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Abstract 
As metaphors are cognitively originated, examining a text’s conceptual 
metaphors yields a new understanding of its author’s cognition. Therefore, an 
analysis of the relationship between the conceptual metaphors in a text and 
the structure arising from those metaphors leads to a more precise 
understanding and a better explanation of the text, and facilitates the analysis 
of its semantic structure and its author’s worldview. Thus, the present article 
attempts to answer three key questions: What are the most important 
conceptual metaphors in Sawanih al-Ushaq? What relationships do exist 
between these metaphors? What are the characteristics of the structure 
arising from these metaphors? In an effort to answer these questions 
inductively, the conceptual metaphors in each chapter are separately 
examined and the most important metaphors in the text are identified based 
on the two criteria of ‘frequency’ and ‘position in the structure of metaphors’. 
The analysis shows that the conceptual domain of ‘love’ is the most important 
abstract conceptual domain which is comprehended with the aid of the 
conceptual domains of ‘bird’, ‘mirror’, ‘plant’, ‘derivation’, ‘sun’, ‘king’, and 
‘destruction’. Among them, destruction has a special place as it can be used in 
order to comprehend the ultimate stage of love: annihilation. Destruction, as a 
megametaphor, is embodied by the conceptual domains of ‘intoxication’, ‘fire’, 
‘war’, and ‘devouring’. Finally, the most significant conceptual metaphors in 
Sawanih al-Ushaq are: ‘love is the eternal part of human existence’; ‘love is a 
mirror’; and ‘love is destruction’. 
 

Keywords: Conceptual Metaphor, Sawanih al-Ushaq, Love, Annihilation, 
Megametaphor 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
A study of conceptual metaphors in Persian literature from the early centuries 
can contribute to a better understanding of the complexities of modern 
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literature. Conceptual metaphors integrate concepts into texts and, over time, 
transfer them from one text to another. Love is one of the most important 
metaphorical concepts in Persian mystical literature and Sawanih al-Ushaq is the 
first mystical text in Persian about love. This work had a great influence on 
Nagouri’s Lawayih, Araqi’s Lama’at and Jami’s Lawayih. 
 
2. Theoretical Framework 
In traditional rhetoric, metaphor is not related to the essence of language and 
thus has a secondary role. However, in the 1980s, Lakoff and Johnson developed 
the idea of conceptual metaphor and challenged the traditional attitude toward 
metaphors. In the present study, the idea of conceptual metaphor is examined 
in Sawanih al-Ushaq. 
 
3. Methodology 
The present study seeks to examine the main conceptual metaphors in Sawanih 
al-Ushaq. For this purpose, all the conceptual metaphors are identified using the 
inductive method. Then, the relationship between these metaphors is analyzed 
in order to disclose the conceptual metaphors in the text. 
 
4. Discussion and Analysis 
Love is the main objective conceptual field in Sawanih al-Ushaq, which has been 
used to contribute to the understanding of the pre-eternity of being. This 
metaphorical understanding revolves around three main issues: 1. The entry of 
the concept of love into Islamic mysticism, under the influence of Neo-
Platonism, 2. Love poems that Muslim mystics used in their sermons, and 3. The 
concept of “union”, as an important component of the pre-eternity of human 
beings. In Sawanih al-Ushaq, love is sometimes a subjective issue and is 
understood through more concrete concepts, such as “king”, “desire”, “bird”, 
“mirror”, and “fire”.   
 
5. Conclusion 
The conceptual metaphors in Sawanih al-Ushaq have a multi-layered 
relationship with one another. This relationship is either cognitive or a 
relationship between mega-metaphors and micro-metaphors. The cognitive 
relationship includes the connection between love and other metaphors of the 
text and the relationship between the king and war. The conceptual field of 
desolation is a mega-metaphor. The most important metaphors of the texts are 
“union is love”, “love is destruction” and “love is a mirror”. Understanding union 
as love paves the way for all the conceptual metaphors of the text. “Effacement 
is desolation” is another major conceptual metaphor and has brought about a 
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kind of coherence for the metaphorical structure, and, eventually, all metaphors 
of the text, in a transcendental process, turn into “love is a mirror”. 
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 عشق؛ یک مفهوم و سه درک استعاری

 العشاق(های مفهومی در سوانح)بررسی و تحلیل نظام استعاره
 

 * 1 نسبسمیرا بختیاری

  2 خیراهلل محمودی
 

 
 

 چکیده
 ههنا  ههینی زنااه اا شنیوی اسنتعارهمفهومی هر متن به دلیل خاستگاه شنااختیهابررسی استعاره

هنای دهند  درنتیهنه بررسنی نیونند خ سناختار برامنده اا اسنتعارهادراک هر نویساده به دست می
بیانی زحلیل سناختار معانایی خ اهنان زر متن  شرح بهتر ان ه ههم دقیقب اهیمفهومی هر متن  ر

: مهیتنرین دهنیمال مهنم ناسن  ؤکوشیم به سنه سنحاضر می هان است  باابراین در مقال هنویساد
ها چه ارزباطی بنا یدندیگر دارنند؟ سناختار ؟ این استعارهاندالعشاق کدامهای مفهومی سوانحاستعاره

های مفهومی هر ارهاستقرایی  استع هها چگونه است؟ برای یاهتن ناس   به شیوبرامده اا این استعاره
  «هااایگاه در ساختار استعاره»خ « نرزدراربودن»اداگانه بررسی خ براساس دخ معیار طورهصل را به

مهیتنرین « نیونند»ها  گویای این اسنت کنه های متن را مشخص کردیم. بررسیمهیترین استعاره
  «ایانه»  «منر »های مفهنومی با حواه« عشق»شود. سپس مفهوم متن است که با عشق درک می

هنا خیراننی نقن  شنود. اا مینان ایاک میدر «خیرانی»خ « نادشاه»  «خورشید»  «اشتقاق»  «گیاه»
رخد. هیچانین در اایگناه منی کار  نیز به«هاا»ای دارد  ایرا این مفهوم برای درک غایت عشق  خیژه
یابد. درنهاینت نیود می« خورندگی»خ « ااگ»  «از »  «سدر»های مفهومی استعاره با حواهکالن

عشنق »  «عشق ایانه اسنت»  «است عشق نیوند»اا: ند اهای مفهومی متن عبارتمهیترین استعاره
 .«خیرانی است
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 مقدمه -1

های ادبنی خ درنهاینت ای ضرخری برای یاهتن ساتهای اخل مقدمهبررسی بالغی متون ادبی سده

هینین سنیاق   هنای بعندی اسنت. بنهشااختی متون سندههای بالغی  خ ایباییدرک نیچیدگی

هنای اندیشنگانی های نخست  راه را برای درک نیچیدگیهای مفهومی متون سدهبررسی استعاره

هنا هسنتاد خ در منتن اهیمهای مفهومی محیل حضور مفکاد  ایرا استعارهخرزران هراهم میأمت

خنود را  خمناًکااد خ زطور اندیشگانی نیز لزها را در طول امان اا متای به متای دیگر  ماتقل میان

 دهاد. های مفهومی نشان میدر زطور استعاره

 العشنقهیههی ما  (1991)ابوبدر محیدبن داخخد اصفهانی  ه  نوشتالزهره  العشاقسوانحنی  اا 

اسنت. عشق نوشته شنده هبه عربی دربار زنا()بی سیااابن هنوشت العشقرسالهالصفا خ اا رسایل اخوان

غیرمستقل حارث محاسبی با نام هصل هی الیحبنه خ کتنا   هه رسالدر میان اثار صوهیه نیز ب

زنوان اشناره کنرد. منی (1992) دیلینی هنوشنت لوف علی الالم الیعطنوفأااللف علی الیعطف

عشق نوشته شنده خ  همستقل به ابان هارسی دربارطوراخلین متن عرهانی است که به العشاقسوانح

زنناثیر  (1139) اننامی لننوایحخ لیعننات عراقننی خ  حییدالنندین ننناگوری لننوایحنننس اا خننود بننر 

 است. گذاشته

 

 مفهومی هاستعار هنظری -1-1

بخشی است  باابراین اسنتعاره بنا ای ابانی با کارکرد ایاتاا دید بالغت ساتی  استعاره ارایه

ای دیگر شندل ای با خاژهمابعدی دارد خ با اایگزیای خاژه هذات ابان ارزباطی ندارد بلده ااب

اینن  هنتیهن (.299: 1139   صنفوی 91: 1122 کندکای   شنفیعی222: 1131 هینایی نن.. )گیرد یم

خالصه  طورذاری بیشتر ان خواهد بود. بهثیرگأشدن ان خ زاایگزیای  ایبایی کالم  زصویری

داند خ میان زفدر خ اسنتعاره نیونندی قاینل دیدگاه ساتی  نق  استعاره را در ابان هرعی می

 هدربنار سناتی دیندگاه کشیدنچال  به هشتاد میالدی  لیداف خ اانسون با هدهنیست. در 

: اسنترهتنه خطنا بنه اینر منورد چهنار در نگناه نوع این که رسیدند نتیهه این به  استعاره

 را اهیممفن ههین دانند منی «شباهت» را استعاره اساس داند می «کلیه» را استعاره اهیتم»

 را اسنتعاره داند می ابان «غیرحقیقی» بخ  به مربوط را هاستعار خ کادمی هرض «حقیقی»

 شندل منا هنایبندن خ ذهنن بنا که ایشیوه نه  کادمی قلیداد خوداگاه خ عقالنی زفدر ی.

