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Keywords: 

Metaphor, a concept that first started with the book "Metaphors We Live 
by" (1980) by Likoff and Johnson, considers metaphor not as a tool for 
creating beauty and artistic invention, but as a tool for thinking that It 
flows automatically in human life; The secondary meanings and 
rhetorical purposes of the theologian are always hidden behind the 
invisible veils of permission, including conceptual metaphor, and the 
analysis of conceptual metaphor in literary texts reveals the hidden layers 
of the writer's hidden meanings and purposes to the audience..The book 
"Oraq al-Ward" (1931) is the highest and most creative book of Mustafa 
Sadegh Al-Rafi'i (1837-1937) in terms of content and form, which has 
reached the stage of full maturity. The subject of this book is love and 
full of original illustrations. But it remains to be seen how the author 
conceptualized love metaphorically. The present article is descriptive-
analytical and tries to analyze the conceptual metaphors of this novel 
based on the theory of George Likoff and Mark Johnson. The purpose of 
this study is to identify the types of conceptual and visual metaphors of 
love in Oraq al-Ward. The findings showed that Al-Rafi'i conceptualized 
the concepts of love in the form of very beautiful visual and structural 
metaphors with concepts such as perfume, perfume glass, magic, light, 
flower, volcano, wild animal and man. And light is the most central word 
in the conceptualization of love. And in fact has given a new meaning to 
love with imaginative, creative and new metaphors. And because it 
pursues a mystical goal in the conceptualization of love, it makes 
everything look good and beautiful and hides the negative aspects of love 
behind beautiful metaphors. He also combines conceptual metaphors into 
a structure with his unique style and expresses correspondences. 
 

Conceptual Metaphor, Field of Love, Oraq Al-Ward, Mustafa Sadegh 
Al-Rafi'i. 
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) از لیکاف و جانسون شروع شد، 1980»(کنیمهایی که با آن زندگی میاستعاره«با کتاب  اولین بارمفهومی که برای استعارۀ 

خودکار در زندگی بشر جریان  طور بهداند که و ابداع هنری بلکه ابزاری برای تفکر می آفرینی زیباییاستعاره را  نه ابزاری برای 

مفهومی پنهان است و تحلیل  از جمله استعارۀی ناپیدای مجاز و هابالغی متکلم همواره ورای پرده اغراضمعانی ثانوی و  دارد؛

أوراق «کتاب  سازد. نهفته ادیب را برای مخاطب آشکار می اغراضهای پنهان معانی و مفهومی در متون ادبی الیه استعارۀ

نضج  ) است که به مرحلۀ1937-1880» (فعیمصطفی صادق الرا«ترین کتاب ) از نظر محتوا و شکل خالقانه1931» (الورد

های بدیع است. اما باید دید نویسنده عشق را چگونه با است. موضوع این کتاب عشق و سرشار از تصویرسازی امل رسیده ک

تحلیلی انجام شده است و سعی دارد که با تکیه بر نظریۀ  -به شیوه توصیفی  رو پیش سازی کرده است. مقالۀمفهوم عارهاست

های هدف از پژوهش حاضر شناخت انواع استعاره .مفهومی این رمان را تحلیل کندهای جورج لیکاف و مارک جانسون استعاره

های ها نشان داد که رافعی مفاهیم حوزۀ عشق را در قالب استعارهیافته .مفهومی و تصویریِ عشق در أوراق الورد است

سازی حیوان وحشی و انسان مفهومتصویری و ساختاری زیبا با مفاهیمی چون عطر، شیشه عطر، سِحر، نور، گُل، آتشفشان، 

های تخیلی و خالق و جدید معنای سازی عشق است.  رافعی در واقع با استعارهترین واژه  در مفهومکرده و  نور محوری

-کند همه چیز را خوب و زیبا جلوه میسازی عشق هدفی عرفانی را دنبال میجدیدی به عشق بخشیده است و چون در مفهوم
های مفهومی را در سازد. همچنین او با سبک خاص خود استعارههای زیبا پنهان مینفی عشق را ورای استعارهدهد و نکات م

 و تناظرها را بیان کرده است.  گردآوردهیک ساختار 
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 مقدمه  .1

های مختلف ارائه شده است. خوانش،  هایی در رشتهره چارچوباره کاربرد و نقش استعاامروزه درب

شناسان  انتحلیل متن و گفتار، ارتباط بافت با کلمه و معنای مجازی، بیش از پیش مورد توجه زب

برند از ار میمتون ادبی از این جهت که  استعاره را به ک ).5: 1392زاده، (قاسم قرار گرفته است

ی ناپیدای ها اض بالغی متکلم همواره ورای پردهمعانی ثانوی و أغر. مندند عقالنیت خالق بهره

 های ادبی الیه مفهومی در متون مفهومی پنهان است و تحلیل استعارۀ مجاز و از جمله استعارۀ

أوراق کتاب سازد. شاید بتوان گفت پنهان معانی و أغراض نهفته ادیب را برای مخاطب آشکار می

است.سعید عریان در کتاب » رافعی«ترین کتاب  کل واالترین و خالقانهمحتوا و ش از نظر الورد

 أوراق الوردد..... این کتاب فقط هنر است، در معانی و بیان نظیری ندار«گوید:حیاة الرافعی می

ود یک . او برای کتابش که چهل فصل ب)145-144: 1375(عریان،  »منبعی از معانی طالیی است

گذاری کند، که به سبک  را در ادبیات عرب تاریخ نهاشقاهای ع امهمقدمه نوشت و سعی کرد ن

هایی  مهدر نتیجۀ آن نامنتهی شد. رافعی یک داستان عشقی داشت که » فلسفۀ زیبایی و عشق«

 »األحمر  السّحاب«م) ، 1924( »األحزان  رسایل«شق و زیبایی بودند مانند: نوشت که فلسفۀ ع

 م).2012( »الورد أوراق«م)، 2002(

 های فلسفۀ عشق و آخرین کتاب از سلسله کتاب» الوردأوراق «اهمیت مسئله در این است که 

های تصویری و مفهومی زیبا در مورد عشق است که در واقع  زیبایی اوست و سرشار از استعاره

های زیبایی کشیده است.  های تصویری با کلمات نقاشی توان گفت رافعی با این استعارهیم

های مفهومی در آن  بررسی استعاره خصوصاًاز این اثر  ن ضرورت دارد که در تحقیقاتبنابرای

 غافل نمانیم.

های مفهومی  عی دارد استعارهتحلیلی انجام گرفته است و س -توصیفی به شیوۀ این پژوهش

پژوهش حاضر شناخت  این رمان را که در قالب تصاویر زیبا ارائه شده است تحلیل کند. هدف از

شود مطرح می سؤالین دو بنابراین ا های مفهومی این کتاب در حوزۀ عشق است. ع استعارهانوا

اص نویسنده در و سبک خ -2هایی است ی مبدأِ عشق در این کتاب چه حوزهها که حوزه

 سازی عشق چگونه است؟ مفهوم

 ر اشاره کرد:توان به موارد زیاز جمله تحقیقاتی که بیشترین ارتباط را با این موضوع دارد می

أوراق « جمالیات البیان فی کتاب«رحمونی سعیر در رساله کارشناسی ارشد خود به عنوان

) با راهنمایی بوشاللق حکیمه در دانشگاه محمد بوضیاف در کشور الجزایر به این 1397»» (الورد

یق زیبایی زیبایی حسی با بیان دق کارگیری بهرافعی با ماهیت زیبایی نزد  نتیجه رسیده است که:

زن، طبیعت و جهان و با تکیه بر تمام حواسش در وصف و تصویرسازی، تصویری زیبا را به وجود 

خواهد ای است که میآورده است. و این تصویر زیبا از اعماق وجودش برآمده و در خدمت ایده
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 منتقل کند و مفهوم زیبایی معنوی بین عشق و زیبایی، روح و طبیعت، بیانگر نگرش فکری

 رافعی است.

