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 چکیده:
ها متکی بر ارتباط مفهومی و در نظریج استعارۀ مفهومی میتوان دفت استعاره زمینه و هدف:

ها و ها هستند كه در قالب ابزاری برای درک و دریافت نوع فهم انسان از پدیدهواهه معنایی میان

امور انتزاعی و نیز محسوس جهان عمل مینمایند. ادبیات در ارتباط با نظریج استعارۀ مفهومی 

های مبدأ و مقصد دونادون است كه ازطریق آنها مفاهیم ذهن را برای خواننده بصورت دارای حوزه

ملموس تبیین مینماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی اشعاری از غزلیات سعدی است كه حوزۀ 

 مورد توجه شاعر قرار درفته است. « عشق»مبدأ و یا مقصد آن با مفهوم 

بصورت توصیفی ی تحلیلی بر مبنای مطالعات  روش تحقیق در این پژوهش روش مطالعه:

های ای و بشیوۀ سندكاوی براساس دزینش غزلیاتی است كه در آنها عشق و خوشهكتابخانه

 معنایی آن بصورت بیشتری مورد توجه قرار درفته است. 

آمده عشق در كالم سعدی از اهمیت و جایگاه باالیی برخوردار : طبق بررسیهای بعملهایافته

 انگیز است. . نگاه سعدی به مسئلج عشق نگاهی مثبت و بسیار خیالاست

نتایج تحقیق حاكی از آن است كه استعارۀ مفهومی عشق در غزلیات سعدی  گیری:نتیجه

درفته از نظام مفهومی است دهندۀ جهانبینی و دیدداه فکری سعدی است كه خود نشئتبازتاب

بخش، فکنده است. عشق در غزلیات سعدی، روشنیكه بر ساختار ذهن و اندیشج شاعر سایه ا

كننده است كه درعین تسکین دل، تابای بیكننده، درمانگر، پاكیزه و پدیدهافزا، متحولجان

 سبب سوزودداز آن نیز میشود و غارتگری خونریز است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  It can be said that in the theory of conceptual 

metaphor, the metaphors depend on the conceptual and semantic relationship 

of intermediate words, which act as a tool for understanding and conceiving a 
kind of human understanding of phenomena and abstract and tangible world 

affairs, as well. The literature on conceptual metaphor theory has various origins 

and destinations through which it explains the concepts of the mind to the reader 
in a tangible way. The main purpose of this research is to study poems of Sa’adi's 

Sonnets whose field of origin or destination with the concept of "love” has been 

paid attention by poet. 
METHODOLOGY: The research method of this research is descriptive - analytical 

based on library studies and the documentation method based on the selection of 

lyric poems in which love and its semantic clusters have been paid more 

attention.  
FINDINGS: According to studies, love has a high value and place Sa’adi's words. 

Sa’adi' s view on the issue of love is a positive and very imaginative view. 
CONCLUSION: The research results indicate that the conceptual metaphor of love 

in Sa’adi's world view and intellectual view, which is itself derive from a 

conceptual system has overshadowed the structure of the poet's mind and 

thought. In Sa’adi's lyric poems, love for him is enlightening, life- giving, 
changeable, healing, purifying, and a restless phenomenon, not only relieves the 

heart but also languishes it, and love is a murderous robber. 
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 مقدمه
نظریج استعارۀ شناختی از رویکردهای اساسی در زبانشناسی است كه پس از ارائج آن توسط جرج لیکاف و مارک 

با اقبال و دسترددی بسیاری مواجه شد. در این نظریه، لیکاف و جانسون درحقیقت ساختار  4495جانسون در سال 

ل ها بر پایه و اساس استعاره شکز تمامی پدیدهذهن بشر را تبیین كردند و بیان نمودند كه درک و دریافت انسان ا

میگیرد. به باور لیکاف و جانسون، نوع تفکر بشر بالذات استعاری است؛ به این معنا كه بشر در میان دو حیطه و 

قلمرو مفهومی كه اصوالً یکی انتزاعی است و قسمتهای سازدار و متناظر آنها، بنوعی ارتباط برقرار مینماید؛ به این 

 تنها برای آفرینشیب مفهوم انتزاعی و ذهنی ازطریق آن حیطه و قلمروِ دیگر درک میشود. ازاینرو استعاره نهترت

 ادبی بلکه ابزار ذهن برای درک و دریافت مفاهیم است. 
یکی از دستاوردهای اساسی و مهم در زبانشناسی نوین است. از نظرداه سنتی، استعاره،  4استعارۀ مفهومی    

آوردن تأثیر ویژه از  جدا از زبان و درحقیقت آرایه و صورتی از خیال است كه میتوان از آن جهت به دستماهیتی 

این تأثیرات به زبان كمک میکند تا به هدف اصلی خود ]یعنی[ افشای »قبل اندیشیده به زبان استفاده نمود. 

(. از دیدداه كالسیک استعاره 435: 4377)هاوكش، « واقعیت جهانی كه بدون تغییر ورای آن قرار دارد، برسد

ای در دوران معاصر پیرامون استعاره در چهارچوب ای است كه معنا را منتقل میسازد؛ اما نظریهتشبیه فشرده

شناسی شناختی مطرح دردید و از منظری كامالً متفاوت به این مقوله نگریسته است. این نظریه بر آن است معنی

های انتزاعی جهان پیرامون نیز بر مبنای استعاره استوار است؛ درک و دریافت ما از مقوله بر زبان، شیوۀكه عالوه

های فرد در استعارۀ مفهومی، تجربه»آید. به دیگر سخن ازاینرو استعاره فرایندی شناختی و ذهنی بشمار می

های ناشناخته و نامأنوس در حوزههایی را كه های مشخص ملموس را به كار میگیرد و او را قادر میسازد مقولهحوزه

(. پس از شکوفایی نظریج استعارۀ مفهومی و انجام پژوهشهای دونادون 461: 4495)لیکاف، « هستند درک كند

مانند  6های عاطفیپیرامون مطالعات زبانشناسی، زبانشناسان به بحث و بررسی درخصوی ساخت استعاره از حیطه

 3قبال و توجه زیادی نمودند كه از آن میان میتوان به تالشهای كوِچِشترس، خشم، شادی، عشق و امثال آن ا

 اشاره نمود. 

رایی را سسعدی شیرازی در تاریخ شعر عاشقانج فارسی نقطج عطف است؛ چنانکه براحتی میتوان عشق و عاشقانه

ا از دل در این بنمایه ربه قبل و بعد از او تقسیم كرد. عشق اصلیترین و مهمترین بنمایه در اندیشج سعدی است. ا

دفتمان اشعار او خارج نماییم، بخش بزردی از هویت این دفتمان ازدست میرود. از دیگر سو نظریات و رویکردهای 

ابیم ناشدۀ آن را دریآورند تا از منظری تازه به ادبیات بنگریم و زوایا و پنهانیهای كشفنوین این امکان را فراهم می

قرار دهیم. زبانشناسی شناختی از این جهت برای جستار حاضر مناسب است؛ چراكه در و پیش چشم دیگران نیز 

 بررسی زبانی به هر دو جانب فرم و محتوا توجه مینماید. 

