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چکیده
 دیواناحساس غم در ا محوریت پردازد که بهایی میاین پژوهش به بررسی استعاره

که  های مفهومی استی استعارهاند. بنیان نظری پژوهش، نظریهکار رفتهعراقی به  اشعار
استعاره را از حد ابزاری صرفاً زیباشناسانه به رویکردی برای شناخت و اندیشیدن اعتال 

های یژگاشعارش برای تبیین بسیاری از وی دیوانبخشیده است. فخرالدین عراقی در 
مدد جسته و « بیماری و سالمت»و « گیاه»، «انسان»، «خوراک»، «اشیا»های غم از حوزه

پژوهش حاضر که با  توانسته است این مفهوم انتزاعی را ملموس و عینی جلوه دهد.
شه و کوشد ارتباط بین استعاره با بنیاد اندیتحلیلی انجام شده است، می-روشی توصیفی

های غم ای از استعارکشف و تبیین کند. با تحلیل شناختی دسته جهان فکری عراقی را
توان دریافت که این احساس در نظام فکری وی چیزی دیدنی، می عراقی اشعار دیواندر 

ها ای دیگر از استعارهدستهچنین کردنی، چشیدنی و تا حدودی شنیدنی است. هملمس
 رویل آنها جوابگو نیست؛ ازاینی غم وجود دارد که روش شناختی برای تحلدر حوزه

 های عرفانی است.                           فرضهای نوع دوم نیازمند شناخت پیششناخت استعاره

 .تحلیل شناختی ،ی مفهومیاستعاره ،غم ،فخرالدین عراقی اشعار دیوان: های کلیدیواژه
 

 . مقدمه1
 های عرفانی وآنچه را برآیند تجربههای زبان عرفانی، آن است که عارف یکی از ویژگی

ی عرفانی که تجربهآن کند. حالی روحانی خویش است، به زبان حال بیان میمشاهده
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رو ادراک مفاهیم برای او دشوار و ناممکن نیاعارف برای مخاطب میسّر نیست؛ از
اعی زشود؛ زیرا آنچه برای عارف مشهود و عینی و حقیقتی است، برای غیر عارف انتمی

 ی ماورایهاو مجازی است. از آنجایی که قالب الفاظ برای بیان محتوای ذهنی و اندیشه
های رو استعارهگیرد. ازاینحسی عارف محدود و تنگ است، از ابزار استعاره مدد می

د که نشیننناپذیرند؛ زیرا به جای چیزهایی میلیتحوبخش و عمالً معرفت»زبان عرفان 
: 1389ی، )فوالد« .ن شوند و باید آنها را با این جانشینی اضطراری بیان کردتوانند بیانمی
 یحدود تا و کنندمی فایا را امیپ انتقال نقش هااستعاره معموالً  مواقع نیا در( 368

 فهم نیبنابرا. سازندیم مبدّل ملموس و یحس یمیمفاه به را یانتزاع و یمعنو یهاتجربه
 مخاطب راهگانهی جهیدرنت شود؛می عارف درون یایدن درک عثبا هااستعاره از درست

شده برجای نهادهی هااستعاره درک و لیتحل عارف، یروحان نگرش فهم و ادراک یبرا
هدف استعاره درگفتمان عرفان واداشتن به تفکر و ایجاد انگیزه »در زبان و بیان وی است. 

گرایی و کشف واقعیاتی به قصد تعالی های واژهآگاهانه و خالق از طریق طرح چندگانه
( البته فرایند 39: 1375)تیلیش، « .قدر آشکارند که پنهاننداند یا آناست که پنهان مانده

 گیرد که در محیط طبیعی وشکل می الفاظی باها معموالً سازی استعارهمحسوس و عینی
  1.استنویسنده بودهدر زبان روزمرّه کاربرد داشته و حاصل تجربیات زندگی شاعر و 

در جایگاه فرایندی بسیار مهم در درک و  2هابا این توصیف اهمیت شناخت استعاره     
ری تصورات انتزاعی با الگوبردا»توان گفت: یماست. توصیف مفاهیم عرفانی درخور توجه 

شود. دهی میاستعاری از میان گروهی کوچک از مفاهیم تجربی و اساسی ذهن ما سازمان
 (5: 1381)گلفام و یوسفی راد، 

. است بیان شده اشعار عراقیجای جای احساس غم و اندوه از مفاهیمی است که در     
در همواره شود و غمی که با احساس طلب عاشق برای نیل به وصال معشوق آغاز می

و البته  کبسیار سوزنده و دردناگفتنی است غم یادشده  عشق با عاشق همراه است.مسیر 
دریافت که دو رویکرد متفاوت در  نتوامی یعراق وانیدی عمیق با مطالعه .نافرجام است

ای که بار معنای منفی دارد و اشعارش در پیوند با غم جریان دارد: نخست غم فزاینده
است؛ دودیگر رویکردی از غم که بار معنایی زده  های ناخوشایندی را برایش رقمویژگی

عالی و ارجمند تلقّی و توصیف شده است. بنابراین، این تناقض مثبت دارد و غمی مت
 کند. ی ادراک و شناخت غم را دشوار و دچار اشکال میشبکه
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 . بیان مسئله1. 1
 هایی مفهومی توصیف ملموس قلمرو مفاهیم و اندیشهکه کارکرد استعارهازآنجایی

به  های غماستعارههایی از نمونهجستار سعی شده است با بررسی انتزاعی است؛ در این
اندازه روش یادشده قابلیت عینی و ملموس ساختن داده شود چه روش شناختی، نشان

ت های استعاری، در پی شناخچنین با تبیین الگوها و نگاشتمفهوم انتزاعی غم را دارد. هم
 ی فخرالدین عراقی در پیوند با غم هستیم.رفانهبینی عاو توصیف ذهنیت و جهان

 کارکردی استقرائی انجام شده است، که با شیوهی حاصل از این پژوهش، نتیجه
اپذیر نهای وصفی مفهومی را در جایگاه الگویی مناسب برای فهم درست از جنبهاستعاره

گوید دهد و این اندیشه را که میاحساس غم در نگرش و دنیای درون عراقی ارائه می
: 1384)رک. فعالی،  «.رندیناپذوصف و ناشناخته» قیهای ذوتجارب عرفانی و دریافت

 داند.مردود می( 393-415
ی آن باشد که تجربیات دهندهتواند نشانروست که میضرورت این پژوهش از آن      

زیستی، فیزیکی و اجتماعی تا چه اندازه در پیدایش نظام ذهنی شاعر نقش دارند. همچنین 
توان به کندوکاو زوایای پنهان متون کهن اره و نگاهی نو میدهد با رویکردهایی تنشان می

 ادبی پرداخت.
 
 ی تحقیق. پیشینه2. 1

شده است های مفهومی در متون عرفانی نگاشته ی استعارهاز جمله مقاالتی که در زمینه
های تحلیل استعاره»(؛ 1389)بهنام، « شمس وانیدی مفهومی نور در استعاره»عبارتند از: 

احمد غزالی به عشق نگرش »(؛ 1392)زرقانی و دیگران، « ختی عشق در غزلیات سنائیشنا
ی مفهومی رویش در استعاره»(؛ 1392)هاشمی و قوام، « شناختیی استعاره یبر بنیاد نظریه

« ی عشق از سنایی تا موالناتطور استعاره»(؛ 1392فکر و دیگران، )زرین« ولد بهاء معارف
 )استوار« احمد جام نامقی نیالتائب انسهای سماع در استعاره»(؛ 1393ن، )زرقانی و دیگرا

 وانیدو  یمثنودر « جمال»ی مفهومی تحلیل شناختی استعاره»(؛ 1384سباغ، نامقی و قربان
ی مفهومی در ای که با نگرش استعارهچنین مقاله( هم1395)غالمی و کریمی، « شمس

ی مفهومی احساس غم در شعر بررسی استعاره»از:  موضوع غم کار شده باشد عبارت است
توان گفت بررسی شناختی حال، می با این (1393)فضائلی و ابراهیمی، « لمان.مسعود سعد س

