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 چکیده:
در رویکرد معاصر، تعاریف سنتی استعاره مورد نقد قرار گرفته و تعریفی جامع   زمینه و هدف:

براي آن تثبیت شد. یکی از این تعاریف، نگرش زبانشناسی شناختی است. این نگرش با رویکردي 
متفاوت به استعاره میپردازد که از طرف لیکاف و جانسون مطرح شد. در این رویکرد، مفاهیم 

مییابند که مفهوم عشق یکی از این مفاهیم است. عشق در شعر شاعران   لوه ذهنی بصورت عینی ج
سبک بازگشت ادبی جایگاه خاصی دارد که این مفهوم ذهنی در نگرش قاآنی و مشتاق اصفهانی 

 سازي شده است.  بصورت ملموسی عینی
توصیفی صورت گرفته است؛ بدین صورت که شواهد   - این پژوهش با روش تحلیلی  روش مطالعه:

شناسی شناختی استخراج کرده، سپس و مثالهایی از شاعران موردبحث را برمبناي نظریات زبان
بندي کلی از دیوان شاعران شناسانه را در یک طبقههاي هستی با تفسیر و تحلیل آنها، استعاره 

 ایم. ده و آنها را بصورت تطبیقی براي مخاطبان شرح داده موردبحث استخراج کر
سازي مفهوم  در دیدگاه دو شاعر، عشق بسان انسان، نمودي بارز یافته است که این عینی   ها:یافته

گري میکند؛  عشق در دیوان مشتاق اصفهانی داراي بار منفی و بصورت انسان قاتل و خونریز جلوه 
 جایگاه واالیی است.   درحالیکه در شعر قاآنی داراي

سازي مفهوم عشق در دیوان دو شاعر بصورت چیزي که قابل نوشیدن باشد، عینی گیري:نتیجه
سازي بصورت عناصر طبیعت و اشیا نیز نگرش دو شاعر به هم تقریباً یکسان بکار رفته و در عینی

ه از مفهوم مورد  نزدیک است هرچندکه بسامد آنها در شعر مشتاق بارزتر است. همچنین استفاد
از مفهوم عشق   قاآنی  استعارة جهتی در دیوان مشتاق مشهود است و در دیوان  بحث بصورت 

 بصورت استعارة جهتی موردي یافت نشد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In the contemporary approach, traditional 
definitions of metaphor have been criticized and a comprehensive definition 
has been established for it. One of these definitions is the cognitive linguistic 
approach. This approach takes a different approach to metaphor, as proposed 
by Lycoff and Johnson. In this approach, mental concepts are objectively 
manifested that the concept of love is one of these concepts. Love has a special 
place in the poetry of the poets of the literary return style, and this mental 
concept has been objectively tangible in the Qaani and eager attitude of 
Isfahani. 
METHODOLOGY: This research has been done by analytical-descriptive 
method; By extracting evidence and examples of the poets in question based 
on theories of cognitive linguistics, then by interpreting and analyzing them, 
extracting ontological metaphors in a general classification from the divan of 
the poets in question and comparing them to the audience. Description. 
FINDINGS: In the view of two poets, love as a human being has found a clear 
manifestation that this objectification of the concept of love in the eager 
Isfahani court has a negative charge and manifests as a murderer and 
bloodthirsty human being; While in Qaani poetry it has a high position. 
CONCLUSION: The objectification of the concept of love in the divan of two 
poets is used almost identically as something that can be drunk, and in the 
objectification as elements of nature and objects, the attitudes of the two poets 
are close to each other, although their frequency is more pronounced in eager 
poetry. Also, the use of the concept in question as a directional metaphor is 
evident in the court of enthusiasm, and in the Qaani divan, the concept of love 
as a directional metaphor was not found. 
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 مقدمه 
هاي صور خیال است که براي بیان هنرمندانه استفاده میشود. این صور خیال از تعاریف خاصی استعاره یکی از ابزار

  استعاره کارآمدترین ابزار تخییل و به اصطالح ابزار نقاشی کالم «  بصورت سنتی برخوردار است. شمیسا میگوید
زبان  ارائه داده است: «  ). شفیعی کدکنی نیز دربارة زبان استعاره چنین تعریفی 142» (بیان، شمیسا: ص  است

معمولی توان بیان آن را ندارد، با زبانی لطیف و نرم و   تواند عواطف و احساسات قلبی شاعر را که زبـانیاستعاره م
). تعاریف  112: ص  شفیعی کدکنی» (صور خیال در شعر فارسی،  کند  به دور از منطـق معمـولی سـخن بیـان

تشبیهی که یکی «  اسـتعاره یعنـیاستعاره وجود دارد که میتوان این تعریف را پذیرفتنیتر دانست:    زیادي دربارة
). اما  181: ص همایی» (معان و بیان، از دو سوي آن حذف شده باشد یا مجـازي کـه عالقـۀ آن مـشابهت باشـد

وش تحوالت شده است؛ بطوریکه  باید گفت این تعاریف در حوزة سنتی کاربرد دارد و در تعاریف امروزي دستخ
پریشی میداند و مراد از  اند. یاکوبسن «استعاره را نوعی زبان شناسی نیز به این تعریف پرداختهپردازان زباننظریه

پریشی،  سازي است» (قطبهاي استعاري و مجازي در زبانآن «اختاللی خفیف یا شدید در قوة انتخاب و جایگزین 
) از واژة  metaphorیز با اشاره به ریشۀ واژة استعاره چنین میگوید «واژة استعاره (). هاوکس ن39یاکوبسن: ص  

)، بردن. مقصود  pherein) به معناي «فرا» و (meta) گرفته شده که خود مشتق است از ( metaphoraیونانی (
دیگر «فرابرده» یا هایی از یک شیء به شیء  از این واژه دستۀ خاصی از فرایندهاي زبانی است که در آنها جنبه

اي سخن میرود که گویی شیء اول است. استعاره انواع گوناگون  منتقل میشوند، به نحوي که از شیء دوم بگونه
دارد و تعداد اشیاي دخیل در آن نیز میتواند تغییر کند، اما روال کلی «انتقال» بالتغییر میماند» (استعاره، هاوکس:  

استعاره و بحث دربارة آن را میتوان به دو دوره تقسیم کرد؛ «دیدگاه سنتی ). همچنین باید گفت توجه به  11ص  
اند و در دیدگاه سنتی،  و دیدگاه نوین. در دیدگاه سنتی، هم در غرب و هم در شرق آن را خویشاوند تشبیه دانسته

(استعاره، صفوي:    اندیشیده وارد زبان کرد»صناعتی منفک از زبان که میتوان براي حصول تأثیرات ویژه و ازپیش 
شناسان نیز  ). باید گفت استعاره براي مدت زمان زیادي مورد توجه علم بالغت بود؛ اما این امر ازسوي زبان 71ص  

مورد مطالعۀ جدي قرار گرفت. یکی از این افراد لیکاف و جانسون بودند. آنها معتقد بودند «نظام مفهومی حیطۀ  
زي نیست که بطور معمول از آن آگاهی داشته باشیم. در بسیاري از  خودآگاهی و ناخودآگاهی آدمی است و چی

فعالیتهاي جزئی که هر روز انجام میدهیم، کمابیش بشکل خودکار بر اساس الگوهاي مشخصی میندیشیم و عمل  
د  ). کوچش نیز همین امر را تأیید میکن14هایی که با آنها زندگی میکنیم، لیکاف و جانسون: ص  میکنیم» (استعاره

و میگوید «هر نظام مفهومی هم یک فرایند است و هم یک نتیجه، هم متشکل از عملیات شناختی است و هم 
). این مبانی و نظریات سبب شد استعارة  57آیند؟ کوچش: ص  ها از کجا میخروجی عملیات شناختی» (استعاره

شناختی برخالف دیدگاه سنتی شناسی  نوین را با عنوان استعارة مفهومی نامگذاري کنند که باید گفت در زبان
 دربارة استعاره، تنها شباهت مالك و معیار تشخیص استعاره نیست.  