بازتاب مفهوم عشق در غزلیات شمس و «دکتری خود با عنوان زاده پاشا در رسالۀلیال ولی

ه محبوبه مباشری در دانشگاه الزهراء بیی ) با راهنما1397»(قرآن کریم با رویکرد استعارۀ شناختی

مس در عمقِ ساخت کل غزلیات ش» خداوند معشوق است« این نتیجه رسیده است که استعارۀ

قدرت، هدایت، زیبایی، «های به این انگاره، حق را در استعارهنمایان است، و مولوی با توجه 

ها معشوق بودن خدا  این استعارهکشد و با کمک به تصویر می» سالمتی، ویرانگری و آفرینندگی

آن است های ادبی در زبان مولوی تاثیرپذیرفته از قر کند. هر چند بسیاری از استعارهیرا اثبات م

 ها نادرست است. اما تصور شباهت و همانندی کامل میان آن

بررسی تطبیقی استعارۀ مفهومی عشق در اشعار ابن فارض «آرزو ماندعلی و همکاران در مقاله

محمل مشترک و متفاوت برای  های اند که حوزه ) به این نتیجه دست یافته1396( »و سلطان ولد

ها نشان داده که حوزۀ دین  ولد وجود دارد. یافتهض و سلطانرسازی عشق در شعر ابن فا مفهوم

نامه (پژوهش ولد بیشترین بسامد را دارا هستنددر اشعار ابن فارض و حوزه شراب در اشعار سلطان

مفهوم «خدیجه زایدی در رسالۀ کارشناسی ارشد خود به عنوان ).210-193: 29)، ش 1396ادب غنایی،(

) با  راهنمایی جمال مبارکی در دانشگاه محمد خیضر در 1395( »»الورد أوراق«الفن و الجمال فی 

عشق، طبیعت، زن و » أوراق الورد«کشور الجزایر به این نتیجه رسیده است: تصاویر فن و هنر در 

زیبایی است و در خالل این تصاویر انسان عنصر الهی، طبیعت فکر الهی، زیبایی جاذبیت 

امینه حمداوی و هجیره هنر الهی است.  مانی، و معشوق مجسمۀان عشق وحی آسآسمانی، و زب

 »سیمیائیه العتبات النصیة فی أوراق الورد«بدری در رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان

) با راهنمایی محمد مداور در دانشگاه الجیالنی بونعامه بخمیس ملیانه در کشور الجزایر به 1395(

را روشن  های مهم متن ، جنبه»أوراق الورد«شناختی کتاب ۀ نشانهتیجه رسیده است که: مطالعاین ن

. همچنین مشخص شده است که کندکرده و موارد پنهان را در بعد معنایی آن آشکار می

ی از آنچه در سادگی آن به نظر تر اند، بلکه شکل پیچیده دلیل وارد نشده ی متن بیها آستانه

ستقیماً به این موضوع نپرداخته است اما به طور مستقیم که این تحقیقات م هرچندرسد دارند. می

تواند راهگشای این تحقیق نیز باشد. از جمله اینکه در این تحقیقات به نکات می غیرمستقیمیا 

استعاره و تصویرپردازی پرداخته شده است؛ اما نوآوری این تحقیق  خصوصاً» أوارق الورد«بالغی 

در این کتاب بررسی نشده  تاکنونمفهومی که  ظریۀ استعارۀاز این جهت است که با تکیه بر ن

 کند.های پنهان معانی و انسجام آن را تا حد بیشتری آشکارتر میاست معنای متن و الیه

 مبانی نظری. 2

هایی که با  استعاره«شناختی است، که با کتاب شناسی  رۀ مفهومی یک نظریۀ جدید در زباناستعا

طور که از اسم آن پیداست به )شروع شد. همان1980لیکاف و جانسون(از » کنیمآن زندگی می
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 این معنی است که استعاره به طور خودکار در زندگی ما وجود دارد و یک صنعت ادبی و لغوی

محض نیست که فقط در متون ادبی و افکار خالق یافت شود، بلکه ما در اندیشۀ خود به صورت 

هیت عمل ما نیز به صورت استعاری است، به این معنی که کنیم و همچنین مااستعاری فکر می

 کنیم.دهی می ندگی خود را بر اساس استعاره جهتما عمل و ز

ترین تعریف از  دانند. در زبان عربی قدیمیوی میاما در بالغت قدیم استعاره را یک امر لغ

»: یره إذا قام مقامهتسمیة الشئ باسم غ«استعاره در کتاب البیان و التبیین جاحظ آمده است: 

گذاری کنیم اگر جای آن چیز را گرفته باشد استعاره یعنی که چیزی را به غیر از نام اصلیش نام

  .)61: 1412(الجاحظ، 
هـ.ق.) نیز به وضوح 471لغوی بودن استعاره در قدیم در تعریف عبدالقاهر جرجانی (متوفی  

کند: در استعاره، اسم و عنوان اصلی از شیء مشخص است چنانکه در کتاب اسرارالبالغه بیان می

پذیرد و قصد اصلی از استعاره تشبیه  سمی ندارد و نام دیگری به خود میشود که گویی اجدا می

توان از یک  دهد و می که همیشه بیان را صورت جدیدی می است... فضیلت استعاره این است

ر آن، این است که معنای زیادی را در آورد... و از خصوصیات دیگ به دستواژه، چندین فایده 

آوری... همچنین در تعریف  به دستدهد تا از یک صدف، چندین مروارید  میلفظ اندک به تو 

گیرد بلکه  نمی به کارا در جایگاه اصلی خود شاعر یا غیر شاعر لفظ ر استعاره بیان شده است که

نیز بر  پس در تعریف جرجانی از استعاره ).43-33-30-29: 1991(الجرجانی،  گیرد آن را عاریه می

 خالف نظریۀ معاصر هدف، زیباییِ بیان و امری زبانی است.

ختی، در چند دهه اخیر، تعریف جدیدی از استعاره بیان کرده، که استعاره شنا تحقیقات زبان

های کالم نیست، بلکه کارکردی فعال در نظام شناختی بشر  صورت آرایۀ ادبیِ محض یا یکی از

ا دارد. همچنین هدارد. استعاره یک ابزاِر مفید و نقش اصلی در شناخت، درک امور و پدیده

مفاهیم  خصوصاًگیرند،  شکل میها  های انسان بر اساس استعاره ها و استنباط بسیاری از برداشت

-یای به زمینۀ دیگر نظم م ها از زمینه باق استعاری اطالعات و انتقال آنانتزاعی، از طریق انط
ین جدیدی از کارکرد مغز در ستعاری از این جهت مهم است که تبییابند. بنابراین توجه به بیان ا

شناسی شناختی با  ترین تفاوت زبان مهم . )120: 1389(هاشمی، دهد خورد با جهان اطراف ارائه میبر

از  شناسی شناختی، زبان بعضی شناسی، این است که در نظریۀ زبان سایر رویکردهای زبان

به اعتقاد لیکاف ). 5: 1398(باقرآبادی، شهریار و همکاران، کند  های اساسی ذهن را منعکس می ویژگی

شناسی شناختی است که بر اساس آن  و جانسون، استعاره به عنوان یکی از مبانی اساسی زبان

 ).109: 1394(ذوالفقاری،  اند بان، تفکر و عمل در هم تنیده شدهز

سطۀ چیزی از یک حوزۀ دیگر درک و مفهوم چیزی از یک حوزه به وا ها استعاره راآن 

گیرد و فرآیندهای اس استعاره شکل میـان بر اسـهومی انسـاند و اعتقاد دارند که نظام مف دانسته

بر این اساس ماهیتِ نظام مفهومی عادی ما، که اندیشه و «اندیشۀ انسان عمدتاً استعاری هستند. 
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پس استعارۀ  ).9: 1397(لیکاف و جانسون،  »است، از بنیاد استعاری استمبتنی بر آن  عملمان

ی فقط نماد و قالب آن به های زبان نظام شناختی بشر است که استعاره مفهومی فرآیندی فعال در

شناسی شناختی، جایگاه استعاره در زبان بنابراین در زبان. )12: 1397(لیکاف و جانسون،  آید حساب می

سازی یک حوزۀ ذهنی بر  تگاه آن را باید در چگونگی مفهومجدا نیست و خاس و ذهن از هم

مطالعات  .)10-9: 1390(بارسلونا،  های تخیل است نی دیگر دانست که از تواناییحسب حوزۀ ذه

کرده است: استعاره فراتر از  تأییدتجربی در علوم شناختی در سی سال گذشته این موضوع را 

: 1399فالح افراپلی، منصور، نعمتی، مجید، کرتازی مارتین: ( صاحتِ صرف استزبان، مجاز، بالغت و ف

 شود. . به طوری که یک حوزۀ مفهومی بر اساس حوزۀ مفهومی دیگر فهمیده می)868
ای  ناصر حوزۀ مفهومی دیگر را مجموعهاگر عناصر یک حوزۀ مفهومی را یک مجموعه و ع

دهد؛ یعنی عناصری از حوزۀ مبدأ بر جموعه روی میهایی میان این دو م دیگر بدانیم، نگاشت

یک مجموعۀ ثابت از هر نگاشت «. )14: 1388(هوشنگی، شوندعناصر حوزۀ مقصد نگاشت می

جورج (» ها در حوزۀ مقصد  استها در حوزۀ مبدأ و هستیشناختی بینِ هستی تناظرهای هستی

فهومی شکار: (تیر و حیوان وحشی و آهو) عناصر حوزۀ م مثالً). 385: 1397لیکاف و مارک جانسون، 

ای دیگر  شم معشوق، عاشق، و معشوق) مجموعه(چ یک مجموعه و عناصر حوزۀ مفهومی عشق

بر هم نگاشت کرد یعنی تیر بر چشم » عشق شکار است«ها را در استعارۀ  توان آن است که می

 شود.  معشوق، حیوان وحشی بر عاشق و آهو بر معشوق نگاشت می

ترین مسئله در  شده و مهمز حوزۀ ریاضیات برداشتیا نگاشت ا )mapping( اصطالحاین 

 .)6: 1396(افراشی و همکاران،  استعارۀ مفهومی است
فهم بخشی از حوزۀ ادراکی در «توان چنین گفت:  پس در تعریف استعارۀ مفهومی می

وکاری ؛ بنابراین استعاره ساز)92 :1394 (نورگارد و دیگران، »چارچوب الفاظ حوزۀ ادراکی دیگر

