيش است در بدايتمنزلكش صد هزار    
 

در برخي ابيات، منزل كه بخشي . )475 همان،(» .ان حدي قائل شدتو براي راه عشق نمي«
. كار رفته است عنوان حوزة مبدأ به  به،از راه و متعلق به حوزة مفهومي سفر است

  : بينيم  مي شعر حافظسراسر را در مرحله است/ مقام/ عشق منزلبنابراين، خُرداستعارة 
   پيش نه قدميمرحلة عشقبه عزم . 6

  

   تواني كرداين سفر كني ار  كه سودها  
 

 در مصرع اول »مرحلة عشق«ع دوم، ا در مصر»اين سفر«عبارت پيداست كه مرجع 
استفاده  جاي سفر مرحله بهيعني  جاي كل جزء بهبر اينكه مجاز   عالوه،در اين بيت. است

 عشق مبادلة اقتصادي است و  است)اي از سفر(عشق مرحله استعارة تركيب ،شده است
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مبادلة ع دوم از حوزة مفهومي ا در مصركردن سودكانون استعاري . شود شاهده ميمنيز 
  : شود ديده مي عشق منزل است استعارة در بيت زير .است اقتصادي

  عشقيم و ز سرحد عدم رهرو منزل. 7
  

  ايم راه آمدههمه  تا به اقليم وجود اين  
  

راه كه كاروان در يك روز مرحله يعني آن مقدار از  «،عشق مرحله استدر استعارة 
: 1382استعالمي، (» .پيمايد و در اينجا يعني يك دوره از سير روحاني رندان و عاشقان مي

1247.(  
  همرهي خضر مكن  بيمرحلهقطع اين . 8

  

   ظلمات است بترس از خطر گمراهي  
  

 ن اشاره كرد و آعشق بيابان استتوان به استعارة   سفر ميهاي خرد حوزة از استعاره
صورت بياباني  عبارتي، راه عشق به به. دانست عشق راه استرا گسترش استعارة  

  : سازي شده است خطرناك مفهوم
   بيابان عشق دام بالستشيبفراز و . 9

  

  كجاست شيردلي كز بال نپرهيزد   
 

 بادية هاي به خطرسازي پيچيدهدر برخي موارد، حافظ با استفاده از سازكار شناختي 
 :دهد  برگ ميعشق شاخ و

   تو روباه شودبادية عشقشير در . 10
  

   كه در وي خطري نيست كه نيستراه آه از اين   
 

 كه شاعر )475: 1387سودي بوسنوي،  ( مراد از راه، راه عشق استدر بيت شمارة يازده
  :آفريند ، معناي جديدي ميپرسشبا استفاده از شاخص 

  ت صورت كجا توان بسنهايتاين راه را . 11
  

  بدايت بيش است در منزل كش صد هزار   
  

هنرمندي حافظ در تصور حوزة مفهومي عشق در گسترش حوزة مبدأ سفر و 
استعالمي، (» طور كلي سخن از عشق است به«در بيت زير كه . ده از آن استنهايت استفا

پر  راه دوازده ة اما در بيت شمار؛، راه عشق راه خطرناكي ترسيم شده است)1176: 1382
 ةافزودن چنين جزئياتي به حوز. توان پيمود  مي،از خطر را درصورت آشنايي با منزل

   : استسازي پيچيدهعشق مثالي از كاربست سازكار 
   ليلي كه خطرهاست در آنمنزلدر ره . 12

  

  قدم آن است كه مجنون باشي  شرط اول  
  

   ز ما تا بر دوستبيم پر از راهيستگر چه . 13
  

   باشيمنزلود ار واقف  رفتن آسان ب  
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كسي كه به راه عشق قدم نهاد بايد از جان بگذرد تا به « حافظ، هايرشعدر برخي 
سازي از عشق، حاصل  اين نوع مفهوم. )378: 1382استعالمي، (» .مطلوب واصل گردد

   .عشق قتل است و عشق راه است: ه است دو استعارتركيب
  راهيست راه عشق كه هيچش كرانه نيست. 14

  

   آن جا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست  
  

 سفر، بلكه در ةمثاب  در حوزة كاربرد عشق بهفقط هاي شناختي را نه پيچيدگياين 
   .ديدتوان   درد نيز ميةمثاب عشق به

   عشق درد است .4 -2 -3
عشق  استعارة ،سازي عشق بسيار كاربرد دارد استعارة ساختاري ديگري كه در مفهوم

