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 3شق و غم در غزلیات شهریارع های  استعاره تحلیل شناختی

 1عظیم جباره ناصرو

 دانشگاه جهرم ،ادبیات فارسیاستادیار زبان و 

 1پریچهر کوهنورد

 جهرم دانشگاه ،ارشد زبان و ادبیات فارسیکارشناس

 چکیده
از ستط  نتنعتی ادبتی و     های اخیر، نگرش جدیدی از استعاره را مطرح کرده است  و نن را  مفهومی در سال ۀاستعار ۀنظری

مفهتومی   ۀهتای حتوز   بتا بررستی استتعاره    حاضتر پتووه   کرده اس .  تبدیل رای شناخ  و تفکّابزاری برشکل بالغی، به

 - تونتیفی  ،در غزلیات محمدحسین شهریار پرداخته اس . روش پتووه   «عشق»و  «غم»های  عواطف، به بازنمود استعاره

در این راستتا  بتوان  تا ن اشعار اس در ایسازی غم و عشق  الگویی شناختی از مفهومیابی به هدف از نن دست تحلیلی اس  و

. براستاس  روشن شود و ارتباط استعاره با نظام فکری و اندیشگانی شهریار یاف  دس های زبانی و فرهنگی شاعر  ویوگی به

پرکتاربردترین  بهتره گرفتته است .     های مبدأ مختلفتی  حوزههای غم و عشق، از  ی پووه ، شهریار برای بیان ویوگیها یافته

بنابراین احستاس غتم    ؛اند مشترککه در موضوعات غم و عشق  هستند« خوراک»و « مکان»، «انسان»، «ءاشیا»های  حوزهها  ن ن

هتای   کردنی، چشیدنی، دیدنی و شنیدنی اس . بخت  دیگتری از حتوزه    و عشق در نظام فکری شاعر تا حدود زیادی لمس

بختتی،   نیت  داند و عشق را نیتز   ، اشتیاق، رمز و راز و نیین میمبدأ نیز به نفات انتزاعی اختصاص دارد که غم را درد و رنج

 شمارد.   و افسانه میبال، نیین 

 مفهومی، عشق، غم، شهریار. ۀاستعار :ها کلیدواژه
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 مهمقدّ -3

ه کت  ینتدهایی افربنتدی و   بندی، مقولته  ر، طبقههای ذهنی مانند تفکّ  الیّعلوم شناختی به بررسی ماهی  فعّ

شناسی شناختی نیز یکی از علوم نوپاس  که بر نوع نگتاه   پردازد. زبان ید، مکنن را ممکن می ها  الیّاین فعّ

علوم انسانی، تأثیر عمیقتی گذاشتته است . ایتن شتاخه از علتوم شتناختی،         ۀگران حوزو نگرش پووه 

استتعاره  ه ویوه بته  ، توجّنن دوم قرن دوم میالدی اس  که ویوگی خاصّ ۀبرگرفته از انقالبِ شناختی نیم

سازماندهی و انتقتال و   ۀشناسی شناختی زبان را ابزار و وسیل (. زبان191: 1931سجودی و قنبری، اس  )

ای بترای کشتف و بستا ستاختار      وستیله  مثابتۀ  بته دانتد. در ایتن رویکترد، زبتان      العات متی پردازش اطّ

های فیزیکتی،   نسان، ذهن، تجربهمیان زبان ا ۀی رابططور کلّ به ؛شود نظر گرفته می اختی انسان، درشن نظام

چنتان بته یکتدیگر گتره     ر ننشود. درحقیق  زبتان و تفکّت   فرهنگی و اجتماعی او در این علم بررسی می

شناستی   (. رویکترد زبتان  41-47: 1911بتاطنی،  شتود )  دیگری اشتباه گرفته متی  اند که گاه یکی با خورده

رار گرفتته است  و زبتان را نمتودی از نظتام      ه قت شناستی متورد توجّت    اخیر در زبان ۀشناختی، در سه ده

 ۀو در شتاخ  بستیار مهتم است     نن، در ایتن رویکترد   ۀمطالعه به استعاره و توجّ داند. رات ذهنی میتصوّ

ی اس  که درک متا  گیرد. از دیدگاه معناشناسان شناختی، استعاره عنصر مهمّ شناسی شناختی، قرار می معنا

ع واقت  کنتد. در  ی را ایفتا متی  در چگونگی اندیشیدن ما، نقت  مهمّت  و  سازند را از دنیای خارج ممکن می

رات ملمتوس و محستوس،   استعاره، مفهومی نوین دارد که مفاهیم انتزاعی را برای انسان، در قالت  تصتوّ  

 (.  21: 1339، 7)لیکافکند  قابل درک می

در  ربتا  ه نخستتین شناسی شناختی اس  کت  ترین نظریات در زبان یکی از مهم ،استعاره مفهومی ۀنظری 

 مطترح شتد. ایتن دو    1متارک جانستون   رج لیکتاف و وج ،نمریکایی گر پووه  جان  دو از 1311سال 

استتعاره و   ۀبتار ختود را در  ۀنظریتات تتاز   کنتیم  متی  زنتدگی هایی که با نن  استعاره کتابدر  گر،پووه 

ساستی در نظتام مفهتومی    تصویرسازی استعاری عامتل ا  ،اه نظر نن براساس. کاربردهای نن مطرح کردند

 از ایتن منظتر،   ستازد.  میر میسّ براساس تجربیات قبلی یده را برای ماشود؛ زیرا درک ی  پد محسوب می

: 1311لیکتاف و جانستون،   ) ه نیز کتاربرد دارد رّمزان روببلکه در ز نیس ؛ متون ادبی فقا خاصّ استعاره

ز میان گروهی کوچ  از مفاهیم تجربی و اساستی  رات انتزاعی با الگوبرداری استعاری اتصوّ»واقع در(. 9

در  عواطتف  ۀامتروزه مطالعته در حتوز    .(1: 1911راد، ام و یوستفی فت )گل« .شتود  ن ما سازماندهی میهذ

                                                 
4 .G. lakoff 

5. M. Johnson  
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ایتن حتوزه   شناستان   ه بسیاری از زبتان برخوردار اس  و مورد توجّ ی  زیادیاز اهمّ شناسی شناختی زبان

   کند. احساسات شاعران را برای روشن می مختلفهای  ؛ زیرا جنبهقرار گرفته اس 

از شتتاعران معانتتر استت  کتته عتتواطفی قتتوی و  (1914-1211) بهجتت  تبریتتزین سیدمحمدحستتی 

ستسس  ؛ ردکت  ص متی تخلّت « بهج »ر اوایل شاعری د، د شدر شهر تبریز متولّد وی احساساتی رقیق دارد؛

گترای معانتر است  و بارهتا بتا        نّشهریار از سرنمدان شتعر ست   تغییر داد.« شهریار»به  خود را صتخلّ

ابهتری،  ین شعر کالستی  ستخن گفتته است  )    های گوناگون از دلبستگی خوی  به سنن و مواز عبارت