شناختی است که از طریق آن یک قلمروی تجربی به طور نسبی بر قلمروی تجربی دیگر نگاشت 

شود. قلمروی شود، به طوری که قلمروی دوم تا حدودی از طریق قلمروی اول شناخته میمی

 روی مقصد یا گیرنده نام دارد.شود و قلمروی دوم، قلماول، قلمروی مبدأ یا دهنده نامیده می

زندگی و سفر که هر دو به  مثالًهر دو این قلمروها باید به قلمروهای فراگیر متفاوتی تعلق داشته باشند. [

قلمروهای متفاوتی تعلق دارند] این مسئله همان مفهوم شناختی استعاره است که از سوی جورج لیکاف، 

اند، مطرح شده ه فعالیت کردهان علوم شناختی که در این حوزمارک جانسون، مارک ترنر و دیگر دانشمند

 .)10: 1390ونا، (بارسل است

-تر را حوزۀ مبدأ و حوزۀ انتزاعیتوان گفت حوزۀ فیزیکیبرای شناخت حوزۀ مبدأ و مقصد می
شوند. ها با یک مجموعه تناظر مفهومی با هم مرتبط می نامند. این حوزهرا حوزۀ مقصد میتر 

روش سفر  -کندثال، یک مجموعه تناظر میان مسافر و کسی که زندگی را اداره میبرای م

و موانع فیزیکی سر راه مسافر و  -زندگی فرد مسافر و روش زندگی فرد، مقصد مسافر، هدفِ
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زندگی سفر است را  دهند که استعارۀ ه تناظر تشکیل میهمه یک مجموع -مشکالتِ زندگی فرد

 . )15 -14 :1398(کوچش، سازند  می
» ذهن ماشین است«ما در استعارۀ  مثالًتوان گفت  ها یا نگاشت میوضیح بیشتر تناظربرای ت

های مربوط به آن را در مورد  عاره) ساختیم، و بر اساس آن واژه(است برای خود از ذهن یک نقشه

دانیم و شین میما ذهن را ما واقعاًماشین بکار بردیم. اکنون ماشین برای ما استعاره نیست بلکه 

داند و ما بر اساس  ذهن را ماشین می واقعاًگوییم ذهنم از کار افتاد یا خراب شد؛ یعنی تفکر ما  می

یل کردیم، های ماشین واقعی را بر ذهن تحم کنیم. ما بعضی از ویژگی میاین استعاره زندگی 

(ماشین)  د. ما از حوزۀ مبدأشوکند یا خراب میکنیم ذهنمان دیگر کار نمی فکر می واقعاًبنابراین 

برای حوزۀ مقصد (ذهن) یک الگوبرداری کردیم، این الگوبرداری برای ما حکم همان ماشین را 

دارد. یا به عبارت دیگر اگر ما از شهر یک نقشه داشته باشیم این نقشه از جنس شهر نیست یعنی 

مان ـیم و برای ما حکم هـکناز مواد و اشیاء تشکیل نشده است، اما ما با آن نقشه زندگی می

 توانیم با آن مانند شهر واقعی عمل کنیم. لکرد نمیـط در عمـشهر را دارد. فق

(لیکاف و شود ها اطالق می رویکرد به الگوبرداری میان حوزه بنابراین استعارۀ مفهومی در این

زاده نیری، (حسن های استعارۀ مفهومی استیعنی روشنگری یکی از هدف .)10: 1397جانسون، 

. باید توجه داشت که الگوبرداری یا نگاشت به طور نسبی )14: 1399 اصغر،و حمیدفر، علی محمدحسن

اگر این نگاشت و ساختاربخشی به طور کامل باشد دو مفهوم با هم یکی  چراکهشود انجام می

 .)80: 1388(پورابراهیم،  شوندمی

توانیم با یکدیگر ارتباط  یگر، بدون استعاره نمیبا یکد اطپس ما در زندگی روزمره و در ارتب

شوند که رد زندگی ما میطبیعی و خودانگیخته وا چنان آنها  ارهکالمی برقرار کنیم. زیرا استع

ترین آنها دارای پیچیدگی و مهم  یازی نیست. در صورتی که حتی سادهها نشود به آن احساس می

 .)1: 1392زاده، (قاسمو ضروری هستند 

ع های مفهومی را به سه نو بندی کلی، استعاره لیکاف و مارک جانسون در یک تقسیمرج جو

 های ساختاری کنند: در استعارهمی ناسی تقسیمش فضایی، و هستی -ساختاری،  جهتی

شود؛  ز تناظرها در حوزۀ مقصد نگاشت میای ا مبدأ بر مجموعه در حوزۀ ای از تناظرها مجموعه

های: وقتی به نکتۀ بعد رسیدیم، این  در عبارت» بحث سفر است«اختاریۀ سدر استعار مثالً

ایم،  کننده رسیدها به یک نتیجۀ نگراندهد، م حل هوشمندانه را نشان مییک راه مشاهده مسیرِ

ای از تناظرها در مفهوم بحث نگاشته شده  تناظرها در مفهوم سفر بر مجموعه ای از مجموعه

پس ما برای درک یک  )114 -9-12: 1397(لیکاف و جانسون،  ر، هدفاست، از جمله: رسیدن، مسی

 کنیم.موقعیت، ساختار یک پدیده را بر آن موقعیت تحمیل می

و مانند  کنیمستفاده میفضایی ا -های جهتی گیریفضایی از سمت -های جهتی در استعاره

هایی که با مفاهیم و آنهای ساختاری نه یک مفهوم بلکه یک نظام کل از  استعاره
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کنیم. این امر ناشی از  دهی می انهای فضایی سروکار دارند را نسبت به دیگری سازم گیری سمت

 -تیدر استعاره جه مثالًکنند.  میگونه عمل  های ما در محیط  فیزیکی این این است که بدن

م، روحیۀ کنم آن باال باالها هست هایی مانند ( من احساس می در عبارت» شاد باالست«فضایی: 

: 1397لیکاف و جانسون، ( دهی کردیم گیری باال سازمان شادی را با سمتما  اینجامن باال رفت) در 

(مقیاسی، حسن؛ ها برقراری انسجام در نظام مفهومی ماست  وظیفه اصلی  این نوع استعاره ) .24-23

 ).10: 1393نیا، مهدی،  مقدسی

صورت انسان یا ماده یا ظرف خود را به های  شناسی ما تجربه های هستی در استعاره

(تورم سودهای ما را فرو  عبارت در» تورم انسان است« در استعارۀ:  مثالًکنیم.  سازی می مفهوم

  .)47-38: 1397( لیکاف و جانسون،  (اگر تورم بیشتر شود ما هرگز دوام نخواهیم آورد) بلعد) و می

ض کردیم که با ای فر یدن دارد، یا آن را پدیدهعمل بلعتورم را یک انسان در نظر گرفتیم که 

تمام ( در عبارت» صبر ماده است«وانیم زنده بمانیم، همچنین در استعاره:ت بیشتر شدن آن نمی

در نظر گرفتیم که  ای صبر را به عنوان مادهخواهد) ما  ن این کتاب صبر و حوصله زیادی میکرد

شستنِ پنجره، تمامِ کف اتاق را خیس کردم) ما در [داخل] شود، و در عبارت ( زیاد یا کم می

(لیکاف و  تجربۀ شستن پنجره را  یک ظرف در نظر گرفتیم که خود را در داخل آن فرض کردیم

، حالت دردسر را یک ظرف در نظر »افتادم توی دردسر«و در عبارت  ؛)37-45: 1397جانسون، 

 .)104: 1396(صفوی، گرفتیم

ی مفهومی برخی تصحیحات و هااولین کتاب در مورد استعاره لیکاف و جانسون بعد از چاپ

بندی: ساختاری، جهتی،  اند که این تقسیم بندی داشته ها را در مورد این تقسیم روشنگری

و ما این  ؛ )306: 1397(لیکاف و جانسون،  شناسی دقیق نیست و گاه همپوشانی دارند هستی

 ردیم.بندی را فقط برای توضیح کلی مطلب آو تقسیم

های قدیم مورد  است. واژه تصویر از زمان» تصویری استعارۀ«ها یک نوع دیگر از استعاره

ر تمثیل و قیاس چیزی که با عقل تصوی«گوید  مورد تصویر میتوجه بوده است. جرجانی در 

 ) .508تا: (الجرجانی بی» بینیم است می دانیم بر چیزی که با چشم می

نیز وجود دارد، که با آن های دیگری  گوید که: استعاره صویر میما نظریۀ معاصر در مورد تا

صویر ذهنی ها یک ت شد در تقابل هستند، این استعاره هایی که تاکنون از آن تعریف استعاره

تند: ـهس» ارهب یک«های  های تصویری و استعاره ها استعاره نگارند. این متعارف را بر دیگری می

تصویرهای « .)361: 1397(لیکاف و جانسون،  نگارنددیگر میویر را بر تصویر ـفقط یک تص

اری و بر مبنای تجارب خاص آن دسته از تصویرهایی هستند که برای درک استع» پالنی تک

النی یک تصویر پ های تصویری تک تعارهگیرند نه بر اساس تجاربِ تکرار شونده. اس شکل می

صویر ی مثال، وقتی تصویر غنیِ بدن انسان را با تکنند. برا ی را بر تصویر غنی دیگر اعمال میغن