  : حافظ آمده است از غزلبسياري استعاري درد عشق در ابيات كانون.  استدرد ةمثاب به
  ام كه مپرس  كشيدهدرد عشقي .1

  

  ام كه مپرس  زهر هجري چشيده  
  

   بساز و خموش كن حافظدرد عشق به .2
  

   رموز عشق مكن فاش پيش اهل عقول  
  

  دارد  ارچه دل از خلق نهان ميدرد عشق .3
  

  چيزي نيست يان تو بي حافظ اين ديدة گر  
 

سازي عشق  ، به مفهومشهاي مرسوم شعر اين ابيات حافظ هرچند فارغ از پيچيدگي
 ها استفاده شده نكارهاي شناختي خاصي در آاند، باز هم از ساز صورت درد پرداخته به

 است رازعشق رمز و  ة اين استعاره و استعارتركيب در بيت دوم با براي مثال،. است 
 سازي پيچيده بر اينكه ؛ افزوندهد  در بيت سوم نيز رخ ميتركيبهمين . يمروي روبه

  . بينيم  مي نيز راحوزة درد
.  استيدل است كه تعبير جديد درد عشق انسان مرده ، چهارشمارة مثال در
.  بلكه صحبت از مردن و ازبين رفتن دل است؛ز درد و بيماري نيستا سخن ،درواقع

 ،درواقع. افزايد تبع آن مفهوم طبيب، به زيبايي شعر مي و بهگسترش معنايي حوزة درد 
دمي است   بلكه كار مسيح؛گرد آن را مداوا كند درد عشق دردي نيست كه طبيب دوره

  : شناسد كه عشق را مي
   نشناسددرد عشقنشين   طبيب راه.4

  

  دمي دل مسيح  برو به دست كن اي مرده  
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 )919: 1387سودي بوسنوي، (» درد عشق است ،كه دردش«در بيت زير شاعر دردمند 
 خواهد درد درون خود را از خزانة غيب، يعني به عنايت پروردگار درمان كند مي

  ):547: 1382استعالمي، (
   نهفته به ز طبيبان مدعيدردم .5

  

   كننددوا باشد كه از خزانة غيبم   
 

وست يا شراب وصل د: شود  زير دو نوع دوا براي درد عشق معرفي مينمونةدر 
  :  در زيباسازي مفهوم استعاره مشهود استسازي پيچيدهشاخص در اين بيت، . صاف

   و بالي خمار كشتدرد عشقما را كه . 6
  

      يا وصل دوست يا مي صافي دوا كند  
 ؛مرويي روبه طبيب ةمثاب  بهاوبا جاندارپنداري خرد و تصور  شمارة هفت نمونةدر 

فتري دارد و در آن هيچ بابي به عشق اختصاص نيافته  دهمچنين تصوير طبيبي كه
  :داند  پس از دوا كردن درد عشق چيزي نمي؛است

   خرد باب عشق نيستدفتر طبيبدر . 7
  

   مپرسدوا اي دل به درد خو كن و نام   
  

  :كار رفته است به عشق درد است ابزار گسترش در استعارة  همدر بيت زير
  دم گفتند بنموطبيباناشك خونين به . 8

  

  درد عشق است و جگرسوز دوايي دارد  
  

ي ي گفتند درد تو درد عشق است و دوا،اشك خونين خود را به پزشكان نشان دادم«
  .)636: 1387سودي بوسنوي، (» .دارد كه جگرسوز است يعني درمانش صبر است

  : صورت طبيب است هاي حافظ، جاندارپنداري عشق به از هنرمندي
  حادم است و مشفق ليك مسيطبيب عشق .9

  

  چو درد در تو نبيند كه را دوا بكند   
  

شود و اين دو استعاره با  سازي مي  درد مفهومةمثاب صورت طبيب و هم به عشق هم به
  . شوند  ميتركيبهم 

 وجود  و مدعي است كه درديكند انكار مي درد عشق را در بيتي ديگر، حافظ
   :ندارد
   هستطبيب نيست و گرنه درداي خواجه        الش نظر نكرد عاشق كه شد كه يار به ح.10

  

   :شود  بيت زير حاصل ميمستي و استعارة درداز تلفيق استعارة 
   منم باده ده كه اين معجونطبيب عشق .11