 . به نام وی ثبت  شتده است   همین بس که روز شعر و ادب پارسی،  در بزرگی مقام شهریار (.24: 1913

ختود، اشتعار شتورانگیزی را ستروده     شیفتگی و شیدایی و سسس ناکامی در عشتق   ۀدلیل تجربشهریار به

( و 912-911: 1917زاده،  ها به فراوانتی وجتود دارد )علتی    های غم، عشق و اندوه در نن مایه اس  که بن

هتای زیستتی و اجتمتاعی وی را     های ناشتناخته و تجربته   ها، جنبه مایه بررسی استعارات مربوط به این بن

مفهتومی  ۀ استتعار اس : الف( پرس  ذیل دو  پاسخ به حاضر هدف از پووه  سازند. برای ما نشکار می

هتای غتم و    اند؟ ب( شهریار برای بازنمود استعاره سازی شده غم و عشق در غزلیات شهریار چگونه عینی

مبتدأ و مقصتد را چگونته     هتای لمروها و امکانات زبانی بهره بترده و ق  عشق در اشعار خود، از چه حوزه

هتای انستانی،    را در حتوزه  «غتم » گر نن است  کته شتهریار    بیان پووه های  یافتهی کرده اس ؟ بازنمای

ستازی و   ای انستانی، مکتانی، اشتیاء و پرنتده، عینتی     هت  را نیز درحوزه «عشق»و ؛ مکانی، اشیاء و خوراکی

 اس . «شنیدنی» و «بوییدنی»ن ازنظر وی عشق ایبر افزون  ملموس کرده اس ؛

تترین نن ترجمتۀ مقالتۀ     مهمکه تی انجام گرفته اس  خشناشناسی  زبان ۀدر حوز هایی پووه تاکنون  

( انجتام شتد و منبتع    1919به وستیلۀ فترزان ستجودی )    از جورج لیکاف بود که« نظریۀ معانر استعاره»

هتای غتم را در اشتعار مستعود      استعاره (1939فضایلی و ابراهیمی )رود.  مهمی در این زمینه به شمار می

هتای مکتانی،    بررسی مشخص شده اس  که مسعود سعد، افزون بتر حتوزه  اند. در این  سعد تحلیل کرده

غتم تیتو و   »کار برده اس ؛ مانند  هایی با بار معنایی منفی نیز به را در پوش  استعاره« غم» ،انسانی و اشیاء

های مفهتومی دو شتعر از اشتعار قیصتر      استعاره (1911راکعی )«. غم بیماری و دشمن اس »،  «تیز اس 

زنتدگی  »و « عشق کتتاب است   »، « عشق سفر اس »های  را بررسی کرده اس  و سسس استعارهپور  امین

شتکلی نامتعتارف و    هتای متعتارف را بته    را تحلیل و واکاوی نموده اس ؛ قیصر این استتعاره « سفر اس 

نما به کاربردی بدیع تبدیل کرده اس . تفاوت این دو مقاله بتا پتووه  حاضتر ایتن است  کته        متناقض

اند و در حتدّ مجتال،    شکلی تطبیقی پرداخته به« عشق»و « غم»های  دگان این سطور به تحلیل استعارهنگارن
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   اند. های انتزاعی مربوط به این استعارات را نیز تحلیل کرده حوزه

کته در نن   (1931غیبتی ) های بسیاری نیز پیرامون اشعار شهریار انجتام شتده است ؛ ماننتد:      پووه  

است  پرداختته و ستب  ختاصّ      وارد کردهی تغییراتی که شهریار در قواعد زبان هنجار ، به واکاونگارنده

دو رویکرد عاشتقانه و عارفانته را در اشتعار     (1913مرادی ) شاههنجارگریزی وی را بررسی نموده اس . 

و در مقالۀ خود، غتم   (1937نزادمن  )شهریار بررسی نموده و به تحلیل اشعار عرفانی او پرداخته اس . 

داند و با نمار و ارقتام دقیتق نشتان داده است  کته لحتن کتالم         گرایی را مشخصۀ سبکی شهریار می اندوه

مثابۀ شاخصۀ سبکی، مخصوص خود اوس  و سخن ، سخن دل اس  کته از عمتق جتان و     شهریار، به

 نمیز ساخته اس . روح بسیار حسّاس و پرشور وی مایه گرفته و شعرش را اندوه

ص شد که بررسی و تحلیتل شتناختی غتم و عشتق در دیتوان اشتعار       شده مشخّ نجامهای ا با بررسی 

جاکه شتهریار شتاعر غتم و انتدوه، عشتق و مهترورزی است ، ایتن         شهریار نورت نگرفته اس  و ازنن

کند که تجربیات زیستی و اجتماعی شاعر تا چه اندازه در پیدای  نظام ذهنی و زبتانی   پووه  روشن می

   اس .وی نق  داشته

 نظری پژوهش مبانی -1

هتا   ها استعاره ازنظر نن اند؛ داده ئهارااز بالغیون  یمتفاوت کامالً استعاره تعریف ۀدربار ،ن شناختیشناسا زبان

هتا در   هتای ااهرشتده در الفتاب، بازتتابی از استتعاره      درواقع استعارهها؛  ها در ارتباطند نه با واژه با اندیشه

محدود به زبان شعر و فصتاح    تنها ،ها اذعان دارند که استعاره مسئلها به این ه ر و اندیشه هستند. ننتفکّ

نیتز   هتا  هاستتعار  ۀد. در همت نت داره وجتود  در زبان روزمرّ ای طور گسترده به؛ بلکه ندنیستو بالغ  شعری 

مبتدأ و   ۀاستتعاره است  کته میتان دو حتوز      ۀهای ستازند  شباه ، قابل اثبات نیس ؛ بلکه نگاش  ۀعالق

 هتا باشتد   مبدأ و مقصد، مجاورت یا دیگر عالقه ۀدو حوز ۀکند؛ ممکن اس  عالق د ارتباط ایجاد میمقص

 (.113: 1333)لیکاف و جانسون، 

، در تجربه و فرهنت   گوییم و این امر م، سخن میکنی م میها را تجسّ ای که نن به شیوه ءاشیا ۀما دربار 

شتود، بلکته ستاختار     ما می ۀ  وضوح و گیرایی بیشتر اندیشتنها موج از این رو استعاره نه ؛ما ریشه دارد

ه و متعتارف  دهد. این نوع استعاره که ریشته در زبتان روزمترّ    های ما را نیز تشکیل می ادراکات و دریاف 

 ۀاستتعار »کتردن مفتاهیم ذهنتی است ،      امور عینتی و تصتویری   ۀدارد و مبتنی بر درک امور انتزاعی بر پای

درواقتع بایتد گفت  مفتاهیم     طور کامتل، استتعاری است .     انتزاعی به ۀام دارد. اندیشن« مفهومی یا ادراکی

ها کامل نیستند؛ برای مثال، عشق بدون استعاره، عشق نیست  و معتانی نن همگتی     انتزاعی، بدون استعاره
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 (.127: 1913ی و مانند نن )هاشمی، حاد، مهربانابی ، دیوانگی، اتّاستعاری هستند: جذّ