نایی های معرو آن است كه به بحث و بررسی پیرامون استعارۀ مفهومی عشق و خوشهمسئلج اصلی در پژوهش پیش 

جستار در پی پاسخ به این پرسش است كه استعارۀ مفهومی عشق در غزلیات  آن در غزلیات سعدی ب ردازد. این

 های معناییها و حوزهسعدی چگونه بازنمایی شده است و شاعر برای انتقال این معنی انتزاعی از چه نوع استعاره

در  «عشق»قابل درک و ملموسی بهره درفته است. با توجه به این مسئله، تالش شده است تا استعارۀ مفهومی 

                                                      
1. Conce ptual metaphors. 
2. Emotions. 
3. Kovecses. 
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 ،«عشق»غزلیات سعدی را مورد بررسی قرار دهیم. در این زمینه، ضمن تحلیل نگاشتهای استعاری حوزۀ مبدأ 

اند، واكاوی نماییم و بر پایج ، عینی شده«عشق»های مقصدی را كه به كمک حوزۀ مبدأ تالش شده است حوزه

 سعدی، مورد بررسی قرار دهیم. را در تبیین مفاهیم موردنظر « عشق»آمده، نقش اطالعات بدست

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
های موجود در یک زبان، جهت شناخت طبق آراء و نظریات زبانشناسی شناختی دربارۀ استعاره، توجه به استعاره

های موجود در آثار سترگ ادبی رو شناخت استعارهنظام فکری منعکس در آن زبان حائز اهمیت است؛ ازهمین

های زیرین این آثار میتواند راهگشا های موجود و پنهان در الیهدریافت هرچه بهتر و بیشتر اندیشهدرجهت درک و 

های متنوع پیرامون مسئلج عشق است كه جهت باشد. غزلیات سعدی یکی از این آثار غنی ادبی بلحاظ شمول داده

رویکرد نوین یعنی زبانشناسی شناختی  های آن را باهای آن، میتوان استعارهدرک و دریافت و تحلیل بهتر داده

های موجود در یک زبان بواقع نمیتواند مستقل از بنیان یک از استعارهمورد تجزیه و تحلیل قرار داد. ازآنجاكه هیچ

كاررفته در زبان عاشقانج سعدی، مبنای های بهتجربی آن درک و دریافت شود، ضروری است در توضیح استعاره

 كاوی قرار دیرد.فکری شاعر مورد وا

استعاره »با انتشار كتابی به نام  4یافته از سوی لیکاف و جانسونصورت انسجامبار بهنظریج استعارۀ مفهومی نخستین 

مطرح دردید. لیکاف و جانسون در این نظریه، استعاره را جزئی از نظام « 4495چیزی كه با آن زنددی میکنیم: 

نمودند و آن را در قالب ابزاری درنظر درفتند كه به كمک آن میتوان به مفهومی اندیشه و ذهن انسان معرفی 

ادراک عمیق و دقیقتری از مفاهیم دست یافت. پیشینج مطالعات تأثیردذار و علمی درخصوی جایگاه استعاره در 

كوچش  قوّت درفت.« فریضج معاصر استعاره»( با عنوان 4443ای دیگر از لیکاف )معناشناختی با انتشار مقاله

و در سال  6«های خشم، غرور و عشق؛ رویکردی واهدانی به ساختار مفاهیماستعاره»( در كتابی با عنوان 4494)

های مفهوم عشق را تحلیل و بررسی كرده است. همچنین وی در كتاب استعاره 3«زبان عشق»در كتاب  4499

 ی كرده است.های عشق و احساس را بررس( استعاره6555) 1«استعاره و احساسات»

های مختلف علوم انسانی ازجمله ادبیات در ایران نیز مورد توجه منتقدان و های شناختی در حوزهاستعاره

های ارزنده در این حوزه میتوان به پژوهشهای كُرد كامبوزیا زعفرانلو پژوهشگران قرار درفته است. از نخستین مقاله

در اشعار فروغ فرخزاد از منظر زبانشناسی مورد توجه « زمان»ارۀ ( اشاره نمود كه در آن استع4399و همکاران )

ای دیگر به تحلیل و بررسی استعارۀ مفهومی در دو شعر از مجموعج ( در مقاله4394قرار درفته است. راكعی )

( نیز در ده كتاب داستانی 4394پور پرداخته است. شریفی و حامدی شیروان )از قیصر امین« دستورزبان عشق»

( نیز نگاشتهای 4344اند. سجودی و قنبری )های شناختی پرداختهدبیات كودک و نوجوان به بررسی استعارها

ای با رویکرد تحلیل ( در مقاله4346اند. زرقانی و همکاران )را در داستان كودک تحلیل نموده« زمان»استعاری 

( در 4347اند. عباسی )ی را واكاوی نمودههای عشق در سفر سنایشناختی عشق در غزل عرفانی سنایی، بنمایه

االولیای عطار را تحلیل و بررسی كرده است. های معنایی آن در تذكرهای دیگر استعارۀ مفهومی عشق و خوشهمقاله

ای با تکیه بر استعارۀ مفهومی، مفهوم عشق را در اشعار غاده السمان ( نیز در مقاله4155قربانی مادوانی و آقابابایی )

                                                      
1. Lakoff. Gand johnson.m 
2. Metaphors of Anger, pride and Love: A Lexical Approach of the structures of concepts. 
3. The Language of Love. 
4. Metaphor and Emotion. 
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و « عشق»های ای استعاره( نیز در مقاله4341اند. قوام و اس رهم )فروغ بصورت تطبیقی مورد توجه قرار دادهو 

د. انمعشوق را در دوبیتیهای عامیانج منطقج خراسان بر بنیاد نظریج استعارۀ شناختی تحلیل و واكاوی نموده

فهومی عشق در زبان سفر و زبان روزمره را بصورت های مای استعاره( نیز در مقاله4344پورابراهیم و همکاران )

ای به بررسی مفهومی زمان در شعر حافظ و ( نیز در مقاله4154اند. زاهدی و همکاران )تطبیقی تحلیل نموده

 اند كه این استعاره بازتاب جهانبینی و فکر و اندیشج شاعر است. اند و نتیجه درفتهجهان ملک خاتون پرداخته

 

 روش مطالعه

ات شناسی شناختی با تکیه بر آراء و نظریروش پژوهش در این جستار بر مبنای نظریج زبانشناسی شناختی و معنی

لیکاف و جانسون است و حیطج عملکرد آن در غزلیات سعدی بر مدار ابیاتی است كه حوزۀ مفهومی آن بر عشق 

های مفهومی مبدأ و اند، با توجه به حوزهرفتههایی كه در غزلیات منتخب به كار داللت دارد. در تحلیل استعاره

ها آمده را در جدولهایی كه دربردارندۀ استعارههای بدستایم. س س دادهرا مورد بررسی قرار داده« عشق»مقصد، 

 نگاشتهای مربوط به آنهاست فهرست مینماییم و بصورت تحلیلی در ذیل همان جدول شرح خواهیم داد. و نام

 

 بحث و بررسی
جانشینی »درخصوی استعاره دو دیدداه سنتی و نوین را میتوان مطرح نمود. در نگرش سنتی یا كالسیک استعاره 

(. مطالعج 56: 4395)شمیسا، « به جانشین مشبه میشودمعنایی برحسب تشابه معرفی میکند كه در آن مشبه

گرش ن»عی شیوۀ محدود به زبان میدانست. استعاره در میان غربیها به زمان ارسطو برمیگردد كه وی استعاره را نو

دوم استعاره به قرن هجدهم و نوزدهم میالدی بازمیگردد كه در آن استعاره محدود به زبان ادب نمیشود، بلکه 

آید. در نگرش رمانتیک استعاره شاهدی برای نقش تخیّل الزمج زبان و اندیشه برای بیان جهان خارج بحساب می

 (. 46: 4397)صفوی، « آمدل بشمار میسازی و استدالدر مفهوم

بخشی به كالم میشود. در حوزۀ بالغت سنتی، از نظرداه سنتی، استعاره صنعتی ادبی است كه سبب زینت    

رد آید. رویکاستعاره محدود به فرایندی شاعرانه و ادبی است كه برمبنای تشبیه )یا عالقج مشابهت( پدید می

ستعاره شناسانه به مقولج اتی اصلی و اساسی دارد و آن اینکه بالغیون نگاهی زیباییمعناشناسان با بالغیون تفاو

است و  -نه صرفاً واهدانی و زبانی-ای كامالً شناختی شناسی، این مسئله فکری و پدیدهدارند، حال آنکه در معنی

غیون یک تفکر عقالنی و خودآداه استعاره در دیدداه بال»آید. آنچه در زبان متجلّی میگردد، نمود آن به حساب می

ی ها، اختیارای كه با طبیعت ذهن ما شکل درفته است؛ اما در دیدداه جدید نظام مفهومی استعارهاست؛ نه شیوه

، های مشترک وی با دیگرانو دلبخواهی نیستند. براساس دالیل دسترده، طبیعت مشترک جسم انسان و تجربه

 (. 466: 4394شمی، )ها« دهی استعاره مؤثر استدرشکل

 

 استعاره

عاره بار به بحث استماهیت استعاره از دیرباز مورد توجه قرار درفته است. پژوهشگران برآنند كه ارسطو نخستین 

(. ارسطو بر 644: 4374)صفوی، « استعاره انتقال دادن اسمی بیگانه است»است:  توجه كرده و در تعریف آن دفته

نوعی مقایسج تلویحی است كه بر اصل قیاس استوار است. به نظر او، كاربرد استعاره »این عقیده بود كه استعاره 