 سابقه است.بی یعراق اشعار وانیدغم هم در متون عرفانی و هم در 
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 . مبانی نظری2
شناسی ات مهم زباناز نظری(Conceptual Metaphor)ی مفهومیی استعارهنظریه

و مارک جانسون  (George Lakoff) بار جرج لیکافشناختی است که نخستین
(MarkJohnson)  مطرح کنیماستعارهایی که با آنها زندگی می در کتاب 1980در سال 

ای سوق دادند. از منظر آنان استعاره شناسی را در مسیری تازههای معنیاند و پژوهشکرده
رای ی آن داـریف سنتـراتر از تعـست و فـاً زبانی در سطح الفاظ نیـای صرفدهـپدی

ی ادبی و هـش آرایـدای از نقـاره جـرو استعی است؛ ازاینـی و مفهومـاهمیت ادراک
 .ودـشدر بنیان خود فرایندی شناختی و ذهنی است که در زبان نمودار میصور خیالی

(Lakoff & Johnson,1980:3)
یگر ها. دها مفاهیم هستند نه واژهی استعارهالف بالغت سنتی اساس و پایهبنابراین خ     

محیطی  هایهای تجربهها عمومًا بر اساس تشابه نیستند؛ بلکه بر اساس زمینهکه استعارهآن
(Lakoff & Jahnson: 24).گیرندی مفهومی متفاوت شکل میمیان دو حوزه

داند. به مفاهیم انتزاعی را دارای ساختی استعاری می ی معاصر استعاره بسیاری ازنظریه    
اعی شود و از این راه امور انتزعبارت دیگر، مفاهیم انتزاعی معموالً به مدد استعاره تبیین می

رای هایی که بکند؛ اگرچه ممکن است نمود زبانی برخی از استعارهپذیر میرا حسی و درک
های چندان آشکار نباشد. تعریفی که از استعاره شود،بیان مفاهیم انتزاعی استعمال می

مند الگوبرداری نظام»شود، عبارت است از شناسی شناختی ارائه میمفهومی در قلمرو زبان
 ی دیگریبین عناصر مفهومی یک حوزه از بشر که ملموس و عینی است، بر روی حوزه

درواقع از دیدگاه  (Lakoff, 1993:243)« ی مقصد.تر است؛ یعنی حوزهکه معموالً انتزاعی
چنین مه ی تجربی دیگر است.ی تجربی بر اساس حوزه، استعاره درک یک حوزهشناختی
های های زبانی نمودی عینی و سطحی از استعارهلیکاف و جانسون استعارهی به عقیده

تنها  هاهای روزانه بشر هستند. استعارهها برگرفته از تجربهمفهومی هستند. این استعاره
 (Lakoff: 272) .های انتزاعی و ناملموس هستندراه درک و دریافت اندیشه

« ی مبدأحوزه»در تعریف جدید استعاره دو حوزه یا قلمرو مد نظر است: نخست    
(Source domain) اللفظی است که اغلب یا منبع که قلمرو محسوسات و معنای تحت

درک  راحتییزیکی انسان پیوند دارد و بهمفهومی عینی و ملموس داشته و با تجارب ف
ده دارد، ـی دیگر را بر عهکردن حوزهی ملموسشود. بنابراین، این حوزه که وظیفهمی

« صدی مقحوزه»ی دیگر داشته باشد. دودیگر ری نسبت به حوزهـباید عینّیت بیشت
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(Target domain) اهیم ارائهسازی استعاری است و مفیا هدف که قلمرو معنا و مفهوم-

ای ذهنی و مفهومی انتزاعی است که کند. قلمرو مقصد غالباً حوزهشده را دریافت می
 درک آن دشوارتر است. 

یابد ی مقصد انطباق میدر فرایند تفکر استعاری، مفهوم ملموس از قلمرو مبدأ به حوزه    
م. مقصد داشته باشی تر از مفهوم انتزاعی قلمروکند تا درک بهتر و روشنو به ما کمک می

سون آورد. لیکاف و جانگفتنی است که استعاره نوعی شباهت میان این دو قلمرو را پدید می
کنند. نگاشت ( استفاده میMapping« )نگاشت»ها از اصطالح دادن این شباهتبرای نشان

ه میان دو مجموع( Correspondence)ی میان دو قلمرو است که به شکل تناظرهایی رابطه
اند تا ارتباط ی ریاضیات گرفتهی مجموعهشود. آنان این اصطالح را از نظریهبرقرار می

 ی مبدأ،ی مفهومی دارای یک حوزهمفاهیم را بهتر نمایش دهند. با این اوصاف، هر استعاره
 (Lakoff, 1987:276)ی مقصد و یک نگاشت مبدأ بر مقصد است. یک حوزه

د ها هستنه شباهتی از پیش وجود ندارد، بلکه این نگاشتدر بسیاری از موارد، وجو   
ی صرف، آورند. بنابراین هر نگاشت نه یک گزارهها شباهت به وجود میکه میان حوزه

ای از تناظرهای مفهومی است و کار کلمات و عبارات، برانگیختن ذهن به که مجموعه
و روابط میان دو حوزه ها آن، موضوعات، ویژگی برقراری ارتباطی است که به کمک

  (Lakoff:186) .منتقل می شود
های ذهنی و الگوهای وارهها همچون ساختارهای بنیادین، طرحبنابراین، نگاشت   

پیونددهنده میان مفاهیم موجود در ذهن آدمی هستند که کشف و دستیابی به آنها سبب 
ک و فهم ارتباط میان چنین ادراهای معنایی شده و همآشکارشدن بسیاری از پیچیدگی

 ( 93: 1389بهنام،  )رک. .شودتر میها آسانها و پدیدهعبارت
تنهایی توان توصیف مفاهیم انتزاعی و ذهنی را ای بهآنچه مسلّم است هیچ استعاره   

ای از یک موضوع سازی خصوصیت ویژهکه در فرایند استعارهرو هنگامیندارد. ازاین
« پنهان»سازد و سعی در می« برجسته»اشد؛ همان خصوصیت را بیشتر در نظر نویسنده ب

های شناختی دو فرایند کند. بنابراین در استعارههای دیگر میداشتن خصوصیتنگاه
نقش بسیار مهمی در شناخت  (Hiding)سازی و پنهان (Highlighting)سازی برجسته

های بسیاری از پژوهش» (Lakoff & Jahnson,1980:10) .کنندمفاهیم انتزاعی ایفا می
و  ی زندگیاند تا بدانند افراد چگونه دربارههای مفهومی بهره گرفتهی استعارهنظریه

(Cameron & maslem, 2010: 52)« .اندیشندتجاربشان می
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 . بحث3
ی هتوان به دو دستهای مربوط به غم در اشعار فخرالدین عراقی را میبه طور کلی استعاره

 خوانی دارند.ی مفهومی همهایی که با سازوکار استعارهکرد. نخست گزاره عمده تقسیم
تر است و ی مقصد ملموس و عینیی مبدأ نسبت به حوزهها حوزهگونه گزارهدر این

ی مقصد انتقال دهد. دودیگر های مربوط به خویش را به حوزهتواند به راحتی ویژگیمی
و در  ندارندخوانی ی مفهومی سازگاری و همارههایی است که با سازوکار استعگزاره

ی مقصد دچار نقص و اشکال هستند. عراقی برای ی مبدأ به حوزهانتقال صفات حوزه
ی نخست از عناصر محیط طبیعی و جهانِ محسوس )قابل های گونهتوصیف غم در گزاره

کمک گرفته  3شناخت و درک با قوای حسی بینایی، المسه، چشایی و تا حدودی شنوایی(
های موجود، مفاهیم محسوس و قابل است و همین امر موجب شده است که استعاره

ی نخست عبارتند از های گونهدست دهند. استعاره شناخت را از احساس غم به
 ی اشیا، خوراک، انسان، سالمت، بیماری و گیاه.های حوزهاستعاره