  ج

   فراغت آرد و انديشة خطا ببرد  
 

 جاي علت بهمجاز ( جاي درد عشق به: شود  دو مجاز در اين بيت ديده مي،همچنين
  ). جاي معلول علت بهمجاز  (جاي مستي باده بهو مجاز ) لولمع
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سازي،  تركيب، پيچيدههاي بديع  هاي قراردادي با روش استعاره بر كاربرد عالوه
هاي   استعارهگاهي جاندارپنداريِ مفهوم عشق و ي و نيز سازكارهاگسترش و پرسش

پردازد كه  يي ميهاي نو تصويري، در بسياري از موارد حافظ به آفرينش استعاره
  . دارد مخاطب را به شگفتي وامي

   هاي بديع  استعاره.3 - 3
هاي بديع كه در زبان غيرشعر كاربرد چنداني  از استعاره، سازي عشق در مفهومحافظ 
 ة پرداختن هنرمندانهاي مبدأ، تنوع اين حوزهدليل . است   استفاده كرده، بسيارندارند

كه استفاده از هر مفهوم حوزة اي  گونه به ؛تلف استحافظ به مفهوم عشق از زواياي مخ
   :كند  عشق را روشن مياي از مفهوم انتزاعي و پيچيدة مبدأ، جنبه
  : عشق علم است .الف

  علم هيئت عشق است علميعجب 
  

  زمين است  كه چرخ هشتمش هفتم  
  

  درس مايي  بشوي اوراق اگر هم
  

   در دفتر نباشدعلم عشق كه   
  

اي از حوزة علم  ه جنبپرسش دربارةاي جديد،  بر ابداع استعاره عالوه  اه ت بيدر اين
   .ها بر كتاب و دفتر  يعني موجود بودن و نوشتن آن؛كار رفته است به

  : عشق چشمه است .ب
  چشمة عشقدم كه وضو ساختم از  من همان

  

  سره بر هرچه كه هست  چار تكبير زدم يك  
  

 سخن از صداي ؛ تو ديشب در اندرون دادندنداي عشق :است) صدا(عشق ندا  .پ
   .تر  نديدم خوشعشق
 عشق اي صنم گناه كافر ؛پرست  عشق بود گر نشود بادهكافر :عشق ايمان است .ت
  .ندارد
 عشق است ةخانجا   همه؛ عشق و سر نيازةآستانماييم و  :عشق مكان مقدس است .ث

  .چه مسجد چه كنشت
  عقل است عشق را درگه بسي باالتر از حريم 

  

  بوسد كه جان در آستين دارد آستان كسي آن   
  

  بر در ميخانة عشق اي ملك تسبيح گوي
  

  كنند  كاندر آنجا طينت آدم مخمر مي  
  

  : عشق درس است .ج
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  سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ
  

   كه نه خاطر تماشا نه هواي باغ دارد  
  

   .ردمطرب عشق عجب سازونوايي دا: عشق موسيقي است .چ
  مژدگاني بده اي دل كه دگر مطرب عشق

  

   راه مستانه زد و چارة مخموري كرد  
  

  : عشق مشكل است .ح
  مشكل عشق نه در حوصلة دانش ماست

  

  حل اين نكته بدين فكر خطا نتوان كرد   
  

  : هنر است/ عشق فن .خ
  ورزم و اميد كه اين فن شريف عشق مي

  

  چون هنرهاي دگر موجب حرمان نشود  
  

  :عشق بار است .د
  ام  شاهدان در جلوه و من شرمسار كيسه

  

  بايد كشيد بار عشق و مفلسي صعب است مي   
  

  : عشق مذهب است .ذ
  ستم از غمزه مياموز كه در مذهب عشق

  

   هر عمل اجري و هر كرده جزايي دارد  
  

   :شدن است عشق كشته .ر
  دل با كه اين نكته توان گفت كه آن سنگين

  

  ا و دم عيسي مريم با اوست كشت ما ر  
  

  درويش مكن ناله ز شمشير احبا
  

   كاين طايفه از كشته ستانند غرامت  
  

 غرامت را از بازماندگان جنگ در زبان عادي و درك معمول از مفهوم جنگ و كشتار،
اين گسترش زيبايي شعر را حفظ كرده و از زبان معمول .  نه از كشتگانستانند مي

