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  چكيده
تر چگونگي  پردازد بلكه در نگاهي كالن شناختي نه تنها به بررسي زبان مية استعار

هـاي   سازي در ذهن و بازتـاب  كاركردهاي ذهن بشر در درك مفاهيم، فرايند مفهوم
توانـد بـه عنـوان ابـزاري مناسـب در       اين نظريه مـي . كند آن در زبان را بررسي مي

رد و پژوهشـگر را در رسـيدن بـه شـناختي     هاي ادبي مورد استفاده قرار گي بررسي
هاي عاميانـه   ادبيات شفاهي و ترانه. تر از متون و آفرينندگان آنها ياري رساند  عميق
هايي از ادبيات و فرهنگ اين سرزمين هستند كه كمتر مورد توجه و بررسـي   بخش

يكـي از  به عنـوان  » عشق« هاي در اين مقاله به بررسي استعاره .اند جدي قرار گرفته
ايـن  . پـردازيم  خراسان مـي ة منطقة هاي عاميان مفاهيم بنيادي زندگي بشر در دوبيتي

را به خـوبي  » معشوق«و » عشق«بررسي، چگونگي برداشت و درك عامه از مفهوم 
هاي مفهـومي   كند كه اين مفاهيم بر اساس كدام حوزه دهد و مشخص مي نشان مي

ها و مصـاديق آنهـا تـاثير     تحليل اين استعاره تبيين و. شوند توسط عامه دريافت مي
. نمايـد  هـا آشـكار مـي    فرهنگ، اقليم و ايدئولوژي سـرايندگان را در نـوع اسـتعاره   

هـا   همچنين نتايج اين بررسي، سلسله مراتب استعاري و نظام حاكم بر اين استعاره
  .كند را مشخص مي
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  مقدمه. 1
هاي ادبيات اين سرزمين است كه تا به حال كمتر مورد توجـه   ادبيات شفاهي يكي از بخش

ادبي همچون ة هاي اين حوز در اين ميان اشعار عاميانه كمتر از ديگر بخش. قرار گرفته است
هـايي كـه جهـت     شبا اين كه تـال . اند مورد توجه بوده... ها و ها، ضرب المثل ها، متل افسانه

هايي از اين اشعار به چاپ رسيده امـا كمتـر    گردآوري اين اشعار صورت گرفته و مجموعه
  . ها انجام شده است اين ترانهة پژوهش جدي در زمين

هـاي   ها كه زباني ساده اما مضاميني لطيـف، زيبـا و عميـق دارنـد، از ديـدگاه      اين ترانه 
قابل تحليـل و بررسـي هسـتند    ... شناختي و ي، نشانهشناخت مختلف ادبي، روانشناختي، مردم

عامه هستند كـه تـاريخ و فرهنـگ و    ة چرا كه در حكم اسنادي مكتوب جهت شناخت طبق
  . باورهايشان در تواريخ و ادب رسمي ثبت نشده است

هــاي  پــژوهشة هــا در حــوز شــناختي يكــي از تاثيرگــذارترين نظريــهة اســتعارة نظريــ
پردازد، ابزاري مناسب  ها مي ت و از آنجا كه به چگونگي درك بشر از پديدهشناختي اس زبان

هاست چرا كـه بـا فراتـر     در اين دوبيتي» عشق«هاي عاشقانه و مفهوم  جهت بررسي دوبيتي
تواند ما را در شناخت نظـام حـاكم بـر ذهـن آنهـا و       رفتن از زبان و واكاوي تفكر عامه مي

  . هاي موجود در زبانشان ياري كند ساختارهاي پنهان در پس استعاره
ترين عواطف بشري است و هر كسي، از عارف و عامي و باسواد و  يكي از مهم» عشق« 

اگرچه سرشت اين حس در نوع بشر . كند اي آن را در زندگيش تجربه مي بي سواد، به گونه
نيز افراد مختلـف،   ها و بيان آنها در فرهنگة ها و شيو ترديد نوع دريافت يكسان است اما بي

   .متفاوت است
كـه اساسـا ادبيـات غنـايي و بـالطبع      » معشوق«و نيز » عشق«هاي  در اين مقاله، استعاره

مـا  . اند چرخد، مورد بررسي قرار گرفته هاي عاشقانه حول محور او و توصيفاتش مي دوبيتي
و » عشـق «رايـج   هاي ها پاسخ دهيم كه استعاره ايم تا به اين پرسش در اين پژوهش كوشيده

هـا بـر    هاي عاميانه كدامند؟ درك و شناخت اين مفاهيم در اين دوبيتي در دوبيتي» معشوق«
هاي  هاي مربوط به كدام حوزه هاي مفهومي صورت گرفته است؟ استعاره اساس كدام حوزه

ها به يـاري   هايي كه اين استعاره مفهومي بيشتر و كدام يك كمتر است و چرا؟ كالن استعاره
  شوند، كدامند؟  مند و منسجم مي نها نظامآ
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خراسان گزينش شده و سـپس  ة هاي عاميان دوبيتي از ميان دوبيتي 150در اين پژوهش، 
شـناختي  ة اسـتعار ة و نظام حاكم بر آنها با توجه بـه نظريـ  » معشوق«و » عشق«هاي  استعاره

   .مورد بررسي قرار گرفته است
  

 تحقيقة پيشين. 2

خراسان به گردآوري اين اشعار محـدود شـده   ة هاي عاميان ها در باب دوبيتي پژوهشاغلب 
توان به سه كتاب شعر دلبر از محمدمهدي ناصح، كله فرياد  ها مي اين بررسية از جمل. است

هاي روستايي خراسان تاليف ابراهيم شكورزاده اشاره كرد كه  دوست و ترانه از محسن ميهن
ـ      . اين پژوهش هستند منابع اصلي ما در ة افزون بـر اينهـا، كلثـوم قربـاني جويبـاري در مقال

اجتماعي خراسان،  - مطالعات فرهنگية مجل(» هاي روستايي خراسان بررسي طنز در دوبيتي«
ـ   هاي طنزپردازي در دوبيتي به بررسي انواع شيوه)  58- 73، صص 1391، 4ش  ة هـاي عاميان

توصيف و تحليل صورت «اش با عنوان  جوقي در رساله لعهخراسان پرداخته و جواد بلندي ق
ادبيـات و علـوم انسـاني    ة دانشـكد (» هاي تربت حيدريه و بيرجنـد  هاي دوبيتي مايه و درون

ـ  مضامين دوبيتيهـا و انواع صورت) 1390دانشگاه فردوسي،  ايـن دو منطقـه را   ة هاي عاميان
ه به صورت خـاص بـه بررسـي مفهـوم     مورد بررسي قرار داده است اما تاكنون پژوهشي ك

ة اسـتعار «ة هـاي عاميانـه از منظـر نظريـ     هاي آنها در دوبيتـي  و استعاره» معشوق«و » عشق«
تواند شايان  اين پژوهش، به ويژه از اين جهت مي. پرداخته باشد، انجام نشده است» شناختي

نيز تاثيرات اقليم، فرهنـگ   خراسان به اين مفاهيم وة اهميت باشد كه نوع ديدگاه مردم منطق
  . كند ها مشخص مي و باورهاي عوام را بر نوع استعاره

در متـون ادب رسـمي   » عشق«مفهومي ة استعارة هايي در زمين شايان ذكر است پژوهش
ة استعارة نگرش احمد غزالي به عشق بر بنياد نظري«ة زهره هاشمي در مقال. انجام شده است

هـاي   بـه بررسـي شـبكه   ) 49- 71، صص 1392، زمستان 26ة هي، شمارپژو ادب(» شناختي
. العشاق احمد غزالي و تحليل ديدگاه وي نسبت به عشق پرداخته اسـت  استعاري در سوانح

هاي اسـتعاري عشـق در پـنج مـتن      بررسي نظام«اش با عنوان  گفتني است كه وي در رساله
عشـق را در  ة نيز استعار) 1392اه فردوسي، ادبيات و علوم انساني دانشگة دانشكد(» عرفاني
القضـات همـداني، لـوايح حميدالـدين نـاگوري،       العشاق احمد غزالي، تمهيدات عين سوانح

افزون بر اينهـا،  . بقلي و لمعات فخرالدين عراقي بررسي نموده است  عبهرالعاشقين روزبهان
هاي شناختي عشق  يل استعارهتحل«ة مريم آياد، مهدي زرقاني و محمد جواد مهدوي در مقال
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بـه تحليـل و   ) 1- 30، صص 1392، زمستان 183جستارهاي ادبي، ش (» در غزليات سنايي
اش بـا   نامه همچنين آياد در پايان. اند هاي عشق در غزليات سنايي پرداخته بندي استعاره دسته

ادبيـات و علـوم   ة دانشكد(» مفهومي عشق در غزليات سنايي، عطار و موالناة استعار«عنوان 
را در غزليات سنايي، عطار و موالنا و سپس   همين استعاره) 1393انساني دانشگاه فردوسي، 

  . است چگونگي تاثيرپذيري عطار و موالنا از سنايي را مورد بررسي قرار داده
  

 هاي عاميانه دوبيتي. 3

هاي  شوند و بر اساس مضمون و قالبشان به گونه ناميده مي» ترانه«به طور كلي اشعار عاميانه 
ها اهميت و جايگـاهي ويـژه دارنـد و     در ميان اين اشعار، دوبيتي 1.شوند مختلفي تقسيم مي

