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Abstract 
Conceptual metaphor is a new, different interpretation of metaphor that first 
proposed by Lakoff and Johnson. In this approach, metaphor is not only 
examined in terms of appearance; but also, it pays attention to the concepts that 
are hidden behind the words. Any metaphorical concept, by focusing on one 
aspect of the concept, can prevent the mind from focusing on other aspects of 
that concept. One of the abstract  concepts in Khosrow and Shirin Masnavi is 
love. Whereas Nizãmi is an irreplaceable master of metaphor and he often 
expresses his desired concepts in the form of metaphorical system, love and 
other related concepts such as lover, beloved, achievement, grief, etc. in his 
poetry. In this research, with a descriptive-analytical method based on library 
studies, based on Lakoff and Johnson's theory of cognitive metaphor and a look 
at the new classification of Afrãshi and Hisãmi (mental to mental), conceptual 
metaphors of love in Khosrow va Shyryn by Nizãmi, arereviewed and analyzed. 
Because love and related concepts are abstract, they are expressed in the form of 
similes and metaphors to make them more tangible. By examining the concepts 
of the field of love based on the theory of conceptual metaphor, eighteen texts 
were categorized and analyzed with the field of the destination of love in the 
form of 738 items. These writings are classified into two groups: metaphors that 
have a positive approaches to love and metaphors that have a negative 
approaches to love. This story is about a romantic event; for this reason, most of 
the writings formed in it have a negative approach, and whereas this love leads 
to achievement and it brings happiness, the approach becomes positive. Based 
on the obtained results, most of the texts are subjective to objective, and in some 
cases they are more tangible mental, they have been used to express love, and 
the text about "love is sorrow" are 123 cases and the texts about  "love is 
deception" are 16 cases, and they have the highest and lowest frequencies in 
Khosrow va Shyryn, respectively. 
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1.Introduction 
Any metaphorical concept, focusing on one aspect of the concept, can prevent 
the mind from focusing on other aspects of that concept. Kuchish believes that 
metaphor is a one-to-one adaptation to its mathematical meaning (correspondence); 
of course, this correspondence is one-sided; In a way that can be said "love is 
journey" and it cannot be said "journey is love". In this comparison, not all of 
the concepts are necessarily transferred from the source domain to the 
destination domain; rather, it pays attention to the certain parts of the destination 
(see: Kuchish, 1393: 28). The conveyed concepts through metaphor are relative 
concepts; not absolute, because if it is absolute, one concept can be exactly 
another; therefore, when we say that a concept is organized by a metaphor, we 
mean that the concept is organized to some extent that it can only be extended in 
some directions and not by all of the directions ”(Lakoff and Johnson, 1397: 27). A 
definition of conceptual metaphor is stated: "It is a theory according to which 
the understanding of one conceptual domain is based on the understanding of 
another conceptual domain; to be more precise, the understanding of (more) 
unfamiliar and (more) abstract conceptual domain are based on the 
understanding of (more) familiar and(more)tangible conceptual domain 
”(Abdolkarymi, 2014: 23). Each conceptual metaphor consists of three main 
principles: the domain of origin (objective and conventional concepts), the 
domain of destination (mental and unconventional concepts) and writing. Cognitive 
metaphor is the result of writing between the two conceptual domains of origin 
and destination. Considering the path of metaphorical writing from the field of 
origin to the field of destination and subjectivity or objectivity of this path of 
movement and considering the very important point that are basically subjective 
and objective, they can be understood on a field. Three types of metaphors are 
considered: objective metaphor to subjective, subjective metaphor to subjective 
and objective metaphor to objective (see: Afrãshi and Hisãmi, 1392: 150). 
2.Methodology 
This research uses a library and descriptive-analytical method, it is based on 
Lakoff and Johnson's theory of cognitive metaphor and a look at the new 
classification of Afrãshi and Hisãmi (subjective to subjective), to examine the 
conceptual metaphors of love in Masnavi Khosrow and Shyryn Nizãmi. At first, 
all of the verses of Masnavi Khosrow va Shyryn were selected and read, the 
verses that had the words of love or the related concepts including (love, lover, 
beloved, separation, achievement, sorrow, persecution, patience, tears, 
etc.),then, due to the concepts of the field of origin, frequency was classified and 
analyzed, and at the end, the poet's view towards the subject of love and the 
related concepts were examined. 
3.Discussion 
Nizãmi, a Persian poet of the sixth century AH, who is known as the pioneer of 
storytelling in Persian literature, had a strange style in poetry. Both his thoughts 
were new and his language was special. The continuous use of metaphor does 
not make his speech boring and he has achieved such a balanced language in the 
way he speaks that the strangeness of his expression has not made him 
unfamiliar (see: Zarryn-Kub, 2007: 225); because of this newness in expression, his 
tendency to metaphor was more than simile and to simile, it was more than 
ordinary descriptions. "In choosing appropriate words and phrases, inventing 
new and pleasing themes, and depicting details with the power of imagination 
and precision in describing nature and persons, and using pleasant and new 
similes and metaphors, he is among those who have not been found the same." 
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(Safa, 1369: 809). Since most of Nizãmi’s works are in the field of lyrical literature, of 
course, they have emotional themes that the poet has described them 
metaphorically. Lyrical poetry and romantic themes, which began in the fourth 
century, reached their zenith in the late sixth century with Nizãmi’s lyrical 
poems. One of these works is Masnavi of Khosrow va Shyryn, which tells the 
story of Khosrow's love for Shyryn with a beautiful and pleasant expression and, 
of course, a metaphor. Nizãmi praises love in his love stories and there are three 
types of love in his poems: heroic love, sad love and earthly and instinctive love. 
In Khosrow va Shyryn's love poems, we see the extremely metaphorical 
descriptions and delicate expression about love, conflicts, patience, resentment, 
the stories of achievement and the continuation of love after connection. 
Sometimes the word of love itself is considered directly as a letter, and 
sometimes love is accompanied by other descriptions. In some cases, 
descriptions are given for the lover or beloved that contain an implicit 
description of love. 
4.Conclusion 
Examining the concepts of love due to theory of conceptual metaphor, eighteen 
writings with the destination field of love were categorized and analyzed in the 
form of 738 items. These writings are classified into two groups: the first group 
of metaphors that have a positive approach to love; such as light, religion, joy 
and vitality and unity. The second group of metaphors have a negative approach 
to love; such as grief, murder, restlessness, illness, madness, battle, etc. In the 
writing, "love is religion", although love is associated with something sacred 
and in its creation, interpretations belonging to the field of religion have been 
used; but where the beloved is worshiped and turning away from God is 
considered a sin, love is in conflict with the common and conventional religion, 
and the wisdom of the metaphor of "love is disbelief" is formed; therefore, it can 
be said that love in this writing has two-dimensional expressions. In the 
conceptual metaphor of "love is sorrow", although this sorrow is very 
heartbreaking and it is almost impossible for the lover to bear it, but it is a 
pleasant sorrow that the lover chooses it and with love, he takes this sorrow to 
life and any humiliation and he endures sorrow in this way. In "love is fire", fire 
has two meanings: one is to cleanse the human being of pollution and the other 
is to burn his being. Here only the burning aspect is considered and the lover is 
satisfied and pleased with burning in this fire; because in his view, this fire not 
only does not cause destruction; it promotes health. It can be said that the 
mentioned writings are two-sided and two concepts are inferred from them. At 
first glance, they have a meaning; but there are other concepts behind them. This 
story because it represents a romantic and emotional event; there are also 
problems in the way of beloved and the lover and they suffer in this 
predicament; for this reason, most of the writings formed in the story have a 
negative approach, and where this love leads to happiness and joy, the approach 
becomes positive. Based on the obtained results, most of the writings are 
subjective to objective and in some cases, there are used more tangible 
subjective matters that have been used to express love, and the sentence of "love 
is sad" is revealed in 123 cases and the "love is deception" are in 16 cases, they 
respectively, have the highest and lowest frequencies in Khosrow va Shyryn. 



 ینظام نیریخسرو و شعشق در  حوزۀ یمفهوم های استعاره /84
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 .رانی، کرمانشاه، ایدانشگاه رازدانشیار زبان و ادبیات فارسی، 

 محمدابراهیم مالمیر
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 30/09/1400 مقاله: پذیرش تاریخ ؛13/02/1399 :مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی ـ علمی

 چکیده

برداشتی نو و متفاوت از استعاره است که نخستین بـار لیکـاف و جانسـون آن را مطـرح      ،»مفهومی استعارۀ« یۀنظر

کـه در پـسِ   شود  یمتوجه بلکه به مفاهیمی  شود، ینم بررسیظاهری  جنبۀکردند. در این رویکرد، استعاره تنها از 

درک و گـاهی ذهنـی    تـر  ملموس، تر ینیعمفاهیم انتزاعی با استفاده از مفاهیم . در این دیدگاه، پنهان است ها واژه

دیگـر آن   یهـا  جنبـه  تواند ذهن را از تمرکـز بـر   یمهر مفهوم استعاری با تمرکز بر یک جنبه از مفهوم، شوند.  یم

شدن در قالـب تشـبیه و    تر ملموساموری انتزاعی هستند، برای  ،عشق و مفاهیم مرتبط با آنچون  مفهوم بازدارد.

