Archive of SID

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
1
علمی
سال دوازدهم -شماره دوم -تابستان  -1398شماره پیاپی 44
تحلیل زبانشناسانه استعاره مفهومی "عشق" در غزلیات امیرخسرو دهلوی
(ص )370 -349
دکتر احمد فروزانفر

2

تاریخ دریافت مقاله :پاییز 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :پاییز 97
چکیده
استعارة مفهومی از مقولههای بنیادی زبانشناسانه است .در نظریۀ شناختی ،استعاره به عنوان
پدیده ای در كلیت زبان ،نه منحصراً ،در زبان حضور جهت دهنده دارد .استعاره مفهومی تنها مقوله
زبانی است كه صرفاً مربوط به واژه ها نیست ،بلکه از فرآیندهای تفکر انسان است .در استعارة مفهومی
یک حوزة مفهومی براساس حوزة مفهومی دیگر فهمیده میشود .استعاره ،زبان را از حدّ شگردی بالغی
به سطح وسیله ای برای اندیشه عمیق تر و شناخت واال رسانده است .با توجه به این كه
امیرخسرودهلوی از شاخص های مهم در ادبیات كالسیک فارسی و هند محسوب میشود و با توجه
به سهم او در توسعۀ غزل ،این مقاله به بررسی استعارة مفهومی عشق در غزلیات امیرخسرو دهلوی
میپردازد .در ابتدا گزارشی دقیق از زندگی امیرخسرودهلوی ،تعریف غزل ،استعاره مفهومی و در آخر،
استعاره عشق را در غزلیات امیرخسرو دهلوی ارائه میدهد .چون استعاره مفهومی دارای دو حركت
از مبدا به مقصد ،در دو جهت عمودی یا افقی است ،پس استعاره ها را بر اساس انواع حركت از مبدأ
به مقصد تقسیم میکنیم .سپس به تحلیل شناختی آن ها میپردازیم و در پایان به این نتیجه میرسیم
كه استعاره عشق ،با مضمون هایی متفاوت در غزلیات امیرخسرو دهلوی به كار رفته است .امیرخسرو
دهلوی از دو طریق ،انتقال معنا و تغییر معنا ،توانسته معناهای تازه ای به عشق بدهد و نمادی ویژه
از آن بسازد و با دادن تعلیق در معنای واژه ها ،خواننده را در تداعی معناهای بیشتر آزاد بگذارد.