اعران دورة بازگـشت ادبی هـستند و نگرش هر یک به امور ذهنی متفاوت اـست؛ زیرا   مـشتاق اـصفهانی و قاآنی از ـش
به اموري چون عشـق درخور توجه  یکی اهل طرب و عیش و دیگري شـاعري مداح اسـت. بر این اسـاس نگاه آنان  

 است. در این تحقیق برآنیم به این سؤاالت پاسخ دهیم:
 سازي مفهوم عشق به چه صورت است؟رویکرد مشتاق اصفهانی و قاآنی در عینی

 سازي مفهوم عشق دارد؟کدام شاعر بسامد باالتري را در عینی
 مبانی بهره نبرده است؟در مفهوم عشق و استعارة مفهومی، کدام شاعر از یک یا چند  
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-هاي مختلفی نظیر انساندر پاسخ به سؤاالت فوق باید گفت رویکرد دو شاعر در استعارة مفهومی عشق به شیوه
انگارانه و..... مشهود است. همچنین مشخص شد دیوان مشتاق اصفهانی از بسامد بیشتري از استعارة  انگارانه، حیوان 

گیري از مبانی استعارة جهتی در چند مورد جزئی در دیوان مشتاق اصفهانی هرهمفهومی عشق برخوردار است و نیز ب
 مشهود است اما در دیوان قاآنی از مفهوم عشق بعنوان استعارة جهتی موردي یافت نشد. 

 
 سابقۀ پژوهش

انی و دربارة استعارة مفهومی عشق و یا حتی تحقیقی که مربوط به عشق و نظایر آن باشد، در دیوان مشتاق اصفه 
اي صورت گرفته، براي مثال فقط در  ها نیز پژوهشهاي پراکندهقاآنی پژوهشی صورت نگرفته است. در سایر زمینه

تحلیل و  ) انجام گرفته است با عنوان«1398(  احمدي دارانیو     نیامجیدي ی از  یک مقاله در شعر مشتاق تحقیق
» را مورد پژوهش  طنز و شوخی در کالم قاآنی) «1385». دربارة قاآنی نیز اختر (نقد تصحیح دیوان مشتاق اصفهانی

مورد بحث بهمین صورت است. اما دربارة استعارة  گرفته دربارة شاعران قرار داده است که تمامی تحقیقات صورت 
) در پژوهش خود تحت عنوان  1384میرقادري (مفهومی عشق در سایر آثار پژوهشهایی به انجام رسیده است:  

  ویژگیهاي عشق را در شعر دو شاعر مورد،  حافظ شیرازي و ابن فارض» «بررسی تطبیقی ویژگیهاي عشق در شعر
اد  یزرقانی و آ .انسان بوده و عشق موهبتی الهی استز  عشق قبل ا  ةمیگیرد که پدیدبررسی قرار داده و نتیجه  

  رز تلقی سنایی، عطار و موالنا را بعنوان ، طاز سنایی تا موالنا»  اي با عنوان «تطور استعارة عشقدر مقاله)  1393(
شناسانه  ین دربارة استعارة هستی. بنابرااند سه نقطۀ عطف در تاریخ شعر عرفانی، از مفهوم کلیدي عشق بررسی کرده 

عشق (استعارة مفهومی عشق) در دیوان مشتاق اصفهانی و قاآنی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته و این تحقیق  
 داراي نوآوري است. 

 
 بحث و بررسی 

اره  ) به استع1897شناسی (اي در معنیاستعاره بعنوان یک مسئلۀ زبانی از قرن نوزدهم مطرح شد. بره آل در رساله 
بعنوان دلیل تغییرات زبانی توجه کرد. در تعریفی که در فرهنگ بزرگ جانسون بدست داده شده، کم و بیش این  
حس منتقل میشود که استعاره نوعی سوءاستفاده از زبان است. در تعریف آن آمده است که «استعاره استعمال  

اي از آن کرد. زبان جامۀ فکر بود و استعاره  ه یک کلمه در موضعی است که در معناي اصلیش نمیتوان چنین استفاد
). به اعتباري  53صرفاً جزئی از گونۀ بیانی که نویسنده براي آراستن آن فکر برمیگزیند» (استعاره، هاوکس: ص  

(همان: ص   بود»  استعاري  بطور طبیعی  زبانها  مثل همۀ  زبانی  زادة  ابهامات  نوعی 54«همۀ  را  آن  یاکوبسن   .(
میدازبان و جایگزین پریشی  انتخاب  قوة  یا شدید در  آن «اختاللی خفیف  از  مراد  (قطبهاي  ند که  است»  سازي 

). او استعاره را درمقابل مجاز قرار میدهد و آن را بیانی میداند  39پریشی، یاکوبسن: ص  استعاري و مجازي در زبان
 ت.  که از رابطۀ عناصر در محور جانشینی زبان بر مبناي تشابهشان پدید آمده اس

شناسان،  شناسی شناختی است. براساس نظریات زبانیکی از رویکردهایی که بطور خاص به استعاره میپردازد، زبان
شناسان معتقدند «مفاهیم استعاري مبتنی بر تجارب متنوع هاي مفهومی، حاصل تجارب انسان است. زبان استعاره

هاي زیستی و فرهنگی مشترك در  غیرعینی، ریشه  انسان هستند، از جمله همبستگی تجربۀ انواع مختلف شباهت
اي  ها طبیعی بنظر میرسند» (استعاره مقدمهدو مفهوم و احتماالً بسیاري دیگر. درنتیجه کاربرد این نوع استعاره

). در همین راستا اونز و گرین دربارة استعارة مفهومی چنین میگویند «کارکرد  135  -134کاربردي، کوچش: صص  

http://ensani.ir/fa/article/author/200306
http://ensani.ir/fa/article/author/6750
http://ensani.ir/fa/article/418068/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/418068/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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).  268شناسی شناختی، اونز و گرین: ص  هاي مفهومی است» (زبانکارسازي، تصریح و تجلّی استعارهفرایندها آش
سازي امور ذهنی هستند که در زبان روزمره وجود دارد و مدام  هاي مفهومی نوعی عینیدر واقع باید گفت استعاره

مفاهیم انتزاعی استفاده    عاره براي بیانانسان همیشه در عمل از استدر زندگی عادي از آنها بهره میبریم؛ زیرا «
). در این راستا عشق از مواردي  111: ص  براتی  شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بالغت اسالمیمفهوم میکند» (