عشق و ، عشق است. خسرو و شیرینیکی از مفاهیم انتزاعی و مورد توجه نظامی در مثنوی . شوند یماستعاره بیان 

. اند شده... در شعر او به صورت استعاری بیان صال، هجران وشوق، واز جمله عاشق، مع ،دیگر مفاهیم مربوط به آن

جدید  یبند طبقهمفهومی لیکاف و جانسون و نگاهی به  استعارۀ یۀنظررا در چارچوب  پژوهش حاضر مفاهیم مذکور

 یـۀ نظر یۀپاعشق بر  حوزۀبا بررسی مفاهیم . است دهکربررسی  ذهنی به ذهنی، استعارۀعنوان  باافراشی و حسامی 

 هـا  نگاشتو تحلیل شد. این  یبند دسته، مورد 738مقصد عشق، در قالب  حوزۀمفهومی، هجده نگاشت با  استعارۀ

منفی بـه   هایی که رویکرد استعاره وبه عشق دارند  یی که رویکرد مثبتها استعارهشوند:  بندی می دستهدر دو گروه 

گرفتـه در آن،   ی شـکل هـا  نگاشـت اغلب  ،ین دلیلهمانگر رویدادی عاشقانه است و به این داستان بی .عشق دارند

مثبت  ها شود، رویکرد این نگاشت یمو موجب شادی  انجامد یمو آنجا که این عشق به وصال  داردرویکردی منفی 

از امـور ذهنـی    ،ذهنی بـه عینـی هسـتند و در بعضـی مـوارد      ها نگاشت بیشترآمده،  دست بهنتایج  یۀپا. بر شود یم

فریـب   ،عشـق « و نگاشـتِ  مورد 123با » غم است ،عشق« گاشتِناست و  یان عشق استفاده شدهبرای ب تر ملموس

 .اند دادهبه خود اختصاص  خسرو و شیرینبیشترین و کمترین بسامد را در  یبترت به، مورد 16با » است

 .و جانسون کافیل ،خسرو و شیرینمفهومی، عشق، نظامی،  استعارۀ: کلیدی یها واژه

 مقدمه .1

ظریـات جدیـد   ن یۀپااخیر، بررسی متون ادبی بر  یها سالهشی در یکی از موضوعات پژو

مفهـومی از دیـدگاه لیکـاف و جانسـون، یکـی از انـواع ایـن         یهـا  اسـتعاره است. بررسی 

تی است که یکی همان دیدگاه سنّ بارۀ استعاره وجود دارد:هاست. دو نوع دیدگاه در پژوهش

؛ یعنـی مربـوط بـه    اسـت شناسی مورد توجه  در این دیدگاه، استعاره از نظر زبانی و زیبایی

. ارسطو نخستین کسی اسـت کـه از   است دیگر واژۀ یجا به یا واژهواژگان و کاربرد  حوزۀ

                                                           
 salemian@razi.ac.ir                                                                          مسئول: یسندۀنو یانامۀرا. 1
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استعاره « است: تعریف کرده گونه ین ا. او استعاره را است گفتهتی سخن سنّ صورت بهاستعاره 

ل هم از جنس به نـوع  عبارت از این است که اسم چیزی را بر چیزی دیگر نقل کنند و نق

» نقل از نوع به نوع است و یا نقل به حسب تمثیل اسـت  یا ،یا نقل از نوع به جنس ،است

شکل زبان مجازی است؛ یعنی زبانی که مقصودش  ترین یاصل ،استعاره .)90: 1343 ارسطو،(

و کلمات  گوید یم. زبانی که مقصودش همان باشد که کند یمهمان چیزی نیست که بیان 

دانسته  ،. زبان مجازیشود یمنامیده  »زبان حقیقی«، برد یم کار به» معیار«در معنای زبان را 

؛ زیرا بر این فرض متکـی اسـت کـه معنـای واقعـی      کند یمدر نظام حقیقی زبان تصرف 

هـاوکس،   (ر.ک؛ توانـد منتقـل شـود    میعبارات در ارتباط با یک شیء، به شیء دیگری نیز 

چنین بیان کرد که اسـتعاره در   توان یم ،عاره از نوع کالسیک آن. در تعریف است)12: 1377

با  ،دیگر یا واژه یجا  به یا واژهجایگزینی  ،استعاره ، نه در تفکر و اندیشه؛دهد یمواژه رخ 

 طور  همانبخشی از زبان متعارف و هنجار نیستند.  ها استعارهاینکه  است و مشابهت عالقۀ

 شود، یا عبارات پرداخته می ها واژهتنها به سطح ظاهری  در این دیدگاه، ،که مشخص است

 شناختی، عاطفی و زیربنایی آن. یها جنبهنه 

اسـتعاره   مقولـۀ مفهومی است که رویکردی تـازه و نـو بـه     استعارۀ یۀنظردیدگاه دوم، 

برخالف باوری که استعاره را  د،کردنارائه  آن را . در این دیدگاه که لیکاف و جانسوناست

معتقد بود که بـدون اسـتعاره مشـکلی در     یو .، نه اندیشهدانست یممختص به واژه  تنها

، مشخص شد که استعاره هم در زبان و هم در اندیشـه وجـود   آید ینم وجود بهزبان و فکر 

، اساساً مـاهیتی اسـتعاری   کند یمدارد و نظام مفهومی که انسان در قالب آن فکر و عمل 

ر از مفاهیم انتزاعی اسـت کـه تعریـف    سرشا ،اطراف انسان دارد. نظام مفهومی موجود در

هستند، فهمیـده   یتر روشنبا مفاهیمی که دارای معانی  ، نیاز استبنابراین روشنی ندارند.

مفهومی که نوعی  استعارۀدر  است. یرپذ امکانشوند و این در قالب نظام مفهومی استعاری 

 نیسـت، بلکـه   هـا  واژهصر به زبان، یعنی استعاره منح«شناسی شناختی است،  معنی مطالعۀ

: 1397(لیکاف و جانسون، » یندهای فکری آدمی استعاری استاز فرا یا عمدهبرعکس، بخش 

شناختی را چنین عنوان کرد: استعاره در تفکر و  استعارۀ های یژگیو توان یم ،بنابراین .)17

 یهـا  واسـطه کـن اسـت   شباهت لزومی ندارد و مم عالقۀصرفاً وجود  ،دهد یماندیشه رخ 

بلکـه در   فقط مختص زبان ادبـی نیسـتند،   ها استعارهدیگری نیز وجود داشته باشند و این 

 زبان عادی هم وجود دارند.



 ینظام نیریخسرو و شعشق در  حوزۀ یمفهوم های استعاره /86

 های پژوهش پرسشله و . بیان مسئ1ـ1

ذهـن را از تمرکـز بـر روی     توانـد  یمهر مفهوم استعاری با تمرکز بر یک جنبه از مفهوم، 

به مفهوم  یک به یککوچش معتقد است استعاره، انطباق  بازدارد.دیگر آن مفهوم  یها جنبه

گفـت   تـوان  یمـ کـه   یا گونـه  به ،ستا طرفه یکالبته این تناظر  (تناظر)،ریاضی آن است 

مفاهیم  همۀلزوماً  ،در این انطباق ».عشق است ،سفر«گفت  توان ینمو » سفر است ،عشق«

خاصـی از مقصـد توجـه     یها بخشلکه به ب شود، مقصد منتقل نمی حوزۀمبدأ به  حوزۀاز 

، نسبی است ،مفهومی استعارۀشده از طریق  . مفاهیم منتقل)28: 1393، کوچش (ر.ک؛ شود یم

 ،بنـابراین  دقیقاً مفهوم دیگری باشـد.  تواند یمزیرا اگر مطلق باشد، یک مفهوم  نه مطلق؛

، مقصود ما آن است بدیا یمیک استعاره سازمان  واسطۀ بهیک مفهوم  گوییم یمزمانی که «

گسترش  ها جهتاز بعضی  تواند یمکه تنها و این یابد یمسازمان  یا اندازهکه آن مفهوم تا 

ه گفتـ مفهومی  استعارۀ. در تعریفی از )27: 1397(لیکاف و جانسون،  »ها جهت همۀیابد و نه از 

رک یـک  د یـۀ پابر  ،مفهومی حوزۀاست که بر اساس آن، درک یک  ای یهنظر: «است شده

تر) (ناآشنا مفهومی حوزۀ، درک یک تر یقدق؛ به بیان پذیرد یممفهومی دیگر صورت  حوزۀ

» گیـرد  تـر) صـورت مـی   (ملمـوس تـر) و  (آشـنا  مفهومی حوزۀدرک  یۀپابر  ،تر)(یانتزاعو 

 حـوزۀ اسـت:   از سه رکن اصلی تشکیل شـده  ،مفهومی استعارۀ. هر )23: 1393 (عبـدالکریمی، 