 7قلمرو مقصد و 6مبدأقلمرو  -1-3

گوییم نتور و منظتور علتم است ،      وقتی می برای مثالدر هر استعاره دو قلمرو مبدأ و مقصد وجود دارد؛ 

معمول مفهتومی ملمتوس است  کته بتا       طور به ،نور قلمرو مبدأ و علم، قلمرو مقصد اس . قلمرو مقصد

مفهتومی انتزاعتی    شود. قلمرو مقصد غالباً راحتی درک می نتیجه بهتجارب فیزیکی انسان ارتباط دارد و در

کنتد تتا بته     مبدأ کم  میقلمرو ر استعاری، مفهومِ ملموس یند تفکّابوده و درک نن دشوارتر اس . در فر

 (.7-9: 1932تر مفهوم انتزاعی قلمرو مقصد دس  یابیم )زرقانی و دیگران،  درک بهتر و روشن

 بحث و تحلیل -1

 غم ةهای حوز استعاره -1-3

 اشیاء ةحوز -1-3-3

کار برده است ، مربتوط بته     کردن مفهوم انتزاعی غم به یکی از مفاهیمی که شهریار برای ملموس و واقعی

 اس . ءهای اشیا حوزه

 غم بار است -

مقصتد قترار دارد کته     ۀجا غم در جایگاه حوزاس . در این« بار»ق به ، متعلّءاشیا ۀترین بسامد در حوزبیش

مبدأ اس ، بته ختود گرفتته است ؛ ایتن خصونتیات، ستنگینی و فشتار،          ۀکه حوزرا « بار»خصونیات 

ها، شهریار غم را همچون بار ستنگینی   این نمونه بیشتر ناپذیری نن و بر زمین گذاشتن نن اس . در تحمل

 :فرساس  و وی توان حمل نن را ندارد کند که طاق  تصویر می

 وگانیچ  چون تیر رف  و چرخ بروی منا کمان
 

 بار غم باالی چتون تیترم کمتانی کترد     زیر  به 
 

 (149 :1931)شهریار، 

 فلتت  او از تهتتی کتترد غمتتی کتته شتتانه بتتار
 

 این زلف و شانه خواهتدم از دوش برگرفت    
 

 (172 :1931شهریار، )

 غم تیر است -

یزی شده اس ؛ گویی غم همچون تیر ت غم، استفاده سازی اس  که برای مفهوم یئتیر، یکی دیگر از اشیا

                                                 
6. Source domanin 

7. Target domanin 
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 شود: کند و باعث مرگ وی می اس  که با نمدن  به قل  و دل عاشق، نن را مجروح و زخمی می

 حاجتت  تیتتر دگتترم نیستت  متت  بتتا تیتتر غ
 

 ای ستتخ  کمتتان دستت  نگتته دار بمیتترم    
 

 (911: 1931شهریار، )

 :سسری برای تیر اندوه اس  ونچدر بی  زیر نیز، دل عاشق هم

 د کمتانی از کمین ختم شت   دزابرو گره  باز بر
 

 گشتاید  ای دل عاشق سسر شو تیر غم پتر متی   
 

 (279: 1931شهریار، ) 

 غم تیشه است -

شتاعر عاشتق، فترود    قلت   فرهاد تشبیه شده است  کته بتر     ۀغم به تیش پی در پیهای  ویرانگری و ضربه

 زند: ای بر او ضربه می نند تیشهداند که غم ما نید. شاعر خود را چون کوه بیستون می می

 ه بتس نن چشتمۀ طبتع شتیرین    نشیرم  جوی
 

 یشتته فرهتتاد هنتتوز تبیستتتونم متتن و غتتم   
 

 (212 :1931شهریار، )

 غم زنگار است -

کته   معتقتد است    ا شتهریار کنتد، امّت   روح و دل، نن را کدر و مات می ۀکه وجود زنگار بر روی نین با این

دلتم   ۀاشتیاق و شوق خوی ، نینگوید: تو با  شود و به اش  می زنگار غم بر دل او موج  نفای نن می

 شود: ا زنگار غم را از نن برنگیری که این غم موج  نفای باطن من میرا پاک کن، امّ

 ام پتتاک کتتن ولتتی  ای اشتت  شتتوق، نینتته 
 

 دهتتد بتته دل نتت  غمتتم مبتتر کتته نتتفا متتیز 
 

 (211: 1931شهریار، )

 غم اشک است -

 مفهوم غم از نن استفاده کرده اس :کردن اش  نیز از ملموساتی اس  که شهریار برای عینی

 اش  غم پاک کن ای دیده که در جوی شباب
 

 نب رفتتته استت  کتته نن ستترو روان بتتازنورد 
 

 (147: 1931شهریار، )

 غم بستر و بالین است -

یکی دیگر از مفاهیمی اس  که غتم را تجستم بخشتیده است . بستتر و بتالین، در ادبیتات        ، بستر و بالین

بخت  دیرپتایی شت  و نیامتدن یتار بته        عاشق همراه اس  و تجسم ۀتظار و اشتیاق شبانفارسی غالبا با ان

که غم، بستتر و بتالینی است  کته فقتا بته یتاد        دارد  میدیدار عاشق اس . در بی  زیر نیز، شاعر اذعان 
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 زیبا دید: هایرؤیا توان بر نن نرمید و محبوب، می

 ستتواران هدر بستتتر غتتم یتتاد تتتو ای شتتا    
 

 شتتاهد رؤیتتای شتتباب استت   ستترم پیرانتته 
 

 (112 :1931شهریار، )

 غم خار است -

 بیشتتر  یتن استتعاره  . ا«خار اس  ،غم»ای اس  با موضوعی   ها در دیوان شهریار، استعاره از دیگر استعاره

 ۀچنتدان بته حتوز    ،جا که شهریار در اشعار خودنن ا ازد؛ امّشو می بندی گیاهان و طبیع ، تقسیم ۀحوزدر 

 ختار مشاهده کترد.   توان ی از این نمونه را میموارد اندک تنهاهی نداشته اس ، و درختان توجّ مبدأ گیاهان

شتود   زخم همراه متی  و ای ندارد، با مفاهیمی چون تیو، نی  که هرگز سودمند نیس  و فایدهبر این افزون

 و جراح  اس :  ندگی، تیزی برّ ۀکنند و تداعی

 گلشتتن عمتتر متترا گلتتبن عیشتتی ندهتتد     
 

 غتم بتاد کته از ختاک متن نیتد بیترون       خار  
 

 (911: 1931شهریار، )

 غم باران است -

بتارش بتاران،   بتاران است .    ،مبدأ قرار گرفته ۀهای طبیعی که در این اشعار در جایگاه حوز از دیگر پدیده

 ۀشهریار، به بتارش متنتاوب غتم بتا همت      ا در نگاهامّ ، همراه اس یای فراوانه اگرچه با طراوت و زیبایی