رسیم. این  پالنی می کنیم، به یک استعاره تصویریِ تک غنیِ یک ساعت شنی مقایسه می



 یصادق الرافع یاز مصطف» وراق الوردأ«حوزه عشق در کتاب  یمفهوم هایاستعاره لیتحل                                        115

ر یک چون در آنها، دو تصویر غنی برای حصول یک هدف موقّت د» پالنی هستند تک«موارد

 .)427-75: 1393(کوچش،  شوند موقعیت خاص، بر هم منطبق می

 

 رای مثال این شعر از حافظ را در نظر بگیرید:ب

 مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان
 

 استاده است سرو و کمر بسته است نی 
 

 مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان
 

 )333: 1382(حافظ،  

هاست. که  خدمتکاران به خاطر شکل مشترک آن این یک نگاشت از تصویر نی و تصویر کمر

 ها نیست، بلکه در تصویرهای ذهنی است.  رۀ مفهومی در خود واژهاستعا

جزئیات این تصویر شامل دو بخش است: یکی بدن خدمتکاران، و دیگری تصویر نی. تصاویر 

اند. بر اساس این استعاره، ما تصویر و شکل دقیقِ نی  شکل گرفته» چیز«اساس شکل این دو بر 

کار های به نکته قابل توجه این است که واژه کنیم.طبق میـرا بر شکل دقیقِ اندام خدمتکاران من

خدمتکاران رفته در این تصویر به خودی خود درباره اینکه کدام قسمت نی بر کدام قسمتِ بدنِ 

در ذهن داریم، دقیقاً  گویند. با این حال، ما بر اساس تصویری که شود چیزی نمیمنطبق می

 شوند.گر منطبق میها بر یکدی فهمیم که کدام قسمت می
: 1393(کوچش، » سازد وه بر زبانی بودن، مفهومی نیز میهای تصویری را عال این امر استعاره« 

89(. 

اند،  ستند که بر سقف آسمان کوبیده شدهیی ه های نقره ها مانند میخ گوییم: ستاره وقتی می

کند که بر  ای را تصور می های نقره گیرد، یعنی میخ سیمایۀ تصویری می سریعاًپردازش ذهنی ما 

ای  های نقره رسد که میخ تر به این نتیجه می اند. اما در سطح عالی سقف آسمان کوبیده شده

بوده است.  مدنظرهستند و در این تصویرسازی، بیش از همه درخشندگی ستاره  همان ستارگان

ز زوایای مختلف را اکند تا هر مفهومی  ی این امکان را برای ما فراهم میبنابراین تصویرساز

شود  سازد و همان باعث می ذیر میپ را امکان زمان همپردازش  تصویرسازی« بررسی کنیم؛ زیرا

کنیم که بتوانیم تصویر را در ذهن بچرخانیم و از راست به چپ یا از چپ به راست و غیره منظور 

 ) .47: 1392زاده، (قاسم »و به ذکر مشخصات آن بپردازیم

کل باشد. برای  –تواند شامل چیزی بیشتر از نگاشتِ روابطِ فیزیکی جزء  می نگاشت -تصویر

 مثال: 
 از تاب آتش می بر گرد عارضش خوی  

های شبنم بر برگ گل  چون قطره                                                              

                                                                                       چکیده           
                                                                            )328: 1382(حافظ،              

های شبنم بر تصویر عرق بر روی چهرۀ معشوق نگاشته شده است. حرکت عرق  تصویر قطره

ام شبنم بر روی برگ گل به آرامی باشد که بر حرکت آربر روی چهرۀ معشوق ممکن است 
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شود مانند، شود. آن حرکت بخشی از تصویر پویاست. دیگر صفات نیز نگاشته می نگاشته می

 لطافت ِگل بر لطافت پوست، رنگِ گل بر رنگ پوست و به همین ترتیب.

گویند. ما از نمی بنم به ماـطافت پوست یا حرکت شـها چیزی درباره ل که واژهتوجه کنید  

 رسیم. تصویرِ ذهنی متعارف به این نتایج می

جزئیات در تصاویر،  شود. عدد و تکثر کل نیز نگاشته می -ها ساختار جزء مثال گونه ایندر  

همان چیزی است که آن را به کند. این های کامالً ویژه محدود می ها را به حالت نگاشت -تصویر

تواند ما را از  ها از یک تصویر بر دیگری می کند. این نگاشت می تبدیل» باره یک«های  نگاشت

 ).363: 1397لیکاف و جانسون، ( نگاشتِ دانشِ تصویرِ اول بر دانشِ تصویر دوم هدایت کند
 عشق در کتاب أوراق الورد های حوزۀ تحلیل استعاره .1ـ2

های مختلف  فاهیم حوزهسازی کرده است یعنی م را بیشتر به صورت ساختاری مفهوم رافعی عشق

 را بر مفاهیم حوزۀ عشق نگاشت کرده است.

 عشق عطر است .1ـ1ـ2

را به صورت ساختاری با عشق » زجاجة عطر«خود تحت عنوان مصطفی صادق الرافعی در نامۀ

کند، یعنی مفاهیم حوزۀ عطر(عطر، شیشه عطر، گل) را بر مفاهیم حوزۀ سازی می عطر مفهوم

، معشوق، جسم معشوق، فکر معشوق، زیبایی عاشق، شوق عاشقعشق(فکر عاشق، قلب 

ساختاری مواجه هستیم. اما از طرف دیگر  در اینجا ما با یک استعارۀ .کند ) نگاشت میمعشوق

عطر  شیشۀ مثالًکرده است. بعضی از تناظرها در این دو حوزه را به صورت استعارۀ تصویری بیان 

بر جسم معشوقه که از مفاهیم حوزۀ عشق است نگاشت مفاهیم حوزۀ عطر است از را که یکی 

 کرده است، یا همان شیشۀ عطر را بار دیگر بر قلب عاشق نگاشت کرده است:

 وأهدى إلیها مرة زجاجة من العطر الثمین وکتب معها:«
 یا زجاجة العطر، اذهبي إلیها، وتعطري بمس یدیها، وکوني رسالة قلبي لدیها.

).رافعی یک بار 31: 2012رافعی، ( »أخذتک في یدها، فکوني لمسة األشواقوها أنذا أصافحک، فمتى 

بها به معشوقش هدیه کرد و همراه با آن نوشت: ای شیشۀ عطر، پیش او برو  شیشۀ عطری گران

کنم، آن و با لمس دست او معطر شو و نامۀ قلب من برای او باش. من اکنون تو را لمس می

 فت، تو لمس شوق باش. هنگام که او تو را در دست گر

                           نگاشت: عشق عطر است. نام                                    »وتعطري بمس یدیها«

طر سازی شده است گویا که عطر با معشوق مع به صورت عطر مفهوم معشوق و عشق

 شود. می

                                                   ر لمسِ شوق(عشق) است.نام نگاشت: عط                    »فکوني لمسة األشواق«

توان شوق یا عشق را لمس  سازی شده است، گویا با عطر می اشتیاق عشق با عطر مفهوم 

 توان عشق را لمس کرد. ر مییعنی عطر عشق است بنابراین با عط ؛کرد

                                 »                       کوني رسالة قلبي لدیها«
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در عبارت باال تصویر شیشۀ عطر را بر قلب عاشق نگاشت کرده است، از این جهت که شیشۀ 

عطر همانند قلب عاشق شکننده است و باید مواظب آن بود. قلب عاشق مانند شیشۀ عطر 

طر باز یشۀ عطور که اگر ش . فکر عاشق همانند عطر است. همانشکننده و شفاف و خالص است

بو و همانند عطر خوش یشـشود، فکر عاشق و بیان حالت عاشق شود هوا پر از بوی خوش می

شود؛ یعنی عشقِ شاعر به معشوق عطر است، به همین خاطر رافعی شدن روح می فتهـباعث شک

 فرستد تا فکر و اشتیاقش را به معشوق با قلب خود برای معشوق می ا به عنوان نامۀشیشۀ عطر ر

بهترین نحو بیان کند پس گویا شیشۀ عطر، تجسم قلب عاشق و بهترین نامه برای معشوق 

 است. 