)دلفام و  «اساساً امری تزئینی است. بعبارت دیگر استعاره دیگر استعارۀ الزم و ضروری نیست، بلکه صرفاً زیباست
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به جاحظ نسبت داد. در كتاب  (. در بالغت فارسی قدیمیترین بحث دربارۀ استعاره را میتوان44: 4394راد، یوسفی

جعل المطر بکاء من السّحاب »درخصوی استعاره در توضیح بیتی آورده است كه « 456البیان و التبیین: ی »

بدان معنی كه بطریق استعاره و نامیدن چیزی به نامی غیر از نام خودش، منظورش از ابر، «. علی طریق االستعاره

های ارسطو در حیطج نظریج که بالغت فارسی و عربی تحت تأثیر اندیشهاشک بوده است. آنچه مسلّم است این

ه تصویری استعار»استعاره، آن را متعلق به زبان میداند نه اندیشه. عبدالقادر جرجانی نیز درخصوی استعاره میگوید: 

ركن دیگر را  ]است[ بر پایج تشبیهی در ذهن شاعر: اما تنها یکی از دو ركن تشبیه در ذهن شاعر وجود دارد و

خواننده به یاری شباهتهای قابل حدس و قرائن موجود در سخن كه در بحث استعاره، عالقه نامیده میشود درمییابد؛ 

(. در استعارۀ سنتی ما با مستعارمنه و مستعارله 14)اسرارالبالغه: ی « تشبیه است« بعبارت دیگر اساس هر استعاره

و  6«قلمرو و مقصد»و  4«قلمرو مبدأ»هومی و شناختی این در اصطالح به مواجه هستیم؛ درحالیکه در استعارۀ مف

 ها تغییر یافته است.3«نگاشت»تناظرها و 

 

 گیری استعارۀ شناختیسازوكار شکل

شناسی شناختی چه سازوكاری رخ میدهد، ها از دیدداه معنیدیری استعارهدر پاسخ به این پرسش كه در شکل

سازی بین زبان عادی و ادبی )شعر و غیرشعر را( دالیل اصلی تفاوت در این مفهوم شناختی یکی اززبانشناسی 

گیز در انخالقیت در انتخاب حوزۀ مبدأ میداند. بعنوان نمونه شاعری عشق را به یک تصویر یا تابلو نقاشی خیال

ه چرخ هشتمش عجب علمی است علم هیئت عشق / ك»ذهن خویش ترسیم مینماید؛ یا زمانی كه حافظ میگوید: 

ست سازیهایی اازجمله مفهوم« علم هیئت و نجوم»میزان خالقیت شاعر برای تصوّر عشق بمثابج « هفتم زمین است

كه در زبان روزمرّه كمتر اتفاق میفتد. هرچند این نوع كاربرد به شعر معطوف نمیشود، اما در شعر كاربرد بیشتری 

ازهای مفهومی و سازوكارهای آن ارتباط پیدا میکند؛ با این تفاوت كه ای با مجدارد و بصورت خالقانه و هنرمندانه

های مفهومی كه حوزۀ مبدأ آنها مفهوم عام دارد، هنرمندان و ادیبان معموالً اسباب متعددی را جهت در استعاره

تعارۀ اسخلق زبان غیرمعمول بکار میبرند؛ ازاینرو یکی از روشهای ساخت و پرداخت تفکر شاعرانه، دسترش یک 

ی ما از بنداستعاره، عنصری بنیادین در مقوله»قراردادی است. لیکاف و جانسون بر این نکته تأكید نمودند كه 

های تصورّی یا فضاهای جهان خارج و فرایندهای اندیشیدن ماست و به ساختهای بنیادین دیگری از قبیل طرحواره

های تصویری میتوانند ساختار نکتج دیگر آنکه طرحواره (.347: 4374)صفوی، « ذهنی و امثال آن مربوط میشود

های مفهومی هستند كه دارای مبدأ، ها، اصل و زیربنای استعارهای داشته باشند. این طرحوارهدیریاب و پیچیده

وارۀ تصویری عبارت است از الگویی تکرارشونده و پویا طرح»و مقصد میباشند. از دیدداه جانسون « نگاشت»مسیر 

(. 415: 4344)محمدی آسیابادی و همکاران، « تعاملهای ادراكی ما كه به تجربج ما انسجام و ساختار میبخشند از

طرحوارهای »ازاینرو تصویر یا تصوّر ذهنی، از منابع و مبادی استعاره است. لیکاف و جانسون با مطرح ساختن 

براساس فعالیتها و تجارب شخصی میتوانیم  به این نکته توجه نمودند كه در تمامی زنددی روزمره و« تصویری

ساختهای مفهومی بنیادینی را در ذهن خویش پدید آوریم كه برای اندیشیدن درخصوی موضوعات انتزاعیتر به 

های تصویری در حقیقت سطح آغازین از زیربنای استعاره را تشکیل میدهد و امکان كار درفته میشوند. طرحواره

 آورد. های شناختی دشوارتر مانند زبان فراهم میی ما را با حوزهارتباط میان تجارب فیزیک

                                                      
1. Source domain. 
2. Target domain. 
3. Mapping. 
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ای تازه به روی مطالعات زبانشناختی دشود كه سبب زبانشناسی شناختی از نیمج دوم دهج هفتاد میالدی، دریچه

 های جدید علمهای مطالعاتی چون ادبیات و نقد ادبی دردید. زبانشناسی شناختی از شاخهددردونی در حوزه

زبانشناسی است كه با رویکردی شناختی به بررسی و مطالعج زبان می ردازد. در این علم استعاره بعنوان یکی از 

راههای دسترش زبان مورد توجه بسیار زیادی قرار درفت. از این نظرداه و به اعتقاد زبانشناسی شناختی و 

ها ای استوار است. به این ترتیب سازهشدهردادیمعناشناسان شناختی، معنا بر اصول و مبادی ساختهای مفهومی قرا

هایی ذهنی را انعکاس میدهند؛ مقوالتی كه انسان های شناختی، مقولهو ساختهای معنایی، مانند دیگر حوزه

 ازطریق تجربیات خویش به آنها هستی و شکل داده است. 

 

 استعارۀ مفهومی
استعاره ابزار نیرومندی برای درک و شناخت ماست و »اند كه لیکاف و جانسون با ارائج نظریج مفهومی بیان كرده 

کل ها به آن شما را قادر میسازد خود و جهانی كه در آن زنددی میکنیم بشناسیم، تعبیر كنیم و با كمک نشانه

« بخش استپردازی درواقع قدرت و توانایی آدمی در شناخت و تعبیر است؛ بنابراین امری معرفتبدهیم. استعاره

 (.  447: 4154)زاهدی و همکاران، 

تعریفی كه زبانشناسان از استعاره ارائه میدهند اصوالً با تعریفی كه از این مقوله نزد بالغیون مطرح میشود بسیار 

ها ه واههها باستعاره»متفاوت است. به زعم لیکاف و جانسون، اركان اصلی استعاره در نظریج سنتی بدین قرار است: 

ای در معنای متعارف و قاموسی خود به ها. یعنی استعاره وقتی شکل میگیرد كه كلمهد نه اندیشهمربوط میشون

كار نرود. ]ازاینرو[ زبان استعاری بخشی از زبان قراردادی متعارف نیست، بلکه استوار بر خروج از نُرم است. 