 های  مانند شده اس :   ها و تنهایی لخیت

 چنتتتد بتتتارد غتتتم دنیتتتا بتتته تتتتن تنهتتتایی
 

 وای بتتتر متتتن تتتتن تنهتتتا و غتتتم دنیتتتایی  
 

 (793: 1931شهریار، )

 مکانی ةزحو -1-3-1

ستازی   نظر گرفته اس  و بتا برجستته  های مبدأ مکانی را در سازی غم، برای نن حوزه شهریار برای مفهوم

   عی غم را ملموس و واقعی کرده اس :و کوچکی، مفهوم انتزانفاتی مانند تنگی، تاریکی 

 غم چاه است -

بتودن   دلیل تن  و تاری شاعر قرار گرفته اس . چاه به ۀبی  از همه مورد استفاد« چاه» مکانی، ۀدر حوز

کتار رفتته   نن، در میان شاعران همواره برای شناساندن احستاس غتم بته    ترسناکیو نیز مکان زیرزمینی و 

 گوید: اس . شهریار نیز چنین می
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 فرزنتتتدتتتتو ای گمگشتتتته  جهتتتانم بتتتی 
 

 جتتز چتتاه غتتم و بیتت  حتتزن نیستت     بتته 
 

 (191: 1931شهریار، )

 غم دریاست -

بهتره گرفتته   انداختن،  رنج انتهایی و عمق خود، خانی  غرق کنندگی و به سب  بی دریا بهدر این مثال، از 

بینتایی و   شاعر در ایتن استتعاره کتارکرد حتسّ    ای معنی کند. ایف ،مقصد اس  ۀبرای غم که حوزشده تا 

 گوید: غم را محسوس و ملموس کند. او چنین میمفهوم المسه را به خدم  گرفته اس  تا 

 دریای غتم از دل بته شت  هجتر تتو رودی     
 

 بگشود به چشتمم کته ز چشتمم ارس افتتاد     
 

 (111: 1931شهریار، )

 تغم گوشه و کنج خلوت اس -

ذهتن   ختوردن را در  شتدگی و غتم   فرامتوش ، ی اس  که تنهتایی شتاعر  ج خانه یا ویرانه، محلّگوشه و کن

 :کند تداعی می

 در گوشۀ غمتی کته فرامتوش عتالمی است      
 

 متتن غمگستتار ستتازم و او غمگستتار متتن    
 

 (911: 1931شهریار، )

 است عرصه و میدانغم  -

کتار بترده و نن را    ایتن مفهتوم را بته   دهی و تاخ  و تاز غتم در قلت  و روح شتاعر، وی     دلیل جوالن به

 :ه اس سازی کرد عینی

 خاک و خوندر  یکی رابهغم بود و س ۀعرن
 

 متروت نوشتدارو دیتر کترد     وه که باز این بی 
 

 (113: 1931شهریار، )

 است زندانغم  -

کردن غتم است . درواقتع رنتج و      های قراردادی و رایج در ادب فارسی برای ملموس زندان یکی از مکان

ل متحمّت در زندان تن  و تاری  تی اس  که انسان مشقّرنج و  ۀمثاب ردی که در دل عاشق وجود دارد، بهد

 :  شود می

 تتتا چتتو مهتتتاب بتته زنتتدان غمتتم بنتتوازی   
 

 مکترد  زن چشتمی رو  همه چشتم بته هتم    نت 
 

 (237: 1931شهریار، )
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 انسانیافعال و حاالت  ةحوز -1-3-1

 مورد خطاب قرارگرفتنرفتن و  -

اس  که با رفتن ختود از دل، جانشتین دیگتری را     م شدهدار مجسّ نورت انسانی جان در این بی  بهغم 

 جایگاه خود را در دل عاشق نگتاه  تواند می د وگیر در پیِ خویشتن دارد، این غم مورد خطاب نیز قرار می

 دارد: 

 غمی نرف  که ند جانشتین نداشت  بته دل   
 

 دردا نگتته جتتا کتته گتتو بتتا غتتم ختتود  حبیتت 
 

 (117: 1931شهریار، )

 نیتتد رود و نتتی هوستتی متتی  نتته غمتتی متتی 
 

 نیتتد نفستتی متتی تعجتت  ای دل کتته هنتتوز 
 

 (271: 1931شهریار، )

 مصاحبت و همنشینی -
 عاردر مصت مصاحب  را به غم در جایگاه انسان، نسب  داده است ،   که حقّبر این افزوندر این بی  شاعر 

 کار برده اس : هنن ب ۀدربارعمل رفتن را نیز دوم، 

 ب  دیرینتته داشتتتیحنتت ای غتتم کتته حتتقّ 
 

 ستتسارم  متتی روی بتته ختتدا متتی بتتاری چتتو 
 

 (171: 1931شهریار، )

سترافرازی و بزرگتی    ۀداند که برای انستان، مایت   در جای دیگری نیز همنشینی با غم را جایگاه واالیی می

 اس :

 جتالس شتد  که با غتم عشتق  شتبی م    هر نن
 

 جتتالس شتتد چتتراص نتتد شتتبه و زینتت  م    
 

 (131: 1931شهریار، )

 گری و راهنمایی هدایت -

کته غتم،    وی معتقد است   های اریف و فراوانی دارد. گری غم، شهریار اشاره خصونی  هدای  ۀدربار

کنتد و او را در رستیدن بته راستتی و      گری اس  که راه هدای  را بترای انستان همتوار متی     هدای  مانند

 رساند: حقیق ، یاری می

 ستنگالخ ضتالل است ، هتوش دار     نحرا و
 

 دهتتد بتته دل شتتان راه هتتدی متتینایتتن غتتم  
 

 (217: 1931شهریار، )

 هخوراک و مزّ ةحوز -1-3-1

د، شتتو دیتده متتی  هتتای مختلتتف دورهشتاعران  هتتای مفهتومی کتته در شتتعر   تترین استتتعاره  یکتی از مهتتم 
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انستان است ،    ۀلیت زیستتی و اوّ  ها، یکی از نیازهای و خوردنی اکه غذه به اینانگاری اس . با توجّ خوراک

بترای  و ای داشتته   کته برنمتده از تجربیتات اوست ، جایگتاه ویتوه       ،های مفهومی همواره در بیان استعاره

: 1937 نتباص،  کردن مفاهیم انتزاعی، کاربرد زیادی داشته اس  )استوار نامقی و قربتان  محسوس و ملموس

ه نیتز  گونه که در زبتان روزمترّ   ندر ادبیات کهن دید. هماتوان  های بارزی از این استعاره را می (. نمونه19

ین عراقتی  فخرالتدّ  شتنویم.  متی  را« شتادی شتیرین است    »یتا  « غم تلخ است  » :به فراوانی جمالتی مانند

 گوید: می

 گویی که: مخور غم، چته کتنم گتر نختورم؟    
 

 جتتز غتتم روزی چتتون نیستت  متترا از تتتو بتته 
 

 (927: 1919)عراقی، 

 غم نوشیدنی است -

کتردن مفهتوم غتم استتفاده کترده است . او غتم را         مفهومی بترای واقعتی   ۀشهریار نیز از این نوع استعار