 استعارۀمقصد (مفاهیم ذهنی و نامتعارف) و نگاشت.  حوزۀمتعارف)،  مبدأ (مفاهیم عینی و

نگاشـت   یلۀوسـ  بـه «مفهومی مبدأ و مقصـد اسـت.    حوزۀبین دو  شناختی، حاصل نگاشتِ

و آن را  بـریم  یمـ یک قلمـرو را بـه قلمـرو دیگـر      های یژگیواستعاری، ساختار مفاهیم و 

ه بـه مسـیر حرکـت نگاشـت     توجـ  بـا  .)241: 1392(هاشـمی، » کنـیم  یممفهومی و تجسمی 

بـا در   نیز بودن این مسیر حرکت و  مقصد و ذهنی یا عینی حوزۀمبدأ به  حوزۀاستعاری از 

عینی بودن، روی یـک پیوسـتار قـرار     یابسیار مهم که اصوالً ذهنی  نکتۀنظر داشتن این 

عینـی بـه    استعارۀکه عبارتند از:  است قابل درک است، سه نوع استعاره در نظر گرفته شده

 .)150: 1392افراشی و حسامی، ر.ک؛ (عینی به عینی  استعارۀذهنی به ذهنی و  استعارۀذهنی، 

غنایی ادب فارسی، همواره مـورد  و  انتزاعی، در متون عرفانی یعشق به عنوان مفهوم

مفهومی مقصد، بسته بـه نـوع    حوزۀیک  عنوان بهو  است بودهتوجه شاعران و نویسندگان 

 است: هداشتگوناگون و از هم متفاوتی  مبداء یها حوزهمتون ادبی، 

ایـن   مطالعۀ. شود یم یساز مفهوممفهومی،  استعارۀهدف عشق با استفاده از انواع «

دیگـری را   یها نگرشهای مختلف، عواطف و  حائز اهمیت است؛ زیرا استعاره ها استعاره
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(کـوچش،  » کنـد  یمـ کار ، آشـ یـابیم  یمـ  ناپـذیر  ییجـدا و از آن عشق آرمانی  نوعکه در 

 ).67: م.1986

مفاهیم در متون غنایی است و مفاهیم مرتبط با آن نیز مانند غـم،   ترین یاصلعشق از 

شدن در قالـب تشـبیه و    تر ملموساندوه، وصل و فراق چون اموری انتزاعی هستند، برای 

 ،نخست: ندکن یمبرای عشق در ادبیات منظوم فارسی ذکر دو جلوه . شوند یماستعاره بیان 

شـود و در   عرایی چون رودکی و عنصری آغاز مـی ش های یمثنوانسانی است که از  عشقِ

 هـا  آن جملـۀ که از  آفریند یمو آثار بزرگ و بنامی  رسد یمنظامی به اوج خود  های یمثنو

اشاره کرد. دوم، عشق الهی یا عرفانی که در  لیلی و مجنونو  خسرو و شیرینبه  توان یم

درخشد و اوج تعالی آن را در غزلیات موالنا شـاهد هسـتیم    نایی و عطار میس های یمثنو

 عنوان بهششم هجری که  سدۀ گوی یپارس. نظامی شاعر )1167: 2ج  ،1373خرمشاهی،ر.ک؛ (

، طرز غریبی در شاعری داشت. هم است شدهدر ادب پارسی شناخته  ییسرا داستانپیشوای 

اسـتعاره،   یوسـتۀ پدرپـی و   رد پـی ایی خاصی. کاربهم زبانش زیب ،تازگی داشت اش یشهاند

به چنان زبان متعادلی دسـت یافتـه کـه     ،سخن یوۀشو در  کند ینم یزانگ ماللسخنش را 

 .)225: 1386، کـوب  یـن زر (ر.ک؛است  انش، موجب نامأنوس بودنش نشدهغریب بودن طرز بی

بیشـتر از   ه و بـه تشـبیه  همین تازگی در بیان، گرایش او به استعاره بیشتر از تشبی سبب به

اسب و ابداع مضامین نو و دلپسند، وی در انتخاب الفاظ و کلمات من« توصیفات عادی بود:

بـردن   کـار  بـه  نیـز  دقت در توصیف طبیعت و اشـخاص و  تصویر جزئیات با نیروی تخیل،

» است یافتهنتشبیهات و استعارات مطبوع و نو، در شمار کسانی است که بعد از خود نظیری 

طبـع   ، بهگیرند یمادب غنایی جای  حوزۀآثار نظامی در بیشتر . از آنجا که )809: 1369(صفا، 

 هـا  آننـد کـه شـاعر بـا بیـانی اسـتعاری بـه توصـیف         دارمضامینی عـاطفی و احساسـی   

. شعر غنایی و مضامین عاشقانه که از قرن چهارم آغاز شده بود، در اواخر قرن است پرداخته

 ،بزمی و غنایی نظامی به حد اعتالی خود رسید. یکی از ایـن آثـار   های ششم و با منظومه

است که داستان عشق خسرو به شیرین را با بیانی زیبا و دلنشین و  خسرو و شیرینمثنوی 

خویش ستایشگر عشق است و  عاشقانۀ یها داستان. نظامی در کند یمالبته استعاری بیان 

بـار و عشـق    : عشق قهرمانانه، عشق انـدوه شود یماو دیده  یها منظومهسه نوع عشق در 

امـا در   دهد، زمینی و غریزی. نظامی در دو نوع اول و دوم، زن را قهرمان داستان قرار می

 ناصـری،  (ر.ک؛ اسـت  شدهنوع سوم که متعلق به جانب حیوانی است، برای زن حرمت قائل 

 العـاده  فـوق بیـانی  ، شـاهد توصـیفاتی بـا    خسرو و شیرین عاشقانۀ منظومۀ. در )200: 1392
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وصـال و   یهـا  تـاب ، صبوری، هجران، آب و ها کشمکشعشق،  بارۀاستعاری و ظریف در

در  نگاشت نامعشق به صورت  واژۀگاهی مستقیماً خودِ . تداوم عشق پس از وصل هستیم

 در بعضـی مـوارد نیـز   دیگری همـراه اسـت.    یها وصفنظر گرفته شده و گاهی عشق با 

عشق است.  شده که حاوی توصیفی ضمنی دربارۀ معشوق آورده توصیفاتی برای عاشق یا

 حوزۀمفهومی  یها استعارههستیم که  ها یافتن پاسخ این پرسش دنبال  به ،در این پژوهش

اند و با توجه به محتـوا و مضـمون آن،    چه بازتابی داشته خسرو و شیرینعشق در مثنوی 

گرفتـه   کـار  بـه مفـاهیم عاشـقانه    یها رهاستعامبدأ برای بیان  حوزۀ عنوان بهچه مفاهیمی 

 ؟است شده

 پژوهشاهداف و ضرورت  .2ـ1

 یهـا  نگاشتو مقصد  حوزۀمرتبط به مفاهیم واکاوی و دستیابی به هدف از این پژوهش، 

 بـر عشق،  مقولۀنوع دیدگاه شاعر به  دستیابی به و نیز خسرو و شیریندر مثنوی مرکزی 

نظـامی   ینـی ب جهان به شناخت تواند این پژوهش می اساس نوع ادبی و زبان این اثر است.

کمـک   احساسات و زبـان او  ،آن و در نهایت های یرمجموعهزدر بیان این مفهوم اصلی و 

 .است دادهه بیشتری نشان به کدام جنبه از این مفاهیم توج کند و اینکه شاعر

 روش پژوهش .3ـ1

 یـۀ نظربـر مبنـای    ،ای ت کتابخانهمطالعا یۀپاو بر  تحلیلی ـ این پژوهش با روش توصیفی

ذهنـی  ( یحسامجدید افراشی و  یبند طبقهنگاهی به و  جانسونشناختی لیکاف و  استعارۀ

نظـامی   خسرو و شیرینعشق در مثنوی  حوزۀمفهومی  یها استعارهبه بررسی  ،به ذهنی)

 ده شدانتخاب و خوان خسرو و شیرینابیات مثنوی  ابتدا کلّبدین صورت که  ؛است پرداخته

عشـق، عاشـق، معشـوق، فـراق،     «شـامل  عشق یا مفاهیم مربوط بـه آن   واژۀابیاتی که  و

مبدأ،  حوزۀاساس مفاهیم  سپس بر بود، استخراج گردید. ...و» وصال، غم، جفا، صبر، اشک

موضـوع عشـق و    نوع نگرش شـاعر بـه   ،و در پایان تحلیل،و  یبند طبقهترتیب بسامد،  به

 .شدرسی بر مفاهیم مرتبط به آن

 پژوهش یشینۀپ .4ـ1

بسـیاری از   مفهـومی مـورد توجـه    اسـتعارۀ  یـۀ نظر ی اخیـر، هـا  سـال در با توجه به اینکه 

این نظریه در متون ادبی صورت  یۀپا برنیز بسیاری  یها پژوهش ، پژوهشگران قرار گرفته

 یا ستعارهاعنوان  را به» بصری است ،معرفت« استعارۀ کالن) 1389( بهنام ؛ مثالً:است گرفته