های مرده بشمار میروند و بر عالقج های كهنه بعلت كثرت استعمال در زبان متعارف و معمولی، استعارهاستعاره

ا و فقط هها به اندیشه مربوط میشوند نه واههمشابهت استوار هستند. ]اما از دیدداه زبانشناسی شناختی[ استعاره

های محدود به زبان شعر، بالغت و فصاحت ادیبان نیستند بلکه در زبان روزمره هم فراوان وجود دارند. استعاره

ها آیند و میمیرند اما مفاهیم مرتبط با آنها باقی میماند. وجود عالقج شباهت در همج استعارهیمفهومی به دنیا م

قابل اثبات نیست بلکه نگاشتهای سازندۀ استعاره است كه میان دو حوزۀ مبدأ و مقصد ارتباط ایجاد میکند. ممکن 

ن بدان معناست كه در نظریج استعارۀ های دیگر باشد. ایاست عالقج دو حوزۀ مبدأ و مقصد مجاورت، یا عالقه

ها فقط در منطقج زبان ادبی وجود ندارند و همج زبان و اساساً فرایند تفکر، در تصرّف مفهومی، استعاره

است  4كانون استعاره در مفهوم»شناختی (. طبق دیدداه معنی1ی  5: 4346)زرقانی و همکاران، « هاستاستعاره

در تجربج انسان و  6زمانهای متقاطع همبراساس شباهت، بلکه بر پایج ارتباط حوزه نه كلمات و بنیان استعاره نه

درک شباهتهای این حوزه شکل درفته است. همچنین بخش عمدۀ نظام مفهومی ما استعاری است كه شامل 

های مفاهیم عمیق و پایداری چون زمان، رخدادها، علل، اخالق و ذهن میشود. این مفاهیم بوسیلج استعاره

 (. 463ی  466: 4394)هاشمی، « ای درک و فهمیده میشوند كه دارای مفهومی مستدلندچنددانه

استعاره، درک و تجربج چیزی از یک نوع بوسیلج چیزی از نوع دیگر معرفی شده است. »از نظر لیکاف و جانسون    

های انتزاعی و غیرملموس كه جربهوی در ادامه، استعاره را فرایندی معرفی میکند كه ازطریق آن، مفاهیم و ت

                                                      
1. Concept. 
2. Cross – domain. 
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مرزبندی مشخصی ندارند بر مبنای مفاهیم ملموس و غیرانتزاعی كه از مرزبندی مشخصی برخوردارند، درک 

های مفهومی ( استعاره4495(. از دیدداه لیکاف و جانسون )679: 4155)قربانی مادوانی و آقابابایی، « میشوند

. 3شناختیی هستی3؛ 6ی جهتی6؛ 4ی ساختاری4دسته تقسیم میشود:  براساس نوع كاركردهای شناختی به سه

های ساختاری، مبدأ را به مقصد انطباق میدهد و سبب میشود دوینده با ادراک ساختار حوزۀ ملموس، به استعاره

های جهتی براساس ارزیابی (. استعاره63: 4495)لیکاف و جانسون، « فهم ساختار حوزۀ معنایی انتزاعی برسد

های ها را استعارهجهتهای مکانی )دور، نزدیک، باال، پایین، جلو، پشت و...( بررسی میشوند. این استعاره

شناختی، دركی اولیه و ابتدایی را برای مفهوم حوزۀ مقصد ارائه های هستیاند. استعارهنیز نامیده« ایوارهطرح»

های ملموس مانند اشیا، مواد یا حجم را به چیزهای شناختی عموماً ویژدیهای چیزهای هستیاستعاره»میدهند. 

انتزاعی مانند رویدادها، كنشها، فعالیتها و حالتها تعمیم میدهند و یا بعبارت دیگر به آنها شکل یا حالت میبخشند. 

ادر دو مفهوم یکی انتزاعی و دیگری ملموس در شکل یا حالت اولیه مشترک باشد، درک شباهتهای ساختاری 

ها ای دیگر از استعاره( دسته4494(. لیکاف و ترنر )9: 4344)افراشی و همکاران، « ن آن دو فراهم میشودقطعی میا

های دیگر براساس در آن یک پدیده را بر مبنای پدیده»مدّنظر قرار دادند كه  1های تصویریرا با عنوان استعاره

ت كه های مفهومی اسزبان شعر سرشار از استعاره ویژدیهای ادراكی مشتركشان بازنمود میکند. بنابر نظر كووچش،

های تصویری برخالف سه نوع استعارۀ دیگر، ای ندارد. استعارهبراساس تصویر ساخته شده است؛ اما مبنای طرحواره

)عباسی،  «شناخت را ساختاربندی نمیکند؛ بلکه حاصل فرافکنی ساختارهای یک تصویر بر روی تصویر دیگر است

ای هشده برای شناخت حوزهای است كه از مفاهیم ملموس، عینی و شناختهساختار ذهن انسان بگونه(. 464: 4347

شده استفاده مینماید؛ ازاینرو در استعارۀ مفهومی، استعارۀ دیگر ماهیتی زبانی ندارد. ذهنی، انتزاعی و كمترشناخته

م دل»، «دلم میسوزد»بگیریم، عباراتی چون را بعنوان استعاره درنظر « غم آتش است»از باب نمونه ادر عبارت 

های كاربردی و متعارف از دیگر نمونه« دلم برایش كباب است»، «جگرم آتش درفته است»، «آتش درفته است

به دود دل خود »این استعاره در زبان است؛ اما هنگامی كه شاعری مثل سعدی یک عبارت را بکار میبرد مانند 

ا توجه و تمركز بر جزئی از حوزۀ مفهومی آتش مانند دود كه كمتر به آن دقت شده درحقیقت ب« خلق را سوزاندن

شده و متعارف زمان از چند استعارۀ شناختهرا ساخته یا با استفادۀ هم« دودِ دل»است، یک عبارت استعاری تازه 

ایجاد « خم كین ران اشند در هیچ دل ت»عبارتی تازه مانند « دل، ظرف كینه است»و « دل، زمین است»مانند 

 (. 447، 446، 444، 459: صص 4346قادری،   ←مینماید ) 

 

 در زبان استعاری 4سازیفرایند تأكیدی و برجسته

ای خای از آن میتواند مورد تأكید بیشتر دوینده قرار دیرد و درحقیقت در فرایند ساختن یک استعاره، جنبه

را در زبان  4سازیسازی و پنهاندردد. ازاینرو لیکاف فرایند برجستههایی از آن پنهان شود و یا جنبه« برجسته»

لیکاف برای توضیح این دو مفهوم مثالی از (. »47: 4347استعاری مورد توجه قرار داده است )لیکاف و جانسون، 

 خاطبانهایی بود كه برای مای استعاری[، از استعاره]جمله« ملت یک فرد است»جنگ آمریکا علیه عراق میزند 

                                                      
1. Structure. 
2. Orientation. 
3. Ontological. 
4. Image Metaphors. 
5. Highlighting. 
6. Hiding. 
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آمریکایی تبلیغ میشد و بر همین اساس به آنها القا میشد كه صدام ظالم است و ملّت عراق هم یک فرد است؛ 

بنابراین ریختن بمبها بر سر مردم بیگناه عراق اشکال ندارد. آن بخشی كه به نظر لیکاف در این استعاره نادیده 

بر سر مردم عراق افکنده شد، نه بر سر یک فرد كه  درفته شده بود، هزاران بمبی بود كه در روز نخست جنگ

سازی در فرایند استعاری زبان (. ازاینرو در این مثال، قدرت سبب پنهان73: 4344)شهری، « صدام حسین باشد

 شده است. 

كه : در یک استعاره بصورت كلّی دو حوزۀ مبدأ و مقصد را میتوان متصور شد. مثالً زمانی 6و مقصد 4حوزۀ مبدأ

، قلمرو مقصد است. درحقیقت حوزۀ مبدأ اغلب «سرو»قلمرو مبدأ و « قد»و مرادمان قد است، « سرو»میگوییم 

مفهومی ملموس كه با تجارب فیزیکی یا امور عینی مرتبط هستند را در بر میگیرد و از این لحاظ ادراک آن آسان 

ک و دریافت آن نسبتاً دشوارتر خواهد بود. در است؛ اما حوزۀ مقصد غالباً یک مفهوم ذهنی و انتزاعی است كه در

تفکر استعاری، حوزۀ مبدأ یا مفهوم عینی و ملموس به مخاطب )شنونده یا خواننده( كمک مینماید تا ادراک 

 روشنتری از حوزۀ مقصد یا مفهوم ذهنی و انتزاعی بدست آورد.