إنها الحبیبة یا زجاجة العطر! وما أنت کسواك من کل زجاجة ملئت سائلًا، وال هي کسواها من کل امرأة «

فتنتها، حتى ملئت حساناً؛ وکما افتنت الصناعة في إبداعک واستخراجک، افتنت الحیاة في جمالها و

همان: »(ألحسب أسرار الحیاة في غیرها من النساء تعمل بطبیعة وقانون، وفیها وحدها تعمل بفنّ وظرف

31.( 

پر از مایعی  نیستی، او نیز مانند هیچ  ای شیشۀ عطر او معشوق است، تو مانند هیچ شیشه

ی کرد، هنرنمای طور که صنعت دربه وجود آوردن توزنی که پر از زیبایی است نیست، همان

کنم رازهای زندگی در  نرنمایی کرد، تا جایی که گمان میربا کردن او هزندگی نیز در زیبایی و دل

 کند.کند اما فقط در او با هنر و زیبایی عمل میون عمل میـیعت و قانـزنان دیگر با طب

 »حساناً وما أنت کسواك من کل زجاجة ملئت سائلًا، وال هي کسواها من کل امرأة ملئت«

کند از آن جهت که  نگاشت می معشوقجسم  در اینجا نیز رافعی تصویر شیشۀ عطر را بر 

گونه که کند. همان را بر زیبایی فکر معشوق نگاشت میزیبا و شفاف است و  عطر درون شیشه 

اگر آن را شود فکر معشوق نیز مانند عطر است که اگر شیشۀ عطر را باز کنیم عطر آن پخش می

 انگیز است. ن کند مانند عطر دلبیا

 نگاشت: زیبایی معشوق مایع درون ظرف(عطر) است. نام            »ملئت حسانا«

 سازی شده است. یی به عنوان مایع درون ظرف مفهومزیبا

تو » وأنتِ سبیکة عطر،کل موضع منک یأرجُ ویتوهج، وهي سبیکة جمال، کل موضع فیها یستبي ویتصبى؟«

درخشد، او نیز شمش زیبایی است، هر جایی  هر جایی از تو خوشبوست و میستی، شمش عطر ه

 کننده است.کننده و شیفتهاز او به مجذوب
وما ظهرت معانیکِ إال أفعمت الهواء من حولک بالشذا، وال ظهرت معانیها إالأفعمت القلوب من حولها «

با پر شود، معنای او نیز  ظاهر میپر شدن هوا با بوی خوشت  معنای تو فقط با ).31(همان:  »بالحب

 شود. ها از عشق ظاهر میکردن دل

 »                                                                وهي سبیکة جمال«
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سازی شده است. از آن جهت که شیشه  معطر مفهو تصویر جسم معشوق با تصویر شیشۀ

ایی انگیز است و معشوق ظرفی برای زیب جاندهد و هی ظرفی برای عطر است که بوی خوش می

 کند. ها را اسیر خود میاست که دل

ست/ عشق مایع درون ظرف(عطر) نگاشت: قلب ظرف ا نام »إالأفعمت القلوب من حولها بالحب«

ا مایع(عطر) درون ظرف(قلب) سازی شده است و عشق نیز ب قلب به عنوان یک ظرف مفهوماست.

 سازی شده است. مفهوم

انتخاب چرا رافعی شیشۀ عطر را به عنوان پیام آور عشق انتخاب کرد، شاید منظورش از اما 

ترین هدیه برای زن است، یا ممکن است به خاطر بوی خوش  عطر این است که عطر محبوب

-الم معنویت خیالی که میشود و او را به عباشد، زیرا بوی خوش باعث شاداب شدن روح می
عطر رمز شفافیت فکر عاشق و صداقت اوست،یا اینکه چون عشق رافعی برد، یا شیشۀ  خواهد می

گرفته از عشقی عارفانه است و قصدش فقط رسیدن به خداست، شاید انتخابِ شیشۀ عطر الهام

حٌ الْمِصْبَاحُ فِي اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاةٍ فِیهَا مِصْبَا«آیۀ نور و ذکر شیشه در قرآن باشد: 

بِیَّةٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِيءُ وَلَوْ لَمْ زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّيٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَکَةٍ زَیْتُونِةٍ لَّا شَرْقِیَّةٍ وَلَا غَرْ

خدا  )35(نور/»ءٍ عَلِیمٌنَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاء وَیَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَيْ تَمْسَسْهُ

نور آسمانها و زمین است مثل نور او چون چراغدانی است که در آن، چراغی باشد، آن چراغ درون 

ای درخشنده از روغن درخت پر برکت زیتون که نه خاوری  ه چون ستارهنو آن آبگی ای آبگینه

است و نه باختری افروخته باشد روغنش روشنی بخشد هر چند آتش بدان نرسیده باشد نوری 

آورد،  می ها مثلنماید و برای مردم  اه میدیگر خدا هر کس را که بخواهد بدان نور ر افزون بر نور

ین است که رافعی در کند ا چیزی که این احتمال را بیشتر می وت. زیرا بر هر چیزی آگاه اس

 ناریة فی غیر نار! آه من یفهم هذا؟.گوید:  جایی دیگر می

 و یا شاید رافعی از این آیه نیز الهام گرفته باشد که:

ست، و ک امُهر و مومش مش )26(مطففین/ »ِ المُتَنافِسُون َ فَلیَتَنافَس ذلِک  ٌ وَ فِی ُ مِسک خِتامُه«

 ها بر یکدیگر پیشی گیرند. گران باید به سوی این نعمت سابقهکنندگان و م رقابت

 و در ادامه آیه داریم که :
این که نوشند.  ای که همواره مقربان از آن می چشمه )28مطففین/(» ُ بِهَا المُقَرَّبُون عَیناً یَشرَب«

عاشقان و پیوند و نزدیکی عاشق به معشوق  تواند اشاره به نوشند نیز می مقربان از این چشمه می

 .باشد
 عشق گل است .2ـ1ـ2

بخش  رستاده شده از بهشت است که الهامای از جمال خدا و نعمتی ف گل از دیدگاه عرفا جلوه

اند. که در  نی نمادین و تأویالتی ارائه کردهمعانی عمیق برای آنان بوده است. آنها برای گل معا

  .)39: 1396مالمیر، ( شود د و تمثیل نمایان مینما قالب استعاره، تشبیه،
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در أوراق الورد  ت کهاس» عشق زیبایی است«استعارۀ  زیر مجموعۀ» عشق گل است«استعارۀ 

شود. پیوند بین عشق و زیبایی  گر می مربوط به طبیعت و هستی و زن جلوههای  هدر اکثر استعار

-سازی می داند و عشق را با گلی مفهوم یکی می ه رافعی عشق را با زیباییشدید است ک چنان آن
نسیمی چون نسیمِ بهشت به  کند و او را با بوست، بر روح عاشق سنگینی می کند که زیبا و خوش 

 آورد:  وجد می

واآلن یا حبیبتي ألقت عینک الساحرة عليَّ نظرة استفهام أخرى بالصبابة ورقة الشوق، فأحسست بروحي «

الزهر وقد طفقت أزهاره تتفتح وتسلم النسیم ودائع الجنة من نفحاتها وتسلیماتها کالغصن المخضر أثقله 

  )94همان: »(علیک
گونۀ دیگری با اشتیاق و نرمی شوق  شمان افسونگر تو بر من نگاه سوالاکنون ای محبوبم چ

گل سنگین شده است در حالی  سبزی است که با ت، که احساس کردم روحم مانند شاخۀانداخ

های بهشت را با بوی خوش و درودش تقدیم تو  شوند و نسیم امانت ته میهایش شکف لکه گ

 کند.می

است را بر تصویر روحش که با عشق سنگین شده  ی که با گلی سنگین شدها تصویر شاخه

 سازی کرده است.  شحالی این لحظه را با بهشت مفهومنگاشت کرده است و خو

. اما در های متعارف هستند سروکار داریم استعارهمره با آن هایی که ما در زبان روز استعاره

که فهم جدیدی از تجربه به ما  ها خالق، تخیلی و جدید هستند زبان ادبی و شعر استعاره

آنچه باور داریم معنای جدیدی  ما، فعالیت روزمره ما و ها به گذشتۀ رو این استعارهدهند؛ از این می

بخشند: ساختار منسجم فراهم  های ما را معنا می تجربهای متعارف ه دهند و همانند استعاره می

 ).169: 1397لیکاف و جانسون، ( نندک سازند و برخی را پنهان می کنند، برخی چیزها را برجسته می می

چون خوبی و زیبایی عشق برجسته در استعارۀ عشق عطر است یا عشق گل است،  مثالً

گونه به ما ها این بخشد. استعاره به عشق میمعنای جدیدی شود  شود و جنون عشق پنهان می می

کند،  ق عطر است عشق را به ما دیکته میاستعارۀ عش مثالًرسانند.  گذاری یاری می در امر هدف

نیم یا برای حفظ آن تالش شود که ما از آن دوری ک ما استعارۀ عشق جنون است باعث میا

زۀ عشق را بیان های ساختاریِ حو با استعارهرتی بسیار زیدر این جا دیدیم که رافعی به صونکنیم. 