 نن را با فعل نوشیدن نورده اس : داند و نوشیدنی و خوردنی می

 شرب خندان خود نن دل خوش دارمیارب از 
 

 که غمی نوشد و خواهد که دلی خوش باشتد  
 

 (1931:112)شهریار، 

ای است  کته شتاعر در     استعاره ،شود. نوشیدن نی  غم نیز در این ابیات دیده می بار منفیبا  غم نوشیدن

 کار برده اس : هخی و کشندگی غم ببیان گزندگی و تل

 گفتم دمی هتم از غتم هجترم ختالص کتن     
 

 گفتتتا بنتتوش نتتتی  غتتم متتا و دم متتتزن     
 

 (977: 1931شهریار، )

ل بتار  شراب غم، یعنتی تحمّت   ۀحوزه اس . شکستن پیمانو جام شراب نیز از دیگر استعارات این   پیمانه

گویتد: متن    نورده اس  و متی ی نن را در اشعار خود که شهریار به زیبایی و اراف  خانّ ؛اندوه فراق یار

 شکنان نشماری: شراب غم تو را نشکستم تا تو مرا از پیمان ۀسرمستی، پیمانبا وجود 

 پیمانتتتۀ غتتتم بتتتا همتتته مستتتتی نشکستتتتم
 

 شتتتکنانم نشتتتماری ز پیمتتتانشتتتاید کتتته  
 

 (932: 1931شهریار، )

 انتزاعی ةحوز -1-3-1

مقصد که دارای مفهومی انتزاعتی و ذهنتی است  بته      ۀحوز شناختی، ۀگونه که گفته شد، در استعار همان

های عینی مبدأ را بترای   شود و ویوگی ، تعمیم معنایی داده میمبدأ که مفهومی عینی و ملموس دارد ۀحوز

نفات انتزاعی، این متوارد رعایت     ۀگیرند. در حوز نظر میهای مقصد در ناخ  خصونیات و ویوگیش
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گونته   در ایتن پذیر نیست .   نورت محسوس و ملموس امکان شود و امکان شناخ  مفهوم انتزاعی به نمی

بتارز   ۀنمونت  رهتای زیت   یابد. مثتال  با مفهوم ذهنی و انتزاعی دیگری بازنمود می ،انتزاعی یها مفهوم استعاره

 :هستندد این موار

 غم آیین و کیش است -

 رخ  ببینم در نفاق و چته نیینته بته از ننتم    
 

 نمایت غم  دارم و به نیین و چه نیینی بته از   
 

 (911: 1931شهریار، )

 غم درد و رنج است -

  غتم را  استتفاده کترده است  تتا شتناخ      از نن به فراوانی درد و رنج مفاهیمی انتزاعی هستند که شهریار

نتد، معنتای نن   دارتری از غم  های انتزاعی قوی ویوگی ا ازننجاکه درد و رنج،؛ امّدسازبرای خواننده ممکن 

معنتای درد و   مثال در بی  زیر شهریار غتم هجتران یتار را بته     برای. کنند را چندان ملموس و واقعی نمی

 :شدنی نیس  سدیدنی و لم ،این درد ؛کار برده اس  اندوه به

 کتردم غتم هجتران تتو را بتا دل کتوه       ضهعر
 

 فریتتاد نمتتد بتته متتن شتتوریده بتتا هتتم کتتوه 
 

 (137 :1931شهریار، )

 همه نیست  تا بود خون جگر خوان جهان این
 

 همه نیس غم جان گر نخورد کس غم نان این 
 

 (197: 1931شهریار، )

 غم شب است -

بتا مفتاهیم محستوس و     متانی را غالبتاً  زمانی اس  که انتزاعی و ذهنی اس . این مفهتوم ز  یممفهو ،ش 

اند تتا بته شتناخ      مبدأ قرار داده ۀا شاعران گاهی همین مفهوم انتزاعی را حوزکنند؛ امّ واقعی برجسته می

 سازی کرده اس : ش  عینی ۀمانند غم، کم  کند. شهریار بارها غم را با واژ یمفهوم ذهنی دیگر

 نیتتد ستتر و شتتام غتتم بتته استت  نتتب  امیتتد
 

 دیتتستتر نهبتت ختتودس تترود رب هتتم ستتاز طتت 
 

 (271: 1931شهریار، )

 غم ذوق و اشتیاق است -

 ت حضتتوربیگانتته را چتته ذوق غتتم و لتتذّ  
 

 دنتتاستت  کتته بتتا نشتتنا کن یهتتا حکتتایت ایتتن 
 

 (221: 1931شهریار، )
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 غم راز است -

 غمتت  بتتر ستتر زبتتان دارم چتتو شتتمع، ستترّ
 

 گزد چتو غنچتۀ خنتدان کته خامشتم      ل  می 
 

 (911 :1931شهریار، )

 عشق ةهای حوز استعاره -1-1

 اشیاء ةحوز -1-1-3

 و دنت ده مبتدأ قترار متی    ۀرا در جایگاه حتوز  ءبخشیدن به مفاهیم انتزاعی، اشیا عینی  ان اغل  برایشاعر

کننتد. شتهریار نیتز بترای مفتاهیم ذهنتی،        ستازی متی   مقصد را که انتزاعی هستتند، تصتویر   ۀمفاهیم حوز

کتار بترده است .     جای اشعار ختود بته   ها را در جای ظر گرفته و ننندر ها و نفات محسوسات را ویوگی

م مضتمون  برای تجسّت  ء، از شکل و تصویر اشیاشد ههای مفهومی غم دید گونه که در بخ  استعاره همان

ای در  اشتیا جایگتاه ویتوه    ۀنیز حوز« عشق»سازی  خوبی بهره گرفته اس . در بخ  مفهوم غم و اندوه، به

هتا   ی هستند که از ننئابار و تاج از اشی ،شه، چراص، کتاب و دفتر، نت هریار دارد. زنجیر، تیدیوان اشعار ش

 .  بار معنایی مثب  دارند ءاین اشیا بیشترو  سازی عشق، استفاده شده اس  برای مفهوم

 عشق بار است -

م کترده  مجسّ« بار»فی از من ار معناییِی غم، بمعنایی غم نیز وجود دارد و شهریار برا ۀاین استعاره در حوز

از ایتن   ؛دانتد  بار سفر برای رفتن به عالم باال متی  معنی مثب  نن، یعنی کولهعشق، بار را به ۀا درباراس ؛ امّ

 گری انسان و ابزار سفر به عالم ملکوت اس :یاریعشق، ملموس های  منظر، یکی از ویوگی

 تتتو بتتار عشتتق نبستتتی و بتتالی از ملکتتوت  
 

 ال ستتفر تتتوانی کتترد  کجتتا بتتود عتتالم بتتا   
 

 (149 :1931شهریار، )