 

 های مفهومی عشق در غزلیات سعدیاستعاره

 ها برای بشر قابل درک و دریافتند. بشر اینعواطف بشری است كه مانند دیگر استعارهعشق یکی از بنیادیترین 

های ملموستر، درک مینماید. مفاهیم ذهنی و انتزاعی را ازطریق ایجاد تناظرهایی میان این مفاهیم انتزاعی و حوزه

انش و آداهیهای هر شخصی را مفهومی فرادیر و انسانی دانست، آشکار است كه تجارب، د« عشق»ادرچه میتوان 

 های معنایی یدیری پایههای اطراف و مفاهیم، تفاوتهای زیادی ایجاد مینماید؛ این تفاوتها سبب شکلاز پدیده

 های دونادون و مختلف میشود. استعاری متفاوت و درنتیجه ایجاد و ساخت استعاره

: 4344ب در آن خبری از خودپرستی نیست )كوعشق موردنظر سعدی عشقی كامالً اخالقی است كه بقول زرین  

(. عشق بنمایه و جان اصلی كالم سعدی است. سعدی عاشقی ناالن و زار نیست و نقش عاشق آزرده در كالم 476

وبویی خالصانه، مقدس و سرشار پروایی رنگاو چندان دیده نمیشود، بلکه برعکس عشق او در عین صراحت و بی

 شناسی او را دربرمیگیرد. كالم سعدی است كه تمام هستی از حس زنددی دارد. عشق، جان

ادر این نظریه را كه آفرینش ادبی ازطریق خلق جهانهای ممکن ایجاد میشود ب ذیریم، پس بناچار باید ب ذیریم   

كه جهانهای ممکن برای یک شاعر، نویسنده یا هنرمند حاصل انتخاب و درک وی از جهان پیرامون و تركیب آن 

ای ادراكی خویش است و این یعنی آنکه خالق یک اثر هنری یا ادبی برای ساخت جهان غیرواقعی اما ممکن با فض

وی، صف ←در منطق و ذهن خویش به انتخابها و تركیبهایی بر مبنای تجارب خویش از جهان واقعی دست میزند )

مکن شاعر، انتخابها و تركیبهای او (. ازاینرو در بررسی و تحلیل یک شعر باید به دنیای خیالی و م546: 4393

توجه نمود تا بتوان به شیوۀ جامعی از نقد و ارزیابی با بررسی تمام عوامل دخیل در خلق متن ادبی، دست یافت. 

مواجه هستیم: نخست  رو با دو دسته دادهدر پژوهش حاضر جهت دستیابی به پاسخی برای پرسش جستار پیش 

معتبر پیرامون شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و فردی شاعر )سعدی( در هنگام اطالعاتی كه از كتب و منابع 

ها در غزل سعدی است. درخصوی ها و اطالعاتی كه حاصل بررسی استعارهایم و دوم دادهخلق اثر به دست آورده

                                                      
1. Source domain. 
2. Target domain. 
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شاعر  نی اینشرایط فردی و اجتماعی زنددانی سعدی با توجه به منابع و كتب معتبری كه پیرامون عصر و زنددا

 وجود دارد میتوان به چند نکتج اساسی اشاره نمود:

الف( نخستین نکته پیرامون شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر سعدی؛ اینکه دوران زنددانی وی مقارن بود با حملج 

اعتمادی به حاكمان، فقر، فساد و بیعدالتی را میتوان ازجمله شدن، بیمغول، جنگ، غارت و ترس از كشته

 ار آورد. رهاوردهای اصلی حملج مغول برای مردم ایران و نیز روزدار سعدی بشم

ب( زیركی، كاردانی و درایت حاكمان محلی فارس  )اتابکان فارس( در حفظ امنیت این خطه، بویژه تالشهای اتابک 

سعدبن زنگی و فرزندش ابوبکر سعد زنگی در پی قبول پرداخت خراج به مغوالن، تا حدودی اوضاع فارس را ایمن 

شیراز را در مقایسه با سایر شهرهای پرآشوب ایران در آن زمان،  نگاه داشته بود. ازاینرو میتوان منطقج فارس و شهر

 دارای آرامش، زیبایی و اندک رفاه نسبی تصوّر نمود.  

ج( كتب مقام علمی و معنوی و عقلیات سعدی، فرادیری قرآن، صرف و نحو عربی، آشنایی با فقه، عرفان و معاشرت 

حصول سفرهای سعدی بوده است. جهانبینی و وسعت مشرب با فرهنگهای دونادون كه به احتمال بسیار زیاد م

كه وی در زمان خویش از احترام و پذیرش اجتماعی برخوردار بود و به فراوانی به این شاعر بخشیده بود تا جایی 

ی  74: صص 4346؛ ضیا، 651: 4344كوب، زرین ←« )رقعت منشآت او را مثل كاغذ زر میبردند»دواه آثارش؛ 

سی داده، دوازده غزل از سعدی كه چیزی در حدود دو درصد از كل غزلیات این شاعر را در بر میگیرد، (. در برر45

 در جداول زیر ارائه میشود. 

 

 استعارۀ عشق در غزلیات سعدیكالن

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  ای مرحبا از بر یار آمده  ای نفس خرم باد صبا.4

 (66سعدی: غزلیات ) 
 

 توضیحات نام نگاشت مفهومی ۀاستعار عامصر

عشق معطر و  ای نفس خرم باد صبا

 خوشبوكننده است

 معطركننده 

خوشبوكنند

 ه 

 چیزبا عشق ورزیدن به معشوق همه

 حس میکنی. زیبارا 

كالن 

استعارۀ 

 عشق

عشق 

به مثابه 

 روشنی بخش

عشق 

به مثابه امید 

 دهنده

عشق 

به مثابه 

 ویران كننده

عشق به  

مثابه درمان 

 كننده

عشق به 

مثابه بیتاب 

 كننده

عشق به 

مثابه مست 

 كننده
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شب چه شنیدی ز  قافله

 صبح

 كنندهعشق وصل

 بخش استو روشنی

 كننده وصل

 بخشروشنی

معشوق را به صبح  وصالشاعر 

 ویدوری و جدایی از  ه ومانند كرد

 را به شب تاریک

بر سر خشم است هنوز آن 

 حریف 

 عشق متغیر است

 شاد یا غمگین

 راضی یا خشمگین

كنندمتحول

 ه

 رضایتمند

کخشمگین

 ننده

شاعر علت سخن نگفتن معشوق را 

هم میتواند به خشمگین بودن و هم 

رضایتمند بودن او نسبت دهد كه 

 بخش است.در هر صورت لذت

دهندآرامش  ای یا خالف در صلح آمدهاز 

 ه

 ناسازدار

 امیددهنده

آرامش و هم  جشاعر عشق را هم مای

حال عامل ناسازداری و درعین

امیددهنده و ناامیدكننده قلمداد 

 .میکند

دهنده و  عشیییق حیات  لیکن ادر دور وصالی بود

 زنددی است  جمای

 ۀدهندحیات

 بخشجان

سیدن به او و     شوق و ر شق به مع  ع

صیییلح و آشیییتی كردن با او تمام    

  .را به فراموشی میس ارد یهاسخت

تا به دریبان نرسیید دسییت  

 مرگ

 معشوق را ترک كردن 

کن           م م یر غ محییال و 

 است 

 همیشگی

سییییرزنییده  

 بودن

شق را         شتن از ع ست بردا شاعر د

 .امری محال میداند

دوسییت نباشیید به حقیقت  

 كه او 

شق بال و درفتاری به    ع

 همراه دارد 

 بال

 درفتاری

عاشییق واقعی تمام درفتاریهای راه 

 .عشق را به فراموشی میس ارد

خسییتگی اندر طلبت راحت 

 است 

عشییق مایج امیدواری و 

 داروی درد است 

 كنندهدرمان

 امیددهنده

با عشق تمام دردها و سختیهای در  

راه رسییییدن به معشیییوق برطرف    

 .میشوند

كه برآرم چو    سیییر نتوانم 

 چنگ

فراز   و عشییییق دارای 

 نشیب و سختی است 

 كشنده

 دردناک

شق تمام      سیدن به ع شاعر در راه ر

 سختیها را تحمل میکند 

هر سیییحر از عشیییق دمی  

 میزنم

دم زدن از عشییییق و 

 آشکار 

 كردن آن 

 برمالكننده

 آشکاركننده

 ،عشیییق ادرچه ابتدا پنهان باشییید  

 س س آشکار و برمال خواهد شد. 