(قلب عاشق که ظرف است و  شناسی مانند و ظرف و هستی های تصویری کند و استعارهمی

رۀ تصویر جسم معشوق که شیشۀ عطر است و عشق که مایع درون ظرف است) را درون استعا

ز یک حوزه را در یک استعاره دهد.  گاهی دو مفهوم ا جا می» عشق عطر است«ساختاریِ 

کند، مانند شیشۀ عطر که یک بار قلب عاشق  یک مفهوم در حوزۀ دیگر نگاشت می ساختاری بر

 توانیم این ویژگی را ببینیم:است و بار دیگر جسم معشوق. همچنان که در استعاره زیر نیز می

 عشق شکار یا حیوان وحشی است .3ـ1ـ2

پویشی دارد؛ این -هایی است که خاصیت نیرویی استعاره از استعارۀ عشق شکار کردن است

شود؛  در این  (در یک کشمکش) است تشکیل می رقیب استعاره از استعارۀ سادۀ احساس
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آید و شکست ن که از پای در می(آ کشمکش دو رقیب وجود دارند که یک رقیب منفعل

کند  و تالش میند)، فعال است ک یغلبه مآورد و   ی(کسی که از پای در م و رقیب دیگر خورد)، می

کند در مقابل  . در این کشمکش رقیب اول تالش میرقیب اول را تحت کنترل خود درآورد

کند نیروی خود را بر رقیب اول اعمال کند. نیروی رقیب دوم مقاومت کند و رقیب دوم تالش می

 ).160: 1393(کوچش، احتمال پیروزی هر یک از دو رقیب وجود دارد

کند؛ ساختاری زیبا را از عشق بیان می یک استعارۀ» المتوحشة«به عنوان عی در نامۀ خود راف

قراری، عاشق، معشوق، نگاه به (زیبایی، میل شدید به معشوق، بی یعنی مفاهیم حوزۀ عشق

دست آوردن معشوق؛ خشم عاشق) را بر حوزۀ حیوان وحشی ه معشوق، تالش و درگیری برای ب

 کند.  ریدن، شیر، آهو) نگاشت مییوان وحشی، شکار، د(گرسنگی ح و شکار

قلت أیتها الحبیبة إني(متوحش) فإني کذلک: وإني لمتسعر الدم من حبک بفظاعة تجعله کأنه دم وحش «

فائر تتنزى به نوازیه للوثبة، ولن یکون الحب القوي إال متوحشًا؛ألنه ثورة قذفت في الدم اإلنساني فیرتج 

 »إذا معرکة مرسومة المتالك الحبیبلوحشي الذي ینام في دمنا من إرث أجدانا، ففیه تاریخ القتال ا

 .)108: 2012(رافعی، 

از  ای محبوبم تو به من گفتی که من (وحشی) هستم آری من واقعا اینچنینم: خون من 

شی است که برای حمله به شود، گویا خون یک حیوان وح عشق تو وحشیانه برافروخته می

که در خون د،  به خاطر اینکه عشق قوی فقط وحشی است؛ زیرا انقالبی است آی هیجان می

رسد  در خون ما از اجدادمان به ارث میای را که  از آن تاریخ جنگ وحشیانه اند و انسانی رها کرده

 گیرد. ای برای تصاحب محبوب در می لرزاند. که ناگهان معرکه را می

 نام نگاشت: عاشق حیوان وحشی است.                     »            انی متوحش«

سازی شده است که حالت درندگی دارد. و عشق  م اشق به عنوان یک حیوان وحشی مفهوع

افعی خودش به این موضوع شود و ر سازی می ت آن است که با حیوان وحشی مفهومبه خاطر شد

 کند: اشاره می

 عشق قوی حیوان وحشی است.نام نگاشت: »   ولن یکون الحب القوي إال متوحشًا«

شود. و از آنجا که عشق و عاشق  هم بر عشق و هم بر عاشق نگاشت میپس حیوان وحشی 

توان عاشق و معشوق را عشق هم  ها می سازی محکمی با هم دارند در این مفهوم و معشوق پیوند

 در نظر گرفت:

عاني وأغلظها في سورة الغضب وجنون الغیظ، ومن العجب أن هذا الوحش النائم في الدم ال ینبهه إال أجفى الم«

این وحشی ). و عجیب است که 108(همان:  »أو ألطف المعاني وأرقها في جمال الحب وخالعة الجمال

رت خشم و دیوانگی آن است ترین آنها که به صو ترین معانی و سخت خفته در خون را فقط خشن

 کند. ار میعیش زیبایی است بیدترین معانی در زیبایی عشق و  ترین و رقیق یا لطیف

نگاشت: شدتِ عشق عاشق شدتِ  نام  »إال أجفى المعاني وأغلظها في سورة الغضب وجنون الغیظ«

 خشم حیوان وحشی است.
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فالعاشق الرقیق على فرط رقته، هو لفرط رقته وحش في عاطفة الحب: ما منه فکر لو فتش إال فتش عن «

سه ال غذاء لها إال بمعاني حبیبته، فیأکلها حتى بالنظر، ویفترسها حتى معنى یفترس إذ یشعر بالحیاة في نف

 ). 108(همان:  »بالخاطر!

وحشی است: او فقط عاشق حساس از فرط احساس نرم به خاطر عاطفۀ شدیدش در عشق 

کند که در زندگی هیچ غذایی جز  در جستجوی آن است، زیرا احساس میکند و  به شکار فکر می

 درد. کند و می ورد و حتی با خاطر او را شکار میخ او را می نیست که حتی با نگاه معنای محبوبش

 نام نگاشت: عشق یا(عاشق) حیوان وحشی است.  »هو لفرط رقته وحش في عاطفة الحب«

بیند و تمام فکر او معشوق است و میل زیاد به  که عاشق وجودش را فقط در عشق می از آنجا

است و باید  سازی شده است که گرسنه مفهوم به عنوان حیوان وحشی نگاه کردن به معشوق دارد

 شکار را بدرد و بخورد:

 نام نگاشت: نگاه کردن خوردن است.                           »فیأکلها حتى بالنظر«

 نگاشت: فکر کردن شکار کردن است.   نام                  »ویفترسها حتى بالخاطر!« 

نا أسدًا غرثان یطوي البر أیامًا، وهو یهفو على أثر خیال من أخیلة جوفه، ولکنه ال یجد ولو أننا تمثل«

الفریسة، حتى إذا انصفق جنبه على جنبه اآلخر من الجوع فتقت لهالهواء رائحة ظبیة من قریب، ثم تمثلنا 

ثم ترجمنا ما أفز مع هذه الصورة عاشقًا مجفوا نالته نسمة من قبل حبیبته أو نفحته رویحة من عطرها، 

األسد من معاني الظبیة إلى ترجمة إنسانیة، لکانت وحشیة اللیث في هذه الحالة هي بصورتها لهفة العاشق 

 ).108(همان:  »ولوعته،إال أن ذلک معنى في وحش، وهذا معنى في إنسان

 پیچد، و در آرزوی یم که روزها از گرسنگی به خود میو اگر شیری گرسنه را در نظر بگیر

یابد و آنقدر  وجود آمده است ولی شکارش را نمی خیالی است که در اثر گرسنگی در شکم او به

این کند در  از گرسنگی به طرف دیگر برخورد میماند تا اینکه یک طرف شکمش  گرسنه می

قی مهجور از محبوبش را در نظر شنود؛ با این تصویر تصویر عاش هنگام بوی آهویی از نزدیک می

رسد، اگر این حالت حمله شیر  عطر کمی از سوی محبوبش به او می که نسیم خوش یا گیریم می

بودن شیر با آن تصویر مانند اشتیاق عاشق و به آهو را به حالت انسانی ترجمه کنیم  وحشی

 سوزش درونش است جز اینکه  یک معنا در حیوان وحشی و دیگری در انسان است.

پیچد و ناگهان  ده و از گرسنگی به خود میدون غذا مانتصویر گرسنگی شیری که چند روز ب

 بیند بر تصویر عاشق و اشتیاق و سوزش عشقش نگاشته شده است. آهویی را می
وقلت لک: أنت (متوحشة)، وإنک لعلى ذلک، فإن جمالک لهو أرق الوحشیة وأدقها وأخفاها، وال برهان لي «

(همان:  »وعلى کبدي منها الصوادع …ظهرت في قلبي جراحاتها  علیک إال أنک دائمًا تساورینني في قلبي مساورة

ترین و  ترین و نازک قعا تو اینچنینی، زیبایی تو رقیق). من به تو گفتم: تو وحشی هستی، و وا109

کنی و  ینکه تو دائما به قلب من حمله میترین وحشی است، و من دلیلی برای تو ندارم جز ا پنهان

 پاره است. و درون من به خاطر آن پاره گذاری... میرا باقی  در آن اثر زخم

 نگاشت: معشوق حیوان وحشی است.نام                »وقلت لک: أنت (متوحشة)«
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 نام نگاشت: زیبایی حیوان وحشی است.         »      فإن جمالک لهو أرق الوحشیة«

ازی شده س حشی مفهومم عشق هر دو با حیوان وتوان گفت که هم زیبایی و ه در این جا می

 کنند. که به قلب عاشق حمله می

ها نیز حیوان وحشی هم بر عاشق هم بر معشوق  و هم بر زیبایی و هم بر  استعاره در این

 عشق نگاشت شده است.