 چانین اسنتعاره اانسنون خ لیدناف دیند اا طورخالصنهبه (.122: 1139 هاشیی ) «استگرهته
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 بهتنر درک بنرای استعاره -2 ها خاژه نه خ استفاهیم م خیژگی استعاره -1: دارد هاییخیژگی

 شنباهت بنرمبتانی اساسناً استعاره -1 ایبایی  خلق برای نه خ شوندمی گرهته کاربهاهیم مف

 -2 شنود منی اسنتفاده رخامنره اندگی در عوام زوسط زالشی چهی بدخن استعاره -1 نیست 

 بشنری اسنتدالل خ زفدنر ذیرناننااتانا  هرایاد بلده نیست ززییای خ اضاهی زاهانهاستعاره 

 .(9: 1199 کوچ  ) است

نانذیر اا هرایاد شااخت انسان اسنت خ لیداف خ اانسون معتقدند که استعاره ازئی ادایی

 سناختار این خ بخشادمی ساختار را رخامره اهیممف هااستعاره»در ابان نیود دارد. درخاقع  لزخماً

 ابنانی هقنط ایلهأمسن اسنتعاره  ارسطویی زصور فبرخال. یابادمی باازا  اللفظیزحت ابان در

 ایگوننهبنه بشنری فناهیمم نظام. است استعاری ایگسترده صورتبه بشر زفدر هرایاد  نیست

مفهنومی   هاسنتعار هبراساس نظری(. 91 :1191 شهری ) «شودمی زعریف خ ساختاربادی استعاری

 درک  اسنتعاره کاد  باابراینستفاده میانسان برای درک هر مفهوم انتزاعی  اا مفهومی عیای ا

 ایشنان. (111: 1191 اانسنون  خ لیدناف) اسنت دیگر مفهومی هحوا کی. به 1مفهومی هحوا ی.

 هکردند  هیچانین حنوا خضع را 2«مفهومی هاستعار» اصطالح  استعاره اا زااه زعریف این برای

نن.. ) نامیدنند 1«مقصند هحنوا» را انتزاعنی مفهنومی هحوا خ 1«أمبد هحوا» ار عیای مفهومی

نگاشنت »شود. درخاقع مفهومی نگاشت خوانده می هزااظر میان این دخ حوا .(129: 1192 هتوحی 

ای اا رخ هنر نگاشنت را مهیوعنهرخهنای متاناظر در نظنام مفهنومی  ااایننعبارت است اا قلی

کالسنی.  هظریدیگر  برخالف انچه نعبارتداند. بهصرف می هزااظرهای مفهومی خ نه ی. گزار

سنااند  بلدنه اسناس اسنتعاره اا کاد  این کلیات یا عبارات نیستاد که استعاره را میمطرح می

های ابنانی عبارت(. 123-129 )هیان: «گیردخ مقصد شدل می أمبد هرخابط مفهومی میان دخ حوا

 2ابنانی هاسنتعار مفهنومی( همفهنومی )اسنتعار همیان دخ حوا ی.هباین زااظر ی. هکاادماعدس

انز زااظرهنای مفهنومی بنه هگینری اسنتعاردر هرایاد شدل (.123: 1199 کوچ  ) شودمی نامیده

هنای ها ینا نگاشنتشود. این خیژگیبه مقصد ماتقل می أمفهومی مبد هاا حوا یهایاصلی  خیژگی

 هحنوا هزنوانیم  دربنارسنت کنه منا منیهنا اشود. به کی. این نگاشتده میبعدی  استلزام خوان

                                                           
1. Conceptual Domain 
2. Conceptual Metaphor 
3. Source Domain 

4. Target Domain 

5. Linguistic Metaphor 
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بیادیشیم. به بیان دیگنر اسنتلزام الگنویی بنرای  أمفهومی مبد همفهومی مقصد در چارچو  حوا

 (.  11-12 :1191هاشیی   ن..)کاد های انتزاعی ما هراهم میزهربه هاستدالل خ زعقل دربار

شنوند  بلدنه در طورمستقیم در سطح ابان ی. متن ظاهر نینیبه اهیمفهومی گ هایاستعاره

غاین  شندل  همفهنوم ان اسنتعار هزری که بنه نشنتوانهای مفهومی ازئیی استعارهکالبد زعداد

یابند مفهومی بسط منی هی. استعار اهیدهاد  به بیان دیگر گاند خود را در متن نشان میگرهته

هنایی خ استعاره« 1استعارهکالن»یاهته های بسطاین استعارهکاد. های دیگری را زولید میخ استعاره

البتنه بایند در (. 121-99: 9119 کوچ  نن..) ننام دارنند 2«ریزاستعاره»شوند, نی انها زولید میکه در 

هنای  در سنطح ابنان منتن حاضنر زواند در کاار ریزاستعارهاستعاره مینظر داشت که ی. کالن

 اند. اخلیه شدل گرهته هاستعاریاهتنِ کالنها اا بسطاما هیچاان ریزاستعاره  شود

هنای مهیتنرین اسنتعاره -1دهنیم: کایم در نژخه  حاضر بنه دخ نرسن  ناسن  می زالش     

 چگونه است؟ العشاقسوانحهای مفهومی ساختار استعاره -2کدام است؟  العشاقسوانحمفهومی 

های مفهومی منتن را بنه رخش اسنتقرایی برای یاهتن ناس  این دخ نرس   زیام استعاره    

هنا بنا رسیم. سپس بنا زحلینل رخابنط اسنتعارهشان میبه مهیترین یابیم خ با زحلیل انهامی

 یابیم. های مفهومی متن دست مییددیگر به ساختار استعاره

 

 پژوهش هپیشین -1-2

 سنلفیزوان به نژخه  نااخکی خ شی می احید غزالی انهام شده ههایی که درباردر میان نژخه 

اهلل خلنی بنه رخش زناریخی نعینتید غزالنی زنا شناهاشاره کرد که نس  طریقتی را اا اح (1139)

اناند غزالی بر نیز با بررسی دخ مفهوم محبت خ معرهت در اراءِ( 1193) اند  علوی خ هیدارانکاخیده

نینز بنه سناختار  (1192) مرابان خ انواهریمل. عرهت بر محبت مقدم است. هقیهکه در نگاه اخ م

شان زشابه الفنا  خ عبنارات در ابتندا خ انتهنای منتن  زدنرار ای هاند  به عقیدالعشاق نرداختهسوانح

ها دال بنر سناختار مندخر اینن منتن اسنت  ها خ شدل گردش داللتها خ نوع گزیا  خاژهعبارت

های اینر اشناره کنرد: زوان به نژخه می های عرهانیهای مفهومی در متنبررسی استعاره هدربار

هنای مفهنومی متنون ما نور اسنتعاره اسنتعاره هایان عشق صوهیانه در کتا  در( 1191) هاشیی

 سناایی غزلینات در عشق مفهومیهایاستعاره به بررسی (1191) است. ایادعرهانی را بررسی کرده

                                                           
1. Megametaphor 
2. Micrometaphor 
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 عبهرالعاشنقینهای مفهنومی بررسی استعاره ههایی نیز در امیااست. نژخه موالنا نرداخته عطار

ای عشنق در بررسی زشنبیهات حنواه»در ( 1192) اناست  ااایله: اقاحسیای خ هیدارانهام شده

 انند. خندادادیرا بررسنی کنرده عبهرالعاشنقینهای مفهومی حواه« رخابهان بقلی عبهرالعاشقین

در ( 1193) رحینانی اسنت. هتنوحی خرا بررسی کنرده عبهرالعاشقینهای مفهومی استعاره (1192)

اهنان » ه  اسنتعار«عبهرالعاشنقینلنی در کارکرد استعاره در بیان زهنار  عرهنانی رخابهنان بق»

انند. دانسنته عبهرالعاشقینمفهومی  هرا مهیترین استعار« لباسی است بر قامت عرخس حقیقت در

انند کوشنیده« لیعناتهای مفهنومی استعاره هماظوم» هدر مقال( 1193) نس  خ محیودیبختیاری

این متن را زحلینل کااند. های تعاره  رخابط میان اسلیعاتهای مفهومی با برشیردن زیام استعاره

بنه بررسنی  (1193) اختصنا  دارد: ذکنایی خ هیدناران ناقنرها به بررسنی زرین نژخه اما زااه

اند خ نظری خ موسنوی ی نرداختهمفهوم هاستعار هبراساس نظری قرانحیوه در  هاهتی خاژ هاستعار

انند. بررسنی را بررسنی کنرده انقنرامنان در  اسنیاءِ ههای مفهومی حنوااستعاره( 1199) بفرخئی

دقینق خ مسنتقل طوربنه العشناقسنوانحهای مفهنومی دهد که استعارهنژخه  نشان می هنیشیا

اسنت ینا مفهومی بوده هدیگر متون ما ور نیز یا زدیه بر بررسی ی. حوا هاست. درباربررسی نشده

اسنت. متن زواه نشنده های مفهومیهای مفهومی به رخابط ساختاری حواهدر بررسی زیام حواه

هنا بنا أکیند بنر رخابنط انبنا ز العشناقسوانحهای مفهومی در نژخه  حاضر به بررسی زیام حواه

 نرداایم. یددیگر می

 

 العشاقهای مفهومی سوانحاستعاره -2

مفهومی محنوری در اینن منتن اسنت خ « عشق»نیداست که  العشاقسوانحاا نام خ محتوای 

دقت بررسی کنرد. در بخن  ناینانی ی مفهومی متن باید ان را بههابرای استهوی استعاره

دانند بنا ای که خود نیز نینیکاد که به شیوهمقدمه  غزالی عشق را مفهومی االی معرهی می

 العشناقسنوانحگفت عشنق در زوانباابراین می(. 22-19 :1131 غزالی ن.. ) استرخح درامیخته

غزالنی  بیانیم کنهنسان است. اما در ادامنه منیا مفهومی عیای برای درک بخ  االی خاود

 کاد. های مفهومی دیگری استفاده میبرای درک هیین مفهوم عیای اا حواه
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 مفهومی عشق هحوز -2-1