 
 های نوع نخست. استعاره1. 3
 ای اشیاهحوزه. 1. 1. 3

ساختن مفاهیم انتزاعی و که شاعران برای ملموساست ترین مفاهیمی از مهم ییکاشیا 
مفهومی ی هدر بحث استعار پذیربودنمشاهدهاشیا به لحاظ عینی و گیرند. به کار میهنی ذ

ی هحوز رسازی را بمبدأ که نقش انتقال معانی و تصویر و مفهومی هعنوان حوز همواره به
استعاره در اشعار عراقی کالن اشیای زه. حواست کند، مورد توجه بودهایفا می مقصد

غم آتش است، غم دریاست، غم »استعارهایی نظیر خردهآن  نطکه در بپربسامدی است 
 موجود است.« سالح است، غم قفل است، غم زنگار است، غم سایه است، غم خوان است

 است آتشغم  .1. 1. 1. 3
مبدأ در ی هحوز در جایگاهت دارد که آتش را چنان شدّ عراقی آن است غم نزدم آنچه مسلّ

. عراقی حال کندمیسازی مفهوم ،مقصد استی هغم را که حوز ،گرفته و بر اساس آن نظر
داند و به مثابه آتشی سوزنده و پرحرارت می ،عاشق را که سرشار از غم و اندوه است

ن کردو مجروح شدنورنابودی، شعله کشیدن،زبانه سوزندگی، حرارت، چون ییهاویژگی
 دهد.نسبت می ،مقصد استی همبدأ را به غم که حوزی هحوز در



 7    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در اشعار فخرالدین عراقی« غم»می ی مفهواستعاره

 

 رـسوخت، نگویید آخ غم آتش از جانم
 

 ؟کنم چه نگدازد جان نفسم یک تا غمش 
 ( 241: 1363)عراقی،                  

 عشق خود مرا غم م که سوختى زـــدان
 

 ؟سانم بسوختىنکه چهم آـــلیکن ندان 
 (271)همان:                          

 او غم ابـــرا تــــم وزدـــان ســـچن
 

 م؟گوی که با سعیرم، در ىــگوی هـــک 
 (250)همان:                          

را  و گدازندگی و ترس حرارتمقصد، خصوصیت ی هحوزدر جایگاه  اینجا غم در    
 ابدراین استعاره خصوصیات آتش . است خود گرفته به بوده،مبدأ ی هکه مربوط به حوز

 است.حس بینایی و المسه برای غم با بار معنایی منفی قابل درک شده 
 ستدریا. غم 2. 1. 1. 3

عب نج و تربهگی، کرانمفهوم دیگر در اشعار عراقی دریا )بحر( است که به سبب بی
مقصد است، درک و ی هبرای غم که حوز کردنغرق و خیزبودنموج ،انداختن
در توصیف خصوصیات دریا، کارکرد حس بینایی و المسه برای  است.شده سازی تصویر

 است.ادراک و لمس غم مشهود بوده و بار معنایی منفی برجسته شده 
 نبرند انـــج وـــت ِغم طِــــمحی از
 

 راقـــــاستغ رـــبح خوارانهــغوط 
 (355مان: )ه                            

 افگند غم بحرِ  ببرد این دل و اندر میانِ
 

 کف صد بال و رنج روانمه رد آن بــسپ 
 (239)همان:                             

 غم سالح است. 3. 1 .1. 3
است که  یااستعارهدر نوع خود کالن و ابزار در اشعار عراقی نگاشت غم به سالح

 لدواقع رنج و مرارتی که در جان و  گیرد. دربر می ا درمصادیقی نظیر تیغ، تیر و کمند ر
که جان عاشق را مجروح و دلش را خسته و است به مثابه سالحی  ،دارد عاشق نمود

 کند.جسمش را محبوس می
 مـغ تیغ کشیدن ىــخواه نــچنی رـــگ
 

 گیر افسرده ونــخ چو تن اندر جانم 
 (212)همان:                              

 باشد روا ،غم تیر ز دارىمى خسته را دلم
 

 دارى؟مى افگار چرا را جانم هجر دست به 
 (278)همان:                                
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 مــپابست وــــــت مـــــغ دــــکمن در
 

 مـــــمست وـــــت اقــــاشتی ىـــــم وز 
 (371)همان:                                

مبدأ را جراحت و ی هحوز هایعر ویژگیشا ،( استابزارغم سالح )ی هدر استعار    
کند و وی را مجروح  ذر عمق جان عاشق نفودتواند داند که میمی بخشیبرندگی و هالک

بار معنایی  کند وقوای بینایی و المسه قابلیت شناخت پیدا می بادر این استعاره، غم  سازد.
 منفی برایش برجسته شده است.

 غم قفل است .4. 1. 1. 3
قفلی است که به تعبیر شاعر در دهانِ خاطر و قلب وی قرار  گزاره غم به مثابه در این

ایی و غم با حس بیناستعاره،  ایناست. درو فتوح قلبی شده  گفتنسخنگرفته و مانع 
 پذیر شده و معنای ناخوشایند آن برجسته شده است.المسه مشاهده

 مـــغ ه زـــم؟ کـدر مدح تو چون زن
 

 ر دهان داردــــب لــــرم قفـــخاط 
 (72: 1363)عراقی،                   

 ودــى بنمــــازش حقیقتــــزان مج
 

 ش بگشودـاز در دل مـــغ لـفــــق 
 (346)همان:                          

 غم زنگار است. 5. 1 .1. 3
ها ساختند. طبیعی است که این آینهیافته میها را از آهن صیقلها، آینههمواره در گذشته

تدریج بر اثر تغییرات آب و هوا و نفوذ رطوبت و غیره دچار زنگار مان و بهبا گذشت ز
ی یادشده از زنگارزدگی آینه شدند. با این توصیف، عراقی در استعارهو فرسودگی می

آگنده از دردش را چون ی هعراقی سینساختن مفهوم غم بهره برده است. برای ملموس
از شادمانی و  عاریگرفته و آن را فراگاری ازغم که زن داندمیای کهنه و قدیمی آینه

ود رکار می مادی به یاست. در واقع فعل زنگارخوردن برای توصیف اشیا شدهخوشی 
 هایجوید و ویژگیمیو عراقی از استعمال این فعل برای درک مفهوم انتزاعی غم سود 

رای نایی و المسه بکارکرد حس بیاین استعاره در  .زنگارگرفتن را برجسته کرده است
 .شناخت غم با بار معنایی منفی به خدمت گرفته شده است

 خورد غم گـــه زنـــسینی هــآیین
 

 زداى ساقى؟مــل غـــــو صیقــــک 
 (285)همان:                           
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 خوراک و مزهی هحوز. 2. 1. 3
انگاری است. با توجه به خوراکهای مفهومی در اشعار عراقی استعاره تکرارتریناز پر
ره هموا رود،و سالمت بشر به شمار می ترین نیازهای زیستیکه خوراک از بااهمیتاین

شده  انگاری بشر مؤثر واقعکیفیت نوع خوراک و تجربیات مربوط به چشایی، در خوراک
 و استوار نامقیرک. ) .فراوان دارد دکردن مفاهیم انتزاعی کاربرو در محسوس است
ضمن استعمال فراوان از افعال  غم، احساسعراقی در توصیف  (13: 1384 سباغ،قربان

 تزده اس با مفاهیم انتزاعی و درونی غم پیوند، آنها را خوردن و نوشیدنملموس و عینی 
 غم به مثابه خوراک و آشامیدنی. است کردهسازی تصویررا  های مثبت و منفی غمو جنبه

 یدر قالب تصویررا روح عاشق دن پرورو شدن هضم ،آشامیدن، ردنقابلیت خو است که
 دهد. انتقال میعینی 

 غم خوراک است. 1. 2. 1. 3
کار رفته و صورت فعل مرکب اصطالحی یا عبارت فعلی  غم با فعل خوردن بهی هواژ
شود و در اعماق غم به مثابه خوراکی است که خورده می ابیات،در این  .ساخته است را

شدن کند و در نهایت، قابلیت هضمجسم فرد درست مانند چیزهای خوردنی نفوذ می
 ی بار معنایی مثبتضمن برجستگی دوگانه« غم خوراک است»ی استعاری گزاره در دارد.