کلمات کلیدی :شاهنامه ،جمشید ،ور جمکرد ،دست نوشت سن ژوزف.
 -1مقدمه

 - 1تمام مجالت علمی پژِوهشی كشور از ابتدای سال  98به دستور وزارت علوم به مجالت علمی تغییر نام داده اند
 -2عضو هیِات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد ()dr.forouzanfar@yahoo.com
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غزل « ،قالبی از شعر سنتی فارسی است .موضوع اصلی غزل بیان عواطف و احساسات ،ذكر
زیبایی و كمال معشوق و شکوه از روزگار است .ابیات غزل فارسی از لحاظ مضمون دارای
استقاللاند (».فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی ،ج  :1ص )124استعاره از اسلوبهای
زیبایی شناختی شعر به شمار میآید كه در اشعار كالسیک از آن بخوبی بهره برده شده
است «.استعاره در لغت به معنی عاریت گرفتن است؛ عبارت است از آنکه ،یکی از دو طرف
تشبیه را ذكر و طرف دیگر را اراده كرده باشند(».همان :ص )250یعنی اسمی یا فعلی است
كه در معنای غیر واقعی خود بکار گرفته شده است كه این كار برای ایجاد ابهام و اندیشه-
گرایی در شعر و به چالش كشیدن ذهن در رابطه با مفهوم شعر است كه از صنایع معنوی
بدیع است .بقول ارسطو "استعاره نشانه بلوغ است ".در گرایشهای جدید علم زبانشناسی،
نظریه استعاره مفهومی را نخستین بار "جورج لیکاف" در كتاب "استعارههایی كه با آنها
زندگی میکنیم" مطرح كرد كه از نظریات مهم زبانشناسی شناختی است .طبق این نظریه
استعارهها بیش از آن كه گونهای تخلف از قواعد مرسوم زبان باشند ،حضوری همه جانبه در
زبان دارند .لیکاف معتقد است استعارهها در سطح مفاهیم روی میدهند نه الفاظ .در استعاره
مفهومی ،یک حوزه مفهومی براساس حوزه مفهومی دیگر فهمیده میشود ،این با فهم یک
مفهوم یا پدیده انتزاعی بر اساس یک شیء یا پدیده دیگر متفاوت است «.امیر خسرو دهلوی
شاعر و عارف نامدار پارسی زبان هندوستان در سال  651 - 632هجری  -در دهلی والدت
یافت .عواملی كه عالقۀ ما را به آثار امیرخسرو بیشتر میكنند ،عبارتند از-1 :دو زبانی بودن
شاعر؛  -2سهم او در توسعۀ غزل به عنوان یک نوع ادبی؛ -3ایجاد غنا در انواع ادبی فارسی
با محتوا و زبان هندی -4بنیانگذاری اشعار «نظیر» كه بعدها سرودن آن در ادبیات
كشورهای آسیای میانه و صغیر گسترش پیدا كرد؛ -5توسعۀ موضوعات نظم فارسی .غزلیات
امیرخسرو دهلوی ،مطابق با اصولی كه در رساالت عربی ـ پارسی قرون وسطی آمدهاند و
تحت تأثیر صوفیسم كه یکی از عوامل گسترش ادبیات كالسیک پارسی میباشد ،سروده
شدهاند .استعاره از جمله آرایههایی است كه امیرخسرو دهلوی در غزلیاتش بکار برده است.
سؤالی كه در این جا مطرح است این است كه :استعاره عشق ،در كدام یک از غزلیات
امیرخسرو دهلوی آمده است و چیست و چگونه میتوان از طریق تحلیل و توصیف مبدأ و
مقصد استعاره مفهومی" عشق" به جهان بینی اندیشۀ شاعر دست پیدا كرد.
 -2پیشینﮥ تحقیق
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بعد از بررسی و تحقیق به این پیشینه پژوهش در مورد اشعار امیرخسرو دهلوی دست پیدا
كردیم:
امیرخسرودهلوی و موسیقی دیوان او در سال 1385در مجله ادب حماسی توسط عباسكی منش.
عناصر بالغی در شعر امیرخسرودهلوی در سال1388در پایگاه مركز اطالعات جهادیدانشگاهی توسط مصطفی رئیسی جهان
 ریخت شناسی و عناصر زینتی عرفانی اشعار امیرخسرو دهلوی در سال  1392در نشریهزیباشناسی ادبی توسط نرگس یدی و دكتر عباسعلی وفایی.
بررسی دیوان غزلیات امیرخسرودهلوی سال 1393در مجله نقد ادبیات فارسی توسط دكترم.منصوری.
انسان كامل در اشعار امیرخسرودهلوی ،در سال  1396در مجله عرفانیات در ادب فارسیتوسط دكتر علی اكبر افراسیاب.
اما مقاله یا پژوهشی با موضوع استعاره مفهومی "عشق"  ،در غزلیات امیرخسرودهلوی یافت
نشد.
 -3روش پژوهش
روش این پژوهش تحلیل محتوا است ،یعنی توصیف عینی و كیفی محتوای مفاهیم به صورت
نظامدار انجام میشود كه در پی اقدام به شناخت مسئله و تعریف آن ،تدوین و سوالها،
گردآوری اطالعات ،تجزیه ،تحلیل و نتیجهگیری خواهد بود .در این پژوهش از انواع متن -
ها،كتابها و منابعی كه در این مقوله وجود دارد استفاده میشود .غزلیات امیرخسرودهلوی
حجم نمونه پژوهش است .ابزار تحقیق فیش است.
 -4دربارة امیر خسرو دهلوی
ابوالحسن امیر خسرو دهلوی شاعر و عارف نامدار پارسی زبان هندوستان در سال - 632
 651هجری  -در دهلی والدت یافت  .پدرش امیر سیف الدین محمود هنگام حمله مغوالن
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به هندوستان فراركرد  .در آنجا ازدواج كرد و به دربار شمس الدین التتمش  ،پادشاه دهلی
راه یافت .امیر خسرو مانند پدر كه سمت امیر االمرایی داشت در دربار قرب و عزت یافته بود
و مدتی در درگاه جالل الدین فیروز شاه اقامت داشت و لقب امیری گرفت .در محضر یکی
از بزرگترین و مشهورترین مشایخ و عارفان یعنی شیخ نظام الدین محمد بن احمد دهلوی
معروف به نظام اولیاء شاگردی كرد  .مدت كوتاهی پس از وفات نظام الدین اولیاء امیر خسرو
نیز در سال  725 - 704هجری – درگذشت و نزدیک شیخ به خاک سپرده شد  .شاعران
فراوانی از سبک و شیوه و به خصوص ابداعات و نوآوریهای امیر خسرو پیروی كردهاند  .آثار
وی-1:تحفۀالصغر-2وسطالحیوة -3غرةالکمال-4بقیه نقیه -5نهایۀالکمال -6تاریخ عالیی یا
" قراین الفتوح "  :درباره وقایع فرمانروایی عالءالدین خلجی است  -7رسایل العجاز یا "
اعجاز خسروی "  :امیرخسرو در این اثر نقش فکری نثرهای هنری را با بیان آگاهیهایی از
جامعه زمان خویش خاطر نشان میسازد .امیرخسرو به نظامی گنجوی اعتقادی تام داشت و
به تقلید او خمسهای ساخته است به شرح زیر:
-1مطلعاالنوار :بر وزن و شیوه مخزناألسرار-2شیرین و خسرو  :به پیروی از خسرو وشیرین-3
مجنون و لیلی :به تقلید از لیلی و مجنون-4آیینه اسکندری :بر وزن و شیوه اسکندرنامه - 5
هشت بهشت :به تقلید از هفت پیکر .امیرخسرو دارای تصنیفها و منظومههای دیگری نیز
به شرح زیر است-1:قرانالسعدین :داستان مبارزه قدرت بین كیقباد و پدرش بغراخان-2نه
سپهر  :در نه باب تنظیم شده و به نام قطب الدین مباركشاه خلجی است-3تاج الفتوح  :به
تخت نشستن سلطان جالل الدین فیروز شاه را به نظم در آورده است-4مثنوی خضرخان و
دولرانی :عشقهای شاهزاده خضرخان پسر عالءالدین با دول رانی دختر امیر گجرات .نام
دیگر این منظومه عشقیه است-5تغلق نامه  :در بارة غیاث الدین تغلیق شاه از پادشاهان
دهلی .
در ادب فارسی به قالبی از شعر سنتی فارسی غزل میگویند«.غزل مشتق از مغازلت است و
مغازلت عشق بازی باشد با زنان و حدیث كردن با ایشان و به زبان سخنشناسان غزل آن را
گویند كه مشتمل بر وصف شکل و شمایل محبوب و شرح نکایت و حکایت حال محب باشد
و به نعمت جمال وصف زلف و خال و بیان هجر و وصال آراسته بود (».بدیع االفکار فی صنایع
االشعار واعظ كاشفی:ص« )71هر شعر كه مقصور باشد بر فنون عشقیات از وصف زلف و خال
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و حکایت وصل و هجر و تشوق به ذكر ریاحین و ازهار و ریاح و وصف دمن و اطالل باشد
غزل خوانند (».المعجم فی معاییر اشعار العجم ،رازی ،ص )95
غزل كه با حافظ به نقطه اوج خود رسیده بود ،بعد از او رو به انحطاط گذاشت .در شعر
مشروطیت غزل همانند دیگر قالبهای شعری به كار بیان افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی
آمد .اما در دوران معاصر ،غزل كم و بیش به معنی قدیمی خود كه شعر عاشقانه باشد بازگشته
است .به عنوان مثال ،سیمین بهبهانی با به كار بردن وزنهای غیرمتداول ،نوعی از غزل را
كه به «غزل نو» معروف شده رایج كردهاست (».واژهنامه هنر شاعری ،میرصادقی:ص ) 75
البته غزل نو ،بهطور كلی عنوان سبکی در غزل است كه از اوایل دهه چهل خورشیدی( 1340
خورشیدی) به بعد در كار غزلسرایان پدید آمد و همان مرحله پس از سبک غزل نیوكالسیک
و طیف شهریار و دیگران است« .در آثار امیرخسرو سبک تصویری «صوفیانۀ» عراقی و سبک
«زینتی» هندی با هم پیوند پیدا میكنند .در نتیجۀ آنالیز غزلیات امیرخسرو دهلوی كه به
زبان فارسی سروده شدهاند ،بر اساس عناصر تئوری فنون شعری عربی ـ پارسی ،میتوان
آنها را به چهار نوع تقسیم كرد1:ـ عشقی و معنوی2ـ معنوی و فلسفی3ـ درباری و
اجتماعی4ـ واسوخت .هركدام از این انواع ،خاصیتها و ویژگیهای خود را دارد كه آنها را
محققان روسی مشخص و بررسی كردهاند .در غزلیات عشقی ـ معنوی ،آمیختن و در هم
فرورفتن دو بُعد (عشقی و معنوی) دیده میشود ،به طوری كه مرزهای آنها مشخص نیست.
غزلیات امیرخسرو سرشار از سمبلهای عشقی صوفیانه و وصف طبیعت با كاربرد لوازم و