بررسـی   رداسـتعاره خُ شش ذیل را آن و معرفی نورمبداء  قلمرو با دیوان شمسموجود در 

دستور از کتاب » همزاد عاشقان جهان«و » سفر ایستگاه«) دو شعر 1389( . راکعیاست کرده
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سـجودی   .است کرده بررسی مفهومی یها استعاره به توجه با را پور امین قیصر زبان عشق

ه کتـاب  مفهومی با قلمرو مقصد زمان را از دَ استعارۀدارای  جملۀ) شصت 1391( و قنبری

 بررسـی  هـا  آن در کاررفتـه  بـه  و از نظر افعـال  است داستان کودک فارسی استخراج کرده
استعاری از محبت در آثـار صـوفیه از قـرن     یها نگاشت) به شرح 1392( . هاشمیاند کرده

 ذیـل مورد بحث را  دورۀصوفیه از محبت در  . وی درکاست پرداختهدوم تا ششم هجری 

و » راه اسـت  ،تصـوف «، »محبوب است ،خداوند«، »سلطان است ،خداوند« یها استعاره کالن

 .است کردهتحلیل » راه است ،محبت«

مفهومی عشـق در متـون ادبـی بـدین شـرح       استعارۀ بارۀهم در یدیگر یها پژوهش

مفهـومی در یـک    یهـا  اسـتعاره تحلیل  ) به1392( یحسامافراشی و : است گرفته  صورت

و  انـد  پرداختـه فارسـی و اسـپانیایی    یهـا  زبـان  از ییهـا  نمونهجدید با تکیه بر  یبند طبقه

عینی به ذهنی، ذهنی به ذهنی و عینی به عینی  یها استعارهعنوان  باجدیدی  یبند دسته

لیات سنایی، عطـار و  مفهومی عشق در غز استعارۀ) به بررسی 1393( آیاد .اند کردهرا ارائه 

عشـق در غـزل    یهـا  اسـتعاره که  دهد میاین پژوهش نشان  یجۀنت. است پرداختهمولوی 

 یهـا  استعاره، در غزل عطار اند گرفتهشکل » زهد است ،عشق« استعارۀسنایی حول کالن 

و در غزلیـات موالنـا    انـد  گرفتـه شـکل  » حیرت اسـت  ،عشق« استعارۀعشق، حول کالن 

. است دادهبا قلمرو مقصد عشق را شکل  یها رداستعارهخُ» وجد است ،قعش« استعارۀ کالن

مفـاهیم   یهـا  اسـتعاره خود، به بررسی الگوهـای شـناختی    نامۀ یانپا) در 1395( اصغرنژاد

 اسـتعارۀ ) بـه بررسـی   1397( . اسـپرهم اسـت  پرداختهعاشقانه در غزلیات و قصاید سعدی 

را در چهـار گـروه اصـلی قـرار      هـا  استعاره و است موالنا پرداخته مثنویشناختی عشق در 

کـه صـفات و    هـا  آن. 2. دهنـد  یمـ که تصویری مثبت از عشق ارائه  یگروه .1: است داده

پهلو هسـتند.  که دوجانبه و دو ییها استعاره. 3. کنند یممنفی عشق را برجسته  های یژگیو

 اسـت  یدهرسین نتیجه به ا ، ویکه از نظر مفهومی خنثی هستند. در پایان ییها استعاره. 4

 نظـر  مـدّ آن،  یها جنبهبودن عشق، بیشتر از سایر  شعور یذو  یکنندگ مستکه سوزندگی، 

غزلیـات  عشـق در   یسـاز  مفهـوم ) به بررسی 1397و مباشری ( زاده یول. است بودهموالنا 

و ایـن نکتـه را    انـد  پرداختـه  شناسـی  یمعنو ارتباط آن با مضامین قرآنی از دیدگاه  شمس

وجـود دارد و  » معشوق اسـت  ،خداوند«کالن  استعارۀ ،که در هر دو اثر اند کردهنشان خاطر

 عباسـی  تـأثیری عمیـق بـر زبـان موالنـا دارد.      قرآنسازد که  ها مشخص می نوع نگاشت
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 یـای االول تـذکرة معنایی مـرتبط بـا آن را در    یها خوشهمفهومی عشق و  استعارۀ) 1397(

ذهنی به ذهنـی را   یها استعارهو  است شی، بررسی کردهاساس دیدگاه جدید افرا ار، برعط

 نکـات  از بسیاری درک منظور ) به1398کریمی و همکاران (. است دادهمورد واکاوی قرار 

 هـای  اسـتعاره  بررسـی  و یـل تحل به شاعر فکری مفاهیم ترین برجسته یافتن و متن پنهان

 را هـا  آن شـناختی  کـارکرد  و یاستعار مفاهیم ترین مهم و است پرداخته سیرالعباد مفهومی

 شناسـایی  را شناختی های استعاره ترین برجسته و مفاهیم این نمودهای بارزترین و تحلیل

 اند. نموده

مفهـومی   یهـا  اسـتعاره  یبنـد  طبقهکه به بررسی و یافت نشد پژوهشی  ،در این میان

 .نظامی پرداخته باشد خسرو و شیرینعشق در مثنوی  حوزۀ

 ها استعارهگزارش و  یبند طبقه .2

 ، غم استعشق .1ـ2

بـه خـود اختصـاص     خسرو و شـیرین رتبه را در مثنوی ظر فراوانی، اولین این نگاشت از ن

. در این استعاره، شاعر اوضاع و احـوال عاشـق و معشـوق را کـه گرفتـار عشـق       است داده

ن چـو  ،با توصیف اشک ریختن عاشق از دوری و فراق معشوق، کـاربرد واژگـانی   ،هستند

ت عشق و تعابیر دیگری که نشان از حـاال  یجا  به کند بیان میاندوه، غم، محنت و غصه 

 برای عاشـق تقریبـاً غیـرممکن    این غم تحمل . اگرچهمربوط به غم در وجود عاشق دارد

و هرگونه خـواری   است اما اندوهی دلنشین است که عاشق، خود آن را انتخاب کرده ،است

. عاشـق در همـه حـال، در غـم یـار اسـت و از مـردم        آورد یمـ ب و اندوه را در این راه تا

گونه که مشخص اسـت، گرچـه     هماناین غم، صبر و انتظار است.  چارۀو تنها  گردانیرو

 اما مضمون پنهان در آن، بیانگر عشقی شیرین است. ، اندوهبار است،این عشق اًظاهر

 . توصیف اشک ریختن عاشق1ـ1ـ2

ــردی  « ــام کـ ــد خـ ــد نبیـ ــی قصـ  گهـ

 

ــردی    ــام ک ــی در ج ــه م ــی از گری  »گه

 ).167: 1391(نظامی،                      

ــر گــل  « ــرد ب ــزیب مشــکزِ ســنبل ک  ی

 

ــمن     ــر س ــرگس ب ــزِ ن ــزی یمابس  »ری

 ).264(همان:                                

 عشق یجا بهغم یا برابر آن  واژۀکاربرد  .2ـ1ـ2

 غــم خســرو رقیــب خــویش کــرده    «

 

ــر دو  ــرده  درِ دل بـ ــیش کـ ــالم پـ  »عـ

 ).92(همان:                                  

ــرو آزاد  « ــن س ــون م ــه چ ــد ک ــرا بای  چ

 

 »بُــوَد دربنــدِ محنــت مانــده ناشــاد؟     

 ).315(همان:                                
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 به غم در بیان حال عاشق و دل او کاربرد دیگر تعابیر مربوط .3ـ1ـ2

ــواه « ــدی دل از دلخ ــه نومی ــت ب  برداش

 

ــه دارالملـــکِ اَرمـــن راه برداشـــت    »بـ

 ).88(همان:                                  

 به زندان مانده چون آهن در این سنگ«

 

 »دل از شادی و دست از دوسـتان تنـگ   

 ).340(همان:                                

 ، نور استعشق .2ـ2

دل عاشـق و شـب تـار     بخش ییروشناست که در این استعاره، وجود معشوق چون نوری ا

نشـانگر زیبـایی و    ،کـه ایـن   گیـرد  یمـ مورد خطـاب قـرار   » ای ماه«اوست. یار با عبارت 

نوری است که حتـی خورشـید را هـم از     چشمۀاو مانند ماه است. معشوق مانند  یگر جلوه

. عاشق کند یم ازنی یب...) را از نورهای دیگر (شمع، چراغ و و وجود او عاشق اندازد یمجلوه 

 ورتـر  شعلهو سوختن او باعث  گردد یماست که به گِرد شمع وجود معشوق  یا پروانهچون 

بیانگر این نکته است  ،در واقع خورشید واژۀ. اشاره به معشوق با گردد یمشدن آتش عشق 

، کنـد  یمـ ، او را تبدیل بـه گـوهر   ارزش یبکه خورشید با تابیدن به سنگ  گونه  همانکه 

 سرچشـمۀ . این نگاشت با آوردن اسم بخشد یمبه عاشق ارزش و اعتبار  معشوق نیز وجود

 :است گرفتهمعشوق، شکل  به قمر) در اشاره (ماه، خورشید، شمع، چراغ و نور

 نـور  چشـمۀ چو قصد چشـمه کـرد آن   «

 