شق     دردم همه عالم درفت جقص ستان ع دیر  همهدا

 و فرادیر است

شییاعر عاشییقی را داسییتانی فرادیر  فرادیرنده

میداند كه  در كل آفاق پراكنده و        

 آشکار میشود.
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 ما جروی تو خوش مینماید آین: 6

 

 (61)ی  ینه پاكیزه است و روی تو زیباآك 

 توضیحات نام نگاشت استعاره مفهومی عامصر

 جخوش مینماید آینروی تو 

 ما

عشق باعث زیبایی میشود 

كننده و و پاكیزه

 كننده است صاف

 زیباكننده

 كنندهپاكیزه

شاعر وجود عشق را باعث زیبایی و 

 .پاكیزه كردن روح میداند

 جچون می روشن در آبگین

 صافی 

عشق باعث زیبایی و 

  .نیکویی میشود

 و شاعر عشق را باعث خصلتهای زیبا كنندهنمایان

نیکو میداند كه با تجلی عشق بیشتر 

 آشکار میشوند

هركه دمی با تو بود یا قدمی 

 رفت 

قرار تاب و بیعشق بی 

  .كننده است

 قراركنندهبی

 كنندهتاببی

 قراریبیعجین شده با شاعر عشق را 

 میداند. یتابو بی

صید بیابان سر از كمند 

 ب چید 

در بند عشق  مشتاقانه

و آداهانه  مشتاقرفتن و 

 عاشق شدن

 كمند

 ریسمان

شاعر عشق را آنقدر ارزشمند میداند 

آن  با اشتیاق به دام كه فرد عاشق

  میشود.درفتار 

طایر مسکین كه مهر بست به 

 جایی

عاشق شدن و  دل بستن و

از خود دذشتن در راه 

 عشق

 جان باختن

 شیفته شدن

عاشق به معشوق دل میبندد و تا پای 

. عاشق در راه ورزدیق مجان به او عش

 عشق جان میدهد.

 غیرتم آید شکایت از تو به هر

 كس 

شاعر وجود عشق حقیقی را دارو و  كنندهدرمان عاشق شدن با تمام وجود  

عشق به معشوق  .درمان دردها میداند

است كه عاشق حاضر نیست از  چنان

درد عشقش شکوه كند و یا درمان آن 

 .را از طبیب بخواهد

برخی جانت شوم كه شمع 

 افق را 

پیشمرگ و فدا شدن 

 عاشق

 كنندهروشن

 كنندهنورانی

عاشق آنقدر در وجود معشوق غرق 

شده كه حاضر است خودش را فدای 

 .عشق كند تا معشوق محفوظ بماند
 

در تو شکرخنده آستین 

 نفشانی 

شیرینی و حالوت عشق و 

 سخن دفتن از عشق 

 بخشحالوت

 كنندهشیرین

ر سخنان شیرین معشوق را شاع

 .تحسین میکند

لعبت شیرین ادر ترش 

 ننشیند 

 بازیعشق 

 شیرین و ترش 

 كارطمع

 متضاد

شاعر عشق را عنصری متضاد دانسته 

است كه داهی شیرین و داهی هم 

 .تلخ است

مرد تماشای باغ حسن تو 

 سعدی است 

عشق زنددی و زیبایی  

 است 

حیات و  جعشق برای عاشق مای  كنندهغارت

 زیبایی است. 
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 نگردم هزار عهد بکردم كه درد عشق.3

 

 (456یهمی برابرم آید خیال روی تو هر دم )  

 

 توضیحات نام نگاشت استعاره مفهومی عامصر

عشق حرام و دناه  هزار عهد بکردم كه درد عشق نگردم 

 است 

شاعر عشق را امری  حرام، دناه 

دناه  و آمیزمخاطره

میداند كه نباید به آن 

 ب ردازد.

نخواستم كه بگویم حدیث عشق و چه 

 حاجت 

چون رازی  را عشق راز عشق راز است

میداند كه نباید آن را 

 بازدو كرد.

قراری یعشق ب به دلبنی برسیدم مجال صبر ندیدم 

 است

شاعر عشق را سببی  بیقراری 

میداند كه قرار از عاشق 

 .میبرد

عشق دردآور   دلی تمام نچیدم هزار خار بخوردم

 است 

عشق سبب بیقراری  بیقراری 

 .است

             

   (766)ی صبح دمید و روز شد خیز و چراغ وانشان  سخت به ذوق میدهد باد ز بوستان نشان. 1
 

 توضیحات نام نگاشت استعاره مفهومی عامصر

در همه خلق را چو من بی دل و 

 میکنیمست 

عشق سکرآور  

 است 

عشق به سبب حالتی كه  سکرآور ۀماد

دارد و عاشق را از خود 

 ،بیخود میکند در نظر شاعر

همچون می و باده  عشق

 تصور شده است.

روی به صالحان نما خمر به زاهدان 

 چشان 

عشق خماركننده 

 است

شاعر در انضمام تشبیهی  اعتیادآور ۀماد

عشق را به خمر  ،تفضیلی

ه كرده و آن را از خمر تشبی

و شراب باالتر دانسته كه 

 تأثیر بیشتری دارد.

سوختگان عشق را دود به سقف 

 میرود 

شاعر عشق را همچون آتش  آتش عشق آتش است

 تصور كرده است.

تیغ به خفیه میخورم آه نهفته 

 میکنم 

 عشق خونریز است

 عشق درد است

 خونریز

 درد

عشق هم سبب ریخته شدن 

او را خون شاعر میشود و هم 
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پس  زار و اندوهگین میسازد

 آور است.عشق دردآور و رنج

چون نروم كه بیخودم شوق همی 

 برد كشان 

عشق بیخودكننده 

عشق راهبر . است

 است 

از خود 

 هبیخودكنند

 راهبر

عاشق را به هر  ،عشق

مقصدی كه بخواهد 

 د.شانکمی

موی س ید میکند چشم سیاه 

 اكدشان 

عشق پیركننده  

 است

مرارتی كه به همراه  اعشق ب پیركننده

 دارد عاشق را پیر میکند.

دهد ما به عذاب در یبوی بهشت م

 درو 

لذتی  جشاعر عشق را بواسط بهشت عشق بهشت است 

كه دارد همچون بهشت 

 تصور كرده است. 

                      

 (69 یكه شب دراز بود خوابگاه تنها را )  نخواهم دواج دیبا راشب فراق . 5
 

 توضیحات نام نگاشت   مفهومی  ۀاستعار  عامصر

 عشق به معشوق  شب فراق نخواهم دواج دیبا را 

 در اولویت قرار

 داشتن 

 دراز بودن 

 طوالنی بودن

عاشق تنها و روزدار ِ ،شاعر

دور از معشوق را به شب 

مانند كرده طوالنی و دراز 

 است.

 عاشق شدن ز دست رفتن دیوانه عاقالن دانند 

 و دل س ردن

  ناشکیباكننده

 بیقراركننده 

حال عاشق دیوانه را فقط 

 فرد عاقل میتواند درک كند.

تو آن درخت دلی كه اعتدال قامت 

 تو

 عشق باالبرنده

و باعث  است

  .زیبایی میشود

 باالبرنده 

 اعتباردهنده 

معشوق از هر زیبایی زیباتر  

 و باارزشتر است.

 تددر به هرچه تو دویی مخالف

 نکنم

تسلیم شدن در 

 برابر عشق

مخالفت 

 نکردن 

 تسلیم شدن

های در برابر خواسته عاشق

تا معشوق تسلیم میشود 

 مهیاوی شادی  موجبات

 شود.

شبی و شمعی و جمعی چه خوش 

 بود تا روز

 كنندهعشق روشن

 جالدهندهو 

 كنندهروشن

 بخشآرام

عشق همچون نوری تصور 

 دررا  انشده است كه عاشق

 میکند. محفل جمعیک 

من از تو پیش كه نالم كه در شریعت 

 عشق 

عشق سوزودداز 

 است

 سوزنده

 ددازنده

تمام كارهای معشوق زیبنده 

 ،در قانون عشق ؛است

معشوق را بخاطر قتل عمدی 

 عاشق مؤاخذه نمیکنند. 
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 (67) ی  فراغت از تو میسر نمیشود ما را  ادر تو فارغی از حال دوستان یارا. 4
 

نام  مفهومی ۀاستعار عامصر

 نگاشت

 توضیحات

 كنندهتابیعشق ب  تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش

 و ناشکیباكننده است 

 هكنندبیتاب

ناشکیباكنن

 ده

اب بیت معشوقعاشق بدلیل دوری از 

 و ناشکیبا است.

 قاصر بودن زبان   شمایلی كه در اوصاف حسن تركیبش

 از بیان عشق 

 الکن بودن

 قاصر بودن

معشوق را آنقدر زیبا میبیند شاعر، 

كه با هیچ زبانی نمیتواند زیباییها و 

 خوبیهای او را بیان كند.