 اا ننس مقدمنه در اخ. کاندمی اغاا انسان خاود ساختار به ایاشاره با را العشاقسوانح غزالی

 رخح زرکی  هدربار هکوزا گفتار با را بخ  این کتا   لیفأز چرایی هدربار هاییزوضیح اخردن

 چگنونگی اا گویندمنی صراحتدارد خ به خبری حالت بیشتر اخ لحن.  دهدمی نایان عشق خ

 کنه بپنذیریم اگنر(. 22-19 هینان:) است اطالعبی انسان خاود االی خ حادث بخ  دخ زرکی 

 ذهنن اسنت میدنن چطنور که شود می مطرح الؤس این است  االی انسان  خاود اا بخشی

 خنودِ حتی غزالی ایاده طرهه بگذارد؟ ان بر عشق نام خ بشااسد را ان انسان محدخد خ مقید

ت خ حقیقت رخح اهیاند اا ادراک معقول را دیده بربسته»داند: نیی نذیرشااخت هم را عشق

ن خ رخح صدف عشق است. نس چون به صندف  علنم را راه نیسنت  بنه انوهر مدانون در ا

 بنا کاند کنهمنی متقاعند را منا کنه اسنت قرایانی ایاها. (32 هینان:) «صدف چگونه راه بود؟

 بنرای اسنت عیانی مفهنومی هحوا «عشق» مفهوم یعای هستیم  رخرخبه مفهومی ایاستعاره

 عشنق انسنان خانود االنی بخن : »انتزاعنی هحوا اایگاه در انسان خاود االی بخ  درک

هنای اسنتعاره اا ان شنااخت بنرای چااندنه است  انتزاعی مفهومی خود عشق  البته. «است

 خ کنردنزهربنه امدنان کنه االی مفهومی با مقایسه در اما. شودمی استفاده مفهومی دیگری

 که است انسانی هرابط نوعی عشق  ایرا است  نذیرزهربه مفهومی ندارد  خاود اصالً ان درک

 مسنتقیم را ان است میدن کسی هر باابراین .شودمی برقرار( مرد خ ان بیشتر) نفر دخ میان

 ننه االینت کنهدرحنالی. باشند داشنته ان اا ذهایتنی درنتیهه خ کرده زهربه غیرمستقیم یا

گیرد کنه ای مفهومی قرار میمفهوم عشق در کانون حواه .کردنیدرک نه خ است نذیرزهربه

 ود. ش... را شامل می هایی چون عاشق  معشوق  خصال خ هراق خمفهوم

له خابسنته اسنت. اخل ایادنه أم ابه بخ  االی خاود انسان به سه مسکاربردن عشق بهبه

ثیر ارای نواهالطونیان )البته با اندک زفاخزی( به عرهان اسنالمی راه یاهنت أمفهوم عشق ایر ز

ای بنود کنه عرهنای مسنلیان اا ان در دخم اشنعار عاشنقانه هلأمس(. 39-32 :1133 )نوراوادی 

کردند. این اشعار دخمین ابشخور خرخد مفهنوم عشنق بنه ادبینات ی خود استفاده میهاخعظ

ایسنته مفهنومی باابراین مفهوم عشق در امانی که احید غزالی می (.91)هیان: عرهانی بودند 

هنای بخن  االنی بر این دخ  مفهوم نیونند اا خیژگنیاهزخن است. یاهته بودهگرهته خ قوامشدل

است  دلیل این مدعا سیری است که عاشنق اا غزالی ان را مد نظر داشته خاود انسان است که

ود ناینل نهایت به کشف نیوند درخن خ بینرخن خنکاد زا درطی می العشاقسوانحابتدا زا انتهای 
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رسند در خصنف عشنق یدم خقتی که عاشق به نهایت سفر خود میشود. غزالی در هصل هفتادخ

هم عاشق را خ هم معشوق را. هم در خود دیدن خ هنم در  ای است عشق عه  ایاه»گوید: می

ای کنه بنین مفهوم عشق به دلیل رابطه (.31: 1131غزالی  )« معشوق دیدن خ هم در اغیار دیدن

کاد  در ذات خود بر مفهوم نیوند داللنت دارد. هیچانین عشنق بنا عاشق خ معشوق برقرار می

نسبتی ناگسستای دارد  باابراین این مفهنوم احید غزالی(  هنرستانمفهوم ایال )مشر  ایال

 است.بودهمهیا عیای اا هر اهت برای درک بخ  االی خاود انسان 

مفهنومی مقصند  ههم در اایگاه امری انتزاعنی  در حنوا اهیگ العشاقسوانحعشق در متن 

  «خورشنید»  «ایانه»  «منر »  «اشنتقاق»  «نادشاه»زر های عیاینشیاد خ به کی. حواهمی

شود. ایرا بخ  االی خاود انسنان  درک می« خورندگی»خ « از »  «سدر»  «ااگ»  «گیاه»

بنه عشنق « بخ  االی خاود انسان عشق است»مفهومی  ههایی دارد که با خاود استعارخیژگی

هنای ای مفهنومی اسنت. حنواهها نیااماد اسنتعارهشود  درک هرکدام اا این خیژگیاطالق می

 اند. رهته کارها بهکدام در بااشااخت استعاری بخشی اا این خیژگیشده  هرمفهومی گفته

 

 مفهومی پادشاه هحوز -2-2

  2  1هنای در مقدمه خ هصل عشق مفهوم درک برای نادشاه مفهومی هحوا العشاقسوانحدر 

رهته است. برای م ال در  کاربه 32خ  99  92  21  19  11  12  11  12  22  13  11  12

این کار به اایی رسد که عاشق  غیر بود خ معشوق هم غیر بود خ  [...]»است: م امدههصل سو

بارگاه عشنق  »گوید: یا در هصل سی خ دخم می(  22)هینان:  «[...]این سلطات زاب  عشق بود

زیییز اا دست کس  خ اختیار اخ  هان رشت»یا در هصل شصتم:  ( 12)هینان: « ایوان اان است

  (.91)هیان: « کردن گیرد خود ت عشق کارهراستاند زا سلطا

 مفهنومی هحنوابخ  نن..) کاندمنی درک خورشنید مفهنومی هحوا با را سنحُ مفهوم غزالی

 بندل معشنوقی هکرشی به حسن هکرشی خقتی اما. نیست نیوندی مستلزم حسن ایرا  (خورشید

 مفهنوم منالام که دشو درک ایمفهومی هحوا با باید رخ این اا شود می نیوند مستلزم شود می

مهیترین خیژگی عشق )بخ  االنی خانود انسنان( اسنت. « ازحاد»اا سوی دیگر  . باشد نیوند

گینرد. اینرا منی نظر م ابه نادشاه درباابراین غزالی برای درک مفهوم ازحاد خ نیوند  عشق را به

اا دیگرسنو دخ  ازحاد در معاایی که غزالی در نظر دارد  مستلزم نفی غیر با قهر خ غلبنه اسنت خ

چیرگنی خ »هایی چونخیژگی هسوی این رابطه یدی هرازر خ دیگری هرخزر است. در مفهوم نادشا
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 خ حسن هکرشی زفاخت زبیین برای خاود دارد. درنتیهه غزالی« ثرخت»خ « نیوند« »هرمانرخایی

 فهنومم با را معشوق مفهوم یعای کاد می استفاده زا گلخن خ مل. زی یل اا معشوقی هکرشی

 (.11 )هینان: زنا گلخن خ مل. نسبت با را معشوق خ عاشق میان نسبت خ کادمی درک نادشاه

 (.  92 خ 22 هیان:) (1)کادمی استفاده نیز دیگر حدایت چاد در را نادشاه مفهومی هحوا اخ

های چون خلیفه  سلطات  زوانگری  بارگاه  نگهبان  صیصام خ خزانه در نگاشت اهیییمف

شندن عشنق  درد را رخند: غزالنی در ناهنانمی کاربه العشاقسوانحمی نادشاه در مفهو هحوا

ایبنایی  ( 23)هینان:  «دردی به خلیفتی بیانند  بندل عشنق مندزی[...]»داند:  ان می هخلیف

 ان هیگنی بنود بینرخن اا نگهبنان کنه ناندار»داند: م ابه نگهبانی برای عاشق میمعشوق را به

 چهنی خ نبنود حنذر اخ اا کنه بنود العشنقسنلطات خ الهینالایات حقیقز به نگهبان. بود سهل

 تهیبن خ دل هلنرا بنه مشو  االّ خورد نتواند هرگز سلطات بیم اا کیال به قوت. نبود گریزگاه

م ابه نادشاه است خ عشق بخ  االی خاود انسان است که عشق به  ااانها(92-29 هینان:) «اان

بارگاه عشق اینوان »داند: م ابه بارگاه عشق میزالی اان را بهاست  غکه در اان اخ مدان گرهته

معشنوق »شنود: عشق دانسته می ه  در سلطات عشق  معشوق خزان(23)هیان:  «[...] اان است

 (.  93)هیان:  «اخست هعشق است خ ایال اخ  ذخیر هخزان

 اا برخاسنته را اننان صفات خ معشوق خ عاشق اشتقاق  مفهومی هحوا اا استفاده با غزالی

 معشنوق نصی  سلطات عشق  اا معشوق خ عاشق اشتقاق در که است ان بر خ داندمی عشق

 طنوق عشنق: »کاندمنی درک نادشناه مفهنومی هحنوا با نیز را معشوق باابراین است  شده

 معشنوق درک بانابراین. (21 هینان:) «بنردارد باندگی هحلق خ نهد معشوق گردن بر سلطات

 کنه دانندمنی اهینادشن را عشنق اخ. اسنت نادشاه م ابهبه عشق درک ههنتی نادشاه  م ابهبه

 بنرای غزالنی. (12 هینان:) «[...] اسنت انان ایوان عشق  بارگاه: »است عاشق اان بارگاه 

 مفهومی هاستعار هیین اا شد  نخواهد برقرار اشتی هرگز معشوق خ عاشق میان ایاده زبیین

 نشود اشاا عاشق با معشوق هرگز: »کادمی درک شاهناد م ابهبه را معشوق خ گیردمی کی.