الگوي شناختی   است که بعنوان یک عنصر انتزاعی در استعارة مفهومی مورد بررسی قرار میگیرد. کوچش دربارة
ها، مجازها و مفاهیم مرتبط، بخشهاي مجزاي دانش دربارة عشق نیستند، بلکه با هم ادغام  عشق میگوید «استعاره

ها و مفاهیم میباشد که یک  اي از گزارهمیشوند و الگوي شناختی نمونۀ اعالي عشق را میسازند که شبکۀ گسترده
شناختی برخالف  همچنین باید یادآور شد در زبانشناسی  ).  Kovecses, ۱۹۹۱مند را ایجاد میکند» (کل نظام

ها تنها  دیدگاه سنتی دربارة استعاره، تنها شباهت، مالك و معیار تشخیص استعاره نیست. به عبارت دیگر استعاره
بر اساس شباهت تبیین نمیشوند. اساس در این دیدگاه تجارب انسان است. «مفاهیم استعاري مبتنی بر تجارب  

ریشهم غیرعینی،  شباهت  مختلف  انواع  تجربۀ  از جمله همبستگی  انسان هستند،  فرهنگی  تنوع  و  زیستی  هاي 
-ها طبیعی بنظر میرسند» (زبانمشترك در دو مفهوم و احتماالً بسیاري دیگر. درنتیجه کاربرد این نوع استعاره

ایۀ شباهت شکل نمیگیرد؛ مثالً  ). در حقیقت همبستگی در تجربه بر پ 135  -134شناسی شناختی، کوچش: صص  
درك تغییرات در کمیت بر پایۀ تغییرات در امتداد اساسش شباهت نیست، بلکه همبستگی میان دو نوع تجربه  
است. از این روي استعاره از دو حوزة مبدأ و مقصد تشکیل میشود و مبتنی بر تجربه است. «استعارة مفهومی از  

حو است.  شده  تشکیل  مفهومی  حوزة  (زباندو  است»  تجربه  از  منسجم  سازمان  یک  خود  مفهومی  شناسی  زة 
شناسی شناختی استعاره بصورت فهم یک حوزة مفهومی برحسب حوزة  ). در زبان21شناختی، اونز و گرین: ص  

اي  اي که عبارتهاي استعاري از آن استخراج میشوند حوزة مبدأ و حوزه مفهومی دیگر تعریف میشود. حوزة مفهومی 
آن اساس فهمیده میشود حوزة هدف است. براي نمونه تجارب گوناگونی ما را به این مقصد میرساند که  که بر  

سازي مبتنی بر تجارب روزمرة انسان است  سازي کنیم. این نوع مفهومبیشتر و کمتر را بر اساس باال و پایین مفهوم
 و جنبۀ انگیزشی دارد. 

 
 شناسانهاستعارة هستی

هاي جهان خارج بخصوص  تجربۀ انسان از مواجهه با پدیدهشناسانه باید گفت «استعارة هستی  دربارة پایه و اساس
پایـه و استعاره  اشیاي فیزیکـی،  آنها زندگی » (استعارهشناسانه را تشکیل میدهدهاي هستیاساس  با  هایی که 

و یک قلمرو مقصد وجود    شناسانه، یک قلمرو مبدأ). در استعارة هستی67-49میکنیم، لیکاف و جانسون: صص  
دارد. همچنین باید گفت قلمرو مبدأ عینیتر و تجربیتر و قلمرو مقصد انتزاعیتر است و انتقال مفاهیم از قلمرو مبدأ  

مندي و فهم قلمرو مقصد و استدالل دربارة آن کمک میکند» به قلمرو مقصد صورت میگیرد. «قلمرو مبدأ به ساخت
 ).  185درك استعاره، خوزه: ص  ها و قلمروها در  (نقش نگاشت

اند و عظمت و شکوه انسان  یکی از این مفاهیم انتزاعی عشق است. «عشق را خمیرمایۀ فطرت و نهاد آدمی دانسته 
). همچنین  11اند» (حب و مقام محبت در حکمت و عرفان نظري، رحیمیان: ص  را منوط به عشق و عقل کرده 

ن بنمایۀ هستی است اما مراتبی دارد که به شناخت انسان در آن مراتب  دربارة عشق باید گفت «هرچند عشق برتری
اسپرهم: ص   متون صوفیه،  تقلیب عشق کبریا در  (مفهوم  استعارة  7کمک خواهد کرد»  قالب  مراتب در  این   .(



 223-243 صص ،76 پیاپی شماره   ،15 دوره  ،1401شهریور  ؛)ادب بهار(فارسی  نثر و نظم شناسی سبک  /   228

ی سازي مفهوم عشق، در اشعار مشتاق اصفهان شناسانۀ آن قابل تحلیل است. این مراتب و عینیمفهومی و نوع هستی 
 هاي زیر گویاي این مطلب است. و قاآنی نمودي بارز یافته که نمونه

ت را ۀ تیغ محـب ـــت د کشـ ــاـی  کفن جز خون نشـ
 

مشویید  مشویید  عشقم  خنجر   شهید 
 )75(دیوان مشتاق اصفهانی: ص                     

 رو مبدأ                            نگاشت                              قلمرو مقصد قلم              
     

 
 
 

در حقیقت یک نظام فکري را از عنصري به عنصر    ،ریمیباي را بکار موقتی استعارههمانگونه که مشهود است، «
ي در قالب مبدأ و مقصد بارز است.  ) و این عنصر فکر107زاده: ص  قاسم استعاره و شناخت،  » (دیگر منتقل میکنیم

دربارة حوزة مقصد و مبدأ در نمونۀ فوق باید گفت «قلمرو مبدأ غالباً مفهومی ملموس است که با تجارب فیزیکی 
انسان سروکار دارد و راحتتر درك میشود. اما قلمرو مقصد انتزاعی بوده و درك آن دشوار است» (تحلیل شناختی 

). در شعر قاآنی نیز میتوان بیت زیر را مورد تحلیل  3ات سنایی، زرقانی و دیگران: ص  هاي عشق در غزلیاستعاره 
 قرار داد: 

  خاکم به سر که آب دو چشمم بسان باد
 

را  نهفته  عشق  آتش  فزود   گرمی 
 ) 830(دیوان قاآنی: ص                              

 انتزاعی عشق اینگونه مشخص نمود:در بیت فوق میتوان قلمرو مبدأ و مقصد را در مفهوم  
 نگاشت                                            قلمرو مقصد                        و مبدأ              قلمر             

                                                                                                                                    
 
 

همانگونه که در باال مشهود است، قلمرو مبدأ و قلمرو مقصد بوسیلۀ نگاشت به هم مرتبط میشوند. دربارة نگاشت  
هاي دو فضا یا قلمرو الگوبندي میکند.  شناسی شناختی فرایند استعاره را بعنوان نگاشت مشخصه باید گفت «زبان 

شناختی، مستلزم ساختن یا بازسازي قلمرو مقصد  در این راستا درك استعاره بعنوان یک نگاشت میان الگوهاي  
شناختی،   شعرشناسی  بر  (درآمدي  میبرد»  بکار  میکند  منتقل  مبدأ  یا  پایه  قلمرو  از  که  را  مفاهیمی  که  است 

شناسی شناختی موارد مشابه و غیرمشابه از انتخاب  ). پس میتوان گفت «دیدگاه زبان194  -192ول: صص  استاك
و عبارتهاي زبانی استعاري آنها) را که میتواند تبیین کند مهم میداند و با عنوان نگاشت از  مفاهیم مبدأ استعاري (