اصطالحات مِیخواری هستند.در بعضی از غزلیات عشقی ـ معنوی ،معشوق دارای رنگ و
بویی خدایی است .بیتهایی كه معنی كردن آنها در خارج از چارچوب سنّتهای معنوی
امکان پذیر نیست (».دیوان امیرخسرودهلوی ،مقدمه)
 -5استعارة مفهومی
ادا كردن معنای واحد از راه های مختلف ،می تواند به روشهای مختلف تحقق پیدا كند از
آن جمله:استعاره است«.استعاره در لغت مصدر باب استفعال است یعنی عاریه خواستن لغتی
را به جای لغت دیگر،زیرا شاعر در استعاره ،واژه ای را به عالقۀ مشابهت به جای واژة دیگری
به كار می برد»(بیان،شمیسا :ص . )153استعاره می تواند «گشتاری از جمله تشبیهی است
و یا به اصطالح ژرف ساخت هر استعاره یی یک جملۀ تشبیهی است یا در حقیقت تشبیه
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فشرده است »(همان .)154،به گفته ارسطو:استعاره نشانه بلوغ است.در گفتمان های
تخصصی از جمله الهیات ،فلسفه ،حقوق و بسیاری از علوم از استعاره برای بیان تجربیات و
تصورات استفاده میشود.چون زبان روزمره قدرت بیان آن ها را ندارد»( هنرشاعری ،ارسطو:
ص.)27در نظریه شناختی،استعاره به عنوان پدیده ای در كلیت زبان ،نه منحصراً ،در زبان
حضور جهت دهنده دارد«.تنها مقوله زبانی یعنی صرفاًمربوط به واژه ها نیست ،فرآیندهای
تفکر انسان تا حدّ زیادی استعاری اند»( استعارههایی كه با آنها زندگی میکنیم ،لیکاف و
جانسون :ص .)6زبانشناسی شناختی كه یکی از گرایش های جدید زبان شناسی است .در
زبانشناسی شناختی به فهم یک حوزة مفهومی بر حسب حوزة مفهومی دیگر ،استعاره
مفهومی گفته میشود و این با فهم یک مفهوم یا پدیده انتزاعی بر اساس یک شیء یا پدیده
دیگر تفاوت دارد.از نظر معنا شناسان،استعاره به گونه فهم و بیان انتزاعی در قالب مفاهیم
ملموس اطالق میشود .در این رویکرد،استعاره ها دارای بعُد صرفاً زیبایی شناسانه نیستند .از
طریق استعارهها میتوان به جهان اندیشۀ سازندگان آنها راه یافت«.پروژه های تحقیقاتی
بسیاری نظریۀ استعاره های مفهومی را به كار گرفته اند تا روشن سازند كه افراد چگونه در
مورد زندگی و تجاربشان می اندیشند»( تجزیۀ استعاره ،كامرون و مارلن .) 52:استعارهی
مفهومی برای رسیدن به دركی شایسته از پدیدهها ،الگوهای خود را بر عناصر شناخت آفرین
بنیان نهاده است .یکی از این الگوها طرحوارهی تصویری است كه بر اساس انطباق دو حوزهی
عینی و ذهنی كه مبدأ و مقصد خوانده میشوند ،شکل میگیرد .مفهومی كه موجب تطابق دو
حوزهی مذكور میشود« ،انگاشت» یا «انگاره» نامیده میشود .طرحوارههای تصویری به سه
دستهی عمده تقسیم میشوند )1 :حركتی؛  )2حجمی؛  )3قدرتی .به اعتقاد جانسون ،انسان
با مشاهدهی حركت خود و سایر پدیدههای عینی و متحرک ،ساختهای مفهومی را در
ذهنش به وجود میآورد .این ساختها حاصل تجارب فیزیکی انسان از جهان مادّی و متحرک
هستند .به عقیدهی جانسون همانگونه كه حركت دارای نقطه آغاز ،پایان و مسیر است،
طرحوارههای حركتی هم دارای نقطهی آغاز ،پایان و مسیر است و چون نوع حركت و جهت
از جایی به جای دیگر متفاوت است ،طرحوارهی حركتی نیز به واسطهی تعدد جهات به سه
دستهی افقی ،عمودی و چرخشی تقسیم میشود .لیکاف و جانسون براساس دیدگاه
زبانشناسیِ شناختی ،استعاره را گـسترش دادنـد وتمام جنبه های نظریۀ سنتی را به
شـیوهای منـسجم و نظـامیافتـه بـه چـالش كـشیده شد .آنهـا نظرشـان را در واكـنش بـه
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چهـار فرضـیۀ عمـدة كالسیک بیان كردند كه به ادعای آنان مانع از درک طبیعت اندیـشۀ
اسـتعاری و ژرفـای آن است؛ چهار فرضیهای كه پیشینۀ آن در سنت غربـی بـه زمـان
ارسـطو بـاز میگـردد.دیدگاه كالسیک در چهار موردِ زیر اشتباه میکنـد :ماهیـت اسـتعاره را
كلمـه مـیدانـد؛اساس استعاره را شباهت میداند؛ همۀ مفاهیم را حقیقـی فـرض مـیکنـد و
ی زبان میداند؛ و سرانجام اینکه ،استعاره را یک تفکر
اسـتعاره رامربوط به بخش غیرحقیق ِ
عقالنـی وخودآگاه قلمداد میکند ،نه شیوهای كه با طبیعت ذهن و بدنهای ما شکل گرفتـه
اسـت  .اما لیکاف و جانسون می گویند:استعاره ها به اندیشه مربوط می شوند نه كلمه.استعاره
ها فقط محدود به زبان شعر و بالغت و فصاحت ادبیات نیست.استعاره ها به دنیا می آیند و
می میرند اما مفاهیم مذتبط با آن ها باقی می مانند.وجود عالقه شباهت در همه استعاره ها
قابل اثبات نیست بلکه نگاشت های سازندة استعاره است كه میان دو حوزه مبدا و مقصد
ارتباط ایجاد می كند (.استعاره هایی كه با آن زندگی می كنیم ،لیکاف،جانسون :ص.)244
همۀ استعارههـای مفهـومی دارای ویژگـی سـاماندهـی انـد ،زیـرا اسـاس استعارههای
مفهومی ،انتقال مفهوم از قلمروی (مبدأ) به قلمـروی دیگـر (مقـصد) اسـت .میتوان گفت
تمامی استعارههای مفهومی ،از این جهت سـاختاری هـستند ،زیـرا در هـرنگاشت استعاری
ما با ایجاد متناظرهایی از مفاهیم قلمرو مبـدأ در برابـر مفـاهیم قلمـرو مقصد ،مفاهیم این
یک را در چارچوب آن یک ساماندهی میکنیم.
 -6استعاره های عشق در غزلیات امیرخسرودهلوی:
غزلیات عشقی ـ معنوی امیرخسرو با استفاده از كلمات كتابی ،سبک عالی و عبارات تصویری
بسیار سروده شدهاند .آرایههای ادبی مثل «تشبیه»« ،كنایه»« ،استعارة مصرّحه»« ،ایهام» و
همچنین فنون بدیعی «جناس تام»« ،تلمیح» و «مراعات نظیر» در این نوع از غزلیات امیر
خسرو بسیار است .زبان امیرخسرو در غزلیات معنوی ـ فلسفی از لحاظ سمبلی و تصویری
بودن ،شبیه زبان غزلیات عشقی ـ معنوی است .استعاره شناختی نه "عینی گراست" و نه
"ذهنی گرا" بلکه واقعگرای تجربی است و معنا بر اساس "تجسیم" تعریف می شود و شناخت
بشر بر اساس تجربه او از ساختار "بدنی " اش انجام میگیرد .در استعاره شناختی از شیء
دوم  ،در اینجا معشوق طوری حرف میزنیم كه انگار شیء اول عشق است كه برجسته میشود
و به موتیف تبدیل میگردد .استعاره در غزلیات امیرخسرودهلوی ،طوری طبیعی است كه
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انگار تمام زندگی را زیر سیطرة خود دارد و زندگی فقط عشق معنوی است و انسان آمده تا
در میان اندیشه استعاری ،زندگی كند .زبان استعاری امیرخسرو به ما امکان میدهد تا امور
ذهنی را حسی كنیم .درک عشق در ابیات كه ،تراوش اندیشه است ،مفهوم ،چیز دیگر است
و جهت استعارهها به سمت باال است .گاهی در غزلیات معنوی ـ فلسفی تصویر معشوق
مشاهده نمیشود و موضوع عشقی خیلی ضعیف میگردد .در اینجا به جای زجر و رنج عاشق،
تفکرات فلسفی را میبینیم؛ قهرمان عاشق رنجور به پیر عاقل و پند دهنده تبدیل میشود.
بکار بردن واژه عشق در بعضی ابیات بطور مستقیم برتجربههای جسمانی مبتنی هستند ،و
به ما تفهیم میكنند كه در پشت واژه مفهوم گستردهای نهفته است .اگر استعاره را از روی
مفهوم بررسی كنیم ،در بیشتر غزلیات امیرخسرودهلوی صحبت عشق در میان است اما در
این پژوهش تالش شده تا استعاره و مولفه های تحلیل استعاره در این نظریه ،برخی حوزه
های مفهومی مبدا در غزلیات ها ،را از روی واژه عشق بررسی كنیم .و مفهوم عشق را در
معنای كالن آن میبینیم .بیست و هشت مورد "استعاره عشق" با مفهوم های گوناگون با
حضور واژه بررسی شد .نظریه استعاره مفهومی در پی آن است كه نشان دهد حتی به كار
بردن حقیقی واژه های متن نیز ماهیتی استعاری دارند ،نه این كه درباره چگونه ساخته شدن
و كار آنچه معموال استعاره نام دارد .نظریه استعاره مفهومی نظریهای در باب شناخت
است.حوزة مبدأ كه اینجا عشق است برای فهم مقصد به دست می آید .آثار امیرخسرو دهلوی
كه نمونۀ سبک عراقی به شمار میرود ،تحت نفوذ تصوف قرار دارد .اشعار او سرشار از سمبلها
و تصایر میباشند .گرایش شاعر به این سبک ناشی از عضویت طوالنی مدّت امیرخسرو
دهلوی در یکی از گروههای صوفی یعنی «چیشتیه» میباشد .سه موضوع اصلی اشعار
امیرخسرو كه شامل سمبلهای معنوی زبان شاعری او میباشند ،عبارتند از :موضوع عشق
است كه كلمات كلیدی آن« ،محبّت»« ،عشق»« ،یار»« ،بت»و ...است و همچنین ظاهر
معشوق یعنی «زلف»« ،لب»« ،رخ» و غیره را توصیف میکند.
در این ابیات عشق دارای قلمرو حسی است و همان دوست داشتن بی نهایت است كه عقل
را از كار میاندازد و در دل جا دارد و قلمرو مقصد اسارت است.
اسیر عشق را معذور دار ،ای پندگو،بگذر
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عشق شادی و سرخوشی است .شاعر خواننده را برای قدردانی وقت و دقایق ،و برای لذّت
بردن از هر لحظۀ زندگی زودگذر دعوت میكند.
ناخوش آن وقتی كه بر زنده دالن بی عشق رفت