   است زنجیرعشق  -

کته   معتقد است  در این گزاره عشق مانند زنجیری اس  که بر دس  و پای شیر بسته شده اس  و شاعر 

 شود که شیر بتواند به شکار بسردازد: گسستن این زنجیر باعث می

 شیر خوانندم که شاید بگستلم زنجیتر عشتق   
 

 ی را شتتکارم شتتیرگیرشتتیر هتتم باشتتم غزالتت 
 

 (211 :1931شهریار، )

 عشق تیشه است -

 شتده سب  شتهرت نن استتفاده   ندگی و ویرانگری، بلکه بهدلیل قدرت برّفرهاد نه به ۀدر این مفهوم، تیش
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 جا بار معنایی مثب  دارد:اس ؛ تیشه در این

 شتتیرین شتتورافکن ۀتیشتت همتتان تتتو عشتتق
 

 را کنتتیهرت شتتاهانه دهتتد کتتوه  کتتو ش تت  
 

 (11 :1931شهریار، )

 است چراغ عشق -

دانتد. در ایتن    شهریار بارها عشق و عقل را درمقابل یکدیگر قرار داده اس  و عشق را برتتر از عقتل متی   

کته ایتن چتراص     معتقتد است    گری و نوردهی چراص را برای عشق برجسته کرده است  و  نیز روشن بی 

 سازد: عشق اس  که چشم عقل را خیره می

 ها زنن روس  م عقلچشخیره اس   چراص عشق را
 

 هتا  گردنتد جاهتل   ها به کار عشق می که عاقل 
 

 (39 :1931شهریار، )

 عشق کاالیی باارزش است -

 کند: بهایی اس  که شاعر نن را از دل گدایی می ء باارزش و گران عشق، کاال یا شی

 گتتدای عشتتق  ،استتیر محبّتت متتن کیستتتم؟
 

 است  پادشاه   نروز مل  دل که حسن و ه 
 

 (114: 1931شهریار، )

 متن مگیتر از متن    قای ونال نیس ، عشتمنّ
 

 به دردت خو گترفتم نیستتم دربنتد درمانت      
 

 (171 :1931شهریار، )

 است دفترعشق کتاب و  -

رود، کتاب و دفتر اس . شهریار در جایی نیتز   کار می سازی عشق به باارزشی که برای مفهوم ءایکی از اشی

نمتوزی   هتای درس  دلیل ویوگی بخشی به این واژه استفاده کرده اس . کتاب و دفتر به  از نقطه برای عینی

یت  عشتق را بترای خواننتده     دارند و بته زیبتایی قداست  و اهمّ    نیافروزی، بار معنایی مثب  فراوا مو عل

 سازند: روشن و نشکار می

 به دس  غی  بگردد چتو جتام دفتتر عشتق    
 

 ست  ها کتده یحتاف  بته رهتن م    ۀهنوز خرقت  
 

 (111 :1931شهریار، )

 مختفتی در کتاب عشق اگر گتاهی نتراح    
 

 صتتلیتتابی کفایتت  متّ بتتا نتتراح  نیتتز متتی 
 

 (214 :1931شهریار، )

   بچکیتتدمحبّتتعشتتق کتته از کلتت    ۀنقطتت
 

   دم زددل ندم شتتتد و از عشتتتق و م حبّتتت  
 

 (143 :1931شهریار، )
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 عشق تاج است -

هتای ملمتوس نن، قدرتمنتدی، فرمانتدهی،        است . ویوگتی  تاج ابزار شاهانه و نمایانگر قدرت و عظم

ای از ایتن   ستازی کترده است . نمونته     سروری و مقام واالس  که شاعر این نفات را برای عشق، مفهوم

 ابیات چنین اس :

 کشتد کتاخ جمتال کبریتا     با تتاج عشتقم متی   
 

 مکتن  وز رهروان کتوی او همت  گتدایی متی     
 

 (911 :1931شهریار، )

 است آتشعشق  -

ای داش ، امتروزه نیتز ایتن عنصتر جایگتاه       س ویوهی  و تقدّنزد ایرانیان باستان اهمّ ونه که نت گ نهما

گری، حرارت، سوزندگی، پاکی و ... است  کته گتاهی     ی در میان مردم دارد. نت ، نشانی از روشنخانّ

سازی عشتق، نتت     فهومشهریار، هرجا که در م شعرتواند بار معنایی منفی در خود داشته باشد. در  نیز می

س را القتا  کنندگی، جاودانگی و تقتدّ  کار رفته اس ، بار معنایی مثب  دارد و درخشندگی، پاکی، روشنبه

 کند: می

 شتتود کتته ختتام  نمتتی ،یتترنمشتتق نتشتتی ع
 

 هتتا خمتتوش کتتن   ا شتترار بوالهوستتی امّتت 
 

 (974 :1931شهریار، )

 است کشتیعشق  -

بترای   ای کشتتی  امری بدیهی اس . از دیدگاه شاعر، عشق ماننتد ما  ۀخطرات دریا و سفر در نن برای هم

رستاند. در ایتن گتزاره، عشتق بتا       سفر به عوالم باالی ملکوت اس  که انسان را به سرمنزل مقصتود متی  

 یابد: های مسیر و ساحل امن ارتباط معنایی می مفاهیمی مانند نجات، خطر و ریاض ، دشواری

 بتتر کنتتار  تختتته کشتتتی عشتتق را نرستتد  
 

 او ردودریتتتتان جنتتتتون شتتتتکافته متتتتوج 
 

 (911 :1931شهریار، )

 عشق سرمه است -

 ،دشتو  یمت عشتق، استتفاده    ۀتعارمفهتومی بترای است   مثابۀ  به شود و زمانی که سرمه باعث جالی چشم می

. شهریار نیز با این هدف، عشتق  ایم کرده . را برجستهزین  و زیوربودن، بینایی و.. های جالبخشی، ویوگی

  به سرمه مانند کرده اس  که ندمیان را از عدم به جهان هستی نورد: الهی را

 ز زهتتدان عتتدم م ویستترمۀ عشتتق تتتو دیتتد 
 

 ایتتم کورکورانتته بتته دنیتتای وجتتود نمتتده     
 

 (929 :1931شهریار، )
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 یمکان ةحوز -1-1-1

و  هتای شتناختی است     تترین استتعاره   های مکانی یکتی از متتداول   کم  تجربهادراک مفاهیم انتزاعی به

در هتم   رخدادها و مفاهیم ذهنی و غیرملموس، با فرهن  و زبان ما کتامالً  رگیری از مکان برای تفسی بهره

 (.914: 1939اند )پورابراهیم و نعمتی،  تنیده

 است منزلعشق  -

کاربرد استعاری منزل برای عشق اغل  به مفهوم رستیدن بته جایگتاه واال و بتاالیی است  کته هتدف از        

هاس . سرمنزل عشق، ونول به حقیق  راستین الهی اس  و شهریار نیز این ونتال را بتا    نفرین  انسان