). بنابراین اگر بخواهیم نگاشتهاي ابیات باال را بعنوان  134اي کاربردي، کوچش: ص  آن یاد میشود» (استعاره مقدمه 
 رسیمی از آن بچشم میخورد:گونه تمشترکات حوزة مبدأ و حوزة مقصد مورد ارزیابی قرار دهیم، این

ت را ۀ تیغ محـب ـــت د کشـ ــاـی  کفن جز خون نشـ
 

د   ــویـی د مشـ ــویـی ــقم مشـ د خنجر عشـ ــهـی  شـ
 )75(دیوان مشتاق اصفهانی: ص                   

 
 

خنجر  انسان

 

 عشق

 عشقسوزاندن و  آتش
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 کشنده بودن                     

 نگاشتها         خونریز بودن 
 دردآور و درمانده ساختن                             

                       
 
 

شناسی را بصورت تطبیقی در اشعار مشتاق اصفهانی و قاآنی مورد بررسی با توجه به مباحث باال، استعارة هستی
 هاي زیر قابل بحث و بررسی است. د و این امر در دستهقرار خواهیم دا

 
 مصادیق استعارة عشق در دیوان مشتاق اصفهانی و قاآنی 

 عشق بمثابه انسان  
است. در این نوع استعاره، مفاهیم انتزاعی در قالب    انگارانهشناسانه، استعارة انسان اولین مبحث از استعارة هستی

در  پس باید گفت    انگارانه بصورت عینی جلوه میکند و عناصر ذهنی خصوصیات انسانی به خود میگیرند.انسان 
زبانشناسی شناختی، بر اهمیت تجربیات انسان، نقش بدن وي و نحوة تعامل بدن با جهان واقعی تأکید میشود.  

هاي جاندار به بخشهایی از بدن ارجاع میدهد» (استعاره،  خستین کسانی است که براي بیان جوهره«ویکو یکی از ن
پردازان استعارة مفهومی هستند، دربارة این بخش و ). لیکاف و جانسون نیز، که از شاخصترین نظریه77اکو: ص  

یکنیم که تجربۀ جسمانی همواره  هاي جسمانی چنین میگویند: «ما ادعا نمسازي عناصر استعاري با تجربه شبیه
ها  اساسیتر از سایر انواع تجربه، خواه احساسی، ذهنی، فرهنگی یا هر نوع دیگري از تجربه است. همۀ این تجربه 

میتوانند درست به اندازة تجربۀ جسمانی بنیادي باشند. درعوض، ادعاي ما دربارة بنیانها این است که ما معموالً 
هاي با وضوح  سازي میکنیم؛ یعنی تجربههاي جسمانی مفهوما تنها در ارتباط با تجربههاي غیرجسمانی ر تجربه

هایی که با آنها زندگی میکنیم،  آوریم» (استعارههاي با وضوح بیشتر بشکل مفهوم درمیکمتر را در ارتباط با تجربه
اشعار مشتاق اصفهانی و قاآنی شده باید گفت این امر در  ). با توجه به مباحث بیان107لیکاف و جانسون: ص  

 بخوبی بارز است. 
 عشق قاتل و خونریز است 

 در شعر مشتاق اصفهانی، عشق بصورت انسانی جلوه میکند که قاتل و خونریز است: 
ا  ــم روز جزا این خونبـه ــقم بسـ ۀ عشـ ـــت  کشـ

 
مرا   قاتل  خون  به  غلطاند  باز  نگاهی   کز 

 )14(دیوان مشتاق اصفهانی: ص                    
 و در بیت زیر نیز به قاتل بودن عشق اشاره میکند:
ــمن کنم ــکوه از دش ــان ش ــقم چس ــتۀ عش  کش

 
بود دوست دوست    آنکه به خونم کشید دوست 

 )28(همان: ص                                        
 خته است: مشتاق اصفهانی عشق را همچون انسانی میداند که وي را در گردابی از هالکت و نابودي گرفتار سا 

م  ـــت کشـ و  نــد  ـک اـف ــق  عشـ کــه  ی  رداـب ـگ ــه   ب
 

بود  ساحلی  پیدا  دور  کز  شد   چه 
 )60(همان: ص                                        

نگاشتهاي استعارة 
 مفهومی عشق و خنجر
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 انسانی ویرانگر معرفی میکند که از خود جز خاکستر چیزي برجاي نمیگذارد:  وي در جایی دیگر، عشق را بعنوان
ــذاشــــت  ــگ ن ــار  ی ــر  ــی غ و  ــد  آم  عشــــق 

 
نگذاشت   خار  ز  اثري   آتش 

 )23(همان: ص                                          
 عشق پادشاه است

 فرمانروا نمود یافته است:اما در طرف دیگر، عشق در نگاه قاآنی جایگاهی واال دارد و بسان  
ــد فرـمانروا  ــق شـ  عـقل را بنـیان بکن چون عشـ

 
را  صبح گر  شمع  چون  بزن  آشکار گر  دن   دید 

 )434(دیوان قاآنی: ص                                 
 سازي کرده است:قاآنی در جایی دیگر، عشق را اینگونه عینی

ــق  ــاه عشـ ه شـ ـــکل ـک ه و مشـ  دارم دلی گرفـت
 

تنگ  فضاي  این  را   در  بارگاه   زند 
 ) 830(همان: ص                                     

 در بیت فوق میبینیم که شاعر، عشق را با عنوان شاه خطاب میکند و جایگاه آن را واال و برتر میداند. 
 در جایی دیگر، قاآنی به مدح و ستایش عشق اقدام میکند و آن را گرامی میدارد: 

 دراز کشـــم شـــبی   به مدح عشـــق ســـخن هر
 

پندارست   مشت  دو  یک  درنگرم  صبح   چو 
 )130(همان: ص                                        
 وار میگوید:  در مقابل، مشتاق اصفهانی در یک مورد عشق را با لفظ شحنه خطاب میکند و با حالتی طعنه

ــق  عشـ ـــحنــۀ  شـ کــه  ـکـهن  ــت  ـــمیســ  رسـ
 

گیرد   مست  جاي  به   هشیار 
 )61یوان مشتاق اصفهانی: ص  (د                   

اي تصور میکند که قدرت تشخیص انسانهاي  گونه که مشهود است در بیت فوق، شاعر عشق را همانند شحنههمان
مفهوم عشق در نگاه دو شاعر متفاوت است، یکی    سازيمست را از دیگران ندارد. با شواهد فوق مشخص شد عینی

اندیش و واالگرا و دیگري بدبین و محتاط. با توجه به مباحث باال، باید گفت بسامد استفاده از مفهوم عشق  مثبت
 در اشعار دو شاعر بسیار درخور توجه است که نمودار زیر بیانگر این امر است:

 

 
   عشق بمثابه حیوان

سازي مفهوم عشق در قالب حیوان  شناسانه در اشعار قاآنی و مشتاق اصفهانی، عینیدومین بحث از استعارة هستی
است. اینکه عشق در قالب یک جاندار (حیوان) بصورت استعارة مفهومی جلوه میکند، به این خاطر است که «عشق  
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مشتاق اصفهانی قاآنی
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انسان انگارانهبسامد استعارة مفهومی 
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ق را برجسته کند و به مخاطب القا کند که  انگاري عشق میخواهد روح داشتن عشموجودي زنده است و این زنده
هاي عشق در غزلیات سنایی، زرقانی و دیگران: ص  اي سروکار داریم» (تحلیل شناختی استعارهما با موجود زنده 