 حس چشایی قابل لمس است. بای خوراک برای غم و منفی آن، انتقال خصوصیات حوزه
 بمگرد چندین الــوص ىـــپ ز دل، اى

 :گفت مـــگوش در و آمد رقیب ز پنهان
 

 خورد باید غم کــلی و ورىــنخ ادىـش 
 مالمى لب بر خاک و ما مـــغ ورــخمى

 (312: 1363)عراقی،                      
 نخورم؟ گر کنم چه ،مخورغم: که گویى

 
 روزى غم جزهچون نیست مرا از تو ب 

 (324ان: )هم                              
 روزى تیماروغم جزبه ازعشقشنیستمراچون

 
 کرد؟ چتوان وتیمار غم هردم خورممى ضرورت 

 (182)همان:                               
 است شراب . غم2. 2. 1. 3

رو هاست؛ ازاینملتاقوام و ی ههممشترک  خصوصیتبه شادی  گفتنی است میل
چنین هم 4دنشومی شمردهارزشمند و مثبت ها همواره تمل عمومیها در فرهنگ نوشیدنی

که خیام در کتاب زداست؛ چنانآور و غمدر گذشته قدما برآن بودند که شراب شادی
رد ست که غم را ببا خاصیتش آن»ی خواص و فواید شراب گفته است: درباره نوروزنامه
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سرخ کند و گذارد و گونه روهای غلیظ را بم کند و تن را فربه کند و طعامو دل را خرّ
  (60: 1312)خیام، « . ... پوست تن را تازه و روشن گرداند و فهم و خاطر را تیز کند

ای های برجستهدر نظر گرفتن ویژگیضمن « غم شراب است»ی استعاری در گزاره
قیدی و لّذت برای غم، معنای خوشایند و مثبت آن برجسته نظیر مستی، شادی، رهایی، بی

ه به یافت. شایان ذکر است نقش حس چشایی برای شناسایی مفاهیم انتقاله استشد
 ی غم کامالً آشکار است.حوزه

 ىــــساق تــــمسنیم یغمزه نــوی
 

 انجامغم ىِـــم نـــازی مـــه نوشد 
 (128: 1363)عراقی،                  

 جام؟ و ساغر به مـــکن هـــچ ساقى،
 

 انجامغم ىِــم آن از نــــک مـــمست 
 (135)همان:                           

 استشیدنی . غم چ3. 2. 1. 3
خوراک است، مفاهیمی چون حالوت  مانندکه غم « غم چشیدنی است»این استعاره در 

 حس چشایی برجسته کرده و دارای بار ی غم باگی را برای حوزهو شیرینی و خوشمز
 .استمعنایی مثبت شده 

 عشق مــــعال ز رــخببى اى! ویحک
 

 عشق مـــغ الوتـــــح دهـــناچشی 
 (348)همان:                              

 شرنگى او عشق غم آمد، شّکر چو او لب
 

 نم او شرنگ شکر چو لعلش، بوى به بخورم 
 (260)همان:                                

 غم خوان است .4. 2. 1. 3
 منظورمبدأ ی هحوزگسترده در ای سفره مانندِ ،مقصد استی هغم که حوزاین گزاره  رد

خوان غم،  لقمه از تناول هر بنابراین ؛و شاعر مهمان سفره و خوان غم استشده است 
از ، ی مذکور با بار معنایی منفیاستعاره آورد.می بار را برایش به تردرد و اندوهی فزون
 .استبینایی برای درک مفهوم غم قابل تّصور شده راه حس چشایی و 

 بود؟ غم ا همه از خوانــتا چند چاشت م
 

 ز غصه خون کردى؟ چه شد که جان حزینم 
 (248: 1363)عراقی،                    

 های انسانی(انسان )حاالت و ویژگیی هحوز .3. 1. 3
 یوندپ های گوناگون زندگی دردهپدی تا شده استخویشتن موجب  همواره توجه انسان بر

 های اندام وبیان ویژگی خصوصیات انسانی نظیر بنابراینگذاری شوند. وی ارزش با
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بستری مناسب برای  بسیار مهم است و معقول و ذهنیهای او در توصیف مفاهیم رفتار
غم » تهای چندمعنایی نگاشاین حوزه که تعمیمآید. شناختی فراهم میی هاستعمال استعار

رود. استعاره در اشعار عراقی به شمار میی هدارد، پربسامدترین حوزر را در ب« انسان است
است. در این استعاره عمدتاً برجستگی غالب در صفات منفی و مربوط به قوای بینایی 

. ردکجسمانی و رفتاری تقسیم ی هتوان به دو حوزمی های مربوط به این بخش راگزاره
... بودن و  بودن، لشکر بودن، راکب سیال ،داشتن، پرسیدن داشتن، زبان دستصفاتی نظیر 

بودن،  هایی نظیر دشمنتعمیم دانست وافعال بدنی و جسمانی ی هتوان مربوط به حوزرا می
 مدمبودن، ه بودن، میزبان بودن، مالک ریزبودن، خون بودن، جنگجو بودن، ستمکار قاتل

 .شمردرفتاری و خلقی انسان ی هرا مربوط به حوز بودن ودن، حاکمبودن، شادمان ب
 افعال بدنی و جسمانیی هحوز. 1. 3. 1. 3
 گرفتن-

سازی مفهوماز اعضای بدن انسان یعنی دست، غم را به صورت انسان  عراقی با ذکر یکی
جسته رفعل گرفتن را برایش اختیار و ب واو برای غم دستی قائل شده . استو درک کرده

ی مزبور ضمن کارکرد حس بینایی و المسه در درک محسوس از در گزاره است. نموده
 .مثبت و منفی آن نیز برجسته شده است یهای دوگانه، جنبهغم

 دهند غم دست به دل دردش آرند چنگ به تا
 

 نندز پا پشت به جان وصالش آید دست به ور 
 (74ان: )هم                                    

 م، دریغـــت دامانــــبگرف مــــغ ازـــب
 

 غــــدری مــــگریبان از رآوردـــــب رــــس 
 (218)همان:                                      

 غم دست به گرفتارى خرم، اىنه چون عراقى،
 

 !گیر دستم! غمخوار اى که هردم، بر درش کن فغان 
 (212)همان:                                      

 کردنپایمال -
است  ی در نظر گرفتهت انسانأهی درعراقی با انتساب عضو دیگری از بدن یعنی پا، غم را 

 غم ایبر بار معنایی منفی کردن راکردن و ویرانو فعل پایمال کردهپا اعتبار  شبرای و
 .مسه قابل درک شده استحس البا کنندگی غم در این گزاره  پایمال است. کردهبرجسته 

 !دریغ غمم از خبربى شادمان، جمال به تو
 

 تو گوشمال مــغ از ،غم الـــپایم دهــش من 
 (262: 1363)عراقی،                              
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 دکر پایمال مرا که بس وـــت مـــغ دست
 

                       سرم                    بر اىـــپ نهد که را رــــهج ذارــــمگ 
 (234)همان:                                        

 گفتن سخن -
فتن گو فعل سخن است زبانی قائل شده ،مقصد استی هبرای غم که حوز چنینعراقی هم
بار معنایی مثبت برای غم برجسته کرده است.  أ بامبدی هن را در حوزکردپرسی و احوال

ی هیافته به حوزی درک و تصویرسازی مفاهیم انتقالشنوایی وظیفه دراین گزاره حس
 مبدأ را به عهده گرفته است.