 سازی کرده و عینی  بخشیده اس : مکانی منزل، مفهوم ۀواژ

 تتتو شتتهریار بتته دل پتتوی راه منتتزل عشتتق  
 

 ستترا نزدیتت  کتته کتتاروان بتته ره و کتتاروان  
 

 (921 :1931)شهریار، 

 عشق دریاست -

بودن، خطرناکی و سختی و دشواری مستیر، مفتاهیمی است  کته بتا دریتا       خصونیات و نفات بالخیز 

 کند: فی میارتباط دارد و سفر عشق را پرپیچ و خم و دشوار معرّ

  دریای عشق و شرح توفتان هجتر بتا ماست    
 

 شکستتتگان را شتتیرین بتتود حکایتت  کشتتتی 
 

 (111: 1931شهریار، )

   هوی و کوچک -

شتود   اند و تجربیات زیستی و فرهنگی هری  از ما باعث می خورده گرهه مفاهیم مکانی، با زندگی روزمرّ

ها بشناسیم. شاعر نیز بنا بر تجربیات خود، ذهنیتات ختوی     های این مکان که مفاهیم انتزاعی را با ویوگی

کتار بترده است ، تعمتیم نن بته       بهبرای عشق  که شهریار های زیبا کند. یکی از استعاره سازی می را مفهوم

خانمتانی در شتهر یتار، همته      ، گتدایی و بتی  معشتوق  ۀکوی اس . سرگردانی در کوچه و محلّت کوچه و 

 اس : هستند که برای عشق ترسیم شده ای ینیتصاویر زیبا و ع

 یبه کوی عشق تو راضی شدم به نق  گتدای 
 

 رچتته شتتهره بتته هتتر شتتهر یتتار تتتو بتتودم اگ 
 

 (231: 1931شهریار، )

   عشق باغ است -

بتاص هستتند کته بترای عشتق       ۀرستبزی و جتوانی، خصونتیات و نتفات برجستت     طراوت و زیبایی، س
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از بتاص عشتق وی گلتی نصتی  او      ؛ زیترا کنتد  سازی شده اس . شهریار معشوق خود را نفرین می مفهوم

 نشده اس :

 ز باص عشق تتو هرگتز گلتی بته کتام نچیتدم      
 

 چینتتینگلتتبن حستتن  گلتتی بتته کتتام  بتترو ز 
 

 (721: 1931شهریار، )

 و کعبه است عشق بهشت -

 ها دید: در این گزاره توان میبودن، امید و بخشندگی و بخشای  را  س، الهیی، تقدّئخصونیات ماورا

 ای مریتد دیتر و حترم    عشتق  کعبتۀ  ستوی به
 

 داری وضتتتو اگتتتر گتتتذاریم نمتتتاز بیتتتا 
 

 (931: 1931شهریار، )

 بهش  عشق و ایمان در دل نرایتیم بتا یتاران   
 

 ن کتافرر انتدازیم  دوزخ افزوزد به جا ینوگر ک 
 

 (923 :1931شهریار، )

 حیوانات ةحوز -1-1-1

کتار   انتزاعتی عشتق، بته    ۀسازی واژ ها را برای مفهوم ازمیان حیوانات و پرندگان، شهریار تعداد کمی از نن

ما و طوطی و نیز حیوان قدرتمندی چتون شتیر را دربتر    مانند ه های مبدأ پرندگانی برده اس . این حوزه

کته بتا ختود بته همتراه دارد،      ای  ستب  ستعادت و رستتگاری    عشق الهی به ر،ر اشعار شهریاگیرند. د می

طتوطی  کنتد.   بخ  و سعادتمند می کس بنشیند، او را نی م شده اس  که بر سر هرمجسّ یهمچون همای

انسان عاشقی اس  که از خود هیچ اختیاری ندارد و فقتا بته عشتق الهتی پروردگتار ستخن        ۀمثابنیز به

 ید:گو می

 عشتتق یشتتاهان بتته تتتاج غتتم ننتتوازد همتتا 
 

 م متتابتتاایتتن شتتاهباز عتترش نشتتنید بتته     
 

 (31 :1931شهریار، )

 طوطی عشتقم و عشتق از پتس نیینتۀ غیت      
 

 گویتتد دل متتن گتتاه ستتخن متتی   بتتا زبتتان  
 

 (211: 1931شهریار، )

گرفتته است     ه و عنای  شهریار قراراش در میان حیوانات، مورد توجّ شیر به سب  قدرت و جایگاه ویوه

 کشد: و خصونیات شجاع ، قدرت، نیرومندی و بلندطبعی را برای عشق به تصویر می

 من به پتای خویشتتن در بیشتۀ عشتق نمتدم     
 

 الغر بتود ستیر   نخجیرورنه شیر عشق از این  
 

 (211: 1931شهریار، )
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 یانسانافعال و حاالت  ةحوز -1-1-1

کتار بترده    به خیص، برای عشق، نفات، حاالت و افعال انسانیتش ۀها، شاعر با استفاده از نرای در این مثال

مقتام استتادی   دهتد،   گوید، نموزش متی  شود که سخن می یتصویر مدرواقع عشق همچون انسانی ؛ اس 

 گیرد.   قرار می نیز و مورد خطابدارد 

   سوداگری -

. او بتا نتنع    م کترده است   معامله و سوداگری یکی از نفات انسانی اس  که شاعر برای عشق مجسّ

دهد. هتدف وی   پوشاند و سوداگری را به وی نسب  می لباس انسان می عشق بر بخشی و تشخیص، جان

ی و اتاهری  یتافتن بته عشتق، ضتررهای متادّ     دس قبال مهم باشد که انسان باید در مسئلۀشاید بیان این 

 ای خطیر دس  زند: ل شود و به معاملهفراوانی را متحمّ

 ه ستتوداگر عشتتقی استت  کتتایتتن چتته ستترّ
 

 عتتتتود ستتتتود زیتتتتان دارد دوستتتت    
 

 (129 :1931شهریار، )

 یکار فریب -

وی معتقتد  هتای راه عشتق نورده است .     این ویوگی بار معنایی منفی دارد و شاعر نن را در بیان دشواری

 کند:   کاری خود، انسان را به درد و داص مبتال می عشق با فری  هاس  ک

 ختتورفریتت  عشتتق بتته دعتتوی اشتت  و نه م
 

 کتتته درد و داص بتتتود عاشتتتقاق شتتتیدا را    
 

 (41: 1931شهریار، )

 دادن تعلیم -

ه شتهریار قترار گرفتته است . او     دلیل استاد و راهنمابودن عشق، به فراوانی متورد توجّت  این ویوگی نیز به

 نموزد: داند که راز و رموز خلق  و جهان را به وی می گر عاشق می م و رهبر و هدای عشق را معلّ

 چشتتم تتتو کتته نمتتوختنی نیستت  ۀز شتتیوجتت
 

 تم از عشتتق تتتو هتتر فتتوت و فنتتی را خنمتتو 
 

 (11 :1931شهریار، )