12.( 
 

 عشق پرنده است 
نواي   این میان،  نواي وصال را سرمیدهد و در  (بوم) یاد میکند که  پرنده  بعنوان یک  از عشق  اصفهانی  مشتاق 

 انگیزش سبب شده تا شاعر، گریه و زاري را پیشۀ خود قرار دهد: حزن 
ــال او به لب دارم  ــتاق از وصـ ــق مشـ  نواي عشـ

 
امشب   هر شبست  چون  تا سحر  زاري  و  آه  کارم   نه 

 )17(دیوان مشتاق اصفهانی: ص                     

از آهن توصیف میکند که با عقل به مبارزه برمیخیزد و این تقابل عشق و عقل    وي همچنین عشق را با چنگالهایی
 را که از قدیم مورد توجه بوده، یادآور میشود. 

ــاب ــرت ب ــل  ــق ع زور  ــه  ب ــه  ــک آن ــت  ــف  گ
 

آهنین  عشق   چنگسرپنجۀ 
 )135(همان: ص                                        

 حیوان در شعر مشتاق بسیار ناچیز است.   سازي مفهوم عشق بصورتباید گفت عینی
 

 عشق اسب است 
 انگاري مفهوم عشق تنها یک بار استفاده کرده است و بعنوان حیوانی مقدس از آن یاد میکند: قاآنی از حیوان 

عشـــق  رف  رـف ــه  ب رآ  ـب ن  ـک رهــا  قــل  ـع راق   ـب
 

اثر   عشق  فروغ  با  نبود  را  عقل   که 
 )279(دیوان قاآنی: ص                                

در بیت فوق مشهود است که «رفرف» اسم یکی از اسبهاي پیامبر بوده که در شب معراج بر آن سوار بوده است. و  
انگارانه بیان کردیم که عشق در  دهندة ارزش این مفهوم ذهنی در نزد شاعر است؛ زیرا در بخش انساناین نشان

انگارانه بکار  آنی یا فرمانروا است یا شاه، پس طبیعی است که وي این مفهوم ذهنی را اگر هم بصورت حیوان نظر قا 
 برده، بصورت حیوانی مقدس به این عمل اقدام نموده است. 

 
 عشق بمثابه شیء

درواقع  «  انگاراي است.سازي امور ذهنی مورد بحث و بررسی است، استفاده از شیء از دیگر مواردي که در عینی
اشـیاء   هروشهاي درك و دریافت رخدادها، فعالیتها، احساسات، عقاید و غیره بـمثابـ  ـوانیتایـن نـوع اسـتعاره را مـ

مفهوم انتزاعی را که داراي وجود و هستی مشخصی نمیباشد، در    در این نوع استعاره، ذهن انسان.  اجسام دانست  و
هایی که با آنها زندگی » (استعاره بکار میبرد که موجودیت و هستی پیدا میکند ايقالب یک پدیده یا جسم بگونه

انگارانه  شناسانه شیء ). در اشعار مشتاق اصفهانی و قاآنی، استعارة هستی67-49میکنیم، لیکاف و جانسون: صص 
 کامالً مشهود است.  

 عشق جسمی سنگین است 
یک جسم سنگین یاد میکند که جسم الغرش توانایی کشیدن چنین بار سنگینی   مشتاق اصفهانی از عشق بعنوان

 را ندارد: 
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عشــــق  ــار  ب کشــــد  ــون  چ ــرم  الغ ــن   ت
 

برآید  کاهی  ز  کوهی  کار   کجا 
 )37(دیوان مشتاق اصفهانی: ص                     

 این سنگین بودن عشق بعنوان بار سنگین و عظیم، در شعر قاآنی نیز مشهود است.
ــر الغـ ــن  ــه  تـ ــربـ فـ ــق  عشـــ ــار  بـ  و 

 
بسیار   دوست  جود  و  اندك   صبر 

 ) 848(دیوان قاآنی: ص                               
اي قابل توجه بارز است، در دو مثال فوق، جسم انسان با عنوان الغر و ضعیف یاد میشود و عشق،  در بیت باال نکته

 دهندة عظمت این مفهوم ذهنی است و هر کسی توانایی تحمل آن را ندارد.بار سنگین و فربه، که نشان 
 

 دهنده استعشق جسمی صیقل
 نده یاد میکند و میگوید:دهمشتاق اصفهانی در جایی دیگر، از عشق بعنوان جسم صیقل

ــق  ــیقل عش ــن ز ص ــد دل ما روش  روزي که ش
 

را   جهاننما  جام  زنگ  در  بود   آیینه 
 )7(دیوان مشتاق اصفهانی: ص                      

 عشق جسمی نورانی است
قاآنی عشق را عنصري نورانی معرفی میکند که فروغ و روشنایی آن بر عقل چیره میشود و این همان تقابل عشق  

 و عقل است که بصورت استعارة مفهومی بیان شده است: 
عشـــق  رف  رـف ــه  ب رآ  ـب ن  ـک رهــا  قــل  ـع راق   ـب

 
اثر   عشق  فروغ  با  نبود  را  عقل   که 

 )279(دیوان قاآنی: ص                                
 عشق ترازو است

 قاانی در جایی دیگر از عشق بعنوان ترازو یاد میکند و میگوید:
ــق  رنج ــنگند در میزان عش  و راحت هر دو همس

 
تار   شبهاي  در  همرنگند  دو  هر  قطران  و   شیر 

 ) 434(همان: ص                                        
طلبی به یک اندازه  در بیت فوق مشهود است که شاعر، عشق را ترازویی میداند که در آن رنج کشیدن و راحت 

 داراي ارزش و اهمیت است.  
 

 عشق دام است 
 مشتاق اصفهانی عشق را همچو دامی تصور میکند که بوسیلۀ آن میخواهد یار را گرفتار کند:

عشــــق  خـود  ـی ـب دام  ــه  ب را  او  آورد  ــه  ون  چــگ
 

است که    افتاده  غافل  صیاد  و  زیرك   مرغ 
 )23(دیوان مشتاق اصفهانی: ص                      

 عشق ساغر و شیشه است
سازي مفهوم عشق،  مشتاق اصفهانی بارها از عشق بعنوان ساغر و مینا یاد میکند که این استعارة مفهومی در عینی

 هاي زیر گویاي این مطلب است: نمونه دهندة مست شدن و از خود بیخود شدن در کوي معشوق است.  نشان 
ــتــاق  مشــ ــب جــام  ــال لــب مــحــفــل  ایــن   در 

 
عشقست  میناي  در  که  می  زان   بود 

 )28(همان: ص                                         
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ــن ــی ــون ک ــد  ــن ــق عشــ ــر  ــاغ ســ از   خــراب 
 

کردند  پیمانه  درین  رب  یا  مَی   چه 
 )60(همان: ص                                         

 
 عشق آتش است

 سازي مفهوم عشق در بخش شیءانگارانه، تشبیه عشق به آتش و یا عنصري سوزان است.هاي عینیاز دیگر نمونه
 مثال:

ــب فراق ـچه کرد ــمعم شـ  ـبه تن مپرس چو شـ
 

نگذاشت   استخوان  در  مغزم  که  عشق   گداز 
 )18(همان: ص                                           

مشتاق اصفهانی در بیت فوق، عشق را عنصر سوزانی معرفی میکند که مغز استخوان شاعر را تحت تأثیر قرار داده  
ور شود، جایی براي  است. باید گفت تشبیه عشق به آتش و عنصر سوزان از آن رو اتفاق میفتد که «وقتی شعله

هاي سوزان آن  ی نمیگذارد که قادر به درك آن باشد؛ به عبارت دیگر عشق همچو آتشی است که شعلهعقل باق
همه چیز را طعمۀ حریق میکند و جز خود عشق چیزي باقی نمیگذارد که دم از هستی بزند» (دفتر عقل و آیت  

 هاي دیگر در شعر مشتاق: ). نمونه9: ص  1عشق، ابراهیمی دینانی، ج
ــت ـباکم از ـــیه  نیسـ ــق او سـ  بختی ـکه داغ عشـ

 
است  من  تابان  ماه  و  منیر  و  مهر  شب  و   روز 

 )21(دیوان مشتاق اصفهانی: ص                     
ــت ــاف ی ــا  صــــف ــن  ای ــن  م دل  ــه  ک  روزي 

 
دم   آتشین  عشق  صیقل   از 

 )147(همان: ص                                        
 نمودار زیر میزان بسامد شاعران موردبحث در بخش استعارة مفهومی شیءانگارانه را نشان میدهد:

 

 
 عشق بمثابه نوشیدنی 

با توجّه به  سازي امور ذهنی در قالب نوشیدنی است. «شناسانه، عینی یکی دیگر از مباحث استعارة مفهومی هستی
مده  آهاي مفهومی، که برهمواره در بیان استعاره است، انسان تییکی از نیازهاي زیس و نوشیدنیها اینکه خوردنیها

کردن مفاهیم انتزاعی، کاربرد زیادي داشته   اي داشته و براي محسوس و ملموسه ژاز تجربیات اوست، جایگاه وی

یمشتاق اصفهان

70%

قاآنی

30%
Other
30%

)شیء انگارانه(میزان بسامد استعارة مفهومی عشق
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ر  در این بخش شاع . )13م، استوار نامقی و قربان صباغ: ص  ئبین احمد جا تاالسیهاي سماع در اناستعارهت» (اس
 اي عینی جلوه میدهد که قابل نوشیدن باشد.  یک مفهوم ذهنی را بگونه 

 
 عشق شراب است 

 در نگرش مشتاق اصفهانی مفهوم «عشق» بیشتر به صورت «می» تبلور مییابد. مثال: 
 سـوخت جامی ز مَی عشـقم و پیداسـت که چیسـت 

 
زدند   پیمانه  سه  دو  می  این  از  که  آنان   حالی 

 )71(دیوان مشتاق اصفهانی: ص                     
 مشتاق در بیت زیر نیز به مست شدن از عشق اشاره میکند و بطور نامحسوس آن را با شراب یکی میداند: 

 مســـت از می عشـــقی شـــده مشـــتاق که آرد
 

هرگز  و  نه  خماري  دنبال  ز   مستیش 
 ) 66(همان: ص                                         

 ي در بیت زیر نیز مفهوم ذهنی عشق را اینگونه هستی میبخشد: و
شــــهـرآشــــوب  تــان  ـب عشــــق  ــادة  ب زور   ز 

 
زده  اضطراب  دریاي  به  غوطه  موج   چو 

 )97(همان: ص                                          
گونه دچار چنان سکري  عاشق در مقابل عشقی شرابسازي آن با شراب باید گفت «دربارة حقیقت عشق و عینی

و    بین رفتن صفات بشري و درنهایت فنا میگرددزمیشود که از هستی خود میگذرد و غلبۀ عشق بر دل او باعث ا
تا مالقات خدا،    (پله پله  »آورد، رسیدن به حق استآنچه انسان را به کمال میرساند و از سکون و جمود بیرون می 

 ). 164-  163صص    کوب:زرین
قاآنی نیز همچو مشتاق، عشق را شرابی میداند که از نوشیدنش مست میگردد و گاهی بصورت مجاز و با عالقۀ حال  

 و محل، آن را بیان میکند و مستی خویش را از جام شراب عشق میبیند: 
ــار ــی حــزمــش هشــ نــمــوده  را  ــا  م  گــفــتــم 

 
مس  عشقش  جام  ز  لیکن   تیمگفت 

 )855(دیوان قاآنی: ص                                
بارز عشق را شراب الهی میبیند و دیگران را به نوشیدن آن ترغیب میکند و از مخاطب    قاآنی در جایی دیگر بصورت

 میخواهد هستی خویش را در راه شناخت ذات خداوند به یک سو نهد: 
ــت  الســ ــق  ــراب عشـ شـ از  ــو  شـ ــت   مســ

 
کن   مستی  درك  و  هستی   ترك 

 ) 977(همان: ص                                       

 عشق آب است 
هی عشق را آبی گوارا میبیند که براي ازبین بردن تشنگی به آن پناه میبرد و این امر نمود کمتري در قاآنی گا

 دیوان شعرش یافته است: 
ــتغنی اســــت  اق طبع مسـ ه در آـف  مرا ز هرـچ

 
تشنه  چون  تو  عشق  به  وَلوع ولی  آب  به   ام 

 ) 494(همان: ص                                       
شده باید گفت بسامد استعارة مفهومی عشق در اشعار مشتاق اصفهانی بصورت یک عنصر  با توجه به مباحث بیان 

 به قاآنی نمود بارزتري دارد که نمودار زیر گویاي این مطلب است. نوشیدنی نسبت
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 عشق بمثابه امور طبیعت 
شده بصورت امور  سازي مفهوم بیان اآنی، عینیاز دیگر مبانی استعارة مفهومی عشق در اشعار مشتاق اصفهانی و ق

 سازي مفهوم عشق نموده است. طبیعی است. در این میان هر شاعر با نگرش مخصوص به خود سعی در عینی
 عشق باغ و گلستان است

 اندیش، عشق را به باغ و گلشن توصیف میکند و میگوید:مشتاق اصفهانی با جهانبینی مثبت
ــق ــن عشـ  تو ـکه این ـباغ  روـید ـچه ـگل از گلشـ

 
است  خون  همه  سحابش  باران  که   باغیست 

 )18(دیوان مشتاق اصفهانی: ص                     
ا را ــرخ و زرد ـم ت از سـ ـــق ان عشـ ـــت  در گلسـ

 
دوست   اي  کاهی  رنگیست  ارغوانی   اشکیست 

 )26(همان: ص                                         
ــق   گرنه هواش ــت بهر چه در باغ عشـ ــسـ  آتشـ

 
پرسوخته   طایر  ریخته  هم  سر   بر 

 )96(همان: ص                                          
 عشق دریاست

 انتها میداند:ور شدن در آن را بیقاآنی عشق را دریایی میبیند که غوطه
ــهــایــتــی ن ــدارد  ن عــقــل  ذات  چــو  ــف   وصــ