های روزمرۀ ما وجود دارد، اما این در صورتی  سازی با حیوان وحشی در اکثر صحبت مفهوم

داشتن به کار  سازی کنیم یعنی در واقع برای برحذر ی را مفهومما بخواهیم یک چیز منفاست که 

 اشت شدهحسد بر حیوان وحشی نگ گوییم: حسد قلبم را خورد، در این عبارت ما می مثالًرود می

یک  خورد، پس باید از آن برحذر بود. یا اینکه یک انسان متجاوز را با است که قلب انسان را می

جا های حریص بود. اما در این گاه او، نگاه گرگکنیم: ن ت میحیوان وحشی مثل گرگ نگاش

دهد و جنون عشق را رافعی به صورتی بسیار زیبا معنای جدید و زیبایی از حیوان وحشی به ما می

 سازد.  این استعارۀ زیبا پنهان میبا 

 عشق نور است .4ـ1ـ2

سازی با این واژه  مر اهمیت مفهومفاهیم انتزاعی نقشِ بسیار مهمی دارد. د سازی نور در مفهوم

: 1396نیا،قائمی( کاربردهای آن در قرآن استعاری است اند که همۀ توان گفت که برخی گفته می

کند برطرف شدن ظلمت است، و عشق  نور به ذهن خطور می ). اولین خصوصیتی که با واژۀ345

سازی مفاهیم انتزاعی  ا که مفهومسازی شده است، از آنج ر بیشتر شاعران نیز با نور مفهومدر اشعا

گیرد، عاشقان تجربۀ عشق خود را با نور  اساس تجربۀ بدنمند انسان صورت میناخودآگاه و بر 

شود، لذا  ست که با عشق ظلمت وجود برطرف میکنند، و این نشان از این اسازی می مفهوم

 .شود سازی می م نورانی طبیعت مانند خورشید مفهو های عشق با پدیده
خاص اختصاص داده شده همچنین به موضوعی » أوراق الورد«با توجه به اینکه هر نامه در 

ها بیشتر  دقیقا گفت که بسامد کدام استعارهتوان  ها زیاد است نمی های پنهان در استعاره الیه

 برد و سازی عشق از آن بهره می ای است که رافعی برای مفهوم ترین واژه نور محوریاست؛ اما 

را به صورت ساختاری با نور ؛ او عشق های دیگر نیز تلفیق کرده است ن را با استعارهآ

است که تناظرها را  سازی رافعی این های خاص مفهوم کند و یکی از ویژگیسازی می مفهوم

ها و تصاویر زیبا بیان سازی نکه عشق نور است را با این مفهومکند و دلیل ای خودش بیان می

 توان عشق را نور دانست:  اظرها چیست که میین تنکند؛ اما ا می

 ای آسمانی و مقدس و اصل خلقتش از نور است: عشق کلمه

مانی هستی ای آس تو ای محبوبم کلمه )81(همان:  »تلک یا حبیبتي کلمة سماویة مخلوقة من الضوء«

 .(تناظر: تقدس) که از نور خلق شده است
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و نیرو بزاید، اینها همه عشق  نور بزاید، برق بزاید بنابراین اگر وجود معشوق همه نور است

 شود: می

ولو ولد النور لکان وجهک الجمیل المشرق، ولو ولدت الکهرباء التي هي سر النور لکانت أسرار عینیک، ولو «

تولدت القوة التي هي سر الکهرباء لکانت فتنةَ حبک، وکل المعاني التي في نفسي ال تتخذ صورها إال 

 .)28همان: ( »الشعرک بجملتک تمثال منک؛ ألن

شود، و اگر برق که راز نور است بزاید راز  ید از آن چهره زیبای تو متولد میاگر نور بزا 

عشق توست. همۀ معانی که در  یرو که راز برق است بزاید آن فتنۀچشمان تو خواهد بود، واگر ن

(تناظر: زیبایی،  مه، تمثال شعر هستیگیرد؛ زیرا تو ه ن است تصویرهایش را فقط از تو میوجود م

 راز، جاذبه، نیرو).

 نگاشت: عشق نور است. نام   »ولو ولد النور لکان وجهک الجمیل المشرق«

ه عنوان نور در صورت در اینجا منظور از چهرۀ معشوق همان عشق است بنابراین عشق ب 

 سازی شده است. معشوق مفهوم

 نگاشت: نور انسان است. نام                                             »ولو ولد النور«

 سازی شده است که ویژگی زاییدن دارد.  نور به عنوان انسانی مفهوم

 سازی کرده است. زاید مفهوم نور را با انسان یا حیوانی که می رافعی عشق را با نور و

                                                »ولو تولدت القوة التي هي سر الکهرباء لکانت فتنةَ حبک«
نگاشت: نیرو انسان است/ عشق نیرو  امن                                                          

 است.

د و عشق نیز به سازی شده است که ویژگی زاییدن دار مفهومدر اینجا نیرو به عنوان انسانی 

 سازی شده است. عنوان نیرو مفهوم

اینجا رافعی حوزۀ نور را بر حوزۀ عشق نگاشت کرده است، یعنی نور، برق و نیرو را بر در 

 عشق نگاشت کرده است.

شود،  سوزد و نورانی می فرستد، و عاشق با این نور می شوق این نورها را به قلب عاشق میمع

حدت با معشوق ه فنا و سپس به وبرد و  او را ب ش وجود و منیت عاشق را از بین میولی این سوز

 کند: شق را به اندازۀ سوزشش نورانی میرساند و عا می

نعم إنک یا حبیبتي ترسلین األنوار في هذا القلب، غیر أنها لم تکن أنوارًا إال من أنها شعل مضطرمة، «

 والمحب الذي یضیئه عشقه ویظهر للجمال، وجوده الغرامي، إنما ینیره احتراقه وفناء وجوده الذاتي، کل قدر

  .)94همان: ( »من النور بقدر مضاعف من االحتراق

هایی  شعله فرستی، غیر از اینکه نورها از حبوبم تو نورها را به این قلب میآری ای م

کند  کند و زیبایی را آشکار می و عاشقی که عشقش او را نورانی میشود،  برافروخته ایجاد می

-ر بیشتر میکند که هر قد خودش نورانی میسوزش و فنای ذاتی وجود عاشقانه اوست، عاشق را 
 شود. (تناظر: هدایت و وحدت) سوزد بیشتر نورانی می
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هستی در این نور برای او جلوه دهد، و  های هستی تعمیم می ه همه زیباییعاشق این نور را ب

آمیزد و کل وجود نفسی بزرگ است که با  تی با نور و عشق در وجود شاعر مینماید؛ همۀ هس می

 گوید:  ر و نور به فرمان خداوند لبیک میوع فجطل

وعندما أتأمل انبثاق الفجر، یخیل إليّ من جماله وروعته أن الوجود في سکونه وخشوعه نفس کبرى تستمع «

نگامی که من در طلوع و ه ؛)28(همان:  »لم تجئ في صوت و لکن في نورهللا امصغیة إلى کلمة من کلمات 

ندارم که هستی در سکون و خشوعش روح بزرگی پ و شکوه آن میکنم، از زیبایی  فجر تأمل می

ای خدایی که از جنس صدا  د.کلمهده است که با دقت به یکی از کلمات خداوند  گوش فرا می

 .نیست بلکه از جنس نور است ( تناظر: برطرف کردن ظلمت و هدایت شدن به سوی خداوند)

رتی زیرا خورشید و ماه فقط نور هستند در صواما نور عشق از نور خورشید و ماه برتر است، 

 تواند صحبت کند: که معشوق نور زنده است که می

وکیف لي أن أزعم أني وصفت التي تمتاز على الشمس والقمر بأن فیهما  النور وحده و فی وجهها النور «

و ماه برتری  شیدتوانم ادعا کنم که تو را که بر خور چگونه در پندار خودم می .)39(همان:  »الحی؟

 ای است.  فقط نور است ولی در تو نور زنده ام در صورتی که در خورشید و ماه داری توصیف کرده

، »عشق هدایت است«ها پنهان است:  این استعاره» عشق نور است«تعاره پس در ورای اس

 ».عشق راز است«، »عشق نیرو است«، »عشق زیبایی است«،»عشق وحدت است«

 استعشق سِحر  .5ـ1ـ2

بیند و  هایی می ها و جذابیت گذارد، او در معشوق زیبایی شق تأثیرات زیادی بر روی عاشق میع

ن عشق به بینند. بنابرای که دیگران او را فردی عادی میشود در صورتی یکامال جذب معشوق م

                    شود. سازی می صورت سحر مفهوم

لجمال األزلي فأطل فیها وجه حوراء من حُور الجنة ینظر إليّ وأنظر نافذة سحریة فتحت بیني وبین عالم ا«

 . )37(همان:  »إلیه

زیبای حوری از  ای سحرانگیز بین من وعالم زیبای ازلی باز شد، که در آن صورت پنجره

ای  تصویر یک پنجرهکنم.  کند ومن به او نگاه می بینم که او به من نگاه می حوران بهشت را می

که توانسته از طریق آن یکی از حورهای بهشتی را ببیند بر تصویر عشق نگاشت کرده سحرانگیز 

و هم یک تصویر زیبا از عشق را سازی کرده  شق را با سحر مفهوماست. در اینجا رافعی هم ع

 کشیده است.