 وش دل منـــگه ــــا بـاز حسن تو رازه
 

 وت مـغ زبانىبى انـــزب هــــب دــــگوی 
 (321: 1363)عراقی،                       

 تو غم دم کــی رـــگ ارـــتیم نــــدری
 

 برآید مــجان ن،ـــم الـــــح دــــنپرس 
 (200)همان:                                

 نشستن -
دیگر  کیدارد، ی ای که قابلیت نشستنچنین تعمیم معنایی نگاشت غم بر انسان ایستادههم
ی غم بار معنایی منفی استعاره مفهومی در شناخت حاالت غم است.ی ههای استعاراربردکاز 

 ود:شقابل درک می ی مبدأ برای غم با حس بیناییه است و برجستگی صفات حوزهداشت
 ه شادمانىـــن، کـــ، بنشیمـــغ وى

 
 ى نداردــر همدمـــا ســــا مــــب 

 (175)همان:                      
 راکب بودن -

دل  و به سمتاست سوار بر اسب شده که انسانی است  همچونغم ز در این نمونه نی
این گزاره با  .کندرا در ذهن تداعی می تصویر هجوم و غارت و تازدشتاب می اعاشق ب

 حس بینایی قابل تصوّر شده است و بار معنایی منفی را برجسته کرده است.
 هر طرف که شدم تا که شاد بنشینمه ب

 
 ن دواسبه باز آمدـش دل مــو پیـــت غم 

 (189ان: )هم                              
 شــعشق ز آورد نــتاخت ما دل بر غم
 

 دگربار شادیم چه که بین غم همه این با 
 (206)همان:                               

 قابل شمارش بودن -
 سازی و درک غم بدان توجه داشتههای انسانی که عراقی برای مفهومدیکر از ویژگی یکی

 از نشان «لشکر»جمع  استعمال اسم. ربودن آن استپذیشمارش کثرت و انبوهی واست، 
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 یدر گزاره دارد. شمارشر و قابلجانداای عینی، قابل رؤیت و ملموس پدیده برجستگی
 که بار معنایی منفی دارد، با حس بینایی قابل تصّور شده است. « غم شمردنی است»

 ه ناگاه بتازد چه کنم؟ــن از گوشــبر م      ؟غم ن از لشکرکچند گویند مرا: صبر    

 (241: 1363)عراقی،                                                                          

 دافتا بــشکی اــــت وــــت ز را دل
 

 زپیرو نگشت مــــغ رــــلشک رــــب 
 (138)همان:                       

 ریهای رفتاویژگیی هحوز .2. 3. 1. 3
 غم را موجودی ،که متکی بر تشخیص بالغی است «غم جاندار است» یاستعاری هگزار در

سته غم برج برای این گزاره روح و جان در بنابراینکشد. زنده و دارای حیات به تصویر می
که احساس غم صرفًا یک مفهوم ذهنی  شودو برای مخاطب این نکته تلقی می شده است

ظلم،  تواناییموجودی دارای روح و شعور و قدرت است که بلکه  ،و انتزاعی نیست
جان آدمی را مجروح و وی را به  دتوانریزی دارد و میهجوم و خون رحمی،دشمنی، بی

 :تواند همدم و همنشین و غمگسار آدمی باشداز سوی دیگر می و هالکت برساند
 توان تسخیرگری-

« است تسخیرگرغم »ی گزاره ،ن حوزهدر ای های کانونی اشعار عراقییکی از استعاره
که مالکیت دل و جان کند میرا موجودی قدرتمند و قهار توصیف م باشد. عراقی غمی

قدرت اختیار را از وی سلب  آورد،که بر وی هجوم میو هنگامی عاشق را در دست دارد
بردن کاره . شاعر با بکندف میو با لشکر خویش سزمین دل و جان عاشق را تصرّ کند می

 دهکه او را اسیر کر است گرفته نظر در موجودی تسخیرگر مانندرا  غم ی یادشده،هاستعار
 است. حس بینایی با بار معنایی منفی قابل درکاست. عینیّت این استعاره با به بند کشیده و 

 انــبره مـــغ ز راــــم ده، اىهـــجرع
 

 ستــنی خرّم شراببى مـــدل هــــک 
 (159)همان:                             

 مـــبین دیگر ارــــب کهآن ودـــب اـــــآی
 

 وارسته؟ غم ز و هــنشست ارـــی اــــب 
 (321)همان:                             

 من بدل کنى نظر زمانى که بود خوش چه
 

 برهایى غم ز مرا برهانى، مـــغ ز مــدل 
 (298)همان:                             
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 بودن ستمکار -
غم  برایکه بار معنایی منفی دارد، رحمی انسانی را صفت نامردمی، ستم و بی ،عراقی 

در این گزاره انتقال  هردم در پی آزار و هالک شاعر است. زیرا ؛است برجسته ساخته
 شود.شناخت می بینایی قابل رؤیت والمسه و ی مبدأ برای مقصد با حس مفاهیم حوزه

 کن ىـــمردم و اـــبی رگ،ــــم اى
 

 ندارد مردمى رـــس مـــــغ نــــای 
 (175: 1363)عراقی،                   

 ستم؟ و جور ازین کرد خواهى دــچن
 

                               رـــگی آزرده انــج هـــب غم از بیدلى 
 (212ان: )هم                           

 آوریجنگ -
ن است. غمی که بسیار سهمگی آوریجنگبرای غم اعتبار شده  که از صفات دیگر انسانی

مقصد ی هشاعر غم که حوز رآید. در نظنمی جهاد با وی بر یاست و شاعر هرگز از عهده
ا هها را ویران و جانار دلیباکی که بسجنگجوی بیمانند  و بار معنایی منفی دارد،است 

 یهیادشده در حوز یرو صفات برجستهاینزاست. ا سازی شدهمفهوم ،جان ساختهبی
 کارکرد حس بینایی است. هرفتکار  همقصد است، بی هبرای شناخت غم که حوزأ، مبد

 ی غم کامالً محسوس است.شده به حوزهبرای شناختن صفات منتقل
 (273ادى  )همان: ـجه در وقت همه غم با  جان؟ غم دال ورىـــخ دــــچن اـــت

 ریز بودنخون -
 یهانگاری و استعارانسانی هاستعارهای ناخوشایندی که از کالناستعارهاز دیگر خرده

. «ریز استغم خون»ی هگزار عبارت است از شود،میمرکزی غم دشمن است مستفاد 
ریدن ب ن خون دل و سرای همچون مجروح ساختن دل، ریختهای برجستهویژگی بنابراین
در این گزاره حس  .کشدبه تصویر میاست، که در میان خون تپیده  در حالیرا عاشق 

 دهد. یافته به قلمرو غم را قابل تصوّر جلوه میبینایی مفاهیم ملموس انتقال
 ت سکون دل منـو آفــــاد تـــاى ی

 
                            و ریخته خون دل منــت مــغ جر وـه 

 (320)همان:                              
 یار مـــغ در لـــبسم مـنی مرغ چو
 

                          م؟ـگوی که با م،ــتپان ونـــخ انـــمی 
 (250)همان:                              
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 همدمی و غمگساری -
است. با  عاشق همنشین و همدم انسانی است که مانندغم  ،در این نوع تعمیم معنایی

هاست که در محیط آگنده از عزلت و همراه با اندوه ناشی از که عاشق مدتتوجه به این
م را در غ بنابراین ،است خویش فرو رفته و درخویشتنِاست برده  فراق محبوب به سر

ر ا دتواند رازهای ناگفته خود رنگرد که همنشین وی است و با او میت انسانی میأهی
 انسان أمبدی هحوز «غم انسان است»ی هاش را بگذراند. در استعارمیان بگذارد و زندگی

 یهغمخوارگی و غمگساری است. در استعاری، است که یکی از ویژگی های انسان همدم
انسانی است  أمبدی هحوز غم است وانتزاعی  یپدیدهمقصد ی هوزح ،«غم انسان است»