عشق زیباست و   كه دفت در رخ زیبا نظر خطا باشد

 باعث زیبایی میشود 

دیدن روی معشوق و عشق ورزیدن  زیبنده

 به او باعث زیبایی میشود.

واقف نبودن به عشق  كسی مالمت وامق كند به نادانی 

 و عاشقی

 بیخبری

 نادانی

وجود عشق را فرد عاشق فقط 

آنکه عاشق  .میتواند درک كند

 است. بیخبر از آن نیست

سوزودداز  عشق با درفتم آتش پنهان خبر نمیداری 

 است 

در  ،را هرچند پنهان كنی عشق سوزنده

 ود. شمی نهایت آشکار

 عاشق شدن و نگفتمت كه به یغما رود دلت سعدی

غارت شدن  دلداددی

  است.

 كننده تاراج 

 كننده غارت

عاشق شدن و دلداددی به معشوق 

 باعث به یغما رفتن دل میشود.

عشق دردی طوالنی  هنوز با همه دردم امید درمان است 

 اما درمانگر است 

 مداواكننده  

 كننده درمان

كننده و شاعر عشق را درمان

 مداواكننده میداند.

                   

 (35،هماناهلل اهلل تو فراموش مکن صحبت ما را )  پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را. 7
 

 ۀاستعار عامصر

 مفهومی

نام 

 نگاشت

 توضیحات

 ۀعشق شکنند پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را

 عهد و پیمان است

 بیوفاست

 بیوفا

 شکنپیمان

عاشیییق با وجود اینکه عهدشیییکنی و       

همچنان بر سییر   ،بیوفایی دیده اسییت

عهد خود باقی مانده و در وفای به عهد  

 اهتمام دارد.

نبودن به واقف  قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد 

 ارزش عشق

  ،كسی كه قیمت و ارزش عشق را نداند شکنپیمان

در راه رسیییدن به معشییوق صییادقانه    

 عمل نمیکند.

در مخیر بکنندم به قیامت كه چه 

 خواهی 

عشق برتر از همه 

چیز و در اولویت 

 درفتن قرار

 واال

 ارزشمند

را در اولویت قرار   یورزشیییاعر عشیییق

عییالم ترجیح       جرا بر همیی   آنو  داده

 میدهد.
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عشق عین بال و  باور از مات نباشد تو در آیینه نگه كن

 درفتاركننده است

 بال

 درفتاری

زیبا می ندارد   چنانشییاعر معشییوق را 

  كه نگاه غیرمسیییتقیم به او هم درفتار    

 را بدنبال دارد. شدن

 كنندهعشق لمس از سر زلف عروسان چمن دست بدارد

 و سیال است

كننده لمس

 سیال

 و زلف او   معشیییوق ۀهیچ چیز به انداز  

 باارزش نیست. عاشقبرای 
 

 انگشت تحیر بگزد عقل به دندان   سر

 

شدن و  شگفت  زده 

مات كردن توسییط  

 عشق

مییبییهییوت    

 هكنند

 كنندهمات

-زدهشیگفت 

 كننده

عاشق با دیدن معشوق آنگونه با تأمل 

 حیرانبه او مینگرد كه از زیبایی او 

زیرا معشوق را زیباتر از هر ؛ دوشمی

 زیبایی میبیند. 

فدا     آرزو میکنم شمع صفت پیش وجودت   قدر كردن و  بی

 شدن بخاطر عشق

بیییییییخیییود  

 كننده

 ایثاركننده

ارزش عاشق خود را در برابر معشوق بی

 .میداند

 

 (435، همان) چندانستر كه دوستی و ارادت هزا  هزار سختی ادر بر من آید آسان است. 9
 

نام  مفهومی ۀاستعار عامصر

 نگاشت

 توضیحات

عشق دارو و درمان  و در تو داغ نهی داغ نیست درمان است

 است

 شفادهنده

 كنندهدرمان

عشق ادر به عاشق دزند و آسیب 

برساند مثل درمان و دارو برای او 

 بخش استالتیام

نه آبروی كه در خون دل بخواهی 

 ریخت 

 عشق خونریز است.

 شنده استكُ

 خونریز

 شندهكُ

عاشق همه چیز را در رضایت 

زنددی را بدون او میداند و  معشوق 

 نمیخواهد.

-عشق رام و مطیع محافظت نکنم آن كنم كه فرمان است 

 كننده

 فرمانبر

 مطیع

عاشق در هر حالت مطیع و فرمانبر 

 معشوق است.

عشق راحت و  كه در كنار تو خسبد چرا پریشان است 

 بخش استآرام

و  راحت

 بخشآرام

پریشانی در مقابل آرام و راحتی قرار 

درفته است به هنگام خوابیدن 

 راحت و زلف پریشان
 

عشق باعث لذت  جماعتی كه ندانند حظ روحانی 

 میشود

-معشوق برای عاشق لذت خیال بخشلذت

 بخش است. 
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 .(455 ی)  كزین جهان به جهان ددر شدمدویی   از در درآمدی و من از خود به در شدم. 4
 

 توضیحات نام نگاشت استعاره مفهومی عامصر

به در     مدی و من از خود  از در درآ

 شدم

عشق 

كننده و متحول

كننده ددردون

 است

كننددردون

 ده

كنندمتحول

 ه

شدن خود در        شق  شاعر با عا

جهان ددردونی و تحول ایجاد   

  .میکند

مهرم به جان رسیییید و به عیوق بر      

 شدم 

عشق نورانی و 

كننده و روشن

 باالبرنده است

 كنندهروشن

 كنندهنورانی

 دهندهترفیع

شاعر با عاشق شدن، از جهان 

و  رفتهمادی به جهان معنوی 

 میکند.زنددی دوباره شروع 

شنده و هم عشق هم كُ

 بخش است. زنددی

با درد همراه عشق  دفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق

 است

عاشق درد و رنج در راه   رنجو  درد

 جرسیدن به معشوق را الزم

 عشق میداند. 

ه كنندعشق ضعیف دستم نداد قوت رفتن به پیش یار 

كننده و ناتوان

 است

 هكنندضعیف

 كنندهناتوان

عاشق به هنگام هجر و دوری از 

 معشوق ناتوان میشود. 

عشق بیناكننده  ور شدم كاول نظر به دیدن او دیده

 است

عاشق با دیدن معشوق   بیناكننده

 میشود. چشمش روشن

 عشق اسارت من خویشتن اسیر كمند نظر شدم

 و برددی است

 اسارت

 برددی

نگاه معشوق كمندی است كه  

؛ عشق میکندعاشق را اسیر 

 اسارت است. 

سعدی چه زرد     سرخ تو  دویند روی 

 كرد؟

عشق بیماری 

 است

مردم عشق را  ،به نظر شاعر بیماری

 اما شاعر د؛نوعی بیماری میدانن

 .عشق را كیمیا میداند

عشق باارزش و  اكسیر عشق بر مسم افتاد وزر شدم

 كیمیاست

ارزش مانند با عشق وجود بی ارزش كیمیا

مس او به طالی باارزش تبدیل 

 شده است.
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 .(479یرضوان نکند اهل نعیم ) جخواب در روض  آن نیست كه در خواب رود چشم ندیمامشب . 45
 

 توضیحات نام نگاشت استعاره مفهومی عامصر

امشب آن نیست كه در خواب رود چشم 

 ندیم

عشق 

كننده خواببی

 است

-خواببی

 كننده

شاعر عشق را بسبب 

برانگیختگی شور و اشتیاق 

 ،در دل عاشق

و كننده خواببی

 هوشیاركننده میداند.

همچون بهشت و برتر  عشق بهشت عشق بهشت است رضوان نکند اهل نعیم جخواب در روض

 از آن تصور میشود. 

ه دناه تصور شده عشق بمثاب دناه عشق دناه است معشوق بکن جتوبه دویندم از اندیش

 است

هردز این توبه نباشد كه دناهیست 

 عظیم 

ترک واجب دناه محسوب  واجب است عشق واجب است

 میشود

عشق  كه بخواهیم نشستن به در دوست مقیم

دیركننده زمین

 است

دیركنزمین

 نده

عاشق در طلب معشوق به 

 .تقاضای وصل مینشیند

عشق غم و آتش  ای برادر غم عشق آتش نمرود انگار 

 است

 غم

 آتش

 

عشق به غم و آتش تشبیه 

 شده است.