 عشق آتشفشان است .6ـ1ـ2

د تا ساکن کوی معرفت. ان اند که سالک طریق محبت را بیشتر، عارفانی استفاده کرده تمثیل آتش

شود که به هر چیزی برخورد کند حتی اگر آهن  انی به آتشی مثال زده میدر این تمثیل، عشق ربّ

 )؛ 503: 1389کاکایی، ( کند گ خود درآورده و تبدیل به آتش میسرد باشد، آن را به رن

اشق را مبدل به معشوق برد و ع سوزاند و از بین می از معشوق در وجود عاشق باشد، می هر نشانی غیر

دهد  ی و وحدت انفسی را بیشتر نشان میهای عاطفی وحدت شهود، فنا، نیست سازد. این تمثیل جنبه می
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ی که در کنار آتش به آتش مبدل های معرفتی وحوت وجود و وحدت آفاقی را. تمثیلِ آهن تا جنبه

های عشق و فناست. در  یلترین تمث گردد یکی از قدیمی شود و از آهن بودن خویش خارج می می

های عرفان اسالمی نیز این تمثیل به کار رفته است. کاربرد آن در فرهنگ اسالمی و  ترین کتاب قدیمی

 ).504و  503(همان،  شوداشعار عرفانی فراوان دیده میبه خصوص در 
، گویا گیرد ها را از طبیعت الهام می استعاره آمیزد، همۀ مام وجودش با طبیعت میرافعی با ت

کند اما نه سازی می آتشفشان مفهوموجودش با طبیعت یکی شده است، او عشق و غم عشق را با 

 که کرۀ آورد نظیری که انسان را به وجد می ساده بلکه در یک تصویر زیبا و بی در یک استعارۀ

 ست:ها آتش عشق او ، زمین سینه و آتشفشانکوهها غم که دریا چشم، بیند زمین را انسانی می

وقفتُ یومًا على شاطئ البحر، فخُیل إليّ أنه عین تبکي بها الکرة األرضیة بکاء على قدرها، وتأملت الجبال «

). 67(همان:  »فحسبتها همومًا ثقیلة مطبقة على صدر األرض، وفکرت في البراکین فقلت لوعة أحزانها تثور وتهمد

ه زمین است که به انداز که دریا چشم کرۀ، پس به نظرم آمد روزی کنار ساحل دریا ایستاده بودم

زمین قرار  هایی پنداشتم که بر سینۀ ها تأمل کردم و آن را غم کند و در کوهبزرگی آن گریه می

خروشد و آرام  زمین است که می ود گفتم سوزش غمها فکر کردم و با خگرفته و در آتشفشان

 شود. می

های  ا غمه کند، که دریا چشم آن، و کوه یاشت مزمین را بر تصویر انسان نگ ۀتصویر کر

 سوزش عشق است. ، و آتشفشانآن سنگین آن، و زمین سینۀ
 نگاشت: کرۀ زمین انسان است. نام »فخُیل إليّ أنه عین تبکي بها الکرة األرضیة«

 نگاشت: غم جسم سنگین است. نام »همومًا ثقیلة مطبقة على صدر األرض«

 آتش است. نگاشت: عشق نام »وعة أحزانهاوفکرت في البراکین فقلت ل«

 

ها  اما رافعی با خالقیت در معنا آن شده استسازی  ق همیشه با نور و سحر وآتش مفهومعش

 سازی کرده است.  نظیر مفهوم ا تصویرهای زیبا و بیرا ب

 نتیجه .3

و ساختاری های تصویری  هیم حوزۀ عشق را در قالب استعارهمفا» أوراق الورد«رافعی در کتاب 

وان وحشی، انسان، آتشفشان، زیبا با مفاهیمی چون عطر، شیشۀ عطر، سحر، نور، گُل، آتش، حی

به عشق بخشیده  های تخیلی و خالق و جدید معنای جدیدی سازی کرده و با استعاره مفهوم

 سازی عشق است. ترین واژه در مفهوم است. و نور محوری

هی برای رسیدن به معبود حقیقی، بنابراین در چون عشقِ رافعی یک عشق پاک است و را

ها با خالقیت سازی ازی شده است. رافعی در این مفهومس ین عشق همه چیز خوب و زیبا مفهوما

ی عشق را نیز های منف سازی کرده، جنبه اینکه عشق را به صورت مثبت مفهومخویش عالوه بر 

وحشی معنای زیبای جدیدی بخشیده و  به حیوان مثالًسازی کرده است؛  به صورت مثبت مفهوم

 عشق را به صورت زیبا و مثبت بر حیوان وحشی نگاشت کرده است. 
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شق را در یک های مفهومی ع سازی استعاری این است که استعاره سبک رافعی در مفهوم

کند و  ومی موجود در آن ساختار اشاره میکند و به تناظرهای مفه ساختار منسجم جمع می

کند و گاه  های ساختاری بیان می شناسی را در درون استعاره تصویری، ظرف و هستی های ارهاستع

همچنین معانی را در ورای کند.  ۀ دیگر نگاشت میدو مفهوم از یک حوزه را بر یک مفهوم از حوز

 کند. های مفهومی پنهان می استعاره

 منابع

 قرآن کریم.

 ،»های مفهومی اف بر مبنای استعارهیین معانی علی در تفسیر کشتب« )،1396( راشی، آزیتا و افخمی ستوده، حنیفاف

 .20-3ص ،1ش  ،مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی

جودی، لیال صادقی، تینا امراللهی، برگردان: فرزان س ،استعاره و مجاز با رویکردی شناختی )،1390بارسلونا، آنتونیو (

 .انتشارات نقش جهان تهران،
های سهراب سپهری و خلیل  های تصویری در سروده واره کاربرد طرح) «1399همکاران( باقر آبادی، شهریار و 

 .18ـ  1، ص 4ش  ادب عربی،، »حاوی(بر اساس نظریه معناشناسی شناختی)

رویکرد نظریه معاصر استعاره(چارچوب  ،بررسی زبانشناختی استعاره در قرآن« )،1388( پور ابراهیم، شیرین

 دانشگاه تربیت مدرس. رساله دکتری ،»شناختی)

 الهالل.،بیروت، البیان و التبیین )،1991( جاحظ، عمر بن بحر

 مکتبة الخانجی. القاهره، رأه و علق علیه: محمود محمد شاکر،، قدالئل اإلعجاز تا)،(بی الجرجانی، عبدالقاهر

 مطبعه المدن. ، القاهره،اسرار البالغه )،1991( ـــــــــ، عبدالقاهر

 عروج اندیشه. ، مشهد،بر اساس نسخه غنی و قزوینی دیوان )،1382الدین محمد ( حافظ، شمس 
پژوهشنامه نقد ادبی و  ،»استعاره ادبی و استعاره مفهومی« )،1399اصغر(حمدحسن و حمیدفر، علیزاده نیری، محسن

 .23-1ص ،3، ش9، دوره بالغت
فصلنامه  ،»های تصویری در اشعار ابن خفاجهوارهطرحاستعاره مفهومی و « )،1394لفقاری، اختر و عباسی نسرین(ذوا

 .120-105ص ،3ش ،های ادبی و بالغی پژوهش
 هنداوی للتعلیم و الثقافة. ۀسسؤم ، مصر،أوراق الورد )،2012( الرافعی، مصطفی صادق

 سوره مهر. چاپ دوم، تهران، ،شناسی درآمدی بر معنی )،1383( صفوی، کورش
 المکتبة التجاریة الکبری. ، الطبعة الثالثة، مصر،الرافعی حیاة )،1375( عریان، سعید

 نشر علمی. ، تهران،استعاره )،1396ـــــــ، کورش (
تاثیر آگاهی استعاری بر توانش استعاری و مهارت « )،1399( ر؛ نعمتی، مجید و کرتازی، مارتینفالح افراپلی، منصو

، 10 ۀ، دورخارجی های شناختی در زبان های زبان وهشپژ ،»خواندن متون مطبوعاتی دانشجویان زبان انگلیسی

 . 881-866، ص4 ۀشمار
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و  ، چاپ دوم، تهران،شناسی شناختی قرآنمعنا )،1396( نیا، علیرضا قائمی

 اندیشه اسالمی.
 انتشارات ارجمند.، تهران، استعاره و شناخت )،1392( هللا یبزاده، حب قاسم
 انشارات هرمس. ، چاپ چهارم، تهران،وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت )،1389( یی، قاسمکاکا

سازمان مطالعه و تدوین  شیرین پورابراهیم، تهران، ۀ، ترجمای کاربردی بر استعاره مقدمه )،1393( کوِچش، زُلتَن

 ها (سمت).کتب علوم انسانی دانشگاه
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چاپ دوم،  جهانشاه میرزابیگی، ۀترجم ،آیند؟ شناخت بافت در استعاره ها از کجا می ه ستعارا )،1398( ـــــــ، زولتن

 انتشارات آگاه. تهران،
کنیم به پیوست مقاله نظریه معاصر  هایی که با آن زندگی می ه استعار )،1397( لیکاف، جورج؛ جانسون، مارک

 اه.انتشارات آگ زابیگی، تهران،رجهانشاه می ۀترجم ،استعاره
اشاره به دور به مثابۀ ابزار  حفظ وجهه در  قرآن و شیوة برخورد ) «1393نیا، مهدی( مقیاسی، حسن؛ مقدسی

 .264ـ  243،ص 2ادب عربی، شماره  ،» مترجمان با آن

احمدرضا جمکرانی و  ۀترجم ،شناسی فرهنگ سبک )،1394( بوسه، بئاتریکس و مونتورو، روسیونورگارد، نینا و 

 مروارید. تهران، ند،مسعود فرهم
دوازدهم، ص  ، شمارۀپژوهی ادب ،»مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون نظریه استعارۀ«)،1389( هاشمی، زهره

119-140. 
 »شناسی شناختی قرآن از منظر زبانهای مفهومی در  استعاره«)،1388هوشنگی،حسین و سیفی پَرگو، محمود(

 .34-9ص ،3ش ژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم،پ

اول،  ۀشمار ،های ادب عرفانی پژوهش ،»ت ادب عرفانیگل در آیینه تأویال« )،1396( مالمیر، محمد ابراهیم

 .66ـ 37صص
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