   .فاصله داده است
  :عشق داستان است .ز

   يك قصه بيش نيست غم عشق واين عجب
  

  شنوم نامكرر است  كز هركسي كه مي  
  

از استعاره اي  جنبهبر  يعني شاعر ؛يمروي روبه استعاره  معناييسازي پيچيدهاينجا با در 
  : متعدد از يك داستان استهاي ت رواي، و آنكند  ميتأكيدبيشتر 
  نگيز ماستاي از داستان عشق شورا  شمه

  

 اند  ها كه از فرهاد و شيرين كرده اين حكايت   
  

  :مرشد است/ عشق معلم .ژ
  گفتن كرد  تا مرا عشق تو تعليم سخن

  

   خلق را ورد زبان مدحت و تحسين من است  
  

   مالمتم به خرابي مكن كه مرشد عشق
  

   حوالتم به خرابات كرد روز نخست  
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و ) عشق انسان است(داري عشق در زيرساخت  در هر دو بيان استعاري، جاندارپن

  . گيرد پاية آن شكل مي برعشق معلم استاستعارة ساختاري 
  : عشق دام است .س

  دل را اگرچه بال و پر از غم شكسته شد
  

  سوداي دام عاشقي از سر به در نكرد  
  

 .شوند در تصويري كه حافظ از عاشق در ذهن دارد، عاشق و پرنده بر هم منطبق مي
در اينجا نيز با گسترش .  را داردق دامي است كه پرندة عاشق آرزوي بودن در آنعش

  . عالقة صيد به ماندن در دام است، مواجهيم و آنعشق دام استاستعارة 
  : عشق بازي چوگان است .ش

  حافظ به حق قرآن كز شيد و زرق باز آي
  

     باشد كه گوي عشقي در اين جهان توان زد  
   .كار رفته است ها به سازي در بسياري از مفهومي حوزة مفهوميِ باز

  : عشق دريا است .ص
  شدم گفتم كه بردم گوهر مقصود چو عاشق مي

  

     كران دارد  ندانستم كه اين دريا چه موج بي  
  :  عشق مطرب است.ض

   عشقمطربمژدگاني بده اي دل كه دگر 
  

   راه مستانه زد و توبه ز مخموري كرد  
  

   :ت عشق اكسير اس.ط
  دست از مس وجود چون مردان ره بشوي

  

  يابي و زر شويب عشق كيمياي تا   
  

هاي  ها و استعاره  در شعر حافظ، جاندارپنداريشدهيادهاي  بر خالقيت عالوه
  :  به اين بيت دقت كنيدكنيم؛ براي مثال مشاهده ميتصويري متنوعي در شعر او 

  حافظ هر آن كه عشق نورزيد و وصل خواست
  

     وضو ببست رام طوف كعبة دل بي اح  

شوند و  وصل و احرام بر هم منطبق مي در اينجا تصوير عشق و وضو و تصوير
كند تا مضمون شعر  مخاطب با انطباق اين تصاوير، استعارة تصويري در ذهن ايجاد مي

ل مصاديق دلي  به؛ اما دارد نقش اصلي در ايجاد خالقيت شعريتصوير. را بهتر درك كند
  . شود اشاره نمي  زياد به آنرده و وضوح آن،گست

  گيري  نتيجه.4
خالقيت استعاري . را بررسي كرديمهاي زباني حاوي مفهوم عشق   استعاره،در اين مقاله
   : پيوند داردهاي مفهومي عشق دسته از استعاره دو سازي عشق با در مفهوم

تركيب،  هارگانةهاي چ هاي قراردادي و رايجي كه با كمك شاخص  استعاره.الف
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سوي پيوستار قراردادي بودن به سوي ديگر آن   از يكسازي و پرسش گسترش، پيچيده
 دستة ديگري از .ب. شوند  خود ميتر از گونة عاميانة تر و تخيلي  بديعكنند و حركت مي

 شعر ها در  تعداد دستة دوم استعاره. بديع هستندو امر خالقانه وها كه در بد استعاره
بررسي . كنند  ايفا مي نقش بزرگي در زيبايي و بداعت شعري اونيست وحافظ كم 

كند تا از معناي   نظرية استعارة مفهومي به ما كمك ميديدگاههاي عشق از سازي مفهوم
حافظ مفاهيم زيادي را .  باشيمداشتهتحليل دقيقي  نظر شاعر آن دراين احساس 

اين . نشان دهد يك مفهوم را فقط آن ككمعنوان حوزة مبدأ استفاده كرده است تا به  به
سو نشان از اهميت عشق در شعر حافظ و از سوي ديگر حاكي از عمق  تنوع از يك