ضایع آن روزی كه بر مستان به هشیاری گذشت
(همان ،غزل )159

عشق آوارگی ،مرگ و سرگردانی دارد و همدردی میآورد.
بنده عشقم و آنانکه درین غم مردند

تازیم گرده سر تربتشان خواهم گشت
(همان ،غزل )161

عشق سوز و گداز دارد و پنهان شدنی نیست.
بیار می كه چنان سوخت دل ز عشق

كز سوز این كباب همه خانه بو گرفت
(همان ،غزل )170

عشق آفت و مرض در تقابل با دل و عقل است.
عقل دیوانه و عشق آفت و دل دشمن بود

گفتمش دوش رسیدی و مرادم دادی
(همان ،غزل)763

عشق ویرانگر است.
صبر و دل و نام و ننگ ما بود

عشق

آمد

و

هر

چهار برخاست
(همان ،غزل)121

عشق سفر است.
تشنگی

بیابان

عشق

شد

معلوم

كه سایه شین سالمت نه مرد این سفر است

(همان ،غزل )99
عشق آتش است.
عشق از دل ما كم نتوان كرد كه ذاتی است

چون مایه آتش كه ز خارا نتوان شست
(همان ،غزل)137

در این ابیات ،عشق درد و بی خانمانی است
باری از دیده مریزید گالبی كه به عمر
هیچ یاد آمدت ،ای فتنه كه وقتی زین پیش
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عشق هستی بخش است.
عشقت نه سرسری ست كه با عشق آدمی