هـا   بندي سنتي، ترانه اي كه در يك تقسيم دهند به گونه ها را تشكيل مي بخش بزرگي از ترانه
  )51: پناهي سمناني، همان.(اند ها تقسيم شده دوبيتي، رباعي و ديگر قالبة سه گونبه 

شـمس  . عامه رواج بسيار داشته استة بنا بر شواهد، قالب دوبيتي از ديرباز در ميان طبق
شـمس  . (قيس رازي بارها به عالقه و اشتياق بسيار مردم به شنيدن دوبيتي اشاره كرده است

ها شايد بـدين علـت اسـت كـه مـردم       اين اقبال به دوبيتي )108و  107 :1335قيس رازي، 
تر  سواد به دليل كوتاه بودن اين گونه شعر و نيز به جهت داشتن وزني ساده عامي و غالبا بي

مفعول مفاعيـل مفـاعيلن   (در قياس با وزن رباعي  –) مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل(تر  و دلنشين
  .اند سپرده كرده و آسان تر آن را به ذهن مي ارتباط برقرار مي تر با اين قالب، راحت - ) فاع

  
 بنيان نظري و مفاهيم كليدي .4

شناسي است كه پس از مطرح  يكي از مهم ترين رويكردها در زبان» شناختية استعارة نظري«
در سـال  ) Mark Jonson(و مارك جانسون ) George Lakoff(شدن آن توسط جرج ليكاف 

شناسي   هاي زبان پژوهشة ت مورد استقبال قرار گرفت و تاثير بسياري در حوزبه شد 1980
در حقيقت سـاختار ذهـن بشـر را    » شناختية نظريه استعار«ليكاف و جانسون در . گذاشت

اسـتعاره شـكل   ة ها بر پاي مورد تحليل قرار دادند و اذعان داشتند كه دريافت آدمي از پديده
 يشر ميان دو قلمـرو ب نا كهدو، تفكر ما بالذات استعاري است بدين معبه باور اين . گيرد مي

هاي متناظر و سازگار آنهـا ارتبـاط برقـرار     و بخشتر است  كه معموال يكي انتزاعيمفهومي 
تر را از طريـق آن قلمـروي مفهـومي     قلمروي مفهومي انتزاعيمفهوم  ترتيب بدينكند و  مي
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هاي ادبي كـه ابـزار ذهـن     عاره نه ابزاري براي آفرينشبدين ترتيب است .دنماي درك مي ديگر
  )Lakoff- Johnson, 2003, 3-5(. براي درك مفاهيم است

سنتي مـا بـا   ة در حالي كه در استعار. هاي اين استعاره با استعاره سنتي تفاوت دارند پايه
 Source(» مبـدأ قلمـروي  «مفهـومي بـا   ة مستعار منه و مستعارله سر و كار داريم، در استعار

domain(  ،»قلمروي مقصد «)Target domain ( تناظرهـا «هـا يـا    »نگاشـت «و «)Mapping (
 آن قلمروي مفهومي است كـه اسـتعاره از آن گرفتـه شـده و    » قلمروي مبدأ«. روبرو هستيم

ميان ايـن دو  ة رابط .قلمروي معنايي كه استعاره براي آن به كار رفته است» قلمروي مقصد«
 :Lakoff, 1998 .(شود مي  ناميده» نگاشت«اي از تناظرهاست،  و كه به صورت مجموعهقلمر

207-206(  
گفتني است كه چنين نيست كه در يك جمله يا عبارت استعاري لزومـا و تنهـا از يـك    

زمان دو يا چنـد نگاشـت مـورد     استفاده شود بلكه ممكن است در يك جمله هم» نگاشت«
، به طور همزمان دو »هاي آتي كه در راهند در هفته«ة نمونه در جمل براي. استفاده قرار گيرند

مكاني ايستا و داراي بعد و نيز ة زمان به مثابة نگاشت مورد توجه قرار گرفته و از دو استعار
  )219: همان.(شيء در حال حركت استفاده شده استة زمان به مثابة استعار
، ) Structural Metaphor(» سـاختاري «هـاي   ن اسـتعاره شناختي به انواعي چـو ة استعار 

تقسـيم  ) Ontological Metaphor(» شـناختي  هستي«، ) Orientational Metaphor (» جهتي«
سروكار » هستي شناختي«و » ساختاري«ة از آنجا كه ما در اين پژوهش با دو استعار. شود مي

  .پردازيم داريم به توضيح اين دو گونه مي
اي اســت كــه در آن يــك مفهــوم از طريــق ســاختار و  ، اســتعاره»ســاختاري«ة اســتعار

بحث كردن جنگ «ة شود، مانند استعار اصطالحات مربوط به يك قلمروي ديگر شناخته مي
كه در آن مفهوم بحث و استدالل كردن بر اساس نظام و حوزه مفهومي جنـگ درك  » است
  (Lakoff-Johnson, 2003: 4-10).شود مي

ة شود كـه بـه يـاري آنهـا دربـار      هايي گفته مي ، به استعاره»شناختي هستي«هاي  استعاره 
هـا، مفـاهيم انتزاعـي بـه      در اين گونه استعاره. انديشيم تجارب و مفاهيم مبهم يا انتزاعي مي

او «شوند مثال در جمالت  صورت يك شيء، يك ظرف يا شخص در نظر گرفته و درك مي
زيبايي و مشكالت به » با مشكالت بسياري روبرو شديم«و » ست داده استزيباييش را از د

  )25-26: همان. (اند صورت شيء تصور شده
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هاي مـاده يـا شـيء بنيـاد، ظـرف بنيـاد و        استعارهة به سه دست» شناختي هستي«ة استعار 
هـاي شـيء بنيـاد     به عنوان نمونه براي استعاره)  34-26:همان. (شوند جاندار بنياد تقسيم مي

شد  ترس را مي«ة ، براي ظرف بنياد به جمل»سوخت از حسادت داشت مي«ة توان به جمل مي
اشاره كرد كـه  » كشد اين عشق دارد مرا مي«ة و براي جاندار بنياد به جمل» در چشمانش ديد

م بـه عنـوان ظـرف يـك     چشـ   ، در دومـي )مـاده (در نخستين حسـرت بـه صـورت آتـش    
  .اند و در سومي عشق به شكل موجودي جاندار در نظر گرفته شده) ترس(حس

ة بـه دو دسـت   كاربردشانة ها با توجه به حوز شناختي، استعارهة افزون بر اينها، در نظري
هـاي   اسـتعاره . شـوند  تقسـيم مـي  ) Novel(» نو«و ) conventional(» قراردادي يا متعارف«
هـايي   اسـتعاره » نـو «هـاي   هايي هستند كه نزد مردم رايجنـد و اسـتعاره   ، استعاره»متعارف«

. آفريننـد  مـي »متعارف «هاي  هستند كه هنرمندان و اديبان از طريق بسط و گسترش استعاره
و خارج كردن » متعارف«هاي  تر كردن استعاره به بيان ديگر، شاعران با بسط دادن و پيچيده

 .پردازنـد  مـي » نـو «هـاي   ياري ابزارهاي مختلف به خلق اسـتعاره  آنها از حالت معمول به

(Turner & Lakoff, 1989: 55-67)   
دلـم  «را در نظـر بگيـريم، عبـاراتي چـون     » غـم آتـش اسـت   «ة براي نمونه، اگر استعار

هاي كـاربرد متعـارف    از نمونه» دلم برايش كباب است«، يا »جگرم آتش گرفت«، »سوزد مي
بـه دود دل  «زبان هستند اما هنگامي كه شاعري مانند سعدي عبـارتي ماننـد   اين استعاره در 

ة برد، در حقيقت با تمركـز كـردن بـر جزئـي از حـوز      را به كار مي» خود خلق را سوزاندن
» دود دل«ي  »نـو «مفهومي آتش مانند دود كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، عبارت استعاري 

دل «و » دل زمـين اسـت  «مانند » متعارف«ة مزمان از چند استعارهة سازد و يا با استفاد را مي
: نـك .(كنـد  را خلق مـي » نپاشند در هيچ دل تخم كين«، عبارت نو و ادبي »ظرف كينه است

  )117و  112و  111و  108: 1392قادري، 
  

  هاي عاميانه هاي عشق در ترانه رهاستعا. 5
اري استعاره براي بشر قابل درك هستند و عواطف نيز همانند ديگر مفاهيم به ي احساسات و

هـاي مفهـومي    بشر اين مفاهيم انتزاعي را نيز از طريق ايجاد تناظرهايي ميـان آنهـا و حـوزه   
  .كند تر درك مي ملموس

هاي فرهنگي  مفهومي فراگير و انساني است اما آشكار است كه اختالف» عشق«اگر چه 
خص در درك و دريافـت او از هسـتي و   هـاي هـر شـ    و آگاهي  و اقليمي، تجارب و دانش
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هاي  ها موجب شكل گيري پايه كند و اين تفاوت هايي ايجاد مي هاي پيرامونش تفاوت پديده
  .شود هايي متفاوت مي استعاري متفاوت و در نتيجه ساخت استعاره

هاي شناختي و به ويـژه   استعارهة هاي بسياري در زمين كه پژوهش) Kӧvecses(كووچش
هاي آنها انجام داده، به مواردي چون تفاوت در چارچوب هـر دو   اطفي و استعارهمفاهيم ع

ها يـا اجـزاي    هاي مختلف بر جنبه مبداء و مقصد يا به بيان ديگر تمركز افراد يا گروهة حوز
هاي تجربي متفاوت  مبداء و مقصد، تمركز ملل يا افراد مختلف بر پايهة متفاوت هر دو حوز

. هـا اشـاره كـرده اسـت     ن تمركز در طول تاريخ به عنوان داليـل ايـن تفـاوت   و نيز تغيير اي
)Kӧvecses,2008: 392-395(.  