 را اخ سنلطات کنه ایرا بود دخرزر داند  نزدیدتر خود به را اخ خ بدخ را خود که خقت ان اندر خ

بنرد  اخ در چاین زبییای غزالی اا استلزام بهره منی (.13 هیان:) «له الصدیق السلطان خ است

اابراین این استدالل را که السلطان ال صندیق لنه را کاد  بم ابه نادشاه درک میمعشوق را به

 دهد. عاشق خ معشوق زعییم می هبه رابط

   



 29 40-12، ص 2044تان، پاییز و زمس22پیاپی ،2 هدور،  6سال /نقد و نظریه ادبی  ... عشق؛ یک مفهوم و سه درک استعاری

 

 مفهومی اشتقاق  هحوز -2-1

است. زلقی غزالنی اا حضنور خداخنند برده کاربه 91خ  1های غزالی مفهوم اشتقاق را در هصل

زالنی را متوانه در مصادیق هستی خ قائم بودن هستی به ذات اخ  چیزی اسنت کنه ذهنن غ

هنای ها اا ریشه  هم ریشه در زیامی خاژهکاد  ایرا در اشتقاق خاژهمفهومی اشتقاق می هحوا

رخد. اخ در هصل سوم  زطنور شده حضور دارد خ هم با حذف ریشه  خاژه نیز اا دست میمشتق

اهتنا    هم اخ»گوید: دهد خ در نایان میاحوال عاشق ایر زأثیر غیرت خ مالمت را زوضیح می

هم اخ هل.  هم اخ اسیان  هم اخ امین  هنم اخ عاشنق  هنم اخ معشنوق خ هنم اخ عشنق کنه 

یگنانگی  اشتقاق عاشق خ معشوق اا عشق است  چون عوارض خ اشنتقاقات برخاسنت  کنار خا

خوانند  را عوارض خ اشنتقاقات منیغیره  غزالی اهتا  خ هل. خ. (23 )هیان: «حقیقت خود اهتاد

 زوحیندی  هینه اهیاست خ در نگنم ابه اشتقاق درک کردهم هلسفی عرض را بهدرخاقع اخ مفهو

« عشنق اخ هنم خ معشنوق اخ هنم عاشنق  اخ هم»داند  هیچاین عبارتچیز از اخ را عرض می

دانند.  ههینی دهد که اخ ارزباط عشق با عاشق خ معشوق را نینز اا ننوع اشنتقاق منینشان می

مدنظر دارد  نزدی.  لیعاتعشق به مفهومی که عراقی در  عاشق خ معشوق با هایاچاین اا رابط

اشتقاق عاشق خ معشوق اا عشق است خ عشنق در مقنر خنود اا زعنین »گوید: است. عراقی می

مفهومی کلیه باشند  یعانی  هزواند استعارایرساخت چاین زعبیری می (.12: 1192)عراقی  «مازه

شنود. در ق خ معشوق نیز اا عشق مشنتق منیشوند  عاشخود مشتق می هها اا ریشچاانده خاژه

 است.  رهته کارت خاودی بهمفهومی کلیه برای زبیین نگاه خحد هبیان عراقی  حوا

دانند خ معشنوق   اشتقاق را زاها شامل عاشق میالعشاقسوانحاما غزالی در بخ  دیگری اا 

عاشنق در عشنق اسم معشوق در عشق عارینت اسنت خ اسنم »کاد: عشق خارج می هرا اا دایر

حقیقت است. اشتقاق معشوق اا عشق مهاا خ زهیت است. اشتقاق عاشق اا عشق بنه حقیقنت 

چ اشنتقاق بنه هنی است که اخ محل خالیات عشق است خ مرک  اخست. اما معشنوق را اا عشنق

عشنق بنر اخ زناختن  هزحقیق نیست. معشوق را اا عشق نه سود است خ نه ایان. اگر خقتی طالی

عشق اخرد  ان خقت اخ را نینز حسنابی بنود اا رخی عاشنقی ننه اا رخی  هنیز در دایر کاد خ اخ را

شأن خاودی ندارد. با درنظرگنرهتن  العشاقسوانحباابراین  معشوق در  ( 91 :1131غزالی  ) «معشوقی

اسنت  رهتنه کنارمفهنومی عنرض بنه ههقنط بنرای درک حنوا العشاق سوانحاین قریاه  اشتقاق در 

گیرد. اما بنا زوانه بنه زنأثر   هاصله می«عشق کلیه است» هخاودی خ استعارگاه خحدتدرنتیهه اا ن
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 هحنوا هناینه خ ماین العشناقسنوانحمفهومی اشنتقاق در  همی زوان گفت حوا العشاقسوانحعراقی اا 

 است.  لیعاتمفهومی کلیه در 

 

   مفهومی پرنده هحوز -2-0

نرخااکنردن خ اداشندن اا  امده است. 19  13  3های مفهوم نرنده در هصل العشاقسوانح در

کاند  االی مااسن  منی فاهیممفهومی را برای درک م ههایی است که این حواامین خیژگی

انند خ اا دیگرسنو بایند در هرایاندی االی اا سویی به این عالم مادی هبوط کرده فاهیمایرا م

امنا   کاندم ابه نرنده درک منیمفهوم االی عشق را به معرهتی اا عالم ماده رها شوند. غزالی

بنودن خ درنتیهنه نیناهتای أکیند اخ بنر دسنتبرد که زمی کارمفهومی را امانی به هاین حوا

ای در اسنیان را بنه زصنویر نرننده  بودن عشق است. اخ بنرای زبینین اینن مطلن ناشااخته

 که است نا نایاید کس به رخی زیام هرگز عشق انده سرّ» نیاهتای است:کشد که دستمی

 نایایند ثاندَحَ هدید به رخی ایاها. استامده ابد مساهر است امده که ایاها. است اال مر  اخ

 خا گناهگنه. اسنتداشنته اال االلت اا اشیان نیوسته چون شاید  را اخ اشیان خانه هر نه که

 لنمع هدیند بنه کینال به ایال رخی هرگز خ شود خود زعزا خ االل هنرد نقا  در خ نرد اال

 (. 12 هیان:) «نایاید خ نایوده

مفهومی نرنده است. غزالنی اا اینن مفهنوم هنم بنرای  همفهوم حوصله نیز اا اازای حوا

حقیقنت عشنق »کاد: نبردن اا خصال استفاده میبودن عشق خ درنتیهه بهرهزبیین ناشااخته

 هحوصنلچون نیدا شود  عاشق قوت معشوق اید نه معشوق قوت عاشق  ایرا کنه عاشنق در 

اگر میدن بودی که » ( 19 )هیان: «عاشق نگاهد همعشوق زواند گاهید اما معشوق در حوصل

دلنی دل بودی  خلیدن چنون عاشنقی بنی هعاشق اا معشوق قوت زواند خورد مگر در حوصل

 (.21 )هیان: «بود  این معای چون شود؟

 

 (2)مفهومی دیدن هحوز -2-1

 اخل هصنل . در(1)استامده 31  13  12  19  23  12  3  1های مفهومی دیدن در هصل هحوا

 کنه خواهند رخح اشراف هدید: »کادمی زعبیر چاین را خود شااخت برای رخح حرکت شرخع

 را دینده عشنق االلنت» اما  (21 هیان:) «بیاد صفت  یا نام  یا معشوق نیدر بیاد  را خود

 دیندن بنودناسنتعاری بینانگر قمعشو صفت یا نام هدربار دیدن هعل (.22 هیان:) «ندهد گذر
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کاند   درک را معشوق زواندمی شد  عشق رام خقتی اما کاد می مقاخمت ابتدا در عاشق. است

 بنه کنار چون [...] بود ااری خ خرخش خ بانگ ابتدا در» است:زعبیر شده« نظاره»این معاا به 

  .(11 هیان:) «گردد بدل نزاری خ نظاره به ااری...  رسد کیال

 محنل ایشان: »استاخرده دانستن خ کردنادراک کاار صراحت دربه را دیدن اهیگ یغزال

 ننوعی عشنق» ( 23 هینان:)« [...] خواهاند خ داناند خ بیااد اخ محبت محل خ ایال اثر خ نظر

. اخ عهنز (22: هینان) «اسنت منانع معشوق ادراک خ دیدن اا را عاشق اخ کیال که است سدر

 اا اندبربسته دیده را عقل چون»کاد: زوصیف می« ندیدن»را نیز با عقل خ علم اا ادراک اان 

 علنم هدیند بنه کینال بنه ایال رخی هرگز» ( ااهیان)« [...]اخ حقیقت خ اهیتم خ اان ادراک

 همطالعن [...]»  (12 هینان:) «بیاد را خی امانت نقد خقتی اگر سِر  این برای. نایاید خ استنایوده

  دیندن هادر زیام این نیونه  (11 هیان:) «استشده ثبت درخن در که ار صورزی است علم هدید

 خ ندیدن در معاای ندانسنتن خ معرهنت« معرهت»زر در معاای دقیقطوردر معاای دانستن خ به

مفهنومی دیندن  ههای مختلف عشق را بنا حنوااست. غزالی اا سویی مرحلهرهته کارنداشتن به

دانستن دیندن »مفهومی  هم ابه دیدن  درنتیهه استعارتن را بهکاد خ اا دیگرسو  دانسدرک می