ــد از دور    ــم آمـ ــک را آب در چشـ  »فلـ

 ).77: 1391(نظامی،                        

 غریــب افتــادی ای مــاهچــو در خــوبی «

 

ــذار در راه  ــان را فرومگـــــ  »غریبـــــ

 ).242(همان:                                

ــانم « ــه گفــت کــای مقصــود ج ــه الب  ب

 

ــم    ــمع روانــ ــده و شــ ــراغ دیــ  »چــ

 ).336(همان:                                

 است قراری یبو  صبری یب ،عشق .3ـ2

بـه دو صـورت اسـت: عشـق هـم       ،رود یمـ  کـار  بهنگاشتی که در این مفهوم برای عشق 

ایـن دو نگاشـت    ،زیـر  های یتبباشد. در  قراری یببه مفهوم صبر و هم به معنی  تواند یم

برای معشوقی که از  تابی یبو  قراری یبانسان عاشق از شدت  .است شدهبرای عشق بیان 

دیـدن   نیـز گـاهی   ندارد.جا آرامش و هیچ  گذارد یم، سر به کوه و بیابان است او دور مانده

. معشـوق بـرای او چـون جـان اسـت و      شـود  یمو هیجان  قراری یبروی معشوق موجب 

، جـز در  در هر جایی پسـندیده اسـت  شکیبایی بدون آن آرام و قرار داشته باشد.  تواند ینم

 زیرا عاشق واقعی تحمل دوری از معشوق را ندارد: عشق؛
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ــه   « ــدتی در خان ــا م ــین ت ــچن ــود یم  ب

 

ــزِ   ــه   یب ــش دیوان ــصــبری دل ــود یم  »ب

 ).90(همان:                                  

ــت از   « ــایی گذش ــه رعن ــۀب ــام گوش  ب

 

 »زِ شـــاه آرام شـــد چـــون شـــد دالرام 

 ).327(همان:                                

صبوری است. بـرای حفـظ موقعیـت و فـاش      ،بودن  و عاشق یورز عشق الزمۀ گاهی

باعـث   ،حوال عشق، باید صبر و تحمل کرد؛ زیـرا آشـکار کـردن نـاآرامی    نشدن اسرار و ا

. امید به وصال موجب تحمل دوری و مشکالت راه عشق است و عاشـق  شود یمرسوایی 

برای همراه شدن دل معشوق با خود، باید انتظار بکشد. این انتظار با دیدن روی معشـوق  

 آن شادمانی است: یجۀنتو  یابد یمپایان 

 ی کــنم چنــدان کــه یــک روزشــکیبای«

 

ــر آن    ــد از درِ مهــ ــروز دلدرآیــ  »افــ

 ).205 (همان:                               

ــونی   « ــن رهنم ــود ک ــه خ ــل را ب  تحم

 

ــونی   ــار آرد زبـ ــه بـ ــدانی کـ  »نـــه چنـ

 ).343(همان:                                

 ی استروییدن ،عشق .4ـ2

کردن و  و قابل رشد روید یمی است که در دل انسان عشق در این مفهوم مانند دانه و بذر

 یوۀمچون درختی است که اگر آن را با عشق بپروری، ثمره و همدادن است. معشوق  ثمر

او و خندیدنش  چهرۀزیبایی  نیز و مانند سرو، ،آن، وصال است. قامت بلند و زیبای معشوق

سان از دیـدن زیبـایی لـذت    چون شکفتن گل است. از آنجا که گل نماد زیبایی است و ان

همـین لـذت را بـرای عاشـق بـه ارمغـان        معشوق زیبارو نیز چهرۀ، نگاه کردن به برد یم

ماننـد خارهـایی    ،راه این عشق وجود دارد رِو مشکالتی که بر سَ ها یسخت. فراق، آورد یم

یـک   عنـوان  بـه . کـاربرد مفهـوم عشـق    شـوند  یمهستند که مانع از لمس وجود معشوق 

جهان را زیبا و  ،و گیاهان ها گلکه روییدن  طور  همان، بیانگر این نکته است که روییدنی

. نگاشت در قالب کاربرد مفاهیم مرتبط نماید یم، عشق نیز دنیا را زیباتر کند یم بخش لذت

 ها آنارتباط میان نیز میوه) در توصیف عاشق و معشوق و  (گل، سرو، باغ، خار و با رویش

 است: شکل گرفته

ــر دالرام « ــوی قصـ ــردی سـ ــر کـ  نظـ

 

ــدام    »بـــه زاری گفتـــی ای ســـرو گلنـ

 ).239(همان:                                

 ِز بـــاغِ وصـــل پُرگـــل کـــن کنـــارم «

 

 »چــو دانــی کــز فراقــت بــر چــه خــارم  

 ).153(همان:                                
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 ، آتش استعشق .5ـ2

آتـش دو مفهـوم    به این دلیـل کـه   یهی است،زی آتش برای عشق، امری بدنگاشت مرک

هـای   سوختن وجود او. در عشـق  ،پاک کردن وجود انسان از آلودگی و دیگری ،: یکیدارد

تنهـا   ،اما در عشق زمینـی و انسـانی   ،شود یمهر دو مفهوم از آن برداشت  ،الهی و معنوی

عاشـق و  . عشق همچون آتش، گرمی و هیجان بـرای  شود یمسوزانندگی آن لحاظ  جنبۀ

. عاشـق از سـوختن در ایـن    شـود  یممعشوق به همراه دارد و باعث سوختن وجود عاشق 

بلکه  ،شود ینماین آتش نه تنها موجب هالک  ،راضی و خشنود است؛ زیرا از نظر او ،آتش

مثبتی که دارد، دود هم با آن همراه است  های یژگیوآتش عالوه بر  موجب سالمت است.

و در تناسب با عشق، دود همان آه سـوزناک برخاسـته از دل    شود میکه باعث آزار و رنج 

توصیف عاشـق در   صورت به. این نگاشت شود یماو  تابی یبعاشق است که موجب رنج و 

 افـروزی  آتـش  توصـیف نیز عشق و  جای آتش، نار و آذر به یها واژه آتش عشق، کاربرد
 :است کردهمعشوق نمود پیدا 

 اسـت مرا این سـوختن سـوری عظـیم    «

 

 »که سوزِ عاشـقان سـوزی سـلیم اسـت     

 ).361 (همان:                               

 بــه صــبری کــاوَرَد فرهنــگ در هــوش«

 

ــوش    ــنده را ج ــش جوش ــاند آن آت  »نش

 ).82(همان:                                  

 طبعــی، او عــود بالکــش   تــو آتــش «

 

 »بســوزد عــود چــون بِفْــروزد آتــش     

 ).265(همان:                                

 ، اسارت و گرفتاری استعشق .6ـ2

 یـر گدامن. عاشقی که کند یمعشق چون دام و بندی است که عاشق را گرفتار و اسیر خود 

و تسلیم فرمان اوست.  آید یمدر برابر معشوق کوتاه  ،و گرفتار در عشق است، در هر حالی

. کنـد  یم بند یپاو  آورد یمرا به اسارت خود دراست که عاشق  زلف معشوق مانند زنجیری

اما در عین  ،شود یمدر بند عشق ماندن و گرفتاری در چاه عشق، سبب تنها ماندن عاشق 

 حال، عاشق از چنین وضعیتی خوشحال است:

ــت کــردی   « ــتم بــاده دادی، مس  نخس

 

ــه   ــتب ــرا   یمس ــتدر م ــردی پابس  »ک

 ).158(همان:                                

 چــرا نخــل رطــب بــر دل خــورَد خــار؟«

 

 »مگر کو هـم بـه شـیرین شـد گرفتـار؟      

 ).321(همان:                                
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. شود یمنیز » شکار است ،عشق« استعارۀشامل خُرد» ، اسارت استعشق« استعارۀ کالن

ـ  شـوند  یمچون صیدی گرفتار در دام عشق هم ،هم عاشق و هم معشوق ف و . زیبـایی، زل

صـورت  . ایـن نگاشـت بـه    کند یماندام معشوق چون رسن و دام است که عاشق را شکار 

 با شکار منزلۀ به عشق عشق و توصیف حوزۀمفاهیم  با ،ستبند، دام یا شَ یها واژه کاربرد
 :کند یمدیگر تعابیر، نمود پیدا 

ــک « ــودند یـ ــتن برآسـ ــد از آن رفـ  چنـ

 

 »دل شـــیرین فرومانـــده در آن بنـــد   

 ).72(همان:                                  

 تســت دلــدادۀ جهـان  صــاحبگـر ایــن  «

 

ــس شــگرف    ــادۀشــکاری ب  »تســت افت

 ).119(همان:                                