هاي متعارف در زبان روزمره هستند چـرا   هاي اشعار عاميانه غالبا همان استعاره استعاره 
كه در اين گونه اشعار معموال آفرينش ادبي و خلق معاني و تصاوير جديد به آن معنـي كـه   

شود، مورد نظر شاعر نيست بلكه شاعر در جستجوي راهي براي  در ادبيات رسمي ديده مي
يا ابراز احساس به معشوقي است كه او نيز هم طبقه، همفكر و هم  بيان عواطف شخصي و

در ايـن  . كنـد  اش نمي انديشه راي خود اوست پس تالش چنداني در راستاي ارتقاي زبان و
  . و اديبانه بسيار اندك و انگشت شمار است» نو«هاي  اشعار، تعداد استعاره

ترتيـب ميـزان رواج در    بـه » معشـوق «و » عشـق «هـاي رايـج    در جدول زيـر اسـتعاره   
  .ها مشخص شده است هاي عاميانه، قلمروهاي مبداء و مقصد آنها و نيز نوع استعاره دوبيتي
  

  خراسانة هاي عاميان در ترانه» معشوق«و » عشق«هاي  جدول استعاره. 6
  نوع استعاره  قلمرو استعاره قلمرو استعاره  رديف
  ------   مقصد  معشوق  مقصد  عشق  -- 

  مبداء  )درخت، گل، ميوه(گياه   مبداء  باغ  1
-شناختي هستي

  ظرف

  مبداء  سحرة ماه، آفتاب، سپيد  مبداء  نور  2
 -شناختي هستي

  ماده

  مبداء  ميل به خوردن  3
قند، نبات (شيرينةخوراكي يا ميو

  ...)دارچيني، ليمو، انگور و 
  ساختاري  مبداء

  مبداء  جنگ  4
 حريف

ابزار  :اجزاي چهره يا متعلقات معشوق
  )كمند، كمان، تير(و ادوات جنگ

  ساختاري  مبداء
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  مبداء  )شيرين(آب  -آتش افروز  مبداء  آتش  5
 -شناختي هستي

  ماده
  ساختاري  مبداء  درمان  مبداء  بيماري  6
  ساختاري  مبداء  صياد -صيد  مبداء  شكار  7

  مبداء  مال -گنج  مبداء  ثروت  8
-هستي شناختي

  ماده

يك كل متشكل  9
  از دو بخش

  ساختاري  مبداء  مكمل  مبداء

  ساختاري  مبداء  گر اسارت - اسير  مبداء  اسارت  10
  ساختاري  مبداء  سارق  مبداء  سرقت  11

  مبداء  پياله: متعلقات معشوق  مبداء  شراب  12
 -شناختي هستي

  ماده
  ساختاري  مبداء  شخص مقدس  مبداء  زيارت  13

گفتني است كه به دليل مجال اندك . پردازيم ها مي اينك به بررسي و تحليل اين استعاره
  .ها خودداري شده است در اين مقاله از ذكر نمونه

 

 عشق باغ است 1.6

  باغت 2مره كي مي بري ور سيل/ به قربون قد و باالي طاقت
  )47: 1373ناصح، ( زنم چچه بگيرم مو سراغت/ مره وقت ببر كه گل بچينم

هـاي آن در   كاربرد سرو و گل و مانند اينها در توصـيف معشـوق امـري آشـنا و نمونـه     
ها و مانند آنها بارها تكرار  هاي عاميانه نيز اين استعاره در دوبيتي. ادبيات رسمي فراوان است

خطاب كردن و وصف نمودن معشوق با واژگاني چون گل، گل نـو، گـل صـد    . شده است
هـا امـري    در اين دوبيتـي ... ل هشت پر، شمشاد، سرو، درخت انار، درخت سيب وبرگ، گ

 70و  51و  50: 1380ميهن دوست،  و 94و  79و  47و  40و 11: ناصح، همان. (رايج است
  ) 34و  21: 1369و شكورزاده،  117و  96 و

ه بيان ب. در موارد ياد شده، معشوق به صورت يك گياه يا بخشي از آن تصور شده است
اي از  اين استعاره زير شـاخه . روبرو هستيم» معشوق گياه است«ة ديگر ما در اينجا با استعار

هاي آن را  شود كه در زبان روزمره نيز مصداق شمرده مي» انسان گياه است«تر  كالنة استعار
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ـ «، »هاي اخير بري نداشته است او در سال«بينيم مثال در عبارات و جمالتي چون  مي ا ايـن  ب
  ...و» سبز باشيد«، »نابود كردندتيشه به ريشه اش زدند و او را «، »اش را خشكاندند كار ريشه

اي  در باورهاي كهـن و اسـطوره  » انسان گياه است«ة رد پاي گياه انگاري آدمي يا استعار
عرفي شود آنجا كه مشي و مشيانه كه در باورهاي كهن ايراني اجداد انسان م بشر نيز ديده مي

  ) 13و  12: 1341بلعمي، . (شوند زاده مي) ريواس(اند، از گياه  شده
داند  پندارد و عشق را آن باغ يا مكاني مي عاشق، معشوق را گل و گياهي زيبا و پربار مي

هـا و   او خواهان ورود به اين مكان و بهره بـردن از آن گـل  . اند اين گياهان درآن روييده كه
    .هاستهاي آن درختان و ميوه

گيري اين اسـتعاره، احسـاس آرامـش و لـذت ناشـي از تفـرج و        هاي تجربي شكل پايه
آرامش و برانگيختن احساس ة گردش در باغ و طبيعت است همچنان كه عشق و مغازله ماي

  . شود لذت و آرامش در فرد مي
بـاغ   شود بدين قرار كـه عشـق   هاي متنوعي ديده مي در اين نگاشت، تناظرها به صورت

است، معشوق گل يا درخت آن باغ و وصال او متناظر با چيدن آن گل يا بهره بردن از بر و 
معشوق ماننـد لـب،   ة در برخي موارد اعضاي بدن يا چهر. آنهاستة درختان باغ يا ساية ميو

گيرنـد و عاشـق    او در تناظر با اجزاي درخت مثال غنچه، گل يا ميـوه قـرار مـي   ة قد يا سين
 و 56و  31و  25 :ناصح، همان.(خورد چيند يا آن ميوه را مي صي است كه آن گل را ميشخ
  )118: و شكورزاده، همان 150و  80و  70و  68و  50: ميهن دوست، همان و 126و  71

گردد و  پرنده يا بلبلي كه گرد گل مية اين نگاشت، عاشق به مثاب در برخي موارد هم در 
  ) 47: 1373ناصح، . (ودش عاشق اوست، ديده مي

گفتني است چنانكه اشاره خواهيم كرد مواردي كـه معشـوق يـا اجـزاي بـدن او ميـوه       
گيرنـد كـه خـود زيـر      نيز قـرار مـي  » معشوق خوراك است«ة شوند، ذيل استعار خوانده مي

  . شود شمرده مي» عشق گرسنگي است«ة پاية اي از استعار شاخه
هـاي   شود، اين استعاره رايج ترين استعاره در دوبيتـي  چنانكه در جدول نيز مشاهده مي

هاي مورد بررسي متعلق به ايـن   اي كه بيش از نيمي از استعاره خراسان است به گونهة منطق
بـه  . زيست خـود اسـت  ة بديهي است كه آدمي متاثر از اطراف، محيط و شيو. حوزه هستند

انـد و   ادبي بودهة ن روستايي كه چنانكه گفتيم نه در پي آفرينش آثار خالقويژه عامه و مردما
همـان مفـاهيم   ة اند بـر پايـ   سروده اند و اينان اگر هم شعري مي نه سواد و دانش آن را داشته

اي كه آدمي همـواره   صرف نظر از اين باور اسطوره. آشناي موجود در اطرافشان بوده است
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و » معشوق گياه اسـت «ة ديده، بسامد باالي استعار كي و پيوندهايي ميميان خود و گياه نزدي
حاكميـت فرهنـگ كشـاورزي و زنـدگي     ة ها نشـان دهنـد   در اين دوبيتي» عشق باغ است«

از آنجا كه گياه در زندگي مردمان اين منطقـه  . روستايي بر تفكر سرايندگان اين اشعار است
ها و  اي داشته و پرورش و توليد آن با سختي هكويري خشك و كم آب ارزش و جايگاه ويژ

هاي بسيار همراه بوده، سبب شده تا عاشق، معشوق و محبوب خـود را بـا گيـاه و     دشواري
قيـاس كنـد و    شده، ميوه و باغ يعني آنچه در اين فرهنگ، مطلوب و ارزشمند محسوب مي

  . برابر نهد
، نـارنج و همچنـين انـواع بسـياري از     از ديرباز زعفران، انار، سيب، انگور، عناب، ليمو 
سازمان . (شده و از محصوالت مهم اين منطقه بوده است خراسان كشت مية ها در منطق گل