با جان برآید آنگه و با شیر میرود

(همان ،غزل)858
عشق پریشانی و سرگشتگی است.
بدان روی نمییارد گفتن جانا
عشق در سینه درون آمد و خالی فرمود

زلف گردآر كه بسیار پریشانی كرد
صبر مسکین نتوانست گران جانی كرد
(همان ،غزل )1026

عشق آوارگی و تنهایی است.
كه چون بوم به ویرانه بماندیم
عشق آمد و زیشان همه بیگانه بماندیم

وقتی دل و جان و خردی همره ما بود
یاران چو فرشته ز خرابات رمیدند
(همان ،غزل )1268

عشق قدرت بی همتا است.
به یک كرشمه چشمت تمام بشکست آن
به پنجه تاب دهد دست رستم دستان

من ضعیف چه مرد غمت كه بازوی عشق
صدای عیش دهندم مرا كه دل جای یست
(همان ،غزل )1636

عشق زندگی و در عین حال خطر است.
از عشق گوئیدم حذر،هست ار همه جان را خطر

من عشق خوبان كم كنم ،خاصه از آن چونی تویی
(همان ،غزل )1977

عشق دیو دردی است كه ناگزیری دارد.
عشق من ضایع نخواهد شد كه دیو خانگی ست

قصههای درد خوانم هر شبی با بخت خویش

(همان ،غزل )211
عشق مرگ است.
ای كه میرفتی به پیش عاشقان غمزه زنان

دیگران بسمل شدند و من شدم مردار عشق

مردمان منکر عشقند و منم كشته او

(همان ،غزل )1215
شیوه ما دگر و شیوه مردم دگر است
(همان ،غزل)93

عشق غم است و مرگ است.
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بنده عشقم،آنان كه درین غم مردند

تا زیم گرد سر تربتش آن خواهم گشت
(همان ،غزل)243

عشق آتش است.
سوزت  ،ای عشق ،همه خرمن جانها سوزد

شرم ناید كه بر این برگ گیا میآید
(همان ،غزل )1853

عشق جنگ و شورش بر علیه خویش است.
روزی بهر ما فتنه شود آن شکل تركانه

مرا خود شورشی بودهست ،عشقت یار شد با آن

(همان ،غزل )1768
عشق بال و غم است.
به

دولت

سراپرده

یارم

نرسانید

صد شربت خون داد به خسرو ز غم عشق
(همان ،غزل )494

عشق سوختن است.
سوزت ،ای عشق ،همه خرمن جانها سوزد

شرم ناید كه بر این برگ گیا میآید
(همان ،غزل)1853

و یا در این غزل كه عشق واسطه سوختن است.
بس كه پروانه شود سوخته شمع ز عشق

عارف از سوختگی عاشق پروانه شود

(همان ،غزل)720
عشق هجرت و آوارگی است.
عشق از كشدم ،منت هجران تو بر من

كاین مرتبه از دولت هجران تو یابند
(همان ،غزل)487

عشق شادی است با وجود عشق غم معنا ندارد.
تیغ سیاست كجاست ،بازوی این كار كو

آه كه دعوی عشق ،پس غم جان ،چون بود

(همان ،غزل)1674
عشق آزار است.
ای

ز

سوز
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عشق صبر است و عاشق با صبوری به معشوق میرسد.
عشق این هنرم فرمود ،ار هنرم فرمود ،ار عیب نفرمایی

گفتی كه شکیبا شو تا نوبت وصل آید

(همان ،غزل)1889

عشق دزد عقل و دین است.
عشق

آمد

و

خرد

گردن

زد

بر عقل خویش تکیه مکن پیش عشق از آنک

دزد آمد و سر ز اسبان برد
(همان ،غزل)218
دزدی است كو نخست سر پاسبان برد
(همان ،غزل )219

عشق شادی و سرزندگی است.
بازم از سر تازه شد مستی عشق

بس

كه

بلبل

ناله مستانه كرد
(همان ،غزل)228

عشق طرب و شادی است.
آیینه

كرده

بدست

خندان

خندان

با صورت خویش عشق بازی میكرد
(همان ،غزل)239

عشق جاودانه است و نهایت ندارد.
بگسلد

چو

به

غایت

رسید

عشق

جانم گسست و عشق به غایت نمی رسد
(همان ،غزل)243

عشق درمان درد عشق است.
ای ز سودای تو در دل رونق بازار عشق

مرهم جانهاست از یاد لبت آزار عشق
(همان ،غزل )1215

عشق هالک كننده و قاتل است.
دی كه می رفتی به پیش عاشقان غمزه زنان

دیگران بسمل شدند و من شدم مردار عشق
(همان ،غزل )1216

عشق معامله و سوداگری است
من بدان نذرم كه گر میرم به سویم بنگری

عشق پادشاه است
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هر زمان از صید فتراک تو غیرت می برم