 هیانی ان دخ است. ارزباط دخ مفهوم عشق خ معرهت خ نیز این ه  حلق«است

خ مسنیری کنه اخ  خینال هزلقی غزالنی اا قنو خصو به انسان  خاود ساختار رسدمی نظر به

برای زوضیح این مطلن  بایند . دارد نق  استعاره این گیریشدل گیرد  درمی نظر برای عشق در

 خینال خ دل کنه اسنت درخنی اهیاگ معرهت اا دید غزالی زواه کرد. اا دید اخ معرهت  اهیتبه م

درخننی خ انتزاعنی  فاهیمدارند  باابراین اساس معرهت  ادراک م اساسی نق  ان امدندستبه در

سنوانح د کس  معرهنت دارد. درنق  بسزایی در هرایا« مشاهده»گوید  است خ چاانده غزالی می
 در مشناهده دسنت اا اینال زخم که است ان عشق بدایت: »شودمی اغاا دیدن با عشق العشاق

 زنا» بیاند:منی را صنورت اینن خود خیال در عاشق در هراق (.13 هیان:) «اهدااد دل خلوت امین

 درخن در کنه را رزیصنو است  علم هدید همطالع ان خ بود خیال اا قوت هراق  در بود عشق بدایت

یابند خ است  بر لوح دل نینود منیاین صورزی که در درخن ثبت شده(. 11 هینان:) «استشده ثبت

 لنوح رخی اا نیایند علنم هدیند بنه رخی اخ ندنت اا ندته ی.: »شودمی معرهت این کس  هخسیل

. دیند را ان زوانینی خ شودمی ناهان دل هاینرده در صورت ان ادامه در اما. (13 )هینان: «[...]دل

 قندمی» کنرد: زنوان درکنینی را ان علنم بنا که یابدمی دست معرهتی به عاشق که ایاهاست اا

 نفنس کنه اینرا گنردد منی خود نفس مشاهد عاشق مرد قدم  ان در که بوالعه  عشق در است
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 خ یبنو دل اا که بود نفس خ اخست مسدن دل که رخیااان. ایدمی معشوق مرک  هخ شوند ایاده

ای است که عاشق در ان  درخن خ بنرخن خنود را خ نایان عشق نیز مرزبه( 22 هیان:) «گیرد اخ رنگ

کاند چانین اسنت: مسنیر کنه عاشنق طنی منی هیابد. باابراین خالصیددیگر درمی هم ابه ایابه

درخننی )یناهتن نشنان معشنوقق عشنق در  هبیرخنی )دیدار معشنوق در بینرخن(  مشناهد همشاهد

 درخنی خ بیرخنی )یاهتن معشوقق عشق درخن خ بیرخن(. هشاهددرخن(  م

کاد  گویی دیندار معشنوق خ درخنی خ عالم خیال نقل می هبرمباای انچه غزالی اا مشاهد

خصو  عشق است  یعای عاشنق درخنی خ به مفاهیمای برای های ظاهری اخ  استعارهخیژگی

« ادراک»خ « بیاندمنی»دل  ثبت شنده   م ابه صوری که در درخن اخ یا در لوحمعرهت را به

بیاند  اا به هیین دلیل است که اا دید غزالی انچه عاشق در عالم خینال ینا خنوا  منی کاد.می

گاه نشان به الف خ گاه به خد بود خ گناه بنه خنال خ »گوید: شأن معرهتی عاشق نشان دارد. اخ می

 هی دارد. ان را کنه نشنان عشنق بنر دیندخ این معانی هری. اا طل  اان عاشق  نشان ]...[ گاه به

خ اگر بر ابنرخ بنود  طلن  بنود اا  ]...[ ها دخرزر بودمعشوق بود  قوز  اا نظر معشوق بود خ اا علت

. (13)هینان: « بت استاده بود در کیین ان طل   ایرا که ابرخ نصی  دیده امندهی  هاان. اما طالی

در راه هراست عشق اا عاشق طل  رخحانی ینا ها خ هیچاین هری. اا این نشان»گوید: سپس می

هنای درخن نشنانی ای اا ننردهاسیانی یا علتی یا عیبی بیان کاد  ایرا که عشنق را در هنر ننرده

 .(اا)هیان« عشق بیان کاد هخیال. نس نشان اخ مرزب هاست خ این معانی نشان اخست در نرد

 

 مفهومی آینه هحوز -2-6

درک  بنرای ایانه اسنت. مفهنومامنده 31خ  92  22  12هنایهصنل در مفهنومی ایانه هحوا

خ  رهتنه کناربنه العشناقسنوانح در« عرض»خ  «ایال»خ  «عشق» انتزاعیِ مفهومی هایحواه

 رخح در عشنق شندن گینرانای هدربنار اخل هصنل اخ در. اسنت« نیوند کامل»بیانگر مفهوم 

  (.21 هیان:) «گردد ثابت خ نیدا صورت باشد صاهی ایاه خ یابد خالی خانه چون: »گویدمی

کاد. معرهنت کامنل اا دیند اخ  ادراک م ابه دیدن درک میچاانده گفته شد  غزالی معرهت را به

نیوند میان درخن خ برخن انسان است. مفهوم عیای ایاه هر دخ مفهوم دیندن خ نیونند را هیزمنان در 

 کاد. خ عدس ان داللت میخود دارد  ایرا ایاه بر نیوند یا این هیانی زصویری میان شیء 

 در ایانه مفهومی هحوا ایرا است  هفتادخیدم هصل در استعاره این ابانی ظهور مهیترین

رهتنه خ اینن دخ مفهنوم را بنر  کنارهیزمان برای درک استعاری معرهت خ عشق به هصل این
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 در هنم را  معشنوق هم خ را عاشق هم است ایایاه عه  عشق» است:یددیگر ماطبق کرده

 زنا دهند دسنت عشنق غینرت اگنر خ. دیدن اغیار در هم خ دیدن معشوق در هم دیدن ودخ

 کینال هیچانان خ دیند نتواند عشق هایا در از کیال به معشوق ایال هرگز نگرد خاغیری

 در زاهنا غزالنی (.93 هینان:) «اسنت اان  دخ هر اا کیال خ نقصان صفات هایل خ عشق نیاا

 عاشنق عشنقِ: »اسنتبرده کاربه عرض خ اوهر ارزباط برای را ایاه مفهومی هحوا نیونه ی.

 (.13 هیان:) «اخ هایا در عاشق عشق زاب  عدس معشوق عشق خ است حقیقت

م ابنه ایانه درک ند  درنتیهه غزالنی اینن دخ را نینز بنهاعشق خ ایال به معرهت مربوط

ای د  خنود اسنتعارهمفهوم خیال گفته ش هکاد. ایرا ایال معشوق با زواه به انچه دربارمی

 برای ادراک عشق یا معرهت است خ عشق نینز کنه در نگناه غزالنی بنا معرهنت یدنی اسنت:

 در االّ یاهنت نتنوان خنود حسن کیال که است بردخخته خود ایال اا حسن هدید معشوق»

 هایان در انز اسنت خنودش نقند انچنه اا هاگا قوت اما [...]»  (11 هیان:) «عاشق عشق هایا

 (.91 هیان:) «خورد نتواند شوقمع رخی ایال

 

 مفهومی جنگ هحوز -2-0

  21  22  11  11  23  29  21  21  19  19  12  9  1 هنایهصنل در مفهنومی اانگ هحوا

 مغلنو   غالن   خصم  خالیت  ققلعه فاهیممفهومی  م هدارد. در این حوا حضور 91  29  23

ق زوانه افنا  معشنوق  عاشنق  هایمفهوم لشدر خاود دارد که برای درک کیان خ ماهایق 

ابتندای »هایی اا نیود ابانی اینن اسنتعاره چانین اسنت: رخد. نیونهمی کارخصال به ارادت خ

نس در میان اانگ خ صنلح خ عتنا  خ نناا خ » ( 12 )هیان: «عشق اا عتا  خ ااگ درنیوندد

 (. اا)هیان «اشتی خ کرشیه این حدیث محدم شود

گنرهتن یدنی دیگنری انسان برقرار اسنت  بنه مینزان قندرتخاود  هنار زضادی میان دخ

شدن دیگری اسنت خ امنانی اینن زضناد یدی به معاای مغلو  هشود  یعای غلبزر میضعیف

بنر اینن زضناد درخننی  ازحاد  یدی باید هاا شنود  اهنزخن  گیرد که برای رسیدن بهشدت می

رسیدن به خصال  باید در برابر  زضادی نیز میان عاشق خ معشوق خاود دارد  ایرا عاشق برای

معشوق به نیستی برسد. زضاد میان دخ طرف که بود یدی ماوط بنه ننابودی دیگنری اسنت  

« عشنق اانگ اسنت» هکاد  درنتیهنه اسنتعارمفهومی ااگ را در ذهن براسته می هحوا
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اک یاهتگی یا استلزام بنرای ادرمفهومی ااگ با دخ هرایاد سامان هگیرد خ اازا حواشدل می

 رخند.  می کارعشق به مفاهیم

 اخلنین ذهنن  در اانگ مفهنوم گنرهتنشندل بنا :«معشوق خصم است عاشق/» -2-0-1

 بنه مفهنوم اینن اا غزالنی. است ااگ سوی دخ مفهوم شود می متبادر ذهن به که مفهومی

 خ ینار ننه بنود خصنم هم معشوق خ یار نه بود خصم عاشق که بدان: »کادمی زعبیر «خصم»

 دخینی کنه مادام استبسته ایشان رسوم محو در یاری که ایرا یار  هم بود خصم هم قمعشو

 .(29 هیان:) «بود ازحاد در یاری مطلق بود  خصیی بود خود به خود یدی هر خ بود

ان  هم ابه اانگ زلقنی شند  دخ سنویخقتی عشق به :«والیت است قلعه/ عاشق» -2-0-2

معشنوقق  ههتح کاد. غزالنی بنرای درک قهنر خ غلبندیگر را  هخصم هستاد خ یدی باید سوی