در این گزاره که بار معنایی مثبتی دارد، صفات آید. یک میو نزد کندیمکه حرکت 
 ی انسانی برای غم با حس بینایی قابل دریافت است.     شدهبرجسته

 اور دل منــــو مجــــت مـــغ اى
 

 من حاصل وــــت مـــــغ هـــــزمان وز 
 (361: 1363)عراقی،                       

 (153)همان:  غمگسارست تو غم و اندوه  را او هـــــکىــکسآن دل رمــــخ

 (277)همان:   تو غمگسارى ندارد جز غم  وــــت مـــغ ارـــــگرفت دارم ىـدل

 بودن میزبان -
انتظار مالقات هیچ فردی را ندارد و  ،بردسر می انزوا بهخلوت و در  که شاعرجاییازآن
ند؛ یزهای اجتماعی دوری گمناسبتی همهموجب شده است تا وی از غم عشق اً ظاهر

 است؛ بدیندر مجلس غم که  دانسته دردمند و اندوهناکمهمانی  چون ار خویش بنابراین
 و از عاشق پذیرایی استکه میزبان مجلس  شده است گرفتهنظر انسانی در غممعنا که 

انی فات قلمرو انسچنین انتقال صی یادشده بار معنایی خوشایند دارد. هماستعاره. کندمی
 بودن برای غم با حس بینایی قابل دریافت و درک است.نظیر میزبان

 یار دریغ و ندیم درد است مجلسیخوش
 

  اه                          ـــصبحگ انــمهم همه ما و میزبان غم 
 (266)همان:                                 

 صلتو خوان بر رــجگ دـــنده ار مــغ
 

 دارد؟ هـــــک انـــمهم را شـــدروی دل 
 (176)همان:                                 

 موجود در طبیعت گیاهگل و های حوزه. 4. 1. 3
  و ازمندی ادرک و بهرهکه ؛ چنانآدمی همواره انس و الفتی دیرینه با طبیعت داشته است
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طبیعت  بشر بامیان روح تنگاتنگ  پیوند زو گیاهان حکایت ا هاهای گللطافت و زیبایی
منابع بکری برای شاعران باعث شده است تا  رو اُنس با این حوزهازاین و گیاهان دارد. 

ی هکه در اشعار عراقی نیز حوزچنان کشف شود؛های مفهومی استعارهکارگیری به جهت 
ین در ا شده است.ی غم استعمال موهمفی همبدأ برای توصیف استعاری هحوز، یک گیاه

 شوند. استعاره عمدتاً برجستگی صفات با قوای بینایی و المسه قابل درک می
 گل است خارِغم  .1. 4. 1. 3

ی هوزرا که ح ها و گیاهانخار برخی گلعراقی با الهام از تصاویر عینی طبیعت، انگاشت 
رو ازاینگیرد. نظر می جراحت برای غم در مبدأ است به سبب تیزی و برندگی و

 :ناخوشایند داردی هاین نمونه جنب سازی غم درمفهوم
 بوى و گــرن ندیدم ادىـــش لــگ از
 

  دان                        تو ونـاکن شکست، جان در غم خار 
 (255: 1363)عراقی،                       

 ىشاد بستان از لــگ کـــی دهـــنچی
 

 خلیدى جانم در ارـــخ دـــص مـــغ ز 
 (275)همان:                                

که عراقی غم یار را چنان هست.های مثبت نیز جنبهدارای  «غم خار است»البته انگاشت     
های که در مقابلش زیباییطوریهب کند؛خاری دلنشین و خوشایند در دل تصویرسازی می

 :است شده رجستهب خوشایند خار غم در بیت زیربنابراین، نماید. جلوه میدیگر طبیعت بی
 شد دلم پاى در تو عشق غم خار تا
 
 غم بذر گل است. 2. 4. 1. 3

 شمارم خار چمن اىــهگل وــت روىبى 
 (236)همان:                               

 
بذر  مانندسازی و درک زایندگی و اعتالی غم در دل، احساس غم را عراقی برای مفهوم

 گین نمودن وآعطر ،دادنگل، کردنمانند رشد را هاییو ویژگی است گرفته در نظر گلی
سازی است. این برجسته برجسته ساخته غم برای ،مبدأ وجود داردی هپویایی که در حوز

 ی است:خوشایند و مثبت
 آورد کار در یار قـــعش مــغ ازمـــب

 
 های سالمت و بیماریحوزه. 5. 1. 3 

                            آورد؟ بار گل چه که بین، من، دل در غم 
 (312)همان:                              

مند در نظر ارزشتاریخ  لدر طو ترین نیازهای بشرترین و ضروریسالمتی یکی از ابتدایی
 چنگالاز رهایی  و داشتن سالمتی باتحقق آرمان و آرزوهای آدمی  است. گرفته شده
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 یهمفاهیم ملموس و عینی حوز یزنجیره بنابراین،. پذیر استامکان و مرگ بیماری
شناخت احساس غم در نظر  است که برایهایی بایسته و مهم سالمت و بیماری تعمیم

در این استعاره عمدتاً برجستگی غالب هم صفات منفی  اند.شده یفخرالدین عراقی تلقّ
 ه و مربوط به قوای چشایی و بینایی است:و هم مثبت را در بر داشت

 غم زهر است. 1. 5. 1. 3
داند ( میأمبد قلمرومقصد( آن را زهر مهلک و خطرناکی ) قلمرو) عراقی در توصیف غم

أ مبدی هواقع برخی صفات منفی حوز دری ندارد. پادزهرو هیچ  گیردمی را که جان آدمی
ی هدرمان بودن برای حوززهرهای رایج و بیا بودن بتفاوتمنظیر مهلک بودن، شدت درد، 

که زهر با حس چشایی قابل درک بوده و صفت منفی را برجسته  اندمقصد برجسته شده
 کرده است:

 درد آن مــغ رـزه ز دل در تـنیس
 

 کرد  شاید دفع تریاق به که 
 (363: 1363)عراقی،                      

 است غم بیماری و گزند. 2. 5. 1. 3
غم بیماری و گزند »ی هگزار بیماری برای غم دری هچنین با استعمال استعارهم ،عراقی
است، برای غم  أمبدی همعنایی بیماری را که حوزی ههای زنجیر، صفات و ویژگی«است
بیماری و گزندی است که مانند گیرد. در این نگاشت غم نظر می مقصد دری هحوزدر 

ی هحوز های منفیدر این استعاره نیز ویژگی بنابراینکند. و بیمار میتن را رنجور، مبتال 
پذیر کرده است و دریافت آن با حس المسه و بینایی امکانبرای مقصد برجسته را  أمبد

 شده است.
 او وزحال ازاو فارغ تو و رنجور غم ز دل
 

                       ما؟ بیمار آن حال شد چون که آخر بازپرس 
 (141)همان:                                    

 غم از شد درهم اــــم ارــــبیم نـــت
 

 م                          ــبگریی مــــی درهارهـــــبیچ آن بر 
 (251)همان:                                  

 عشقش غم از جگر خسته م،ــدل بیمار
 

 
        
 داند؟                           که بیمار بر ادتــعی هــب دــــآی

 (192)همان:                            
 غم جنون است. 3. 5. 1. 3

رو . ازاینکرده است سلسلهدر از منظر عراقی غم جنونی است که عاشق را شیدا و 
 از اعتدال خروجمانند های منفی آن جنبه ای است که دراستعاره« غم جنون است»ی هگزار
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صفات  ،توجه به دنیااز را  عاشقکه  نظیر حالتیهای مثبت آن و ویژگیشده پنهانروانی 
 هبرجست، کشاندسوی معشوق میبه  خاطرش راو  سازدمی دورپرستی و خودنفسانی 

 است: ی فوق کارکرد قوای بینایی برای جنون لحاظ شده در گزاره .شده است
 عشقت مــغ کز تــــاسآن  مـــبی
 

 شیدایى به مـــدل رآردـــــب رـــــس 
 (294)همان:                               