 ، بیماری استعشق .7ـ2

درد است و  مثابۀ بهعشق  ،در واقع ، باعث رنج و بیماری است.معشوق به عاشق توجهی یب

چـون زخمـی   هماز معشوق  خبری یباین درد و بیماری است. دوری و ای وتنها معشوق د

 سبب ،گاهی خود عاشق به دلیل عشق زیاد به یارش شو و یمو باعث ناتوانی  است کشنده

دارای عوارضی است که با  ، عشق نیزگونه که بیماری عوارضی دارد  این رنج است. همان

البتـه ایـن    و نـاتوانی.  اشتهایی یبخوابی،  مانند بی ؛شود یمدوری از معشوق در بدن ایجاد 

صحبتی با اوست. این مفهوم به  درد، درمان نیز دارد که همانا وصال و دیدار معشوق و هم

بیمار  چون عاشقِ آشکار عاشق، توصیف وجود در بیماری سه شکل بیان حاالت مربوط به

 :است شدهعشق بیان  جای درد به واژۀ و کاربرد

ــتِ   « ــو از زحم ــو دی ــزان چ ــردم گری  م

 

 »تـــر از بیمـــارِ خیـــزان یـــزانخ فتـــان 

 ).222(همان:                                

ــنگ « ــه از س ــوالد داری دل، ن ــر از پ  گ

 

ــگ    ــروحِ دلتن ــن مج ــر ای ــایی ب  »ببخش

 ).243(همان:                                

ــذیرفت « ــان پـ ــانبرش فرمـ ــتِ فرمـ  بُـ

 

 »تکه دردی داشت کـان درمـان پـذیرف    

 ).366(همان:                                

 ، دین استعشق .8ـ2
، »زکــات«، »قبلــه« ، از جملــهدیــن حــوزۀایــن نگاشــت بــا اســتفاده از تعــابیر متعلــق بــه 

. در اسـت  گرفتـه و... برای بیان ارتباط میان عاشق و معشوق شکل  »حرام«، »دنکر سجده«

ـ  مـی ه و محـراب  صورت معشوق را چون قبل ، عاشقْاین مفهوم و در برابـر او سـجده    ددان

به او نشان دهـد.   زکات عنوان بهرا  یبایی خودزکه اندکی از  خواهد یمو از عاشق  کند یم
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آوردن یار، بر عاشق حرام است و  دست بهآسوده ماندن در راه عشق و تالش نکردن برای 

 :سبب آن، طلب بخشش کرد بهگناهی است که باید نیز دور شدن از او 

 مــزن چنــدین گــره بــر زلــف و خالــت«

 

ــاگردان مالـــــت   »زکـــــاتی دِه قضـــ

 ).144(همان:                                

ــی در جســتجوی کــس فشــردم « ــه پ  ن

 

 »نه جـز روی تـو کـس را سـجده بـردم      

 ).322(همان:                                

نوعی در تعارض با  ، بهدر واقع ولی اگرچه در ظاهر با دین تناسب دارد، مذکور، مفاهیم

تنها خداوند است کـه بایـد پرسـتیده شـود و دور      ،دین شرعی و عرفی است؛ زیرا در دین

و  »تبُ« یها واژهکار بردن  گناهی است که باید برای آن طلب بخشش کرد. به ،شدن از او

 نعنــوا بــهرا » کفــر اســت ،عشــق« اســتعارۀ درخُــ ،در اشــاره بــه معشــوق زیبــارو »صــنم«

 :است آورده وجود به» دین است ،عشق« استعارۀ کالناز  ای یرمجموعهز

ــون   « ــدن چ ــد ش ــرا بای ــت ــتان تبُ  پرس

 

 »آن بُــت را بــه دســتان آوردن دســت بــه 

 ).55(همان:                                  

ــاپور  « ــت ش ــت یاف ــتن فراغ ــو از گف  چ

 

 »دَمــش در مــه گرفــت و حیلــه در حــور 

 ).72(همان:                                  

 ، دیوانگی و جنون استعشق .9ـ2

در متون ادب فارسی، عشق چه عرفانی و چه انسانی، با جنون و دیوانگی همراه است؛ زیرا 

دل در گرو معشوق نهاد و  توان یمتنها در صورت آزاد شدن از قید عقل و هوش است که 

و  شود یموق باعث دیوانگی و آشفتگی و تسلیم نمود. عشق و دیدن روی معشخود را به ا

انی، از بین توجهی عاشق به اطراف، سرگرد و بی خبری یباین آشفتگی و مدهوشی، موجب 

که شـخص عاشـق    شود یمموجب  ،در واقع .شود یمشدن او  خود یب خود رفتن آرامش و از

 و تنها در فکر معشوق باشد: خود را فراموش کند

ــس  « ــه ب ــم آنک ــه حک ــورب ــار یدهش  مک

 

ــوریده دارم     ــی ش ــود دل ــف خ ــو زل  »چ

 ).68(همان:                                  

ــت  « ــوانگی هس ــتی دارم و دی ــو مس  چ

 

 »یوانـــۀ مســـت  دحریفـــی نایـــد از   

 ).341(همان:                                

 است یبندگ و یبردگ ،عشق .10ـ2

ـ  استعارۀاین  مقـام و   ،ر معشـوق اسـت. عاشـق   مفهومی بیانگر تسلیم شدن عاشق در براب

بنـدگی در   ،؛ زیـرا از نظـر او  شـود  یمـ  معشوق خود بندۀو  گیرد میموقعیت خود را نادیده 
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عاشق تحمل دوری از یار را نـدارد، حاضـر   چون عشق، همچون پادشاهی ارزشمند است. 

ن دستور دهـد، جـا   او شود و اگر معشوق او گوش به حلقه بندۀاست برای در کنار او بودن، 

و از ایـن کـار    فروشـد  یمخریدار او باشد، خودش را به او  ،. اگر معشوقکند یمخود را فدا 

 و نیـز  ،»هندو«و  »بنده«، »غالم« های هواژکارگیری  راضی و خشنود است. این نگاشت با به

، »گـوش  بـه  حلقـه «نظیـر   هـایی  ی عاشق در مقابل معشوق با عبـارات و ترکیـب  بیان بردگ

 :است شدهبیان  »انبرفرم«و  »خدمتکار«

 چشـمم بـر ایـن بـام     یهسمن آن تُرکِ «

 

ــام    ــرا ن ــد م ــپیدت ش ــدوی س ــه هن  »ک

 ).307(همان:                                

 من آیم خود بـه خـدمت بـر سَـرِ کـاخ     «

 

ــو گســتاخ  زمــین   ــه نیــروی ت  »بوســم ب

 ).304(همان:                                

 ، جنگ استعشق .11ـ2

 ،جنگـی و دیگـر تعـابیر مربـوط بـه جنـگ       یابزارها ناممفهومی با استفاده از  استعارۀین ا

... در توصیف ارتباط عاشق و معشـوق شـکل   میدان نبرد، پیکار، شبیخون زدن وچون هم

ناز و عتاب معشوق، تیـر   نیز . عشق همچون میدان کارزار است و نگاه عاشق واست گرفته

ایـن را   ،تیر نگاه معشوق است که با رضایت خود ، آماجشقآغاز جنگ است. عا انداختن و

. غم عشق و دوری از معشوق، چـون  است شدهو در برابر معشوق تسلیم  است انتخاب کرده

 :اندازد یمو او را از پای  کند یمسپاهی است که بر دل عاشق حمله 

ــتم   « ــوس گش ــر جاس ــم تیرگ ــو چش  چ

 

 »بــــه دکّــــان کمــــانگر برگذشــــتم 

 ).100(همان:                                

 کمنـــد زلـــف خـــود در گـــردنم بنـــد«

 

 »بــه صــید الغــر امشــب بــاش خرســند 

 ).145(همان:                                

 ، راز استعشق .12ـ2

کسی در میان گذاشت.  آن را با هر توان ینمچیزی است که باید در دل نهفته بماند و  ،راز

، امکـان بازگفـت آن بـرای عاشـق و     ییرو کمشرم و  سبب بهکه عشق نیز مانند راز است 

آن را با افراد محرم در میان گذاشـت. گـاهی از تـرس     توان یممعشوق وجود ندارد و تنها 

. تابی و ناراحتی، صالح در پنهان کـردن عشـق اسـت    یببان، حتی با وجود حسودان و رقی

پنهـان باشـد. کسـی کـه      گـران دیبایـد از چشـم    ،ارزش واالیی که دارد سبب بهمعشوق 

 عشق را مانند راز در پرده نگه دارد، اصالً نباید عاشق شود: تواند ینم

 صواب آن شد که نگشایی به کـس راز «

 

 »کنـــی فـــردا ســـوی نخجیـــر پـــرواز 

 ).71(همان:                                  
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ــه « ــارۀدل شـ ــت  چـ ــم ندانسـ  آن غـ

 

 »کــه راز خــویش را محــرم ندانســت    

 ).288(همان:                                

 ، سرقت استعشق .13ـ2

هـای   فعل معشوق و کاربرد به اشاره در »ارطرّ«و  »دلربا«، »دلبر«صفاتی چون  با استفاده از

چون دزد هم. دلبر است گرفتهشکل » سرقت است ،عشق« سرقت، نگاشتِ حوزۀمربوط به 

یا هر ترفند دیگری، تمام وجـود عاشـق را بـه     ،و راهزنی است که با غمزه و نگاه خویش