 هقلعن عشنق که [...]» کاد که باید هتح شود:خالیتی درک می ایقم ابه قلعهعشق  عاشق را به

 هینان:) «سپارد زیام خالیت دردهد  زن خ شود رام زا گشاد بایدمی داریخویشتن در را عاشق

 یدنی بنر  کنه اسنت ان بود معشوق تیاراخ به هراق اگر که شود معلوم معای این اا»  (29

 (.12 هیان:) «استنسپرده زیام خالیت هاوا بود  عاشق اختیار به اگر خ ندارد

 اینن چون: »رسدمی عرهانی کشفی به خ کادمی استفاده نگاشت هیین اا نوادهم هصل در 

. باشنی اخ زنو زنا زنو زویی بستن در است اخ ماهایق گشادنقلعه افا خ بال شد  معلوم حقیقت

 زینر خنواه خ باش افا زیر خواه امد زو زویی هقبل بر چون رخد معشوق ارادت کیان اا که زیری

 زنو در رخی اخ هیگنی زنا. بنود خقنت هقبل هدف. بود نظر را زیر: نه یا بود علت در صرف که خها

غزالنی اا (. 13-13: هیان) «باید حسابی زو اا البد التعینعلی زو در را انداختن زواند چون نیاخرد 

اسنتعاری  هرسد. زا ایاهنا اخ در الینگشادن خ سپس به نرزا  ماهایق میمفهوم ااگ به قلعه

شندن در زصنویری کنه در ذهنن اخ بنرای درک خصنومت عاشنق خ کاد. اما باری.حرکت می

 چنون نیاخرد  زو در رخی اخ هیگی زا» رساند:است  اخ را به کشفی بدیع میمعشوق شدل گرهته

  غزالی اا بسط استعاره در ذهن خنود «باید حسابی زو اا البد التعینعلی زو در را انداختن دزوان

دیگنری بنرای  هرسند. اگنر اخ اسنتعاربه اایگاه عاشق در رابطه با معشوق خ در نظام هستی می

 رسید.دیگری می هداشت  شاید به نتیهزضاد میان عاشق خ معشوق می

ل عاشنق اسنت. در هانا  ل مستلزم خ باعنث هانای کامنخصا :«لشکر است وصال» -2-0-1

م ابه لشدری م ابه ااگ  خصال بهمطلق مغلو  است  باابراین با درک عشق بهطورعاشق به
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 اخ نهناد عشنق عشنق  در شند نخته چون»کاد: شود که خاود عاشق را زصرف میدرک می

 . (11 هیان:) «کار در ختگین قدر به بربادد رخت اخ خاود شود نیدا خصال هطالی چون. بگشاد

م ابه ااگ  طبق خیژگی اسنتلزام  رننو خ با درک عشق به :«بال است رنج/ عشق» -2-0-0

 بیشنتر را عشنق عاشنق  گفنت زنوانمنی شنااختی نظر اا شود. هیچاینبال اا ان ماتو می

 اانگ ابنهم بنه را ان نگردمی ماارا به بیرخن اا که غزالی خ کادمی درک بال خ رنو م ابهبه

 بنال حقیقنت بنه عشنق: »خواندمی بال را عشق یا معشوق صراحتبه بیاد  باابراین غزالیمی

 معشنوق که است ان عشق کیال نشان» (.11 هیان:) «است غری  اخ در راحت خ انس خ است

 شنده اخ ذات شناهد دخام بر اخ بالی که ایرا شاید بال الارم» .(91 هینان:) «گردد عاشق بالی

 (. ااهیان) «استگرهته احاطت دخب خ است

خواهد دخگنانگی خ زضناد مینان عشق با خیژگی ازحاد  می «:غیرت صمصام است» -2-0-1

کاد  بنه عاشق خ معشوق را به یگانگی بدل کاد  باابراین ازحاد در معاایی که غزالی مراد می

بنا درک  (.22 )هینان: معاای نفع غیر است  حتی اگر این غیر خودِ عاشنق ینا معشنوق باشند

 هشود. اسنتعارم ابه شیشیر اخ زلقی میم ابه ااگهو خ غیرت بهم ابه ااگ  ازحاد بهعشق به

 رخی سه مالمت خ است مالمت کیال » :استامده خهفتمشصت خ سوم هصل دخ در صیصام

 خلنق در کنه رخی ان. معشنوق در رخی ین. خ عاشق در رخی ی. خ خلق در رخی ی.: دارد

 صیصنام دارد عاشنق در که رخی ان خ  بااناگرد اغیار به زا است معشوق غیرت صیصام دارد

 عشنق غینرت صیصنام دارد معشنوق در کنه رخی ان خ  خاناگرد خود به زا است خقت غیرت

 «اسنت درنبایند چینزش هچ برخن اا خ نگردد طیع هبست خ خورد عشق اا هم قوت زا است

 بتابند چنون غیرت» :کادمی بیان دیگر بار خهفتمشصت هصل در را مطل  هیین (.22 هیان:)

 عاشنق بنر خ کاند نی را صبر که بود گاه. کاد نی را که خ کاد نی چه زا اما. بود صیصامی اخ

 (. 93 هیان:) «رسد بدخ قهری زا اید

 

 مفهومی سکر هحوز -2-8

  زااسن انسنان خانود االنی بخ  با معرهت. داندمی اال خ حادث اا زرکیبی را انسان غزالی

 ایلحظنه بنرای کنمدست یا شود هاا باید خاود حادث بخ  ان  اخردندستبه برای خ دارد

 اینن عالیق اا که دریابد را عشق زواندمی امانی سِر گویدمی هشتم هصل در اخ. شود زعطیل
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 را غیبنت دخام خ دانندمنی ننازوان اان ادراک اا را عقل نیز دیگر اای در خ باشد دههیر دنیا

 برابننر معرهننت در( علننم) هوشننیاری باننابراین(. 23 خ 29 خ 12 هیننان:) معرهننت کادرا شننرط

 شنود  بانابراینانسنان زعطینل منی اهگیرد  اا دیگرسو در حال سدر  هوشیاری خ خوداگنقرارمی

 زوانند قنوت معشنوق اا عاشنق که گردد میدن اگر» :کادمی درک سدر م ابهبه را معرهت غزالی 

 قنوت خ نبنود ینار کنه اسنت سدری شبیه ان که ظاهر  عالم صفت اا بتغی در االّ نبود ان خورد

 معشنوق کینال ادراک خ دیندن اا را عاشنق اخ کیال که است سدر نوعی عشق»  (92 هیان:) «بود

 (.  29-22  هیان:) «ادراک کیال اا است مانع خ ادراک الت در است سدر عشق که ایرا. است مانع

 رسنیممی غیره خ اام ساقی  شرا   چون اازایی به مهید بسط را سدر مفهومی هحوا اگر

 اخ. کاندمنی اسنتفاده شنرا  اا هم باری. خ اام اا باری. زاها  مفهومی هحوا این اا غزالی اما

 صنفات را اسیر ان خود عزت صفات اا: »گویدمی خ کادمی درک شرابی م ابهبه را اکرام مفهوم

 ان کاند  مسنت را اخ انهنام بی اکرامِ اام به نس هد د دخلت را اخ خود دخلت خزاین اا خ دهد

 «گینرد کنردن خنود کنار عشق سلطات زا هراستاند اخ اختیار خ کس  دست اا زیییز هسررشت

 اکنرام درک درنتیهنه اسنت  سدر م ابهبه معرهت درک نی در غزالی هم باا ایاها در (.ااهیان)

   .اهتدمی ازفاق ان زبعبه اام یا شرا  م ابهبه

 گینرد خوردن شوق  ماالمال شرا  نس: »است دیگری نوع اا شرا  م ابهبه شوق درک اما

 م ابنهبنه را لذت غزالی(. 29 هیان:) «گردد انده بدخ خ بییرد خود اا نس. بدخست اشارت شین خ

 .است متفاخت سدر با استعاره این شااختی ایرساخت باابراین است کرده درک شرا 

 

 آتش مفهومی هحوز -2-1

اهزاید زا به نیسنتی شود خ خصال بر شدت شوق میخصال محسو  می ههاا خ نیستیِ عاشق الام

)شوق( را کنه در اینن زلقنی اا  هانهی شود. دخ مفهوم نابودگری خ شدتکامل عاشق ماهر می

مفهومی گرما  هزوان یدها با مفهوم عیای از  زبیین کرد  ایرا حواهاا خ خصال خاود دارد  می

خ مفهنوم ننابودی ( 19-11 :1199کوچ   ن..) هان خ احساسات استهی ای عام برای ادراکهحوا

 خ شنود ایادت اخ اا شوق بود  شوق از  زمهی که باید خصال»ز  خاود دارد: ادر سواانادگی 

 را اخ بنود اینن بینرخن هرچنه خ کاند طلن  ازحاد خ داند کیال را معشوق که است قدم ان این

 ین. که است این خصال حقیقت»  (12 :1131غزالی  ) «بیاد احیت خود اودخ اا خ نداد سیری

 عشنق»  (19 هیان:) «کاد بیرخن  خاکستری در به اخد خ کاد میزبانی را اخ ازشی صفت ساعت
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 قنوت کنه ایند  عشنق ازن  زمهین خ هزاید عشق [در] خصال در معشوق اا افا که است چاان

 (.23 ان:هی) «شود ایادت الارم است  افا اا عشق

اسنت. درخاقنع غزالنی بنا مفهومی از  شندل گرهتنه هحوا هزی یل شیع خ نرخانه بر نای

اننه  مندلی مفهنومی بنرای زبینین بنردن مفهنوم نرخ کارمفهومی از  خ به هدادن حوابسط