 ننشی دیوانه تو زنجیر ســـپ دل، اى
 

                                نـــنشی مردانه شـــخوی درد دامن در 
 (321)همان:                               

 است غم مرهم. 4. 5. 1. 3
بیماری و ی هکه در حوزاست  های استعاریگزاره از دیگر «غم مرهم است»انگاشت 

ی همهاحساس غم با  بر آن است کهسالمت در اشعار عراقی کاربرد دارد. فخرالدین عراقی 
التفات به نفس و ی هموجب تصفیه و تعالی روح آدمی از شائبش، هایها و مشقترنج

ی هحوزدر جایگاه رو مرهم ازاین رساند؛می معشوق قربرا به  اوو  شودمیدنیایی  تعلّقات
زدایی و ایجاد سالمت را برای بیماری ،درمانو  نظیر شفاخوشایندی  خصوصیات أمبد

 حس المسه قابل درک شده است: باکند و میسازی مفهوم مقصد( قلمرو) شناخت غم
 او ىــــجدای شـــــآت ز مـــسوخت

 
 تیمار و غم جز تـــسنی مــــمرهم 

 (114: 1363)عراقی،                  
 نمایدمى انــدرم وـــــت درد راـــــم
 

 نمایدمى جان مرهم وـــــت مــــغ 
 (204)همان:                            

 صفات انتزاعیی هحوز. 2. 3
ه ی معنایی بجیرهی شناختی تعمیم مفهومی یک زنچه مسلّم است ساختار استعارهآن

ی نخست که دارای مفهوم ی معنایی دیگر است. در این برایند استعاری حوزهزنجیره
ی دیگر که دارای مفهوم عینی و ی مقصد و حوزهانتزاعی و ذهنی است، در نقِش حوزه

لی ی استعاری به شکشود. تشکیل گزارهی مبدأ در نظر گرفته میتر است، حوزهملموس
 یبرای شناخت حوزه ی مبدأ راهای عینی و خارجی حوزهیات و ویِژگیاست که خصوص

 کند. در اینسازی میسازی صفات مبدأ مفهومسازی و پنهانمقصد به کمکِ برجسته
هایی استعارهی بگیریم که دارای خردهاستعارهی صفات انتزاعی را کالنبخش اگر حوزه

تار کامالً با ساخ «زدایی، شادی)تعیّن(، تعیّنآیین و کیش، آرزو، یادگاری، هستی»مانند: 
 یبودن حوزهی شناختی و مفهومی ناسازگار است؛ زیرا شرط عینی و ملموساستعاره
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سازی صفات عینی و ملموس، صورت نپذیرفته مبدأ در آن رعایت نشده است و برجسته
پذیر انقصد امکی انتزاعی مسازی و شناخت حوزهشرایط توصیف و مفهوماست. بنابراین 

ی مبدأ دیگری برای ی مبدأ خود ذهنی و انتزاعی است و به حوزهنیست؛ زیرا حوزه
     5.سازی نیاز داردشناخت و مفهوم

مسلّم است این خصوصیت منحصراً در اشعار فخرالدین عراقی و سبک شخصی وی     
های از وِیژگیطور کالن بتوان این خصوصیت را یکی شود؛ بلکه شاید بهخالصه نمی

از  یکه شناخت و ارتباط میان دو حوزهآثار عرفانی مطرح کرد. گفتنی است با وجود این
پذیر و قابل جمع است؛ مفاهیم انتزاعی برای مخاطب ناممکن است؛ اما برای عارف امکان

زیرا در منظر عارف و در دنیای درون و ذهن او مفاهیم انتزاعی ملموس و عینی هستند. 
ها به روش مفهومی برای شناخت این دست از استعاره ها، تحلیل استعارهتوصیف ینابا 

هومی ی مفکار استعارهوی ارتباطی میان دو قلمرو، از طریق سازجوابگو نیست و زنجیره
ی معنایی معقول و انتزاعی که ارتباط دو حوزهاز آنجایی کاستی است. ودچار ضعف 

هایی عرفانی فرضتوصیف پیش رسدمی های عرفانی است، به نظرفرضنیازمند بیان پیش
واقع وجود این پیش ها باشد. درگونه استعارهبهترین روش برای درک و تحلیل این

اط شدن ارتبها در پیوند این دو حوزه چنان بایسته است که نبودِ آن موجب عقیمفرض
 شود.معنایی میان دو حوزه می

 و کیش استغم آیین . 1. 2. 3
 آیین است عشق غم را دل که دــچن هر
 

                         مسکین است دل آفت که چشم است 
 (309: 1363)عراقی،                   

که آشکار است، آیین و کیش بودن ملموس و قابل تصوّر در خارج نیست و چنان
ارد سازی لطمه وفرایند مفهوم سازی غم را ندارد؛ بنابراین درقابلیت شناخت و تصویر

ه نسبت کاز ایناست فرض عرفانی مورد نظر برای درک مفهوم بیت عبارت شود. پیشمی
الزم و ملزومی میان عشق و غم حاکم است؛ پس سرتاسر مسیر عشق توأم با غم است. 
غم نیز هنجار و قانون و روش اخالقی و سلوکی عاشق در راه نیل به وصال معشوق 

 یهای خوشایند و مثبتی را در حوزه. آنچه مسلّم است صفت انتزاعی آیین، ویِژگیاست
 سازند.مبدأ برای غم برجسته می
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 غم یادگار است. 2. 2. 3
ماند، قلمداد شده و ماهیتی چه در خاطر میی فوق یادگار به معنای یادمان و آندر گزاره

و قابل لمسی برای توصیف نیاز دارد. همین ی عینی رو به حوزهانتزاعی یافته است. ازاین
رسایی و ضعف سازی مفهوم غم، دچار ناشود که فرایند عینی و ملموسامر موجب می

عبارت است از « غم یادگار است»ی فرض عرفانی مورد نظر برای فهم گزارهشود. پیش
شود امر سبب می و اینغم یادگار و یادمانی از حضرت معشوق در نزد عاشق است 

ی شادی در بیت زیر با بار معنایی مثبت، عاشق دچار احساس شادی و سرور شود. واژه
 بخشد:فرض را قّوت میاین پیش

 ندر فراقتام شادم از آن، کــغه ـب
 

                           ارىــــیادگ مـــغ زـــو جــندارم از ت 
 (277)همان:                            

 . غم منیّت و وجود عاشق است3. 2. 3
دهد؛ پس عاشق به عقیدۀ عراقی، عنایت معشوق عاشق را از غمِ نهفته در جانش نجات می

 شود. با رهایی از غم، از منیّت و وجود نفسانی خویش ربوده و فانی می

 است:  بیترت نیبد باال تیحاصل از ب یهاگزاره
 .رهاندیمنهفته در جانش  غمِ از را عاشق معشوق،. الف

 . شودیعاشق از او ربوده م یو هست تیّبا رفتن غم، من .ب 
 عاشق است. یو هست تیّ من غم= یاستعار یگزاره

م مفهو ساختنملموس یبرا و استو معقول  یذهن یمفهوم خود ینوبهبه یآدم تیَّمن    
. ودشیمممکن غم نا اتیخصوص یسازبرجسته ندیفرا ساننی. بدستیغم مناسب ن

 کهیتا هنگام کهنیعبارت است از ا تیدرک مفهوم ب یمناسب برا یعرفان فرضشیپ
 دوجو و یهست نِیّتع واقع در. رسدینم معشوق وصال به نشود، یفان شیعاشق از خو

 مرتبط صفات از زین غم رونیااز. است معشوق به دنیرس یبرا یمانع و حجاب عاشق،
 تیّ من گرید شود، یعاشق فان که یو هنگام است یانسان وجود به وابسته و یبشر نِیّتع با
 غم ندیاناخوش یبرجستگ فیتوص نیا با. گردد حمل بدان غم صفت تا ستین یهست و

 .شودیمآشکار  کامالً «است عاشق یهست و تیّمن غم» یگزاره در
 

 وارهاند انــج مـــغ از را مـــدل
 

                          دـــــدر ربای ىــــزمان من از راــــم  
 (200)همان:                              
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 ن زدا استغم تعیّ. 4. 2. 3
ه است و برای فهم ب زدایی نیز خود مفهومی انتزاعی؛ تعیّن«زداستغم تعیّن»ی در گزاره

رض فپیش. ساختن مفهوم غم نیسترو قادر به ملموستحلیل عرفانی نیاز دارد. ازاین
انی ای روحکه غم لطیفهاز اینپذیر برای فهم این استعاره عبارت است انی توجیهعرف

م برد؛ پس غمیزداید و از بین است و تعیّن انسانی و وجود اعتباری عاشق را از وی می
اکسیر غم از تعیّن ممکنی  بابخشی دارد. با این حال، عاشق خاصیت مرگ و حیات
د. بنابراین یابمیرد و به وجود معشوق حیات و بقا میی میتعبیر خالصی یافته است و به

ی را بخشی روحانزدایی و میرانندگی مجازی و هستیهای تعیّنفرض مذکور ویژگیپیش
 برای غم به شکل خوشایندی توصیف کرده است.