كانچنان من بر نبستم خویش در دربار عشق
(همان ،غزل)1219

عشق بیماری است.
عاشق از بر زیستن میرد ،رخش بنمای سیر

تا بمیرد زان مفرح جان كنان بیمار عشق
(همان ،غزل)1220

عشق رنج و بدبختی است
از دعایت من چو ،ای زاهد ،نگشتم نیک بخت

تو بیا ،باری چو من بدبخت شو در كار عشق
(همان ،غزل )1221

عشق آگاهی و بیداری است
آنکه بیداریش بهر خواب خوش با شاهد است

شاهدش دان آنکه حق است این چنین بیدار عشق
(همان ،غزل )1222

در غزلیات پارسی زبان امیرخسرو دهلوی هم مثل نظم سبک عراقی پرستش معشوق همان
پرستش خدا میباشد .اما در آثار هندی زبان خود ،شاعر از این الگو دور میشود و استاد
روحانی خود (نظامالدین اولیاء) را پشت تصویر معشوق میگذارد .بدین ترتیب امیرخسرو
دهلوی خدا را در شکل استاد خود میپرستد .از آن جا كه استعاره مبتنی بر ادعای شباهت
است .عنصر مشترک بین دو امر یا دو چیز را كشف و برجسته میکند .یعنی دو چیز را از
طریق یک ایده مشترک به هم مربوط میسازد .ادعای شباهت در استعاره صراحت ندارد .اشیا
و پدیدهها به جای هم جایگزین میشوند .استعاره وسیله مخیل كردن كالم است .با استعاره
از حقیقت مبتذل و تکراری میتوان گذر كرد.با استعاره از عالم محدود حقیقت و دایره بسته
واژگان را میشکافیم و به طول و عرض معانی اضافه میکنیم .همانطور كه می بینیم عشق از
كالن استعارههایی است كه «شاعران بزرگی مثل سنایی  ،دیلمی ،بایزید ،مستملی بخاری
...هم از آن استفاده كرده اند (».بررسی نظامهای استعاری عشق در پنج متن عرفانی بر اساس
نظریۀ استعاره شناختی ،هاشمی :صص .)85-80اگر بخواهیم بر اساس همین استعارههای
بافت غزلها و تصویر عشق را كه در ذهن امیرخسرودهلوی نشان دهیم ،میتوانیم آنها را بر
اساس مقصد نور ،تاریکی و میانه تقسیم كنیم .محورهایی كه مفهوم عشق دارند ،عبارت است
از:استعاره ها كه تصویر روشن از عشق میسازند :شادی طرب ،هستی بخش،جان.این استعاره-
ها مقصد نور دارند و طرف روشن عشق هستند.گروه دوم استعارههایی كه تصویر تاریک
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وسیاهی از عشق ساخته اند :غم ،بیماری ،بندگی ،جنگ ،بال ،فریب .استعارههایی كه دو وجه
را دارا هستند .یعنی هم دارای ارزش نور و هم تاریکی هستند كه عبارتند از :سفر ،دادوستد،
چون دارای جهتگیری خواستی نیستند.
استعاره مفهومی به مبدأ عشق و مقصد با بار مثبت
استعاره همانطور كه می دانیم در جمله به كار می رود و محتاج قرینه است و این قرینه گاه
خواننده را از معنی اصلی منصرف میکند.در استعاره مفهومی قرینه در مفهوم است و احتمال
به خطا رفتن خواننده در آن بسیار است.استعاره عشق درغزلیات امیر خسرو با بار معنایی
متفاوت بکار رفته است .شاعر در گروه اول بار مثبت استعاره عشق را پررنگ كرده است .مثال
وقتی می گوید عشق نور است آن را مستند می كند با آیه قران كه می فرماید:اهلل نور
السماوات و االرض.كه تمام جنبه های تاریک و منفی عشق را می گیرد.نور كه روشنگر راه
راهروان است و استعاره آن را نمادین میکند.اگر نور و عشق را همردیف كنیم می فهمیم كه
هدایت از عشق سرچشمه میگیرد.در استعاره عشق شادی است میخواهد داشتن انگیزه
برای زندگی را پر رنگ كند و مبدأ عشق است اما مقصد شادی و جانی است كه از آن در
كالبد انسان دمیده میشود و انسان را به سفر وا میدارد تا به این دستور خداوند برسد كه:
قُل سیروا فی االرض .استعاره عشق در جایی محبت است كه مقصد همان نور است .با محبت
در دل همه میتوان راه یافت .استعاره عشق جان است .عشق را موجودی تلقی میكند كه
میتواند در ادامه حیات نقش داشته باشد و به روح داشتن عشق تاكید دارد.یعنی ما با مفهوم
انتزاعی از عشق در این نوع روبرو نیستیم بلکه با موجودی حسی سروكار داریم .جانی كه به
عاشق در سیر و زندگی و شادی كمک میكند.اما گاهی همین عشق میتواند در صورت عدم
اعتدال به بیراهه و مرگ و بندگی بکشاند .و عشق را تا حد ابتذال پایین بکشد.استعاره عشق
ابزاری است برای رسیدن به مفهومی كه انتزاعی هستند .پس عشق ابزار شناخت است.جهت
گزاری یا حركت استهاره در این جا افقی و یک طرفه است .حوزه مبدا حسی است و حوزه
مقصد انتزاعی است.ما از "عشق" پی به معشوق و ویژگی های او میبریم.
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سرخوشی
محبت

كامیابی

هستی
بخش

زندگی

عشق
قدرت بی
همتا

آگاهی و
بیداری

شادی

سازنده
طرب
رسم توضیحی  : 1نمودار استعاره های با بار معنایی مثبت

استعارههای مفهومی که در آنها عشق مبدا است و مقصد بار منفی دارد
تحلیل استعاره هایی كه در گروه دوم هستند و صفاتی را به عشق نسبت میدهند كه در
فرهنگ زبان فارسی دارای بار منفی هستند.ارزشگزاری این بارها گاه در اخالق است ،گاه
در عرف و گاه در قوم است اما نکته مهم این است كه بعضی واژگان در همه عرصهها دارای
بار منفی هستند .مثل:جنگ ،بردگی ،فقر ،بیماری .در حالی كه واژگانی مانند بیماری ،بال،
غم ،میتوانند در گاهی موارد مثبت قلمداد شوند .مثالً بال در هنگام آزمایش و یا بال هنگام
آزمودن شکیبایی .امیرخسرو دهلوی با آوردن مقصدهای متعدد در رابطه با مبدا عشق از
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خود استعداد و یا هنری را بروز داده تا خواننده یا مخاطب بداند میتواند از عشق بارهای
منفی یا مثبت گرفت و با این كه در نظر شاعر اصوالً واژه با بار منفی معنایی ندارد و او فقط
در پی آن بوده كه ارزشهای واژگان را در چیزهای دیگر جستجو كند .امیر خسرو تالش
كرده جنبههایی از عشق را پررنگتر از قسمتهای دیگر كند.
سرگشتگی
بیماری