ة هاي عاميان در دوبيتي )1393هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي،  جهاد كشاورزي استان
ي است، مواردي خراساني، گذشته از كاربرد سرو و گل كه جزئي از سنت شعري ادب فارس

تـاثير اقلـيم و   ة دهنـد  شود كه نشان خراسان ديده مية از كاربرد محصوالت كشاورزي منطق
هاي خراساني، معشوق،  در دوبيتي. شاعران است فرهنگ كشت و كار بر ذهنيت عامه و اين

شود كه نوعي انگور مرغوب اسـت كـه بـه صـورت معمـول در       خطاب مي» انگور خليلي«
كه چنانكه گفتيم ايـن مـوارد نيـز از    » نارنج«است و » شاخه گل«شود يا  مي خراسان كشت

اي  كه گونه» جودانه«يار به جهت بلندي و راست قامتي،  .خراسان هستندة محصوالت منطق
. شـود  هاي راست و محكم است و در خراسان به وفـور ديـده مـي    درخت وحشي با شاخه

و در شـيريني  » عنـاب «كـوچكي و سـرخي بـا     شاعر عامي لبان معشوقش را در زيبـايي و 
ليمـوي  «و » نـارنج «و » انـار «و » سيب«هاي معشوق،  سينه. داند متناظر مي» ليموهاي شهداد«

ماننـد  » زعفـران «همچنين عاشق زردرويي خود را در اين اشـعار بـه زردي   . هستند» شهداد
شاعران عامي در سرودن ة ماي بينيم كه عناصر بومي و محلي، دست به اين ترتيب مي. كند مي

و  72و  70و  68و  49و  38:ميهن دوسـت، همـان  .(پردازي قرار گرفته است شعر و استعاره
  ) 80و  76و  71: و ناصح، همان 150و 133

  
 عشق نور است 2.6

  درخت سيب جوهر دارم آمد/ سر كوچه بودم كه يارم آمد
 )117: ميهن دوست، همان( كه روشني به روي كارم آمد/ دانند، بدانند اگر مردم نمي
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هـاي عاميانـه ديـده     هايي است كه در دوبيتي نور از ديگر استعارهة عشق به مثابة استعار 
. ترس و هالكت بوده اسـت ة تاريكي و ظلمت همواره براي بشر امري منفي و ماي. شود مي

: 1384ي، فضـايل . (در اساطير ايزدان مرگ و دوزخ با تاريكي و ظلمـت در ارتبـاط هسـتند   
نور علـت و سـبب بينـايي و در نتيجـه عامـل      )  81و  80: 1385و هينلز،  388/ 2و  1/40

دهد و موجـب آگـاهي و معرفـت     نور، بشر را از تاريكي و تباهي نجات مي. شناخت است
همچنين نور و خورشيد يـا  . نمايد شود و بدين ترتيب او را در درك پيرامونش ياري مي مي

اند كـه بـا كنـار     جهان هستند، همواره براي آدمي از مظاهر زيبايي بودهماه كه سبب روشني 
كننـد و بشـر را    هاي آن را براي بشر آشكار مـي  سياهي و ظلمت، جهان و زيبايية زدن پرد

روح و تاريـك شـخص را    نيز همچون نور، حيات بـي » عشق«. نمايند قادر به ديدن آنها مي
در زبان گفتار نمودهاي اين استعاره در عباراتي . بخشد كند و زندگي او را معنا مي روشن مي

... و» با ديدن او نوري تازه بر زندگيم تابيـد «يا » با مرگ او چراغ خانه ام خاموش شد«مانند 
  .توان ديد مي

نور و روشني زندگيش ة هاي عاميانه عاشق حضور معشوق در زندگيش را ماي در دوبيتي
همچنين او محبوبش را نور و ) 241: و شكورزاده، همان 117: ميهن دوست، همان. (داند مي

ناصح، . (كند داند و با رفتن او و فراقش خود را كور و نابينا تصور مي روشنايي چشمش مي
  )80: و ميهن دوست، همان 6: همان

بـه كسـي خطـاب    » سوي چشـم «يا » نور چشم«در زبان عادي و مكالمات روزمره هم 
  . مورد عالقه است شود كه بسيار عزيز و مي

نيـز روبـرو   » معشوق يك چيز نوراني است«خرد ة افزون بر اين در اين اشعار با استعار
هـاي عاميانـه كـاربرد     در دوبيتي. گيرد قرار مي» عشق نور است«ة هستيم كه ذيل اين استعار

ه نمـاد  ماه و خورشيد همـوار . شود به عنوان استعاره براي معشوق ديده مي» آفتاب«و » ماه«
اند و در ادبيات مكتوب هم همواره به عنوان مظهر معشوق و زيبايي او كـاربرد   زيبايي بوده

مثل ماه «همچنين در تداول عوام، افراد زيبا معموال به ماه مانند و با جمالتي چون . اند داشته
ناميدن دختران با اسـامي چـون مهـوش، مهشـيد، مهسـا، مهتـا،       . شوند توصيف مي» ماند مي
  . هتاب و مانند آنها نيز بر همين مبناستم

جايگاه خورشيد و صالبت و زيبايي آن در مناطق كويري چون خراسان امـري روشـن   
عـام و  ة زيبايي و درخشندگي ماه و ستارگان نيز در آسمان كـوير دو چنـدان و شـهر   . است

. ده اسـت ش هاي طبيعي ايران محسوب مي ها و جاذبه خاص است و همواره يكي از زيبايي
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ذهن اسـتعاره پـرداز   ة خراسان، دست ماية همين جايگاه اين اجرام آسماني نوراني در منطق
مردمان اين نواحي گشته و سبب شده تا آنها مفهوم انتزاعي عشق و به تبع آن معشوق را بـا  
اين مفاهيم آشنا كه جزئي از زندگي و طبيعت اطراف آنهـا بـوده، در تنـاظر قـرار دهنـد و      

به دليل همين جايگاه و حضور پررنگ اين عناصر در زندگي مردمـان  . عاره پردازي كننداست
هاي  در دوبيتي» عشق باغ است«ة ها پس از استعار اين ناحيه است كه بيشترين تعداد استعاره

  .خراسان به اين استعاره اختصاص داردة ناحي
 129و  69و  53: ناصح، همـان . (شوند نده ميخوا» ماه«او ة ها معشوق يا چهر در دوبيتي

   )165و  120و  114: و ميهن دوست، همان 135و
مـيهن دوسـت،   .(روبرو هسـتيم » معشوق آفتاب است«ة همچنين در اين اشعار با استعار

در زبان گفتـاري،  . گفتني است كه اين استعاره در زبان محاوره نيز كاربرد دارد) 129: همان
  .كنند توصيف مي» آفتابة مثل پنج«ا را با عبارت مردم اشخاص زيب

نيـز  » ستاره«يا » سپيدي سحرگاه«ة ها، معشوق يا چشم او به مثاب همچنين در اين دوبيتي
  )167و  68: و ميهن دوست، همان 93: ناصح، همان.(تصور شده است

  
 عشق ميل به خوردن است 3.6

  كنج لبونتة به شربت خون/ به اهللا و به تاهللا و به جونت
  ) 57: ناصح، همان( به شرط اي كه گردم باغبونت/ نشونم به طاق ابرويت گل مي

هـاي عاميانـه    هاي رايج در دوبيتي از ديگر استعاره ،ميل به خوردنة عشق به مثابة استعار
نمـود  » معشـوق خـوراكي اسـت   «خرد ة هاي عاميانه با استعار اين استعاره در دوبيتي. است
جنسي و نياز به جفت در كنار نياز بـه غـذا و خـوردن، از نيازهـاي اساسـي      ة غريز. يابد مي

ياز به عشق و لـذت عشـق ورزي،   ن» عشق ميل به خوردن است«در نگاشت . انسان هستند
هـا معشـوق،    عاشق در اين ترانه. برابر با نياز به خوردن و لذت ناشي از آن قرار گرفته است
  . داند ها مي اجزاي چهره يا اعضاي بدنش را به متناظر با انواع خوراكي

شود كه عاشق شخص گرسنه يا كسي  در اين نگاشت، تناظرها به اين صورت برقرار مي
ه ميل و هوس خوردن چيزي را دارد، معشوق، آن خوراكي است كـه عاشـق بـدان    است ك

  . تمايل دارد، عشق، ميل به خوردن يا گرسنگي و وصال معشوق متناظر با خوردن است
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مـا معمـوال   . شود هاي روزمره نيز مصاديق اين استعاره ديده مي در زبان عادي و مكالمه
همچنـين  . كنـيم  خطـاب مـي  » شيرين«يا » عسل«ين كسي را كه بسيار دوست داريم با عناو

هـاي همـين اسـتعاره     توسط عامه از ديگر مصـداق » هلو«ة خطاب شدن دختران زيبا با واژ
  .است

هـاي مختلـف،    هـا و اقلـيم   يابند، در فرهنگ هايي كه در اين استعاره كاربرد مي خوراكي
 .شود ين قلمداد ميمتفاوت هستند اما در بيشتر موارد، معشوق يك خوراكي شير

اي اسـت كـه در    اسـتعاره » يك خوراكي شيرين است«معشوق ة گفتني است كه استعار
ها و  در كشورهاي انگليسي زبان نيز مردان غالبا زنان را با واژه. زبان انگليسي نيز كاربرد دارد