 مـــپیوستی وــــت مــغ با جان ز تا
 

                            بربستیم خویش ىـهست تـــرخ  
 (357: 1363)عراقی،                    

 یار مــغ در ردهـــم انِـــجانزنده
 

                           هشیار دل و انــج حاالنِتـــمس  
 (343)همان:                              

  غم بال است. 5. 2. 3
ت است. بال ازجمله صفاتی اس های مربوط بدین جستار، نگاشت غم بر بالاز دیگر گزاره

سازی تر است. بنابراین قادر به عینیهای انتزاعی و ذهنی آن از مفهوم غم افزونکه ویژگی
وصف غم همچون بال و ی مبدأ نیست و نیازمند بیان تحلیل عرفانی است. بدینحوزه

هد دسوزی است که زندگی عاشق را تحت الشعاع خویش قرار میمصیبت و رنجِ خانمان
 سازد:تر میی عاشق را مجروحو مهابتش دل شکسته

 ودب نیامده کسهیچ بر که آنچه هر نگر
 

  آمد آن تو غم از دلمشکسته برین 
 (198)همان:                      

 غم شادی است. 6. 2. 3
 غم شادی»ی ها، تعمیم متناقض شادی بر غم است. در گزارهدست استعارهمورد آخر ازاین

های انتزاعی دقیقاً بار مفهومی برابری نسبت به غم لحاظ جنبهی مبدأ، به، حوزه«است
ی مقصد قاصر است. کردن حوزهدارد؛ بنابراین از انجام مسؤلیت تصویرسازی و عینی

ی عراقی غم، رهاورد و واقع به عقیده گونه است که درنیفرض عرفانی مورد نظر اپیش
رو عاشق غم دلدار را شادی ایناش است؛ ازشقِ برگزیدهمرحمت خاص معشوق بر عا
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گزاره نیز بار داند. در اینتر از زندگانی جاودانه میآشکار و اساس شادمانی و خوش
 معنایی مثبتی در نظر گرفته شده است:        

 تو غم شادمانى لـــی اصهـــمای اى
 

                          تو  مــغ جاودانى حیات ز رـتخوش 
 (321)همان:                              

 طربست و عیش یهـــمای او مــــغ
 

                           رد ـک نتوان حذر شــبی ربـــط از 
 (182)همان:                              

 
 گیرینتیجه. 4

به  های مربوطتوان استعارهقی میبا توجه به بررسی موضوع غم در اشعار فخرالدین عرا
ی نخست که کامالً با سازوکار های گونهغم را به دو گونه تقسیم کرد. نخست استعاره

، «غم شیء است»ی مفهومی سازگارند. استعارهای کانونی این دسته عبارتند از: استعاره
و سالمت غم بیماری »، «غم گیاه است»، «غم جاندار )انسان( است»، «غم خوراک است»

اند و توان ی مبدأ کامالً محسوس و عینیشده دارای حوزههای انتخابگزاره«. است
ها بار معنایی ی مقصد دارند. برخی از استعارهکردن غم را در حوزهسازی و ملموسمفهوم

نین چاند؛ البته بار معنایی منفی غالب است. هممثبت و برخی منفی و برخی نیز دووجهی
سازی استعاره با قوای بینایی، المسه و چشایی تا حدودی شنوایی وس و مفهومفرایند ملم

نوع  هایی بررسی شناختی و مفهومی در استعارهرو ثمره و نتیجهقابل درک است. ازاین
غم »، «غم دیدنی است»هایی نظیر: توان در قالب گزارهاول از احساس غم را می

حس کرد و شناخت؛ اما « غم شنیدنی است»و « غم چشیدنی است»، «کردنی استلمس
های نوع دوم گفتنی است که سازوکار مفهومی این نوع استعاره به ی استعارهدر زمینه

ی مبدأ، دچار نقص و اشکال است و قادر به انتقال بودن حوزهسبب معقول و انتزاعی 
یرد. گی مقصد نیست و فرایند شناختی صورت نمیمفاهیم محسوس و عینی به حوزه

، «غم یادگاری است»، «غم آیین و کیش است»های کانونی این دسته عبارتند از: استعاره
 .«غم شادی است» و« غم بال است»، «ن زدا استغم تعیّ»، «غم منیّت و وجود عاشق است»

توان نتیجه گرفت بررسی استعاره به روش مفهومی و شناختی در اشعار اوصاف می با این
 ها موفق بوده و در تحلیلای از استعاره، تنها در شناخت و تحلیل دستهی عراقیعارفانه

وع های نها ناکام است. بنابراین برای شناخت استعارهای دیگر از استعارهو درک دسته
 های عرفانی است.      فرضدوم نیازمند شناخت پیش
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 هایادداشت
ه این است. بمفهومی قراردادی نهاده شدههای شناسان شناختی، معنی بر ساختبه اعتقاد معنی .1

ه نمایانند کرا باز می های شناختی مقوالتی ذهنیهای معنایی همانند دیگر حوزهترتیب ساخت
 (367: 1383اند. )رک. صفوی، داده شان به آنها شکلها از طریق تجربهانسان

 شود کشف یکگفته میاهمیت کاربرد استعاره در بیان ادراکات شهودی به حدی است که  .2
 یای متعالی است، یک راه ویژه تفکر و یک شیوهی متافیزیک حیطهی مناسب در حیطهاستعاره

)به  .های ظریف ساختار حقیقت استشناخت است؛ زیرا استعاره به معنای کشف بعضی ویژگی
 (38: 1384از ایزوتسو، غراب،  نقل

دگی است که در زندین نسل سابقه داشته یا از کلماتی های مرکزی در زبان، چنمعموالً استعاره. 3
ی ذهنی و نظام زبان روزمرّه حضور همیشگی دارد؛ امّا همین کلمات معمولی و مکرر، در منظومه

 (555: 1392کدکنی،  هنری و عرفانی او، بسیار نقش محوری و اساسی دارد )رک. شفیعی
 و الیذوقون فیها برداً» وم استعاری فراوان است:و لوازم آن در مفه به شراژآن کریم واردر ق. 4
 (20/)انسان« و سقاهم ربّهم شراباً طهوراً» (33 /)النبا« شراباًال
بیه ای از تشبیه با عنوان تشبیه معقول به معقول نیز سازوکاری شالبته در بالغت سنتی نیز گونه .5

ر به هر دو معقول باشند به شرط ذکشبهاست از: مشبه و مها دارند که عبارت به این گونه استعاره
گونه تشبیه ( اما این74: 1381)نک. شمیسا،  .شبهی بسیار معروفبه در وجه شبه یا ذکر مشبهوجه

نیست؛ زیرا وجه شبه یا  های دارای صفات انتزاعینیز مدل مناسبی برای تحلیل استعاره
 خصوصیت مشترکی میان دو حوزه وجود ندارد.
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