بی وفایی

غم

درد

عشق

تنهایی

آوارگی

جنون

مرگ

بال

جنگ

سوختن

رسم توضیحی  :2نمودار استعاره های با بار منفی

استعارهها با بار منفی از استعارهها با بار مثبت بیشتر است .شاید ،در نظر امیرخسرو دهلوی،
عوارض عاشق بودن بسیار عمیقتر و دردناکتر از لذت آن است .برای رسیدن به محبوب
باید بال دید ،سوخت ،با زندگی جدید ،بیمار و سرگشته شد در غم فرو رفت ،هست و نیستش
به غارت برود ،تا مرز جنون برسد ،آتش بگیرد و....حتی مرگ را در آغوش بگیرد .عاشق حاضر
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است با همه آنچه به ظاهر بار منفی واژگان دارد با لذت و عشق دست و پنجه نرم كند اما
به هدف و مقصدش ،عشق ،برسد .شاعر به باالترین درجه ایثار اشاره میكند و آن  ،مرگ در
راه معشوق است.
استعاره های مفهومی عشق که مبدا هستند و مقصد با بار معنایی خنثی دارند
فهم استعاره دشوار است .زیرا گاه قرینه آشکاری برای فهم آن نیست و واژه در معنای "غیر
خود "و "خود" به كار رفته است .و معنی استعاره قابل انتخاب و گزینش است.گاه در یافتن
معنای ان دچار زحمت میشویم و گاه خیلی زود به معنای آن میرسیم .استعارهها با بار خنثی،
همانطور كه از اسمشان پیدا است ،دارای دو معنی هستند كه خواننده میتواند هر دو بار
معنایی را ،به زعم خود ،دریافت كند .استعاره عشق آتش است ،از این نوع است .آتش هم
میتواند بسوزاند و هم میتواند در بوته طال آن را آبدیده كند و روشنایی بدهد .و روشنایی
راه ،برای عاشق یک نیاز ضروری است .استعاره در این مورد طرف روشنی بخش را برجسته
میكند و طرف سوزاندن را كم رنگ و پنهان میكند .در استعارههایی كه عشق شورش است
جنبه شورش و طغیان دنیایی آن كم رنگ است و جنبه معنایی و عقبایی آن برجسته است
و شورش بر علیه نفس دارای ارزش اخالقی میشود .و بار معنایی را امری مطلوب تلقی
میکند.
استعارههای گروه اول بار ارزشی كلمات تغییر نکرده است .فقط امیر خسرو دهلوی آنها را
با زبان زیبای خود در غزلیات بکار برده است .ولی در گروه دوم امیرخسرو بیان برجسته
خویش را نشان میدهد و شگردهای بیانی را برای ایجاد معنای تازه از عشق بکار میبرد.
شگرد بالغی و جمالشناسانهای كه امیر خسرو دهلوی به كار میبرد .بعدها در شاعران دیگر
دیده میشود .شگرد انتقال معنا و دو وجهی بیان موجب زیبایی كالم و استواری آن میشود.
تفاوت شاعران گاه در استفاده از استعارهها و بکار بردن واژهها در معناهای تازه است .استعاره-
ها در زبان ادبی دارای بُعد جمال شناسانه و معرفت شناسی هستند.
استعاره شناختی نه "عینی گراست" و نه "ذهنی گرا" بلکه واقعگرای تجربی است و معنا بر
اساس "تجسیم" تعریف میشود و شناخت بشر بر اساس تجربه او از ساختار "بدنی " اش
انجام میگیرد .در استعاره شناختی از شیء دوم  ،در اینجا "معشوق" ،طوری حرف میزنیم
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كه انگار شیء اول "عشق" است كه برجسته می شود و به موتیف تبدیل میگردد .امیرخسرو
طوری طبیعی استعاره به كار میبرد كه انگار تمام زندگی را زیر سیطره خود دارد .از نگاه
امیرخسرودهلوی زندگی فقط عشق است .انسان در میان اندیشه استعاری ،زندگی میکند.
امیرخسرو با زبان استعاری به ما امکان میدهد تا امور ذهنی را حسی كنیم .درک عشق در
ابیات كه تراوش اندیشه امیرخسرو است ،مفهوم چیز دیگر است وجهت استعارهها به سمت
باال است .بکار بردن واژه عشق در بعضی ابیات بطور مستقیم برتجربههای جسمانی مبتنی
هستند و به ما تفهیم میكنند كه در پشت واژه مفهوم گستردهای نهفته است.از جمله
نمودهای مفهوم استعاره با تعریف باال میتوان ابیات زیر را مصداق آورد.
عشق نابودی است
شیوه ما دگر و شیوه مردم دگر است
مردمان منکر عشقند و منم كشته او
(همان ،غزل )93
عاشق به دنبال نیم نگاه معشوق است تا زنده بماند.عشق هستی بخش است.
خسته تیر بالیت جگر ریش من را

نیک خواهی كه كند صنع ز عشق تو مرا
(همان ،غزل)83

عشق آیینه تمام نمای معشقوق و عاشق است.
نقش بندی از اندیشهای كه بیعشق است

چه روی بینی از آیینه یی در زنگ است
(همان ،غزل )8

عشق جنون و بی عقلی میآورد.
عقلم شد و صبر رفت و دانش بگریخت
عشق آمد و گرد فتنه بر جایم ریخت
(همان ،غزل)74
عشق خدادادی است و سرنوشت است كه عشق را رقم می زند و در دل معشوق جای میدهد.
اگر قضاست كه میرم به عشق تو آری

بکارهای

قضا

عاشق زخمی و بیمار است و عشق را بیماری نشان داده است.
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دلم از دست خوبان گیج و ویجه
دل عاشق مثال چوبتر بی

مژه بر هم زنم خونابه ریجه
سری سوجه سری خونابه ریجه
(همان ،غزل )228

عشق بیناست.
ای دوست عشق چون همه چشم است گوش نیست

چه

جای

پند

خسرو

شوره رای را
(همان ،غزل )35

عشق شور و هیجان است.
خسرو كدامین خس بود كز شور عشق از بس بود

یک ذره آتش بس بود صد خرمن خاشاک را
(همان ،غزل )20

عشق باارزش و قیمتی است و هر كسی قدر و قیمت آن را نمیداند.
قصه عشق خود رود پیش فسردگان ولی