معنـاي   دهنـد كـه   مورد خطاب قـرار مـي   Cookieيا  Sweetie  ،Sweetie Pie عباراتي چون
  ) Kӧvecses, 2005: 89.(انواعي از شيريني هستند

شـيريني بـراي   . شـيريني اسـت  ة گيري اين استعاره، خوشايند بودن مز تجربي شكلة پاي
هـا و   يهاي مطلوب و خوشايند است و به همين جهت هم همـواره در شـاد   انسان از طعم

  . گرفته است مراسم جشن مورد استفاده قرار مي
هاي معشوقش را به جهـت نرمـي و    هاي خراساني شاعر در اين اشعار، گونه در دوبيتي

نبـات  «دانـد و   مـي » قنـد «دهـد و معشـوق يـا لـب او را      در تناظر قرار مي» پنير«سفيدي با 
و » هـل «هـاي يـار    چنـين لـب  هم. شود كه به طور معمول در خراسان استفاده مي» دارچيني

: ميهن دوست، همان. (شوند اند كه از جمله گياهاني هستند كه درخراسان كشت مي»ميخك«
  ) 122و  121: و شكورزاده، همان 123: و ناصح، همان 112و  105و  49

هاي شيريني همچـون   ميوهة هاي معشوق يا اعضاي بدن او به مثاب چنانكه گفتيم استعاره
و مـيهن   138و  13: ناصـح، همـان  . (شـود  انگور نيز در اين اشعار ديده مي سيب و ليمو و
ة اين موارد، همان طور كـه ذكـر شـد، زيـر شـاخ      )133و 112و  105و  70: دوست، همان

  . گيرند نيز قرار مي» عشق باغ است«و در نتيجه » معشوق گياه است«ة استعار
هـا و نيـز تـاثير ايـن      در ايـن دوبيتـي    ميموارد ياد شده نيز نمودهاي بازتاب فرهنگ بو

هـاي   پـردازي  فرهنگ و همچنين شرايط اقليمـي بـر ذهنيـت و در نتيجـه زبـان و اسـتعاره      
  .سرايندگان اين اشعار محلي هستند

  
 عشق جنگ است 4.6

  كشت 3درازي دو زلفانت مره /سياهي دو چشمانت مره كشت
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: ميهن دوسـت، همـان  ( مژگانت مره كشتخم ابروي  /به جانم حاجت تير و كمان نيست
81(  

تالش براي به دست آوردن معشوق در تطابق با جنـگ  » عشق جنگ است«ة در استعار 
در اين استعاره، طرفين عشق در حكم طـرفين جنـگ، درگيـري و    . گيرد و درگيري قرار مي

عشق برابـر   برخوردهاي طرفين عشق با هم يا با رقيب برابر نبرد، موفقيت و دست يافتن به
هاي عشق متنـاظر بـا    پيروزي در جنگ و شكست در تناظر با ناكامي در عشق و درد و رنج

رحم  بية هاي منفي و چهر اين استعاره بر جنبه. زخم خوردن يا كشته شدن در جنگ هستند
  . كند و خشن عشق داللت مي

او «، »يروز شددر كشاكش ميان عقل و دل سرانجام دل پ«در زبان گفتاري جمالتي چون 
   .نمودهاي اين استعاره هستند... و» عشق تو مرا كشت«، »در چنگال عشق گرفتار بود

كشد و يا  در اين استعاره، معشوق معموال طرف غالب در جنگ است كه يا عاشق را مي
معشوق مانند چشم، ابرو، مژه يا خال او در تناظر با ة معموال اجزاي چهر. كند او را اسير مي

و  36و  11: ناصح، همان. (گيرند قرار مي» خنجر«و » كمان«زار و ادوات جنگ چون تير و اب
جنـگ و   گاهي هم ناز معشوق يا فـراق او ابزارهـاي  ) 81: و ميهن دوست،همان 128و  45

كه در » كمند ابرو«يا » كمند زلف«يا » ناوك مژگان«، »تير مژگان«تعبيراتي چون . قتل هستند
 934و  824و  424: 1362حافظ، .(اند شود هم بيانگر همين استعاره ه ميادبيات مكتوب ديد

  )736و  588و  551و  501: 1375و سعدي، 
از عبـارات و  ... و» كمان ابرو«يا » خنجر«و » تير مژگان«چنانكه اشاره شد تعابيري چون 

ين مـوارد،  هاي عاميانه هستند اما گذشته از ا هاي مشترك ميان ادب رسمي و دوبيتي استعاره
: ناصـح، همـان  (و گيسوانش به عنوان شـاخ  » قوچ جنگي«در نظر گرفتن معشوق به عنوان 

گيري اين  تاثير زندگي و فرهنگ روستايي و دامداري در شكلة به روشني نشان دهند) 128
ذهن فرد عامي دامداري كه بيشتر اوقات با ميش و گوسفند و قـوچ و ماننـد   . استعاره است

كار داشته، در استعاره پردازي هم همين مفاهيم آشناي محيط زندگي روزمره اش اينها سر و 
دانسته كه با عاشـق سـر جنـگ    » قوچ جنگي«را مورد توجه قرار داده و معشوق را ميش و 

    .دارد
  

 عشق آتش است 5.6

  تنوري تافته اي مو در ميونم/ فلفل زفونم ة بيا اي فاطم
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 ) 127: ميهن دوست، همان( زنه شعله به جونم كه هر دم مي / 4تاغة اي از كند تنوري تافته

تغييـرات  ة شـدت عشـق اسـت، بـر پايـ      ةكننـد  كـه بيـان  » عشق آتـش اسـت  «ة استعار 
عشـق و ديـدار   . كنـد، شـكل گرفتـه اسـت     فيزيولوژيكي كه عشق در بدن عاشق ايجاد مي

زايش ضربان قلب همراه معشوق معموال با عالئمي چون افزايش دماي بدن، سرخ شدن و اف
شـمرده  » عشـق آتـش اسـت   «ة هاي فيزيولوژيك استعار ها به عنوان پايه است و اين ويژگي

  . شوند مي
، »در آتش عشق كسي سوختن«عباراتي چون . مصاديق اين استعاره در زبان بسيار است

هاي  نمونهاز ... و» به آتش كشيده شدن«، »داغ عشق داشتن«، »عشق آتشين يا سوزان داشتن«
  .شود آن شمرده مي

آتـش بـه دامـن    «توان در عباراتي چون  هاي عاشقانه را مي مصاديق اين استعاره در ترانه
» سوزاندن خانه و كاشانه و جان عاشق«يا » كباب كردن عاشق«، »آتش به جان افتادن«، »زدن

: همـان  و ميهن دوست، 48و  40و  30و  28و  12و  4: ناصح، همان. (توسط معشوق ديد
  ) 179و  142: و شكورزاده، همان 127

بازتـاب شـرايط   ة دهنـد  در دوبيتي ذكر شده در ابتداي مطلـب، نشـان  » تاغ«ة كاربرد واژ
نام گيـاهي اسـت كـه در دشـت لـوت      » تاغ«. هاست اقليمي و فرهنگ بومي در اين دوبيتي

ميهن دوسـت،  : نك(كنند،  ها از آن به عنوان سوختشان استفاده مي رويد و معموال كاروان مي
  ) همانجا

» اسـت ) عطـش (عشق تشنگي«ة ها، خرده استعار هاي معمول در دوبيتي از ديگر استعاره
گيرد چرا كه تشنگي و عطـش   قرار مي» عشق آتش است «ة پاية است كه ذيل همين استعار

عشق ة عارهاي شكل گيري است شوند و حس گرم شدن و گر گرفتن از پايه از گرما ناشي مي
  . آتش هستندة به مثاب

نشاند  شود كه عطش عاشق را فرو مي آب خطاب مية در اين نگاشت معشوق، سرچشم
و  24: ناصـح، همـان  .(و عاشق، شخص تشنه و يا در مواردي گياهي تشنه و خشك اسـت 

  ) 107: ميهن دوست، همان
شكل گرفتـه كـه عشـق،    هاي ياد شده، بدين صورت  نگاشت در استعاره در اين موارد،

تشنگي و عطش، عاشق، شخص يا گياه تشنه، محبوب، آب شيرين و گوارا و همسري كـه  
معشوق به اجبار به عقد و ازدواج او درآمده يا رقيب، آب شوري هستند كه عطش عاشق را 

  .كنند چندين برابر مي
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ـ «، »آتش به دامن زدن«هايي چون  عشق به عنوان آتش و عبارتة استعار ش بـه جـان   آت
آب «و مانند آنها در ادب مكتوب نيز رايج است اما در نظر گرفتن معشوق به عنوان » افتادن
» گيـاه خشـك  «و يا عاشق به عنـوان  » آب شور«ة و رقيب يا همسر معشوق به مثاب» شيرين

اي كويري و كم آب است و بـديهي   خراسان منطقه. هاست نمودار تاثير اقليم در اين دوبيتي
پـس در ذهـن انسـان    . شـود  هاي اصلي مردمان كوير شـمرده مـي   ب يكي از دغدغهاست آ

مفهومي عشق به عنوان يكي از اساسي ترين نيازهاي آدمي و ارزشـمندترين  ة كويري، حوز
مفهومي آب كـه در كـوير ارزش و اهميتـي دوچنـدان     ة هاي انسان در زندگي با حوز داشته
هـاي ذهـن اهـالي كـوير قـرار       پردازي استعارهة دست مايشود و  يابد، متناظر پنداشته مي مي
    .گيرد مي