 اخ قوت امد  از  عاشق که نرخانه»است: بودن ان ساختهنبردن علم به عشق خ ناشااخته راه

 در خنود هیت رنَ به اخ خ کاد دعوت خ کاد میزبانی را اخ اشراق هطالی. است اشراق دخری در

 را اخ رسنید  بندخ چنون. رسند بدخ زا باید چادان شرَنَ اما. اندمی عشق نرخاا اخ طل  هوای

 البتنه (.19 هیان:) «بود را از  قوت نبود  قوزی نیز را اخ. اخ در بود را از  رخش نبود  رخشی

 درک نینز لشندر م ابنهبنه را عشنق ایاهنا در کنه دهدمی نشان خصال  هطالی هزشبی هاضاه

 عشنق  معرهنت اا علنم بنودنبهنرهبی زبیین برای شیع  خ نرخانه زی یل اا غزالی. استکرده

 سنواد علم اخل اخ اندر. است کار برخن علی  است  عشق هنرخان علم بل ال: »کادمی استفاده

 (.21 ان:هی) «ارد بیرخن که خبر اخ  انگاه

 

 مفهومی خورندگی هحوز -2-14

 درک العشناقسنوانح در متانوعی مفهنومی هنایحنواه کی. به خ نابودگری عشق  چیرگی

 ماینه چینزی اا مرحلنه هنر در عشنق چیرگنی. اسنت خورنندگی یدی میان این اا. شودمی

 دهمشنانز هصنل در م الً. استشده «خوردنقوت» یا «قوت» به زعبیر سوانح در که گیردمی

 علنم کنه انهنا. کاد معشوق که است افا اا علم در اخ قوت است  بال عشق چون»: گویدمی

های مفهومی اانگ خ ازن  غزالی اا حواه(. 12 هیان:) «بود یدی اا قوز  حقیقت خود نبود

کنه گفتنه شند  اانگ است. اما چااننیز برای ادراک مفهوم نابودی خ چیرگی استفاده کرده

ای عنام بنرای کشیدن خ ایاده اسنتعارهاد نیز هست خ از  با زواه به ابانهناظر بر مفهوم زض

مفهنومی  هرخد که بحث اا خصال خ شنوق نینز باشند. امنا حنواکار میان است  امانی بههیه

چ اا ضنعیف بناقی هنی ای کنهگوننهرخد بهکار میخورندگی بر هاای مطلق ضعیف در قوی به

شدن چینزی در درخن دیگنری  بنه ست  هیراه با مغلو نوعی قهر خ غلبه ا« خوردن»نیاند. 

 خنوارمنردم عشنق»گینرد: ازحاد کی. منی ههیین دلیل غزالی اا این زعبیر برای قهر خ غلب

  (.13 هیان:) «نگذارد باقی چهی خ بخورد مردمی اخ. است
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 گرینز. »اسنت خنناهمبیسنت هصل محوری هاستعار استعاره  این :است نهنگ عشق -2-14-1

 باینددرمنی زنن را عاشنق کهچاان است  کاریاندک نه خصال که است ان برای عاشق اا قمعشو

 نخنورد زینام را اخ اخ  درخن در زا. بود اخ عاشق زا داد بایددرمی زن هم را معشوق نبود  اخ  اخ زا داد

 در نندندا حقیقنت اینن اخ اگرچه که بود گریزان اخ اا نداد قبول  کلیبه زا خ نشیارد خودش اا خ

 ینا دم  بنه کشدمی چه اخ اا است عاشق نهاد در که عشق نهاگ که داند اخ اان خ دل علم  ظاهر

 خ عاشنق بنر عشنق هرمنانرخایی خ چیرگنی غزالنی هصنل اینن در (.12 هیان:) «هرستدمی چه بدخ

ای مرکن  استعاره «عشق نهاگ است». کادمی زبیین نهاگ مفهومی هحوا کی. به را معشوق

: اسنتامنده خانود مفهنومی عیانی بنه هینا دخ حنوا اسنتعاره دخ زرکی  اا استعاره است  این

 .  (1)خورندگی خ دریا
عیانی دیگنری نینز زوانه  هبه حنوا دهد که غزالی در این استعارهنهاگ  نشان می هخاژ

است که عشنق ینا ازحناد درخن اخ م ابه دریا درک کردهاست. اخ دل یا اان انسان را بهداشته

ای که چینزی انز خنودش گونهخواهد قهر خ غلبه داشته باشد بهاست. عشق میتهاای گره

 کاد. م ابه نهاگ درک میباقی نیاند  باابراین غزالی عشق را به

 

 مفهومی گیاه هحوز -2-11

مفهنوم (. 12: 1199کنوچ    نن..)های مفهومی است ای رایو در استعارهمفهومی گیاه  حواه هحوا

(  9: 1191.. دخبوکنور  نن)اند انی نیز که امین را به اسیان را به هم نیوند میاساطیری درخت کیه

مفهومی در قران نیز برای زبیین مفهنوم انسنان  های هیین استعاره است.  این حوااسطوره هالو

اا  الدنونشنهره هعربی نیز در رسنال. ابن(13 )ننوحق« خ اهلل انبتدم من االرض نبازا»است: رهته کاربه

کاد. اا دیند اخ اهنریا  درختنی اسنت کنه ین استعاره برای درک مفهوم هستی استفاده میهی

ای اا هسنتی بنه چاین زلقنی (.99: 1139عربی  . ابن.ن)است کن برخاسته هان اا دان هاصل خ شدوه

خهفنتم اا غزالنی بانای هصنل ناهناه ی. است.برد بسیار نزدمی کارای که غزالی بهنگاه خ استعاره

 بناءِ هاصنل عشنق اا قندم رخد  نقطن»گنذارد: منی« عشق گیاه اسنت» هرا بر استعار العشاقنحسوا

وننه برامند. چنون در هم اهدادند زا یحبّ ونه اهدادند  البل ان نقطههم به زخیی اا امین یحبّیحبّ

عبهر عشق برامد زخم هیرنگ ثیره بود خ ثیره هیرنگ زخم. اگر سبحانی رهت یا انالحق رهنت اا 

ثینره بنود خ ثینره  هن اصل رهت. یا نطق نقطه بود با نطق خداخند نقطه بود. یا رخی دعوی عالقای
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بنر ی خ معلنولی مبتانیای علّنوننه رابطنههم خ یحبّمینان یحنبّ(. 91-92 :1131غزالنی  ) «عین زخم

 زخم خ گیاه حامل چاین مفهومی است.  هاست  رابط بودن برقرار است خ چاانده رخشنهیهاس
 

 مفهومی راه هحوز -2-12

 اصنطالح. بنود شنده درک راه م ابنهبه خداخند یا خود به معرهت نیز غزالی اا نی  متون در
. اسنت شنااختی هشنیو هیین ابانی ظهور «رخنده» خ «راه» معاای به  «سال.» خ «سلوک»
  31  92  12  11  23  21  22  21  13  13  3 هنایهصنل در  العشناقسوانح در استعاره این
م ابنه انتهنای راه( خ حنال مفهنومی راه بنرای زبینین دخ مفهنوم غاینت )به هاست. حواامده
 حضور دارد.  العشاقسوانحهای راه( در م ابه مازل)به

 سنوانح در معرهنت راه ابتندای در یعای خسومسی زا خیدمبیست هایهصل در راه هاستعار
 خیژگنی مهیتنرین ازحناد. دارد هراخاننی یتاهی غزالی ذهن در ازحاد مفهوم ایرا دارد  زراکم
. اندیشندمنی عشق کیال خ انتها به مدام ابتدا هیان اا غزالی درنتیهه است  یاهتهکیال عشقِ
 گینرد منی نظنر در اخ بنرای غنایتی خ کاندمنی درک اهنیر م ابهبه را معرهت اخ دیگرسو اا

 ابتدا در اگرچه: »کادمی ظهور انیاب صورتبه «کیال» خ «ابتدا» هخاژ با راه هاستعار درنتیهه
 «گنردد عدنس بنه رسند کینال بنه کار چون دشین  را اخ دشین خ بود دخست را اخ دخست

 اما [...] گیرد دخست به هیه بیاد حدیث ان مشابه که هراا بود عشق بدایت زا»  (19 هینان:)
 خ باننگ تندااب در»  (12 هینان:) «[...]رسند کینال بنه عشنق چون بود عشق بدایت هاوا این

 در بنود عشنق بندایت زنا»  (11 هیان:) «[...] رسد کیال به کار چون [...] بود ااری خ خرخش
 (.11 هیان:)«[...] شود کیال به کار چون اما [...] بود خیال اا قوت هراق

 العشناقسنوانح اسنتعاری ایرساخت در دارد  هاییمازل که اهیر م ابهبه معرهت هاستعار
که در عشنق بنر عاشنق حنادث را خواهد سوانح خ احوال مختلفی غزالی می دارد  ایرا خاود
با  اهیها  مفهوم رشود زبیین کاد  هیچاین این احوال درنهایت غایتی دارند  این خیژگیمی
صنریحی  ابانی ظهور کاد. این استعاره میدن استهای متعدد را در نگاه اخ نررنگ میمازل
 خ مراحنل خیدنم ااسی هصل در م ال برای. شود متن معاایی انسهام باعث اما باشد  نداشته
 م ابنهبه معرهت درک اا ناشی هصل این در معاا انسهام. اندمی حرف معرهت مختلف احوال
 معاایی انسهام باعث انچه. کادمی بیان معرهت راه در را عاشق مختلف احوال ایرا. است راه
 رینایی را عاشنق: »دارد مختلفنی هنایمانزل کنه است اهیر م ابهبه معرهت درک شود می
 درخغنی بنه که است رخی بدان خود با خ خلق با اخ ریای. معشوق با خ خود با خ خلق با هست
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 بنود خود را خود که مادام زا خ [...] گویدمی درخ  که داند اگرچه شود شاد بگوید  خود با که
 ناهنان ظناهر خ زابند درخنن  در عشنق نور که بود ان معشوق با ریا خ [...] نبود خالی ریا اا
 خ برخینزد علت چون اما [...] دارد ناهان عشق معشوق اا مدزی که بود  که حدی به زا. دارد
 (.12 هیان:) «بتابد رخی  در نیز اهتد زسلیم