سنگ تراش كی خرد گوهر شب فروز را
(همان ،غزل )17

عشق ملکوتی است.
پر مالئک هیزم است آنجا كه عشقت شعله زد

شرمت نیاید سوختن خاشاک دود انگیز را
(همان ،غزل )18

در غزلیات امیرخسرو دهلوی استعاره "عشق " هم به صورت واژه است و هم در مفهوم همه
غزلیات عشق الهی وجود دارد .شگرد بیانی امیرخسرودهلوی در بکار بردن عینی واژه "عشق"
و انتقال كلمه در زبان است ،و مبدا در این استعاره ها عشق و راهِ از زمین به آسمان رفتن
توسط عاشق است و مقصد معشوقی است كه شاعر از به زبان آوردن "واژه " آن پرهیز كرده
است .و به مخاطب در مفهوم میرساند كه معشوق واالتر از این است كه در واژه بگنجد .امیر
خسرو حوزه معنایی را از واژه گسترش میدهد تا در حوزه معنایی تازه ای از آن بهره ببرد.
حوزه ای كه امیرخسرو انتخاب كرده است "انتقال معنی از واژه است .انتقالی كه در آن
اندیشه شاعر نهفته است .دنیا در چشم امیرخسرو بی ارزش است و عاشق در آن به درد و
غم دچار است و میسوزد و سرگشته در وادی به نام دنیا ،تن به غارت عشق می_دهد و به
جنگ با دنیا برمیخیزد و داد و ستد میكند .دنیا را میدهد تا عشق را پیدا كند و مورد
توجه معشوق قرار بگیرد.گفتمان بیان عشق و عاشقی،گفتمان عرفانی است ،عشق در نظر
امیرخسرو عوارض دارد و نشانههای عارضه را  ،قدم به قدم ،تا پایان غزلها میتوانیم ببینیم.
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عاشق در پی یافتن سلوكی است تا به معرفت دست پیدا كند .امیرخسرو از استعارههای
جهتدار استفاده كرده است و این نشان میدهد كه استعارهها بر مبنای تجربههای فیزیکی
و فرهنگی او شکل گرفته است .مفهوم عشق را در سمت و سو باال رفتن به كار می رود .
معشوق خدا است .معبود بی همتا و یگانه است .مركزی است كه همه انگاره و انگاشتها به
او مربوط میشود .امیرخسرو با تصویری كه از معشوق ،میسازد مفاهیم تازهای را خلق
میکند.در غزلیات امیرخسرودهلوی ،تفکر و زبان در هم تنیده شده و مفهوم الهی پیدا كرده
است .دامنه هدف در استعارهها عشق است و مقصد رسیدن به معشوق الهی است و رهرو
عاشق بیدل است .عقیده و احساس عاشق از عشق نشات گرفته حركت كرده تا با انتقال به
مفهوم تازه ای برسد .معشوق طوری با عشق آمیخته شده كه انگار هر دو یکی هستند و در
عاشق تجلی پیدا كردند.
 -7نتیجه
در مقایسه با دیگر شاعران قرن هفتم عشق در نظر امیرخسرو عرفانی است و حاالت و عوارض
عشق در عاشق تجلی پیدا میکند .او صعود میکند تا به معشوق برسد .امیرخسرو یکبار عشق
را برای رسیدن به اخالق انتخاب میکند و بار دیگر برای رسیدن به معرفت .امیرخسرو دهلوی
نه فقط برای رسیدن به معرفت سراغ عاشق میرود بلکه در تجربه عشق زمینی هم عاشق را
دخیل میداند .ابیات و معانی متعدد عشق ،به ما نشان میدهد كه عدم تعادل روانی و معانی
از مشخصههای عشق است كه عاشق در راه رسیدن به معشوق به رنج و بیماری و...توجه
نمیکند .امیرخسرو دهلوی از دو طریق :انتقال معنا و تغییر معنا ،توانسته معناهای تازهای به
عشق بدهد و نمادی ویژه از معشوق بسازد .ابیات امیرخسرو دهلوی دارای وضعیت تعلیق یا
دوپهلو بودن معانی است و به خواننده آزادی برداشتهای چندگانه میدهد .امیرخسرودهلوی
دایرهای از مفاهیم عشق را وضع كرده است كه گاه از واژه "عشق"در بیان استعاری كمک
گرفته است .خواننده با تغییر زاویه دید میتواند تحلیلهای گوناگونی از عشق بدست آورد
كه گاه ناهمگون هستند و در یک راستا قرار نمیگیرند .امیرخسرو دهلوی با تسلط به زبان
استعاره و چالش كشیدن نظام ارزشی استوار بر آن ،امکانات تازهای به زبان میدهد كه به
غنای زبان كمک میکند .استعارههایی كه شاعر بکار برده با جنبه منفی ،مثبت و خنثی بار
معنایی در حركت را به خواننده میرساند .استعارههایی كه یک معنای برجسته و یک معنای
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پنهان دارند كه الگوی مناسب از افعال فیزیکی برای رسیدن به افعال ذهنی را در ایجاد
ارتباط بین كلمات ،به انسان میدهد .پژوهش انجام شده به این معنا نیست كه تمام معانی
استعاره با مفهوم "عشق" ،پایان یافته زیرا استعاره مفهومی راه برای ایجاد دایره گسترده
معنا را بوجود میآورد كه محقق میتواند با بررسی از زاویه دید دیگر به آنها برسد و همین
طور میتواند در انتخاب مبدا برای استعاره از كلمات دیگر استفاده كند پس ،راه برای
پژوهشهای دیگر باز است.
 -8منابع
 .1استعاره هایی كه با آن زندگی می كنیم ،لیکاف ،جورج ،جانسون ،مارک ،ترجمه حسن
شجاعی،تهران:فرهنگیان.
 .2المعجم فی معاییر اشعار العجم ،رازی،شمس الدین محمدابن قیس  ،مصحح
محمدعبدالوهاب قزوینی ،تهران.1314 ،
 .3بیان ،شمیسا ،سیروس ،تهران :فردوسی.1376 ،
 .4بدیع االفکار فی صنایع االشعار ،واعظ كاشفی،مالحسین ،مصصح میر جالل الدین
كزازی،تهران:مركز.1369،
 .5بررسی نظامهای استعاری عشق در پنج متن عرفانی بر اساس نظریۀ استعاره
شناختی،هاشمی،زهره مشهد:فردوسی.1392
 .6تجزیۀ استعاره،كامرون لین و مارلن روبرت ،،ترجمه فرزانه طاهری،تهران:مركز.1388 ،
 .7دیوان امیرخسرودهلوی ،دهلوی،امیرخسرو مقدمه و تصحیح محمد روشن ،تهران:
نگاه.1343،
 .8فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی ،جاللالدّین جلد اوّل (صنایع لفظی بدیع و اقسام
شعر فارسی) ،چاپ سوّم ،تهران :توس.1388
 .9واژهنامه هنر شاعری :فرهنگ تفصیلی اصطالحات فن شعر و سبکها و مکتبهای آن،
میرصادقی ،میمنت ،چاپ سوم ،تهران :كتاب مهناز1385.
 .10هنرشاعری ،ارسطو ،مترجم :فتح اهلل مجتبایی ،تهران :اندیشه1337 ،
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