  
 عشق شكار است 6.6

  همو نارنج خوشبوي تونم مو /همو خال بر روي تونم مو 
    )47: ميهن دوست، همان( بزن تيري كه آهوي تونم مو /گردي به صحرا  چره بيهوده مي

انـه، عشـق بـه يـاري آنهـا شـناخته       هـاي عامي  هاي مفهومي كه در دوبيتي از ديگر حوزه
بـر  » عشـق «ساختاري مفهـوم انتزاعـي   ة در اين استعار. مفهومي شكار استة شود، حوز مي

مفهومي شكار همچـون صـيد، و صـياد و دام و تيـر و     ة اساس مفاهيم و اصطالحات حوز
  . شود درك مي... رميدن و

مفهوم شـكار و فـرار صـيد از     ناز و فرار معشوق و تعقيب و گريز او و عاشق در قالب
  .در بيشتر اين اشعار عاشق، صياد و معشوق صيد و شكار است. شود صياد درك مي

شـكار كسـي   «مردم نيز در اصـطالحات و عبـاراتي چـون    ة اين استعاره در زبان روزمر
» خود كردنة كسي را شيفت«به معاني » به دام كسي افتادن«يا » كسي را شكار كردن«يا » شدن

  .بازتاب يافته است» عاشق كسي شدن«و 
كمـين  «، »صيد كـردن «را در عباراتي چون » عشق شكار است«ة ها نيز استعار در دوبيتي

ميهن . (توانيم ببينيم مي... و» )معشوق(تير زدن به آهو «، »)معشوق(شكار كردن آهو «، »كردن
  )37: و ناصح، همان 61و  47و  31: دوست، همان

ها در اكثر موارد، عاشق يا در قالـب انسـان    چنانكه اشاره شد در اين ترانهافزون بر اين، 
تصـور  » پلنـگ «يا » گرگ«، »شير«شكارچي و يا در هيات جانوراني شكارگر و درنده چون 
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و معشوق غالبا در هيات ) 23: و ناصح، همان 83و  61و  31: ميهن دوست، همان(شود  مي
 51و  24: ناصح، همان. (گردد تصوير مي» آهوبره«و » آهو«، »كبك«، »كبوتر«جانوراني چون 

  ) 109و  85و  47: و ميهن دوست، همان 203و 59و 
ميهن دوست، .(شود ظاهر مي» باز«همچنين گاهي عاشق به شكل پرندگان شكاري چون 

، »عاشق يـك جـانور درنـده اسـت    «هاي  اين موارد ما را به سوي خرده استعاره) 61: همان
  .كند هدايت مي» معشوق يك حيوان كوچك است«و » استمعشوق پرنده «

شوند  ها جايگزين عاشق يا معشوق مي روشن است كه نوع جانوراني كه در اين استعاره
براي نمونه در كشورهاي انگليسي زبان، جـانوراني  . هاي مختلف، متفاوت است در فرهنگ

در ) Kӧvecses, 2005: 89(گيرنـد   استعاره از معشـوق قـرار مـي   » گربه«يا » خرگوش«چون 
. اند به جاي معشوق نشسته» آهوبره«و » آهو«هاي عاميانه غالبا  حالي كه در ايران و در دوبيتي

همچنـين در ايـن   ) 109و  64و  47و  31:و ميهن دوسـت، همـان   59و  24: ناصح، همان(
و  51: نناصـح، همـا  (شود  ياد مي» كبوتر«يا » كبك«ها از معشوق با تعبيرهايي چون  دوبيتي

يـا   Birdاما در كشورهاي ياد شده زنـان بـا الفـاظي چـون     ) 70: و ميهن دوست، همان 59
Chick )همانجا.(گيرند مورد وصف قرار مي) به معناي پرنده و جوجه (  

عاشق يك حيوان «ة در استعار» پلنگ«يا » گرگ«ها معموال جانوراني مانند  در اين دوبيتي
  )166و  83و  31: ميهن دوست، همان. (نشينند درنده ميبه جاي حيوان » درنده است

شود و معشوق جانور  شايان ذكر است كه در موارد اندكي هم عكس اين ماجرا ديده مي
  )23و  166و  83: ميهن دوست، همان. (شكارگر و عاشق صيد است

ـ ة به طور كلي استعار . شـكار برخاسـته از زنـدگي در دل طبيعـت اسـت     ة عشق به مثاب
نزديكي با طبيعت و سروكار داشتن با جانوران مختلف و رواج شـكار در گذشـته موجـب    

و » گـرگ «در ذهـن روسـتايي دامـدار،    . شكل گيري اين استعاره در ذهن عامه شده اسـت 
كرده به عنوان نمادهاي قدرت در تنـاظر بـا عاشـقي     هايشان حمله مي دامة كه به گل» پلنگ«

معشوقش را به دست آورد و معشوق زيبا و دوست داشتني با شود  قرار گرفته كه موفق مي
خراسان از ديرباز زيسـتگاه جـانوراني   ة منطق. متناظر شده است» بره««هاي كوچك مانند  دام

و بـه همـين   ) 64و  63: 1378افشار، (چون آهو، كبك، ميش، گرگ، پلنگ و يوزپلنگ بوده
و يـا عاشـق بـه عنـوان     » كبـك «و » آهوبره«، »آهو«ة علت است كه پنداشتن معشوق به مثاب

  .شود ها بسيار ديده مي در اين دوبيتي» پلنگ«و » گرگ«
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هـاي   شايان ذكر است جانوران ياد شده از ديدگاه نمادگرايي، نمادهاي زنانگي و زيبايي
و ) 527- 524/ 4: 1385و همـو،   314- 312/ 1: 1378شواليه و گربـران،  : نك(زنانه هستند 

توان نشاني بر مونث بودن معشوق در اين اشعار دانست در حالي كـه در   مياين موضوع را 
ادبيات رسمي و متون كالسيك شواهد بسياري وجود دارد كه حـاكي از وجـود همجـنس    

همچنين اشاره به برخـي   5.گرايي و عشق مذكر به مذكر در ميان شعراي ادب مكتوب است
معشـوق در  ة بـه عنـوان اسـتعاره از سـين     ها چون انار، ليمو، نارنج و سيب كه همگـي  ميوه

   .اند، گواهي ديگر بر اين امر است ها به كار رفته بسياري از اين دوبيتي
  
 است) آسيب( عشق بيماري 7.6

  پرسي چِرَه احوال بيمار نمي /بري از پاي ديوال مي 7كه اَو 6ته
  )166: 1373ناصح، ( دواي درد بيمارِ ديدن يار /دواي درد بيمارم چه باشه

عشق از ديرباز چه در در متون ادبي و چه در كتب طب سنتي به عنـوان يـك بيمـاري    
   )73- 2/71: ابن سينا، بي تا. (شناخته شده است

در متون همگـي  » بيمار كسي شدن«يا » دل بيمار«، »درد عشق«، »بيماري عشق«عبارات 
و خاقـاني،   750و 483: 1375و سـعدي،   255و  120: 1362حـافظ،  . (گواه اين امر اسـت 

1382 :557(  
گذارد و  شود كه بر جسم او نيز تاثير مي از آنجا كه فرد عاشق دچار فشارهاي رواني مي

مفهـومي  ة شود، بشر مفهوم عشق را در تنـاظر بـا حـوز    حتي به بيماري جسمي او منجر مي
ساختاري كه ة اردر اين استع. بيماري قرار داده تا به ياري آن اين مفهوم انتزاعي را درك كند

هاي عشق تاكيد دارد، عشق به عنوان بيماري، هجران و فراق متناظر بـا   ها و دشواري بر رنج
درد، رنجوري و اضطراب عاشق به عنوان عالئم بيماري، عاشق در تناظر با شخص بيمار و 

  .شوند معشوق يا وصال او در حكم دارو تصور مي
» خون جگر خـوردن «عاشق و » بيمار بودن«صورت ها به  بازتاب اين استعاره در دوبيتي

ديـده  ... عاشـق و » ناتوان شدن دل«، »كمان شدن قد«وي و يا تعابيري چون » زردرويي«او، 
ــي ــيهن دوســت، همــان 100و  88و  53و  27: ناصــح، همــان.(شــود م و  109و  72: و م

    )179و  178: شكورزاده، همان
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ـ عشق به مثاة چنانكه اشاره شد استعار اي رايـج و آشناسـت امـا در     بيمـاري اسـتعاره  ة ب
ها عاشق، تندرستي و فارغ از عشق بودن خود را با نسبت دادن رنگ رخسـار خـود    دوبيتي

شـدن بيـان   » زعفـرو «و گرفتار بيماري عشق شدن و زردروييش را با به رنـگ  » گل نار«به 
هـاي ايـن    ران در دوبيتـي كاربرد اين مفاهيم به ويژه زعفـ ) 38: ميهن دوست، همان.(كند مي

خراسان اسـت،  ة منطقه كه قطب كشت زعفران است و همچنين انار كه از محصوالت عمد
هـاي اقليمـي در فراينـد اسـتعاره سـازي و درك       تاثيرپذي ذهن عامه از ويژگية نشان دهند