خرسند  ،درَ. عاشق از اینکه معشوق دلش را ببَگذارد ینمو چیزی برایش باقی  برد یمتاراج 

نه بار دل  ؛آسوده است ،که این برایش بهتر است؛ زیرا در این صورت کند یماست و گمان 

 و نه غم دلبر را که در دل جای دارد: کشد یمرا به دوش 

 ِز هـــر ســـو کـــرد مرکَـــب را روانـــه«

 

 »نـــه دل دیـــد و نـــه دلبـــر در میانـــه 

 ).84(همان:                                  

 چو فرّخ شد بدو هم تخـت و هـم تـاج   «

 

 »شـــیرین بـــه تـــاراج غمـــزۀدرآمـــد  

 ).166(همان:                                

 ، وحدت استعشق .14ـ2

و ایـن از   دهد یمن عزیز است که او را بر جان خود ترجیح وجود معشوق برای عاشق چنا

و هرگز او  کند یمخطاب  »جان«. عاشق، یارش را از صمیم قلب، شود یمعشق زیاد ناشی 

وجـود خـود را    ،در واقـع  ، چون برایش بسیار ارزشمند است. شخص عاشقدهد ینمرا آزار 

 »جـان « واژۀ کاربرد مفهومی با ارۀاستعمعشوق است. این  ،بیند یمو هرچه  گیرد یمنادیده 

 معشوق گرفتن قرار توصیفنیز معشوق و  و عاشق معشوق، بیان وحدت میان به اشاره در
 :شود یمبیان  عاشق وجود در

ــغ   « ــون آب در می ــم چ ــت کَشَ  در آغوش

 

 »مرا جانی تـو، بـا جـان چـون زنـم تیـغ؟       

 ).148(همان:                                  

 تاخت یمشد هر کس که  یره خ در ایشان«

 

 »کــه خســرو را زِ شــیرین بازنشــناخت    

 ).117(همان:                                  

 ، قتل استعشق .15ـ2

هرگـز   ا خـون عاشـق  امـ  ،شـود  یمـ عشق مانند قاتلی است که باعث ریختن خون عاشق 

چون  که نامهربانی . معشوق با دوری ودهد یم پسو معشوق تاوان آن را  شود ینمپایمال 

 ینتـر  کوچـک . عاشق توقع نـدارد کـه بـا    بندد یم، کمر به قتل عاشق است  شندهزخمی کُ

هایی کـه کشـیده، معشـوق قصـد      کاری، مورد سرزنش قرار بگیرد و با وجود تمام سختی
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 و وفادار است که حتـی اگـر معشـوق    قدم ثابتدر عشق  قدر آنریختن خونش را بکند. او 

 و از مرگ هراسی ندارد: ماند یماشته باشد، باز عاشق قصد کشتنش را د

 از آن ترســم کــه فــردا رخ خراشــی   «

 

 »که چون مـن عاشـقی را کشـته باشـی     

 ).148(همان:                                

ــرد    « ــن بگی ــن دام ــون م ــم خ ــرا ه  ت

 

 »کــه خــون عاشــقان هرگــز نمیــرد     

 ).148(همان:                                

 ، شراب استعشق .16ـ2

بـا بیـان    ،»شـراب « ماننـد  بـه  عشق عاشق و دریافت به اشاره در »مست« واژۀ یریکارگ به

. عشق مانند شرابی است که دهد یممفهومی را تشکیل  استعارۀمفاهیم دیگر، زیربنای این 

خورد؛ زیرا  موقع بهو باید این شراب عشق را در جوانی و  کند یمعاشق و معشوق را مست 

همچـون آدم   ،از عشق استدور نیست. کسی که  بخش لذتو  آید ینم کار بهکهنسالی  در

، باعث رفـع ایـن خمـاری    و کسل است. دیدن روی معشوق و لطف او حوصله یبمخمور، 

بـا معشـوق اسـت و    ط مـرتب که  نظر. این مستی از آن کند یم تر مستو عاشق را  شود یم

سـت  انسان را سُ ارادۀکه  رواما از آن  است،، خوب شود یمخروش و باعث هیجان و جوش

 و در دین مذموم است، دارای بُعد منفی است: کند یم

ــده « ــار از عشــق خــود مخمــور مان  دو ی

 

ــده     ــاران دور مان ــدر زِ ی ــق ان ــه عش  »ب

 ).116(همان:                                

 شـد  یمـ به هـر دیـداری از وی مسـت    «

 

 »شـد  ت میبه هر جامی که خورد، از دس 

 ).60(همان:                                  

 ، شادی و نشاط استعشق. 17ـ2

بخـش اسـت.    و لذت آفرین یشاداما گاهی  ،شود یمو غم  اندوهباعث  بیشترهرچند عشق 

و کنار هم بودنشان، لذت و شادی این عشـق را چنـدبرابر    هم  بهرسیدن عاشق و معشوق 

. عاشـق حتـی   سازد یمیی دارد که هر کار غیرممکنی را ممکن و این شادی، نیرو کند یم

 است: آور یشاددور باشد، یاد و خیال یار و رسیدن خبری از او برایش  از معشوق خود اگر

ــده دارم  « ــی پُرخنـ ــلت لبـ ــب وصـ  شـ

 

 »چــــــراغ آشــــــنایی زنــــــده دارم 

 ).149(همان:                                

ــ  « ــی ب ــرو خرّم ــار خس ــس ک  وداز آن پ

 

ــود     ــدمی ب ــرادش هم ــر م ــت ب  »زِ دول

 ).394(همان:                                

 ، فریب استعشق. 18ـ2

خـود   یفتـۀ فرست، عاشق را وا رها و حرکاتی که مخصوص خود، رفتایگر جلوهمعشوق با 

دل او را  خواهد یم. عاشق بر این باور است که معشوق از راه فریب برد یمدل او را  کرده،
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. ایـن فـریفتن   خورد ینمظاهری و زبانی را  داشتن  دوستولی او فریب این  ،آورد دست هب

آگاهانه  یگاه هر دو قصد فریفتن یکدیگر را دارند و ،است؛ یعنی عاشق و معشوقدوسویه 

که حتـی اگـر عاشـق او را دوسـت      . معشوق انتظار داردخورند یمفریب عشق یکدیگر را 

به نوعی بیانگر  این نگاشتدر واقع، وست دارد و فریبش دهد. ا دندارد، وانمود کند که او ر

 :شود یماو  یفتۀفر یراحت بهتا جایی که  ،معشوق است خواستۀعاشق در برابر  ارادۀعدم 

ــکیبش  « ــی ناشـ ــه بینـ ــیکن گرچـ  ولـ

 

ــریبش    ــر فـ ــوش داری بـ ــنم گـ  »نبیـ

 ).119(همان:                                

ــیمین گشــت   « ــه نــار س  ســیبم اگرچ

 

 »یبمفـــر عاقـــل کـــش عاشـــقهمــان   

 ).317(همان:                                

 ها نگاشتجدول تعداد و درصد کاربرد 

 درصد تعداد نگاشت درصد تعداد نگاشت

 79/3 28 بردگی و بندگی است ،عشق 66/16 123 غم است ،عشق

 65/3 27 جنگ است ،عشق 96/11 88 نور است ،عشق

 98/2 22 راز است ،عشق 67/8 64 است ریقرا یب ،عشق

 98/2 22 سرقت است ،عشق 72/7 57 روییدنی است ،عشق

 98/2 22 وحدت است ،عشق 31/7 54 آتش است ،عشق

 71/2 20 قتل است ،عشق 09/6 45 اسارت است ،عشق

 43/2 18 شراب است ،عشق 82/5 43 بیماری است ،عشق

 43/2 18 اط استشادی و نش ،عشق 55/5 41 دین است ،عشق

 16/2 16 عشق فریب است 06/4 30 دیوانگی است ،عشق

 100 738 جمع کل

 هانمودار تعداد کاربرد نگاشت
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 نتیجه .3

، عشـق اسـت. از   خسرو و شـیرین یکی از مفاهیم انتزاعی و مورد توجه نظامی در مثنوی 

ر خـویش را در قالـب   استعاره است و اغلب مفاهیم مورد نظ بدیل یبآنجا که نظامی استاد 

جمله عاشـق، معشـوق،   عشق و دیگر مفاهیم مربوط به آن از  ،کند یمنظام استعاری بیان 

مفـاهیم   ،پژوهش حاضردر . اند شده... در شعر او به صورت استعاری بیان وصال، هجران و

 یبند طبقهنگاهی به  نیز ومفهومی لیکاف و جانسون  استعارۀ یۀنظرر را در چارچوب وذکم

. عشقی که نظامی کردیمبررسی  ذهنی به ذهنی استعارۀعنوان  باید افراشی و حسامی جد

، عشقی است که در هـر دو طـرف، شـور و هیجـانی     گوید یمدر این داستان از آن سخن 

ـ و در فـراق هـم    بازنـد  یمـ هر دو به یکدیگر دل  ،در نتیجه و آفریند یمیکسان   تـابی  یب