. اسنت دل مختلنف هنایالینه هدربار اخلی. دارد ابانی ظهور دخ استعاره این خدخمسی هصل در
 اسنتعاره این اا خواند می «خلق عشق» خ «حدیث این عشق» که عشق نوع دخ زبیین برای غزالی
 أمبند دخم  عشنق خ بینرخن ان مقصند خ درخن ان أمبد که است اهیر اخل  عشق. گیردمی کی.
 هحنوا غزالنی دهندمنی نشنان ابانی  ظهور این (.19-12 هیان:) است درخن ان مقصد خ بیرخن ان

 .  استبرگزیده مقصد خ أمبد هلفؤم دخ داشتن تباراع به زاها را راه مبدا مفهومی
 بنا اسنتعاره دخ این اهیگ. «است دیدن دانستن: »شودمی درک نیز دیگری هاستعار با معرهت
 اینن(. 22 هینان:) «ندهد گذر را دیده عشق االلت: »دارند ابانی ظهور خ شوند می زرکی  یددیگر
 خ «دیندن» هخاژ در زشنخیص کین. بنه که تاس راه خ دانستن هاستعار دخ زرکی  حاصل عبارت
 .استشده ساخته «االلت»

 
 گیرینتیجه -1

ند خ برخی نیز نقن  امفهوم بسیار به یددیگر نزدی. شده  برخی  اا نظرهای گفتهاا میان استعاره
خورنندگی هینه در  خ های مفهنومی اانگ  سندر  ازن دارند. حواه العشاقسوانحمهیتری در 
 انهامد  سدر به معانای زعطیلنیند: ااگ به نابودیِ مغلو  میامشترک« ابودین خیرانیق»مفهوم 

)نابودی( قوای ادراکی است  از  به مفهوم نابودی اشاره دارد  خورندگی مفهوم نابودی طعینه را 
های مفهنومی مفهومی کالنی است که زیام این حواه هنابودی حوا در خود دارد  درنتیهه خیرانیق

 کناربنه العشناقسنوانحدر « هانا»است. خیراننی بنرای درک مفهنوم عرهنانی داده را در خود اای
یاهتنه اسنت  های ناینانی عشنق خ ننوعی عشنق کینالهاا اا مرحله«. هاا خیرانی است» است:رهته

 نیز بااخوانی کرد. « عشق خیرانی است»شده را به صورت گفته هزوان استعاردرنتیهه می
مفهومی ااگ برای درک ارزبناط عاشنق خ معشنوق   هاست  حواهای ااگ خیرانی اا نتیهه
خینزد خ رخد در نایان عشق  زضاد خ خصم میان عاشق خ معشوق برمنیمی کاردر ابتدای عشق  به
«. ازحاد ایانه اسنت»شود: مفهومی ایاه درک می هگیرد. مفهومی که با حواازحاد اای ان را می

« عشنق ایانه اسنت»صورت را به« ازحاد ایاه است»زوان مفهوم هاا گفته شد  می هکه دربارچاان
کااد  اخلی نیوندی بر مبانای زضناد بااخوانی کرد. درخاقع ااگ خ ایاه بر مفهوم نیوند داللت می
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کاند  )ازحناد( بندل منی )زضاد( را به ایاگنی هیانی خ انچه ااگخ دیگری نیوندی بر مباای این
 )هاا( است.  خیرانی

های مفهومی عشق  ایانه  اشنتقاق خ است که با حواه العشاقسوانحهوم در نیوند مهیترین مف
نیونند عشنق » اسنت:م ابه عشق درک شندهنیوند به العشاقسوانحشود. اما در درک می اهینادش
 اهیثیر مفهنوم نادشنأ  اشتقاق خ ایاه. مفهوم اانگ اینر زناهیم ابه نادش  سپس عشق به«است

م ابنه نادشناه زینامی هرایاند معشنوق بنه است. عشنققخارد شده قالعشاسوانح)چیرگی( در متن 
بنرد. در ابتندا کنه معرهتی عاشق را ایر نظر دارد خ اخ را اا زضاد مطلق به سیت ایاگی نی  منی

م ابنه نیونند بانده خ نادشناه درک زضاد است  نیوند میان خود خ معشنوق را بنه هعاشق در مرحل
 هبیاند کنه خنود ایانمنی اهیاست  معشنوق را نادشنحاد رسیدهکاد خ در انتهای راه که به ازمی
معشوق نادشاه است اما عاشق حس  احوال خنود  نیای اخست. باابراین در زیام مسیر عشققزیام

 کاد.را به شدل متفاخزی درک می اهینیوند میان خود خ این نادش
 کاند  درنتیهنه هاناصل می)ااگ خ ایاه( را به یددیگر مت نیوند ه)خیرانی( دخ مرزب مفهوم هاا

کاند. مفهنوم درک منی« راه»م ابنه است  غزالی زحنول را بنه« زحول»خیرانی(  متضین  )عشقق
)بنرای چاند اسنتعاره( قنرار دارد خ  اسنتعارهخیرانی در ایرساخت سطح استعاری در اایگاه کنالن

اشندارزری دارد. مفهومی راه به موااات ان در رخساخت سطح استعاری است خ نیود ابنانی  هحوا
 است:شان با مفهوم عشق در ادخل ایر امدهشااختی ههای مفهومی خ رابطحواه هخالص
 

 

 عشق
 مفهوم عینی مفهوم انتزاعی

 ااگ  سدر  از   خورندگی خیرانی

   گیاهاهیایاه  اشتقاق  نادش نیوند

 ایاه نیوند هیراه با معرهت
 

مفهوم محنوری خیراننی  نیونند خ نیونند هینراه بنا است  عشق با سه که در ادخل امدهچاان
طور که رخشن اسنت  مفهنوم عیانی منر  در حضور دارد. هیان العشاقسوانحمعرهت )ایاگی( در 
خورنندگی  هایرمهیوعن« حوصنله»مفهومی با مفهوم عیای  هاست  ایرا این حواادخل باال نیامده

 گیرد. قرار می
رسنیم. را زصویر کایم  به دخ زصنویر متفناخت منی عشاقالسوانحساختار استعاری  اهماگر بخو

مفهنومی دیندن  اانگ خ  هخ برخاسنته اا سنه حنوا العشناقسنوانحزصویر اخل مربوط به ابتدای 
مفهومی ایانه. انچنه  هخ برخاسته اا حوا العشاقسوانحصیصام است خ زصویر دخم مربوط به نایان 
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مفهنومی عیانی راه خ  هانا اسنت کنه بنا دخ حنواکاد  مفهوم هاین دخ زصویر را بر هم ماطبق می
   زوان چاین زصویر کرد:را می العشاقسوانحهای شود. باابراین ساختار استعارهخیرانی شااخته می

 
 

ای چادالیه با یددیگر دارنند. اینن ارزبناط شنامل دخ رابطه العشاقسوانحهای مفهومی استعاره
شنااختی شنامل ارزبناط  هشود. رابطنها میریزاستعاره استعاره خمیان کالن هنوع شااختی خ رابط
مفهنومی خیراننی  هشود. حواهای متن خ ارزباط نادشاه با ایاگی خ ااگ میعشق با دیگر استعاره
اسنت. اا مینان زینام اسنتعاره سناختههای مفهومی دیگنری قنرار دارد خ کالننیز در کانون حواه

« عشق ایانه اسنت» خ« عشق خیرانی است»  «است قعش نیوند»شده  های مفهومی گفتهاستعاره
های مفهنومی م ابه عشق بسترساا زیام استعارههای متن هستاد. درک نیوند بهمهیترین استعاره

هنای مفهنومی منتن قنرار دارد خ باعنث انسنهام در کانون استعاره« اا خیرانی استه»متن است  
عشنق »های متن در هرایادی استعالیی به رهنهایت زیام استعااست خ درساختار استعاری ان شده

 شوند. بدل می« ایاه است
 

 نوشتپی
 نیناا طنرح ا یاا عاشق خ معشوق هسنتاد خ هندف غزالن یلیزی  اایمحیود خ ا تیدخ حدا نیدر ا -1
بنه  یغزالن نیاسنت. بانابرا یخ قدرت ظاهر یاست که در زضاد با نادشاه اایمفهوم ن نییزب ها تیحدا
 .ددهیقرار م یظاهر ینظر دارد خ ان را در مقابل نادشاه یاباط ینادشاه
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اسنتعاره دانسنتن  قیناا زلف انهیاستعاره ا ادهیا حیاست. زوض اهیاستعاره ا رساختیاستعاره ا نیا -2
 یمن گریم ابه بددعشق خ معرهت را به یغزال گرسو یاست. اا دشده لیزشد وندیاست خ مفهوم ن دنید

 کاد.   یمدرک  اهیم ابه ااخج عشق را به نیرا دارد  باابرا وندیمفهوم ندر خود  زیداند  عشق ن
 هنایخاود دارد. هصل زین گرید یمفهوم هایحواه خ هااستعاره رساختیدر ا دنید یحواه مفهوم -1

 است.بوده یمدنظر غزال زاهاییبه دنیاست که مفهوم د هاییبرشیرده  شامل نیونه
اسنتعاره  نینا رسناختینندارد امنا در ا ایابانی ظهور العشاقدر سوانح هرچاد ایدر یحواه مفهی -1

 خاود دارد.
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