در عرفان اسالمي را  اين موارد اهميت عشق يهر دو.  عشق استاو دربارةتفكر 
هاي خالق  سازي هاي فرهنگي در كنار مباني عيني و تجربيِ اين مفهوم  ريشه.نماياند مي
 اين يدقت به هر دو  بديع درخور توجه است و با اينكه نظرية استعارة مفهومي بهو

بر عرفان اسالمي، پژوهش مستقل و  هاي مبتني سازي مباني پرداخته است، در مفهوم
   .طلبد اي را مي گسترده

شود زبان شعر   آنچه باعث مي كردهاي اين تحقيق بايد اذعان اما در پاسخ به پرسش
هاي استعاري، جاندارپنداري،  سازي دي متمايز شود، كاربرد خالقانة مفهوماز زبان عا

كاربرد تودرتوي دو يا چند سازكار . هاي تصويري و مجاز مفهومي است استعاره
سازي اعطا  پيچيدگي، ظرافت و بداعت خاصي را به يك مفهوم تا يادشده كافي است

دهد يا   درجات بسيار ناچيزي رخ ميهاي قراردادي روزمره با كند؛ كاري كه در استعاره
رسد از  نظر مي همچنين، به. هاي شعري قالبي است اگر رخ دهد، حاصل تكرار استعاره

 ترين و سازي قدرتمند تركيب و پيچيدههاي مفهومي شعري،   استعارهميان چهار شاخص
 و استفاده از تصوير و مجاز در كنار جاندارپنداري. ترين شاخص است پرسش ضعيف

 كمك شاياني  و آفرينش معناي پيچيدههاي مفهومي عشق، به نوآوري شعري استعاره
  . ده استكر

كاربرد تودرتوي استعاره، مجاز، تصوير، و جاندارپنداري ين است كه  ا بحثحاصل
 به اوج التذاذ ،ع ما را هنگام رويارويي با شعر حافظادر يك بيت و حتي يك مصر

حافظ چيدگي شعر  پيدربارةشناس   با يافتة حقمسودستاورد هاين . رساند هنري مي
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 دست يافته است شعر حافظ از ديدگاهي ديگر به اين نتيجه او با ارزيابي معاني. است
در اين شيوة آرايش، هر : در شعر حافظ آرايش معاني و مضامين عمودي است«كه 

ناي اول در قالب  معگيرد تا با معنا، نه در كنار معنايي ديگر، بلكه بر فراز آن قرار مي
   ).21: 1387شناس،  حق(» .اي پديد آورد آميزد و معناي پيچيدهيگانة يك بيت در

اين است كه  - ديديمكه يك نمونه از آن را -از فوايد تحليل شعر ازديدگاه شناختي
 شعر حافظ مثل مفهوم عشق  مطالعة مفاهيم،مطالعة استعارة مفهومي يا به عبارت بهتر

 يكي از مسائل مهمي را كه در درك و تفسير شعري با آن ،رية شناختيدر چارچوب نظ
هايي است  لة تلقي واقعي گزارهئله، مسئاين مس. كند مواجهيم، تا حدود زيادي حل مي

 در شعر حافظ براي مثال،. اند كار رفته كه براي بيان يك انديشه و مفهوم انتزاعي به
» .اند ها را واقعي تلقي كرده متعلقات آن، گزارهبرخي محققان به اعتبار ذكر لفظ سفر يا «
له و ئ ارائة الگوهاي شناختي براي تحليل اين مفاهيم به حل اين مس.)74: 1390مالمير، (

  .كند نزديك شدن به انديشه و تفكر واقعي نويسنده كمك مي

  ها نوشت پي
1. Z. Kövecses 
2. Cognitive Metaphor Theory 
3. conceptualization 
4. conventionality 
5. novelty 
6. conceptual metaphor 
7. image metaphor 
8. conceptual metonymy 
9. personification 
10. extending 
11. elaboration 
12. questioning 
13. combining 
14. Lakoff & Turner 
15. metonymy 
16. conceptual projection 
17. ontological 
18. CAUSE FOR EFFECT metonymy  
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: 1382اسـتعالمي،   (ورزد     كه به پروردگار عشق مـي       است  كسي  ازآن ها  ها و زيارت   ثواب اين عبادت  . 19
398( .  

20. ENTITY FOR SALIANT PROPERTY 
21. micrometaphors 
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