 ،مـردم  عامـۀ و معشـوق عاشـق. اگرچـه در نظـر      شـود  یم؛ یعنی عاشق، معشوق کنند یم

ماجرای این عشـق، بیـانگر    است، آلود هوسهای غنایی حاکی از عشقی مجازی و  داستان

 عشقی واقعی و پاک است که عاشق و معشوق برای نیفتادن در دام گناه و هوس، حاضـر 

 ند فراق و غم حاصل از آن را به جان بخرند.هست

 حـوزۀ مفهومی، هجده نگاشت بـا   استعارۀ یۀنظر یۀپابر  عشق حوزۀبا بررسی مفاهیم 

در دو گـروه   هـا  نگاشـت و تحلیل شـد. ایـن    یبند دستهمورد،  738مقصد عشق در قالب 

ی مثبت نسبت بـه عشـق دارنـد؛    که رویکرد ییها استعاره ،: گروه اولشوند یم یبند دسته

ویکـردی منفـی بـه    که ر ییها استعاره ،نور، دین، شادی و نشاط و وحدت. گروه دوم مانند

 ،عشـق « ... . در نگاشـتِ ، بیماری، دیوانگی، جنگ وقراری یبغم، قتل،  عشق دارند؛ مانند

از تعابیر متعلق در آفرینش آن و  است اگرچه عشق با امری مقدس پیوند خورده ،»دین است

دن از و دور ش گیرد یماما جایی که معشوق مورد پرستش قرار  دین استفاده شده، حوزۀبه 

و  گیـرد  یمـ ، عشق در تعارض با دیـن معمـول و متعـارف قـرار     شود یماو گناه محسوب 

گفـت عشـق در ایـن     تـوان  یمـ  ،بنـابراین  .گیرد یمشکل » کفر است ،عشق« استعارۀ ردخُ

اگرچه این غم بسـیار  » غم است ،عشق«مفهومی  استعارۀوجهی دارد. در اشت، بیانی دونگ

خـودِ  اشق تقریباً غیرممکن، اما اندوهی دلنشین است که جانکاه است و تحمل آن برای ع

گونـه خـواری و    و هـر  خرد یمو با عشق، این غم را به جان  ندک میآن را انتخاب  عاشق

: دارد، آتـش دو مفهـوم   »آتـش اسـت   ،عشق« . در نگاشتِآورد یماندوه را در این راه تاب 

 جنبـۀ تنهـا   ،وجود او. در اینجاسوختن  ،پاک کردن وجود انسان از آلودگی و دیگری ،یکی

و عاشق از سوختن در این آتش راضی و خشنود است؛ زیـرا   شود یمسوزانندگی آن لحاظ 
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 تـوان  یمـ بلکه موجب سالمت اسـت.   شود، این آتش نه تنها موجب هالک نمی ،از نظر او

اسـتنباط   هـا  آنوجهی هستند و دو مفهـوم از  ذکرشده، دو یها نگاشتچنین بیان کرد که 

، مفاهیم دیگری نیز نهفته اسـت.  ها آناما در پسِ  دارند،یک مفهوم  ،. در نگاه اولشود یم

مشـکالتی در راه   دربردارنـدۀ  گر رویدادی عاشقانه و احساسی است،بیان چون این داستان

شـوند. بـه    دار، دچار رنج و عذاب مـی م هست و عاشق و معشوق در این گیرواین عشق ه

و آنجـا کـه    دارنـد رویکردی منفی  در داستان، گرفته شکل یها نگاشتاغلب  ،ین دلیلهم

بر  .شود یمشود، رویکرد، مثبت  و موجب شادی و نشاط می انجامد یماین عشق به وصال 

از امـور   ،ذهنی به عینی هستند و در بعضی موارد ،ها نگاشت بیشتر آمده، دست بهنتایج  یۀپا

 123بـا   ،»غم اسـت  ،عشق« گاشتِو ن ستا شدهبرای بیان عشق استفاده  تر ملموسذهنی 

در را بیشترین و کمترین بسـامد   یبترت به، مورد 16با » فریب است ،عشق« مورد و نگاشتِ

 .اند دادهبه خود اختصاص  خسرو و شیرین

 منابع

 راهنمـایی  دکتری بـه  رسالۀ، عشق در غزلیات سنایی، عطار و موالنا مفهومی استعارۀ )،1393آیاد، مریم (

 .دانشگاه فردوسی هدی زرقانی، مشهد،م سید

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ، تهران،2 ، چکوب ینزرعبدالحسین  ترجمۀ، فنَ شعر )،1343ارسطو (
 ش ،پژوهی ادبی متن، »شناختی عشق در مثنوی موالنا استعارۀ« )،1397ی (اسپرهم، داوود و سمیه تصدیق

 .114ـ87 ، صص76

مفـاهیم عاشـقانه در غزلیـات و قصـاید      یهـا  اسـتعاره لگوهای شناختی ا )،1393اصغرنژاد فرید، مرضیه (

 .دانشگاه الزهرا ، تهران،مرزبان ملک  یهفقنسرین  راهنمایی دکتری به رسالۀ ،سعدی

جدید با تکیـه بـر    یبند طبقهمفهومی در یک  یها استعارهتحلیل « )،1392فراشی، آزیتا و تورج حسامی (ا

، صـص  5 ش، تطبیقـی  یشناس زبان یها پژوهش یۀنشر، »ی و اسپانیاییفارس یها زباناز  ییها نمونه

 .165ـ141

 .114ـ91 ، صص10 ش، نقد ادبی فصلنامۀ، »شمس دیوان در نور مفهومی استعارۀ« )،1389بهنام، مینا (

 .علمی و فرهنگی ، تهران،نامه حافظ )،1373( ینبهاءالدّخرمشاهی، 

 فصـلنامۀ ، »پـور  امـین  قیصـر  شـعر  در اسـتعاره  عاره، تحلیـل اسـت  بـه  نو نگاهی« )،1383راکعی، فاطمه (
 .99ـ77صص ، 26 ش، ادبی های پژوهش

 .سخن ، تهران،7 ، چپیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد )،1386، عبدالحسین (کوب ینزر

 زبان به کودک یها داستاندر  زمان استعارۀ معناشناختی بررسی« )،1391سجودی، فرزان و زهرا قنبری (
 .156ـ135 ، صص19 ش، نقد ادبی فصلنامۀ، »ی الف، ب، ج)سنّ های گروه( یفارس

 .فردوس ، تهران،10 ، چ2 ، جتاریخ ادبیات در ایران )،1369( هللا ا یحذبصفا، 
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». ارعط ولیایاألةتذکرمعنایی مرتبط با آن در  یها خوشهمفهومی عشق و  استعارۀ« )،1397عبَاسی، زهرا (

 .146ـ117)، صص 37پیاپی ( 2 ش، 12 س هر گویا)،گو( یعرفانادب  یها پژوهش

 .علمی ،تهران ،شناختی یشناس زبانفرهنگ توصیفی )، 1393( یدهپعبدالکریمی، س

 سیرالعباد در استعاره شناختی یکارکردها« )،1398المرضا سالمیان و فاطمه کالهچیان (غ کریمی، مریم،

 .113ـ128)، صص 27پیاپی ( 2 ش، 11 ، سفنون ادبی ،»سنایی المعاد لیإ

 .سمت شیرین پورابراهیم، تهران، ترجمۀ، کاربردی بر استعاره مقدمۀ )،1393کوچش، زولتن (

هـاجر   ترجمـۀ ، کنـیم  یمـ زنـدگی   هـا  آنکـه بـا    ییهـا  اسـتعاره  )،1397جورج و مارک جانسون ( لیکاف،

 .علم ، تهران،3 آقاابراهیمی، چ

نظـامی بـا    منظومـۀ ادبیات غنایی در سه  یها جلوهیل تحل« )،1392ناصری، فرشته و عبدالحسین فرزاد (

 .213ـ185، صص 15 ش، تخصصی زبان و ادبیات فارسی فصلنامۀ ،»تکیه بر نقش زن

دستگردی، به  حسن وحید ، با حواشی و تصحیحخسرو و شیرین )،1391( یوسف  بن یاسال، ای گنجه ینظام

 .قطره ، تهران،13 سعید حمیدیان، چ کوشش

و  شمس غزلیاتعشق در  یساز مفهوم« )،1397حبوبه مباشری و شیرین پورابراهیم (م شا، لیال،پا زاده یول

، گوهر گویـا) ( یعرفانادب  یها پژوهش، »شناسی یمعنبررسی ارتباط آن با مضامین قرآنی از دیدگاه 

 .36ـ1، صص 2 ش

 از محبـت  دربارۀ یهبررسی دیدگاه صوف( استعاری محبت در تصوف های یرهزنج« )،1392هاشمی، زهره (
، صـص  22 ش، نقـد ادبـی   فصـلنامۀ ، »مفهـومی)  اسـتعارۀ  یۀنظر بنیاد بر هجری ششم تا دوم قرن

 .48ـ29

 .مرکزنشر  ، تهران،1 فرزانه طاهری، چ ترجمۀ ،استعاره )،1377هاوکس، ترنس (
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