 
ندارد   عشق  بحر  چو   اي کرانه   فکرت 

 )898(دیوان قاآنی: ص                                
 این تفکر که عشق مانند دریا است در شعر مشتاق اصفهانی نیز نمودي بارز دارد:

چـرخ  ــه  نُ کــه  ـن اـی ــت  کـرانســ ـی ـب حـر  ـب  چــه 
 

است  عشق  دریاي  از  چند   حبابی 
 )28  (دیوان مشتاق اصفهانی: ص                   

 کشــتی گردون هم از ما تا ابد ســرگشــته اســت 
 

بی  مپرس بحر  ما  کنار  از  عشقیم   پایان 
 )68(همان: ص                                          

 و در جایی دیگر، امید رهایی از دریاي عشق ندارد:
ات د نـج ــت امـی ــق کز وي نیسـ  در محیط عشـ

 
بسم  مرا  این  ساحل  بر  چشم  افتد  دور   کز 

 )10(همان: ص                                        
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قاآنی مشتاق اصفهانی
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باید یادآور شد که استفاده از عشق در استعارة مفهومی بعنوان دریا، ریشه در تفکر عرفانی دارد. افالکی دربارة  
عري دارد که هر چیزي در  تشبیه عشق به دریا میگوید «عشق دریایی عظیم است که کس به کرانۀ آن نرسد و ق

قعر آن جاي نگیرد و آبی دارد که هر کس از آن نتواند شربتی خورد و هر مالحی نتواند در آن کشتی براند و هر  
سازي  ). بنابراین هر شاعر با نگرش خاص خود به عینی 25العارفین، افالکی: ص  غواصی از او دُر برنتواند آورد» (مناقب 

سازي  اندیشی مشتاق در این عمل بسیار درخور توجه است. نمودار زیر بسامد عینیعشق اقدام میکند که مثبت 
 مفهوم عشق با استفاده از امور طبیعت را در افکار شاعران موردبحث نشان میدهد. 

 
 عشق چشمه است 

اي میپندارد که آبش همه خون، و در  مفهومی، مشتاق اصفهانی عشق را بسان چشمه  در بخشی دیگر از استعارة
 ادامه از آن به جامی شراب مانند میکند که خونین است. 

 آن چشـمه بود عشـق که آبش همه خون اسـت 
 

است   ستیجام  خون  همه  شرابش  که   محبت 
 )18دیوان مشتاق اصفهانی: ص  (                  

 

 
 

 بمثابه مکانعشق 
  ادراك مفاهیم انتزاعی بهاستعارة مفهومی، شاعر امور ذهنی را با کمک مکان عینی میسازد؛ زیرا «در این کالن 

از متداولتجربه  ککم گیري از مکان براي تفسیر رخدادها و  اختی است و بهره نهاي شرین استعاره تهاي مکانی 
فرهن با  غیرملموس،  و  ذهنی  کا  گمفاهیم  ما  زبان  تنیده  الًمو  (اند درهم  قرمکان»  در  زمان  مفهوم  ن،  آشدگی 

 ).357: ص  پورابراهیم و نعمتی
 

 عشق مکانی نامحصور است
در اشعار مشتاق اصفهانی و قاآنی، عشق بصورت مکانی تصور میشود که محصور نیست و براحتی میتوان در آن    

 قدم نهاد و به هر سوي که بخواهید گردش نمایید.  
 نـشد گم در ره عـشقت چه میداند   چو ما هر کس

 
بی  را غم  راهی  گمکرده  محنت  و   رهبري 

 )3(دیوان مشتاق اصفهانی: ص                       
 

مشتاق اصفھانی
88%

قاآنی
12%
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  سازي میکند که با یک تناظر دربارة استعارة مفهومی فوق باید گفت «لیکاف نیز عشق را در قالب سفر و راه مفهوم 
گیري از دانشی را که از سفر داریم، براي اندیشیدن و سخن گفتن از عشق فراهم میان عشق و سفر، امکان بهره

 ).  83، راکعی: ص  پورتحلیل استعاره در شعر قیصر امین:  نگاهی نو به استعارهمیکند» (
 اي از شعر قاآنی همین مضمون بارز است: در نمونه

ــر از ارادت د ابم سـ ــق نـت ه راه عشـ  وســــت ـب
 

منست   پادشاه  دوست  و  مملکت  عشق   که 
 ) 835(دیوان قاآنی: ص                               

یافتگان به درگاهش را، در حالت تشنگی اي دیگر، مشتاق عشق را به مکانی نامحصور مانند میکند که رهدر نمونه
 رها میسازد: 

ــم ــردی م ــه  تشــــن ــا  م عشــــق  وادي   در 
 

سنگ    هر  گوهر  چو  آنجا   سیراب و 
 )17(دیوان مشتاق اصفهانی: ص                     

قاآنی در جایی دیگر، عشق را بصورت سرزمینی مقدس و نامحصور عینی میکند و مخاطب را سفارش میکند که 
 نباید با هوا و هوس در آن قدم نهاد: 

ــه ب قــدم   مـزن  فـقـر  طـریـق  در  هـوس   گــام 
 

سفر   عشق  دیار  در  هوا  پاي  به   مکن 
 )30(دیوان قاآنی: ص                                  

  دهندةوي در جایی دیگر عشق را به شهري مانند میکند که گدایان ثروتمندي را در خود پرورش داده و این نشان 
 ارزش و اهمیت آن سرزمین است که دولت فقر عشق را ارزانی میبخشد: 

ــیم اشــــک و زر چهره  ام توان دانســــت ز سـ
 

دارد  معتبر  گدایان  عشق  شهر   که 
 )840(همان: ص                                        

 
 عشق مکانی محصور است 

 دهنده است: ترم و آموزش گاهی عشق به یک مکان محصور مانند میشود و این مکان گاهی مح
ه از او کس نشـــد آزاد  ت ـک ـــق ب عشـ  در مکـت

 
را  ما  آدینۀ  شب  نباشد  صبح   گو 

 )12(دیوان مشتاق اصفهانی: ص                     
 و گاهی میدانی براي پیروزي، اما پیروزي در آن فقط با شکست میسر خواهد شد:

ــکســت اســت   در معرکۀ عشــق که فتحش ز ش
 

است   ظفري  گر  بود  برگشته  لشگر   در 
 )18(همان: ص                                          

 مشتاق اصفهانی در جایی دیگر، عشق را مکانی شفادهنده میداند که سالکان رنجور کویش، شفا مییابند. 
ــق رنجورم  اي عشـ ـــف ده در دارالشـ افکـن ان ـک  فـغ

 
 که دایم در ســـراغ شـــربت مرگســـت بیمارش  

 )69(همان: ص                                         
 با توجه به مباحثی که بیان شد، نمودار زیر بسامد استفادة دو شاعر از مفهوم عشق بعنوان مکان را نشان میدهد: 
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 عشق بمثابه جهت
هاي مفهومی هستند که ذیل جهتی به آنها پرداخته  اي دیگر از استعارهاین بحث باید گفت که دسته  در خاتمۀ

مند) باید گفت «یک مفهوم را در چهارچوب مفهوم دیگري ساختار نمیبخشد،  میشود. دربارة استعاره جهتی (جهت 
هاي  ها را استعارهمینماید. این استعاره دهی بلکه نظام کاملی از مفاهیم را با توجه به یک نظام کامل دیگر سازمان