بخش عشق زنددی یزد كنان برخمرده از خاک لحد رقص

 است

عشق قدرت احیا كردن  بخشزنددی

 را دارد عاشق بیجان وجود

دیگر از هرچه جهانم نه امید است و نه 

 بیم 

عشق 

ش خبشجاعت

 است

بخشجاعت

 ش

 یچیز عشق شاعر به بی

 امیدوار نیست

پالودن وجود عاشق  باعشق  مقدس عشق مقدس است ک نرود دیو رجیمئپیش تسبیح مال

 مقدس است، از غیر
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 یهركه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست )  دام بالست جموی دوست حلق جسلسل. 44

451). 
 

نام  مفهومی ۀاستعار عامصر

 نگاشت

 توضیحات

عاشق را  آنکهعشق بسبب  دام عشق دام است دام بالست  جموی دوست حلق جسلسل

درفتار میکند همچون دام 

 تصور شده است

هركه در این حلقه نیست فارغ از این 

 ماجرا است 

 اتفاق عشق اتفاق است

 حادثه  

عشق همچون اتفاق و حادثه 

 تصور شده است

دیدن او یک نظر صد چو منش 

 خونبهاست

عشق خونریز و 

بسیار ارزشمند 

 است

خونریز و 

 ارزشمند

 باكیته شدن كشعاشق از 

 .ندارد

عشق بیقراری  عقل درفتار عشق صبر زبون هواست 

 است

را ازبین عشق عقل و صبر  بیقراری

 میبرد

كمند،  عشق كمند است پایبند دردن جان در كمند  ۀدلشد

 ریسمان

 مانند انعشق به كمند صیاد

 شده است
 

دفتار نه كاین چه سبب وان  ۀزهر

 چراست 

آور عشق ترس

 است

 دیر استتئجر

 آورترس

 دیرتئجر

 تئصالبت و هیبت عشق جر

 عاشق را ذایل میکند

عشق همچون فرمانروایی  فرمانروا عشق فرمانروا مالک ملک وجود حاكم رد و قبول 

قدرتمند در دل عاشق او را به 

تسلیم محض شدن وادار 

 میکند

           

 .(445، همان) فدای جان ای دوستجان عزیزت  هزار  غایت مقصودی از جهان ای دوست مرا تو. 46
 

نام  مفهومیۀ استعار عامصر

 نگاشت

 توضیحات

هان      مرا تو یت مقصیییودی از ج  ای غا

 دوست 

معشوق مقصد 

 است

چون هدف شاعر رسیدن به  مقصد

معشوق است پس معشوق را 

 آوردحساب میه مقصد ب



 93-454 صص ،96 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  اسفند ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 456

عشق دام و بند  چنان به دام تو الفت درفت مرغ دلم 

 است

عاشق از افتادن به دام عشق  دام، بند

 راضی است

هنوز مهر تو باشییید در اسیییتخوان ای   

 دوست 

عشق سیال و 

 جاری است

سیال و 

 متحرک

در تمام وجود معشوق عشق 

 است جاری

زننده عشق آسیب كه دفت سعدی از آسیب عشق بگریزد؟

زننده و صدمه

 است

زنندصدمه

 ه

زنندآسیب

 ه

عاشق دزند و آسیب عشق را 

میخرد و از آن لذت به جان 

 میبرد

عشق دناه و  ز دوستی نکنم توبه همچنان ای دوست 

 معصیت است

 دناه

 معصیت

 است معصیت هم ایعشق 

        

 .(31یاول مرا سیراب كن وانگه بده اصحاب را     )  ام ساقی بیار آن آب راز اندازه بیرون تشنه. 43
 

 رۀاستعا عامصر

 مفهومی

نام 

 نگاشت

 توضیحات

 ایعشق باده ام ساقی بیار آن آب رااندازه بیرون تشنه ز

 كننده استمست

-مست

 كننده

-سیراب

 هكنند

نهایت به شراب عاشق خود را بی

 عشق محتاج میداند

من نیز چشم از خواب خوش بر نمیکردم 

 پیش از این 

شیفتگی و 

 آشفتگی

شیفته 

 كننده

نكنآشفته

 ده

دیدن معشوق حتی در خواب هم 

برای عاشق آشفتگی و شیفتگی 

 بدنبال دارد 

 كنندهعشق باطل هر پارسا را كان صنم در پیش مسجد بگذرد

 عبادت

-باطل

 كننده

ی است كه هركس یمعشوق زیبارو

ه ب ،عابد و پارسا ، هرچنداو را ببیند

ورزی او عشق میورزد و با عشق

 میکند. اثربیعبادتش را 

من صید وحشی نیستم در بند جان 

 خویشتن 

عشق صیاد و 

شکاركننده و 

همچنین اسیر و 

 درفتاركننده است

 صیدكننده

درفتاركنن

 هد

عاشق آنقدر پذیرای عشق به 

معشوق است كه در مقابل تیر عشق 

 او هم فرار نمیکند

عشق قیمتی و  مقدار یار همنفس چون من نداند هیچکس 

 باارزش است

-ارزش

 دهنده

 بهادهنده

عاشق ارزش و اعتبار هر چیزی را با 

 معیار یار و معشوق خود میسنجد.

            

 



 453/ بررسی استعارۀ مفهومی عشق در غزل سعدی بر پایج نظریات لیکاف و جانسون

 

 .(34، همانساقی بیار آن جام می مطرب بزن آن ساز را   )  وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را. 41
 

 ۀاستعار عامصر

 مفهومی

نام 

 نگاشت

 توضیحات

وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز  

 را

افزا عشق شادی

 است

ورزی وقت عاشق را شور عشق افزاشادی

 خوش میکند

امشب كه بزم عارفان از شمع رویت 

 روشن است

 

عشق 

كننده و روشن

 نوربخش است

 نوربخش

کروشن

 ننده

وجود معشوق برای عاشق نورانی 

 بخش استو روشنی

چشمان ترک و ابروان هریک به ناوک  

 میزنند

عشق تیرانداز 

 است

ناوک مژدان، عاشق را معشوق به  كشنده

 آورد.از پای درمی

 

 گیرینتیجه
شناسی شناختی مطرح دردید، بر این اندیشه استوار است كه نظریج استعارۀ مفهومی كه در چهارچوب معنی

استعاره براثر یکی از عملکردهای ذهنی انسان شکل میگیرد و برخالف دیدداه سنتی درخصوی استعاره، حوزۀ 

 «عشق»های مختلف مفهوم كاركرد آن نه در سطح زبان بلکه اندیشه و ذهن انسان است. مطالعه و بررسی حوزه

های تصویری عشق بخوبی بهره درفته براساس استعارۀ مفهومی در این پژوهش نشان میدهد كه سعدی از خوشه

ه برده است. به این معنا كه داه عشق است. ذهن سعدی از مفهوم عشق در بافتهای متفاوت و با اهداف مختلفی بهر

های آن، از عشق برای رسیدن به كمال بخش است و داه ویرانگر. در غزلی با توجه به شرایط و زمینهبرای او روشنی

آمیز و دردسرساز است. یکی از نتایجی كه از رهگذر تحلیل و بررسی بهره میبرد و در غزلی دیگر، این عشق مخاطره

متنی در غزلهاست كه خود در سایج عشق در غزلیات سعدی حاصل میشود، یافتن انسجام درون استعارۀ مفهومی

عشق اساس هستی »و یک استعارۀ دستره یعنی « عشق از جانب خداست»ای اولیه یعنی ای واحد و انگارهایده

محقق میشود؛ این امر اند، ها صورت یافتهاستعارهاستعاره كه جملگی در درون همین كالنو چندین خرده« است

های استعاری در غزلیات سعدی، بستری مناسب جهت خود بر اصالت و خالقیت هنری متن داللت دارد. انگاره

 های انتزاعی مورد نظر شاعر است. تحلیل و تبیین مقوله
 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد ادبیات و  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی آقای دكتر مسعود س هوندی .استشده استخراج  آبادخرماسالمی واحد 

 و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعبسركار خانم نازنین بهاروند . اندبوده مطالعه این اصلی طراح

ها و به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده قاسم صحراییآقای دكتر . اندداشته شنق نهایی متن تنظیم

 هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  .استبوده پژوهشگرسه 

 

 



 93-454 صص ،96 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  اسفند ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 451

  قدردانی و تشکر

علوم ادبیات و  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهآباد خرمانسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .نمایند اعالم
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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