    .مفاهيم آشناستة مفاهيم انتزاعي بر پاي
  
 عشق ثروت است 8.6

  به دل گفتم طالي بيغش آمد/ د پشت بوم صداي خش خش آمد
 )43: شكورزاده، همان(آمد  8به دست مو دو نار ترشيز/ نيت كردم دو دستم ره دووندم

عشق و معشوق براي عاشق از هر چيزي در دنيا ارزشـمندتر اسـت و همـين موضـوع     
هـا در خـرده    اين ترانـه بازتاب اين استعاره را در . سبب شكل گيري اين استعاره شده است

  . بينيم مي» معشوق يك چيز گرانبهاست«ة استعار
يـا  » من ثروتمند هستم چون تـو را دارم «در زبان گفتاري اين استعاره در جمالتي چون 

  .يابد بازتاب مي» كنم تو را با هيچ چيز در دنيا عوض نمي«
شـود، او گـنج اسـت و عاشـق،      هاي عاميانه معشوق با ملك دنيا مقايسه مـي  در دوبيتي 

گنج، معشوق يا اعضاي بدنش متناظر با اشياء ارزشمندي چون جواهر و زر و سكه ة جويند
روي معشـوق يـا زلـف او در برابـر ملـك ري و روم و بخـارا و سـمرقند        . گيرنـد  قرار مي

 63 :ميهن دوست، همان. (بخشد اموالش را مية او همة بوس نشيند و عاشق در برابر يك مي
 273و  46: و شكورزاده، همان 93و  78و  73و  71و 60و  59: و ناصح، همان 180و  66و
  )234و 

ها اين باور عاميانه كه بر سر هـر گنجـي مارهـايي وجـود دارد كـه از آن       در اين دوبيتي
هاي او را مارهاي  معشوق را گنج دانسته و زلفة ر چهرشاع كنند، بازتاب يافته و پاسباني مي

  ) 71: ناصح، همان.(پاسبان اين گنج پنداشته است
  
 است) متشكل از دو بخش(واحد  ق يكعش 9.6
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  نمي تو رخنه در ملك خدا كرد/ نمي تو درد بي درمو دوا كرد  
 )98: ناصح، همان( جدا كردنمي تو گوشته از نازگه / 10و نازگه 9ميون ما و تو گوشت       

هاست كه پيوستگي عاشق و معشوق و  هاي رايج در دوبيتي اين استعاره از ديگر استعاره
حال چه عشق به  - بسيار ة عشق و عالق. دهد پيوند عميق ميان آنها و اتحادشان را نشان مي

ب موجـ  - دو دوسـت بـه يكـديگر   ة جنس مخالف باشد چه عشق مادر و فرزندي يا عالقـ 
اي كه هـر گونـه    شود به گونه شكل گيري رابطه عاطفي و احساسي عميقي ميان طرفين مي
ايـم كـه    بسيار شـنيده و ديـده  . ناراحتي يكي از طرفين، آزردگي طرف مقابل را در پي دارد

انـدكي از مـرگ يكـي، ديگـري نيـز      ة اند و به فاصـل  افرادي بسيار به يكديگر عالقمند بوده
. ماري يكي از طرفين، ناخوشي طـرف مقابـل را در پـي داشـته اسـت     درگذشته است يا بي

هـاي   عاطفي عميقي با هم دارند حتي اگر از هم دور و در فاصـله ة همچنين افرادي كه رابط
    .يابند مكاني بسيار دور از هم باشند، احساسات و احوال يكديگر را با حسي غريب درمي

ايـن زوج  «، »آنها يـك روح در دو بـدن هسـتند   «اين استعاره در زبان در جمالتي چون 
  .نمود دارد... و» ام ام را يافته  شده گمة من نيم«، »ناپذير هستند جدايي

عاشـق و  » يكـي بـودن جـان   «اين استعاره را در تعـابيري چـون     هاي عاميانه در دوبيتي
و  42 و 40: ناصـح، همـان  .(شود ديده مي» بيمار شدن عاشق از بيماري معشوق«معشوق و 

پارچـه بـودن عاشـق و     ذكر شده، يك واحد يـا كليـت يـك     همچنين در دوبيتي) 96و  50
ناپذير بودن آنها بيـان شـده    معشوق به صورت پيوستگي گوشت انگشت و ناخن و جدايي

المثلـي   ب ضـر » شـود  ناخن از گوشت جدا نمـي «گفتني است كه ) 98: ناصح، همان. (است
  ) 1750: 1388ذوالفقاري، .(آن استرايج در خراسان و نواحي اطراف 

 

 عشق اسارت است 10.6

  مثال رشته تابم دادي اي يار /سرچشمه ته آبم دادي اي يار 
 ) 186: ناصح، همان(اي يار 11به يك لَظه جوابم دادي / به يك عمري گرفتار ته بودم

در ايـن  . ه اسـت در اين استعاره عشق برابر اسارت و گرفتاري و زنداني شدن قرار گرفت
گاه معشوق، عاشق را اسير و گرفتـار  . شود نگاشت، تناظرها به دو صورت متفاوت ديده مي

   .كشد كند و گاه برعكس اين عاشق است كه محبوب را در بند مي خود مي
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يـا جمالتـي   » در بند عشق بـودن «هاي اين استعاره را در زبان در تعابيري چون  مصداق
» در چنگال عشق اسير بـود «يا » اسير عشق شده بود« يا » شده استدلم اسير عشق او «مانند

  .توان ديد مي... و
در «يا » گرفتار بودن«، »به زندان بودن«ها در عباراتي چون  بازتاب اين استعاره در دوبيتي

) 186: ناصح، همان(گاه معشوق، عاشق را اسير خود كرده است. شود ديده مي» زنجير بودن
ميهن دوست، . (كند اشق است كه معشوق را گرفتار كرده و او را رها نميو گاهي هم اين ع

است كه بدين ترتيب تناظرها بدين قرار » زنجير عشق«ة در مواردي عاشق بست) 104: همان
هستند كه عاشق، شخص اسير، عشق، اسير كننده و معشوق، وسيله يا دامي جهـت گرفتـار   

  .)90و 22: ناصح، همان. (كردن عاشق است
در ايـن  » در چنگـال پلنـگ بـودن   «يـا  » شير در زنجير بودن«هايي چون  كاربرد استعاره 

) 23و  166و  83: ميهن دوست، همـان (ها را كه در وصف حالت عاشق به كار رفته  دوبيتي
ها در دامان طبيعت و سروكار داشتن آنها با  توان از تاثيرات زندگي سرايندگان اين دوبيتي مي

ة هـا زيرشـاخ   گفتني است كه ايـن اسـتعاره  . ل دشت و دمن و صحرا دانستدد و دام در د
  .شوند عشق به عنوان شكار نيز شمرده مية استعار
  
 عشق سرقت است 11.6

  دو ابرو خنجر بر جگر من/ دو چشمان سياه غارتگر من
  )81:ميهن دوست، همان(كه آرام گشته دل غم پرور من / بيا تا تو ر ببينم اي پريزاد

گيرد و موجب آشـفتگي و اضـطراب در    آنجا كه عشق راحت و آرام فرد را از او مياز 
سرقت در ذهن بشـر در تنـاظر قـرار     مفهومية شود، اين حس فقدان آرامش با حوز فرد مي

  .ساخته شده است» عشق سرقت است«ة گرفته و استعار
كـه  (دل عاشقدر اين نگاشت، معشوق، سارق، عاشق، شخص مورد سرقت قرار گرفته، 

، شيء مورد سرقت و عشق، به عنوان عمل سرقت در نظر گرفتـه  )سبب آرام و قرار اوست
  .شود مي

از بارزترين مصداق اين استعاره در زبـان  » دلربا«يا صفت » دل كسي را دزديدن«عبارت 
  .گفتاري هستند
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رباينـد   مي ها معموال معشوق يا چشمان او، غارتگراني هستند كه دل عاشق را در دوبيتي
در برخي مـوارد شـاعر، دختـران زيبـا و     ) 152و  81: ميهن دوست، همان.(كنند و تاراج مي

برند، در تناظر قرار داده  ها مي هايي كه مورچه گر را با مورچگان پردار و دلش را با دانه عشوه
هاي  ز نمونهپردار اة مورچة معشوق به مثابة كاربرد استعار) 152: ميهن دوست، همان.(است

هـاي خـود از آن بهـره     كاربرد مفاهيم آشنا و دم دستي است كه عامـه در اسـتعاره پـردازي   
  .اند برده

 

 شراب است عشق 12.6

  زير بار و ساربو مست 12شتر د /زمي مست و زمو مست آسمو مست 
  ) 37: ناصح، همان( خودم مستم كه دارم يار مقبول / همه مستن كه خوردن آب انگور

كنـد و موجـب سـرزدن رفتارهـاي غيرمعمـول از او       عشق، عاشق را از خود بيخود مي
  .آورد شود و شراب نيز مستي و بيخودي مي مي

هاي عاميانه، عشق شرابي است كه عاشق و معشوق را مست و از خود بيخود  در دوبيتي
ناصـح،  ( .شـود  اي است كه اين شراب در آن ريخته مي معموال چشم معشوق، پياله. كند مي

هـاي   و نزديك به استعاره» نو«هاي  توان از استعاره اين استعاره را مي) 93و  38و  37: همان
با ديدن «يا » شود بيند از خود بيخود مي وقتي او را مي«در زبان جمالتي چون . ادبي پنداشت