). البته باید دانست که «این  29هایی که با آنها زندگی میکنیم، لیکاف و جانسون: ص  مند مینامند» (استعاره جهت 
جهتهاي استعاري دلبخواهی نیستند و بر اساس تجربۀ جسمانی و فرهنگی ما شکل میگیرند. اگرچه تقابلهاي قطبی 

مندي که بر اساس این تقابلها شکل  هاي جهتدرون ـ بیرون، و غیره ماهیتی فیزیکی دارند اما استعاره  باال ـ پایین،
لیکاف و  «  باید گفت  بطور خالصه  ).30اند ممکن است در فرهنگهاي گوناگون، متفاوت باشند» (همان: ص  گرفته

و    را براي آن درنظر میگیرند   یگیهایویژ  هاي جهتی بدست میدهند،هایی که از استعارهجانسون بر اساس نمونه
هستند. در این نوع استعاره، همیشه جهت باال نشانۀ اعتال    سادة فضایی  مفـاهیمکنندة  میگویند استعارة جهتی بیان 

  ، مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون  ةاستعار  ۀظرین» (دهندة ذلت و خواري استو بلندمرتبگی و جهت پایین نشان 
 هاي جهتی در شعر قاآنی یافت نشد اما در شعر مشتاق اصفهانی سه نمونه مشاهده شد. ستعاره). ا 128: ص  هاشمی

ــی ــای ج ــه  ک ــا  ــج آن ــک  ــل ف ــه  نُ از  ــرون   ب
 

عشقست  جاي  نباشد  برتر  آن   از 
 )28(دیوان مشتاق اصفهانی: ص                    

 فلک در باالترین قسمت قرار دارند و جهت باال نشانۀ اعتال و ارزش مفهوم عشق است.   در بیت فوق، نُه
 همچنین در نمونۀ زیر:

 قبا گردد اگر نُه اطلس چرخ 
 

عشقست  باالي  اندازة  بر   نه 
 )28(همان: ص                                         

 و یا بیت زیر که اوج و باال نشانۀ برتري است: 
ــد  ــایـ بـ ــق  عشـــ اوج  ــه  بـ ــل  ــقـ عـ  از 

 
خس  از  کمتر  خشک   روزاهه 

 ) 145(همان: ص                                       
با توجه به مبانی و شواهدي که از شاعران موردبحث بیان شد، نمودار زیر بسامد کلی مفهوم ذهنی عشق را در  

 ختلف نشان میدهد.سازي امور معینی
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 گیري نتیجه
مفهوم «عشق» در دیوان مشتاق اصفهانی و قاآنی نشان میدهد که هر دو شاعر با    شناسانۀبررسی استعارة هستی

اند. مشتاق اصفهانی عشق را خونریزي میداند که در صدد گرفتن جان عاشق  نگرشهاي متفاوت به این امر پرداخته
آید، اما باید توجه داشت که این نوع نگاه شاعر به عشق، برگرفته از سبک شعري وي و بازگشت به سبک قدما  برمی

مخصوصاً سبک عراقی است که در آن معشوق آسمانی و درصدد یکی شدن با عاشق است. اما در مقابل، عشق در  
مرحلۀ حیوانی فاصله گرفته و ارزش و  نگاه قاآنی عشق زمینی و حاصل تجربیات شاعر است، با این تفاوت که از  

گري میکند که با خو جلوهاحترامی بسیار واال کسب نموده است. عشق از نظر مشتاق اصفهانی بسان حیوانی درنده
چنگالهاي تیزش درصدد ضربه زدن بر عاشق است، البته این نگرش شاعر به ادب عرفانی و مسئلۀ عشق، میتواند  

استه است با این تعابیر، عشق زمینی را مورد نکوهش قرار دهد و آن را نابودکنندة جان  قابل تأمل باشد و شاعر خو
گونه به عشق آسمانی اهمیت دهد. درحالیکه نگاه قاآنی به عشق بعنوان حیوان، نگاهی و تن عاشق بداند و این

اي که عشق از نظر او  بگونهتر به عشق زمینی دارد؛  مالیمتر است و نشان میدهد که وي دیدي متعادل و مهربانانه
بسان حیوان مقدسی متصور میشود که داري ارزش معنوي است. از دیگر مضامینی که میتوان در استعارة مفهومی 

ءانگارانه است که باز هم نگاه مشتاق  گیري از مفهوم عشق بعنوان شیعشق در دیوان شاعران موردبحث نام برد، بهره
دهندة  آن بسیار سخت است درخور توجه است. در مقابل قاآنی عشق را صیقلبعنوان اجسام سنگینی که تحمل  

دهندة نگاه مثبت شاعر به این مفهوم است. اما نگاه مشترك مشتاق اصفهانی و قاآنی روح میداند که این امر نشان 
بخش    در این بخش قابل توجه است که هر دو شاعر عشق را شرابی میبینند که عاشق از آن سرمست است. در

پایان، همچنین  دیگر باید گفت مشتاق اصفهانی عشق را طبیعت و باغ و گلستان میبیند و قاآنی آن را بحري بی
مند بودن عشق نیز قابل توجه است. یکی عشق را شهر میداند و دیگري دارالشفا. همچنین  نگاه دو شاعر به مکان

نوان یک استعارة جهتمند قابل توجه است. از نظر او  در پایان باید گفت نگاه مشتاق اصفهانی به مفهوم عشق بع
عشق در اوج قرار دارد و ارزش آن را در باال میبیند ولی قاآنی از استعارة جهتی در بیان مفهوم عشق استفاده نکرده  
اصفهانی در تمام   انواع نمودارها و بسامدگیري مشخص شد که نگرش مشتاق  با ترسیم  این پژوهش  است. در 
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نسبت هاي  حوزه بیشتري  فراوانی  از  عشق،  مفهومی  نشان استعارة  این  و  است  برخوردار  قاآنی  تفاوت  به  دهندة 
 جهانبینی دو شاعر با یک سبک مشترك، به یک مفهوم ذهنی مشترك است.  

 
 نویسندگان   مشارکت

آقاي دکتر  .  است  شده  استخراج  سمناندانشگاه    در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتري  دوره  رساله  از  مقاله  این
  عنوان  به  آقاي یاسر صدوقی.  اندبوده   مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  یداهللا شکري

  کمک  با  نیزداود محمدي  آقاي دکتر  .  اند داشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده   گردآوري  در  رساله  این  پژوهشگر
  محتواي   تحلیل   نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش   این  مشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه   به

 . است  بوده  پژوهشگرسه    هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله
 

 قدردانی   و تشکر
  هیئت  و  سمناندانشگاه    پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را  خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

 . نمایند  اعالم  دادند،  یاري  پژوهش  این  کیفی  ارتقاء   و  انجام  در  را  نویسندگان  کهرساله    داوران
 

 منافع  تعارض
 حاصل  و  نرسیده  چاپ  به   خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ   در   اثر  این  که   مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
  طبق  تحقیق  این  .دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي

  تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه
  را  شده  ذکر موارد کلیه مسئولیت ایشان و   است، مسئول  نویسنده عهده به پژوهش مالی  حامیان و  منافع احتمالی

 . میگیرند  عهده  بر
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