 پادشاهی -

کند کته   شود و مقام واالیی را به وی عنای  می وجود عشق در قل  هر انسانی باعث جالی روح وی می

 برابر با مقام سروری و پادشاهی اس :  
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 منتتی کتته خستترو دربتتار عشتتق بتتودم دوش 
 

 ون نگر که به دربتار ختوی  بتارم نیست     کن 
 

 (123 :1931شهریار، )

 ام کته بته شتاهان عشتق بخشتی تتاج       شنیده
 

 بتته تتتاج عشتتق تتتو متتن مستتتحقم و محتتتاج 
 

 (111: 1931شهریار، )

 اند به قرار زیر اس : به خدم  گرفته شده ،برخی دیگر از افعال انسانی که در دیوان شهریار برای عشق

 دادن بشارت -

 عشتق  ای پتنج روز جهتان کتی کتنم کته     پرو
 

 مانویتتتتتتد زنتتتتتتدگی جتتتتتتاودانی  داده 
 

 (991: 1931شهریار، )

 گرفتنمورد خطاب قرار -

 تتتو متترا زنتتدگی مبتتاد ای عشتتق بیتتا کتته بتتی
 

 بیتتا اگرچتته تتتو هتتم بتترق خانمتتان منتتی     
 

 (721: 1931شهریار، )

 حواس و خوراک   ةحوز -1-1-1

 عشق بوییدنی است -

 ق و وفتا داشت   هر ورق گل کته بتوی عشت   
 

 محبتتتوب ۀیتتتاد نامتتت بتتتویم و بوستتتم بتتته 
 

 (33 :1931شهریار، )

 عشق شراب است -

 مستان عشق او همته شتمعند و شتهره لیت     
 

 شتتهریار نیستت   بتته شتتاهدی شتتهر متتا در 
 

 (124: 1931شهریار، )

 شراب عشق تتوام هست  و نن پیالتۀ چشتم    
 

 چه غم به ستاغر ستاقی اگتر شترابی نیست       
 

 (191: 1931شهریار، )

 عشق شنیدنی است -

 ی عشق به گوشم سروش داده به طفلتی الن
 

 ی سروشتم الهنوز گتوش بته فرمتان نن نت     
 

 (911: 1931شهریار، )
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 نیموم تتا بته عترش و بتاز    ربه شعر خواجته  
 

 و فرخزاد( است   حدیث عشق و دل من )ف 
 

 (117 :1931شهریار، )

 انتزاعیصفات  ةحوز -9-2-1

سازی شده اس . برخی از این  شماری، مفهوم ز مانند غم با نفات انتزاعی بیدر دیوان شهریار، عشق نی

 از:  اند نفات عبارت

 است آیین مکتب و عشق -

مشتکالتی   ۀهمت که  مسئلهه به این اس  و توجّ برابر عقلاستادی عشق درگر  بیشتر ابیات این بخ ، بیان

 :کند راحتی حل می ، عشق بهکند ل اس  حکه عقل نتوانسته 

 پیتتر تحقیتتق مستتند شتتد بتتر عقتتل اوستتتاد
 

 در مکت  عشق نن مسائل کترد حتل   کودکی 
 

 (211 :1931شهریار، )

 عشق بالست -

 وفتان رستتخیر انگیخت    طبالی عشتق چته   
 

 دانستت  کتته پتترّ رکهستتا ۀکتته نتتخره پتتار  
 

 (113 :1931شهریار، )

 بختی است   ت و نیکلدوعشق  -

 رشتتت  بتتترد بتتتر مقتتتام انستتتانی فرشتتتته
 

 دول  عشتق ای فرشتته انستان بتاش     به یمن 
 

 (213 :1931شهریار، )

 عشق افسانه است -

 وان فستتانۀ عشتتقمختت  بهتتل کتتتاب م حبّتت 
 

 نیتتد کتته جتتز نتتدام  از ایتتن داستتتان نمتتی  
 

 (271: 1931شهریار، )

 عشق درد و درمان است -

 هتتا بکنتتد دطبیتت  عشتتق کتته درمتتان در   
 

 عشتتتق همتتته دردهتتتا دوا بکنتتتد درد بتتته  
 

 (219: 1931شهریار، )

 گیری نتیجه -1

های مترتبا بتا ایتن دو موضتوع را      توان استعاره با بررسی موضوعات غم و عشق در غزلیات شهریار، می
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 چنین برشمرد:

م انستان  غت »، «غتم مکتان است    »، «ء اس  غم شی»ند از: ا های مفهومی عبارت در موضوع غم، استعاره -

بخشتی   نتد عینیت   یافرنتد کته   دارأ عینی و ملمتوس  مبد ۀحوز ها ، این گزاره«غم نوشیدنی اس »، «اس 

غتم دیتدنی،   : دهتایی ماننت   هتا را در گتزاره   تتوان نن  گانه قابل درک هستند و متی  ها با حواس پنج استعاره

بتی  از همته، بتار، تیتر،      ءدر این راستا از میان اشیا د؛کردنی و چشیدنی اس ، تعریف کر مسشنیدنی، ل

مکتانی،   ۀهتا غالت  است . در حتوز     د دارد و بار معنایی منفی این گزارهتیشه، زنگار، خاک و بستر کاربر

تتوان گفت     نفات انتزاعی نیز می ۀنظر شاعر بوده اس . در حوز موردزندان، دخمه، چاه، دریا و دخمه 

غتم دیتن و   »ه داشته اس : توجّ ذیلهای  مبدأ، بی  از همه به گزاره ۀمیان مفاهیم انتزاعی حوز شهریار از

 «.  غم راز و رمز اس »، «غم درد و رنج اس »، «غم اشتیاق اس »، «س ا نیین

عشتق انستان   »، «عشتق مکتان است    »، «ء است   عشق شی»های مفهومی  در موضوع عشق نیز، استعاره -

مبتدأ   ۀهتا نیتز حتوز    شود. این گزاره دیده می« عشق پرنده اس »، «عشق بوییدنی و شنیدنی اس »، «اس 

تتوان   گانه قابل درک هستتند و متی   ها با حواس پنج بخشی استعاره ند عینی یراف ند کهدارعینی و ملموس 

کردنی اس ، تعریف کرد. در موضتوع   لمس چشیدنی و غم دیدنی، شنیدنی، :هایی مانند ها را در گزاره نن

ه توان به منزل، دریا، کوچه، باص، فتالت و بهشت  اشتار    عشق نیز از مفاهیم مکانی غال  در این اشعار می

بته   هتا  هاستتعار توان نمودهای نت ، چراص، تاج، تیشته، کتتاب و دفتتر را در ایتن      اشیا می ۀکرد. در حوز

مبتدأ، بتی  از    ۀمیان مفتاهیم انتزاعتی حتوز    نفات انتزاعی نیز شهریار از ۀفراوانی مشاهده کرد. در حوز

عشتق  »و  «است   عشتق درد و درمتان  »، «عشق بالست  »، «عشق مکت  و نیین اس »های  همه به گزاره

 پرداخته اس .« افسانه اس 
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