اي كـه سـبب    وجود دارد اما در نظر گرفتن عشق بـه عنـوان مـاده   » او هوش از سرش پريد
زبان نيست و نـوعي خالقيـت و آفـرينش    » متعارف«هاي  شود، در ميان استعاره خودي ميبي

  . شود ادبي محسوب مي
 

 عشق زيارت است 13.6

  روم مو به پابوس گل نو مي/ روم مو مي 14كوچه به دودو 13وري
  )56: ميهن دوست، همان( روم مو زيارتگاه هر شو مي/ به پابوس گل نو خرمن گل 

بينـد و   او معشوقش را همچون شخصي مقـدس مـي  . براي عاشق مقدس است» عشق«
در اين نگاشت، عشق متناظر بـا عمـل زيـارت،    . انگارد ديدارش با او را همچون زيارت مي

عاشق شخص زائر، معشوق شخص مقدس و محضر معشوق، در تناظر با زيارتگاه تصـور  
  . ها قلمداد كرد در اين دوبيتي» نو«هاي  عارهتوان از جمله است اين استعاره را مي. شوند مي
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شـتابد و بـه    معشوق مـي » پابوس«كند كه هر شب به  ها عاشق بيان مي در برخي دوبيتي
رود كه محل زندگي معشوق است و بدين ترتيب عشق خـود   هميشگي اش مي» زيارتگاه«

مـيهن  . (كنـد  تلقي مـي » زيارت«ة نسبت به معشوق و ديدار او و مهرورزي با وي را به مثاب
  )221: و شكورزاده، همان 56: دوست،همان

همچنين در اين ناحيه به ويژه بـه  . مردمان خراسان به مومن و معتقد بودن شهره هستند
و رفت و آمد زائران حرم امام هشتم همواره باورهـاي  ) ع(جهت واقع شدن مرقد امام رضا

ـ  ة هبي در استعاراين باورهاي مذ. ديني و مذهبي سيطره داشته است زيـارت  ة عشق بـه مثاب
اعتقادات ديني و مذهبي و نزديكي به حرم امام رضـا كـه همـواره زائـران     . نمود يافته است

اين دو بيتي را به ة بسياري را از نقاط دور و نزديك به سوي خود جلب كرده، ذهن سرايند
  .ومي عشق سوق داده استمفهة مفهومي زيارت و متناظر ساختن آن با حوزة سوي حوز

  
 ها و سلسله مراتب استعاري كالن استعاره. 7

دهند بلكه به صـورتي   هاي استعاري به صورت منفك و مستقل از يكديگر رخ نمي نگاشت
در حقيقـت  . تري مرتبط هسـتند  تر و كالن ها و ساختارهاي استعاري عام مند با نگاشت نظام

گيرند و در اين  تري قرار مي هاي عمومي ذيل نگاشت يافته ها به صورتي سازمان اين نگاشت
. كننـد  هاي بااليي را در خـود حفـظ مـي    هاي پاييني ساختار نگاشت سلسله مراتب، نگاشت

هاي بسيار عامي را كه غالبا مفاهيم عام انتزاعي مانند زمان، حالت، دگرگوني،  ليكاف استعاره
 Event Structure(» ساختار رويدادة استعار«شوند،  از طريق آنها مفهوم سازي مي... عليت و

Metaphor (بسـيار  ة هايي غني هستند كه مجموعـ  ها، استعاره اين گونه استعاره. ناميده است
دهنـد و بـدين ترتيـب     ها را در سـطح جهـاني ذيـل خـود پوشـش مـي       وسيعي از استعاره

  .)168- 166: 1392ليكاف، . (بخشند استعاري را انسجام مية هاي يك متن يا زنجير استعاره
سـرايندگان اشـعار   . در اشعار عاميانه با تنوع فكر و جهان بيني و سليقه روبـرو هسـتيم  

عاميانه ناشناخته و گمنام هستند و مشخص نيست كه اين اشعار توسط چـه كسـي يـا چـه     
شخصـيت و زنـدگي سـرايندگان ايـن     ة اگر چه فقدان آگاهي دربار. اند كساني سروده شده

كند اما به هر  اي حاكم بر آنها را دشوار مي شعار، كار تحليل و مشخص نمودن نظام انديشها
توان دو نگـاه كلـي و    هاي عاميانه مي هاي مشخص شده در دوبيتي روي با دقت در استعاره

ها و ذهنيت عامه و به طور كلي بشر نسـبت بـه مفـاهيم     كامال متفاوت حاكم بر اين استعاره
  . ا مشخص كردعشق و معشوق ر
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خراساني ة هاي عاميان هاي تعيين شده در باب مفاهيم عشق و معشوق در دوبيتي استعاره
، به دو دسته مجـزا تقسـيم   »است) تشكيل شده از دو بخش(عشق يك كل «ة به جز استعار

هاي لذت آفريني، هستي بخشـي و مثبـت بـودن     يكي آن دسته كه داللت بر جنبه. شوند مي
باغ، نور، شـراب، ميـل بـه خـوردن،     ة هاي عشق به مثاب عشوق دارند مانند استعارهعشق و م

ة هاي عشق يـا چهـر   هاي منفي و درد و رنج زيارت و ثروت و ديگري آن گروه كه بر جنبه
جنگ، اسـارت، سـرقت، شـكار،    ة هاي عشق به مثاب رحم آن تاكيد دارند همچون استعاره بي

عشق خيـر  «ة ها را ذيل دو كالن استعار توان اين استعاره اس ميبر همين اس. آتش و بيماري
بدين ترتيب در باب معشوق نيز ما با . قرار داد و دسته بندي كرد» عشق شر است«و » است

يكي آن ديدگاهي كه معشـوق را دوسـت داشـتني،    . دو ديدگاه كامال متفاوت روبرو هستيم
  . پندارد رحم، قسي، خطرناك و منفي مي بي داند و ديگري آن كه او را محبوب و مثبت مي

  
  گيري نتيجه .8

هاي عاميانـه تعيـين و تبيـين و سـپس دو      هاي عشق در دوبيتي استعارهة در اين مقاله زنجير
با وجود اين كه به دليل نامشخص بودن هويـت و  . حاكم بر آنها مشخص شدة كالن استعار

توان ايدئولوژي مشخصـي را بـه عنـوان     نميهاي سرايندگان اين اشعار  شخصيت و ديدگاه
و شـرايط   ها تعيين كرد اما حاكميـت فرهنـگ بـومي     فكر و جهان بيني حاكم بر اين دوبيتي

هاي عشق و مصاديق آنها در  استعارهة بررسي زنجير. شود اقليمي بر سرايندگان آنها ديده مي
امـداري و عناصـر طبيعـت    هاي خراساني، تاثير فضاي كوير، فرهنگ كشـاورزي و د  دوبيتي
هاي فرهنگ بومي و باورهاي عاميانه و مذهبي اين منطقـه را بـه    خراسان و نيز جلوهة منطق

هـاي   ايـن پـژوهش، در ميـان اسـتعاره    ة نتيجة گذشته از اينها، بر پاي. كند روشني آشكار مي
ند عشـق  هاي مطلوب و خوشـاي  هاي مفهومي مبدائي كه بر جنبه مشخص شده، تعداد حوزه

هاي مفهومي  با تعداد حوزه) باغ، نور، شراب، ميل به خوردن، زيارت و ثروت(داللت دارند 
جنگ، اسارت، (هاي آن هستند  هاي ناخوشايند عشق يا درد و رنج و سختي كه بيانگر حالت

هايي كه عشق را از نگاهي  اما تعداد مصاديق استعاره ، برابر است)آتش، بيماري، شكار و سرقت
هـاي   اي كه مثال اسـتعاره  هاست به گونه بت و خوشايند را مي نگرند، بسيار بيشتر از ديگر استعارهمث

تعداد باالي  .اند هاي نخست و دوم قرار گرفته ها، در رده باغ و نور در جدول استعارهة عشق به مثاب
عشـق و معشـوق در    نگاه مثبت نسبت بهة غلبة توان نشان ها را مي ها در دوبيتي اين استعاره
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هـاي   هـا و زيبـايي   بيني و تمركز بر لذت اي خوش گونهة اين اشعار دانست كه بازتاب دهند
  . عشق و مهرورزي در تفكر سرايندگان اين اشعار است

كنـد كـه    هاي محلي خراساني روشن مـي  هاي رايج در دوبيتي همچنين توجه به استعاره
و رايـج در ميـان عامـه هسـتند و كمتـر      » متعارف«هاي  ها از نوع استعاره بيشتر اين استعاره

هـا معمـوال شـاعر بـا همـان       در اين دوبيتي. شود اي در آنها ديده مي ادبي و خالقانهة استعار
» معشـوق «و » عشـق «اصطالحات و تعابير رايج در زبان گفتار بـه مفهـوم سـازي در بـاب     

اي ادبي و نسـبتا بـديع    كه استعاره» ستعشق شراب ا«ة هايي مانند استعار پردازد و نمونه مي
عشـق خيـر   «ة افزون بر اينها، در اين بررسي، دو استعار. شوند، بسيار اندك است شمرده مي

هاي رايج عشق  هايي تعيين شد كه استعاره به عنوان كالن استعاره» عشق شر است«و » است
 .شوند مند مي و نظام بندي خراسان ذيل آنها دستهة هاي عاميان و معشوق در دوبيتي

  
 ها نوشت پي
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