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و حاف  در  یسعد اتیدر غزل« عشق»مفهوم  يشناسيمعن
  يو نقد ادراک يشناخت يشناسيچارچوب معن

 یميعبدالکر دهيسپ
 ایران، تهران ،يدبهشتيدانشگاه شه شناسيزبان اریاستاد

 **پرستو مسگريان
 ایران، تهران ،يدبهشتيهدانشگاه ش شناسيارشد زبان يکارشناس

 (26/04/1397: رشیپذ ویتار 05/10/1396: افتیدر ویتار) 

 چکیده
 يسنعد  ؛يرانیدو شاعر نامدار ا يهادر غزل« عشق»به مفهوم  يشناختيمعن يپژوهش حاضر دربردارندۀ نگاه

( نگنرش  ياهسنتند کنه تفاوت)هن    نین به ا یيپاسخگو ياست. نگارندگان در پ يو حافظ در چارچوب نقد ادراک
دارد؟  ينقد ادراک چارچوبدر  ينييتفاوت چه تب نیو ا ست؟يچ شانیهادر غزل« عشق»و حافظ به مفهوم  يسعد
در آثنار شناعران ننامبرده صنورت      هيتشب ةیو آرا ياستعارۀ مفهوم ةیها با استناد به نظرپرسش نیبه پاسو ا يابيدست

در  لين تخ زانيها قرار داده است که: مپرسش نیبه ا یيسخگوپا ريگرفته است و به نوبة خود نگارندگان را در مس
در « عشنق »مفهنوم   يو حنافظ بنرا   يکنه سنعد   یيهنا نگاشتبا هم دارند؟ نام يتو حافظ چه تفاو يسعد يهاغزل
پاسنو   افتنین  ي( بنا هنم دارنند؟ بنرا    یيچنه تفاوت)هنا   یيانند از نظنر تننوع و بنار معننا     خود به کار بنرده  يهاغزل

هنا و  اسنتعاره  افتنی يحافظ برا يهادرصد از غزل کیو  يسعد يهادرصد از غزل کیشده، ح مطر يهاپرسش
 يبنه منظنور بررسن    هاهيها و تشباستعاره افتنیشدند.  يگردآور يبه صورت تصادف« عشق»مرتبط با مفهوم  هاهيتشب

آثارشنان فنراهم    ينقد ادراک يدو شاعر برا نیکالم ا ياست تا امکان بررس رفتهیها صورت پذغزل انةیگراساخت
نگناه   -هسنتند  از اشنعار حنافظ   تنر لين کنه مخ - خنود در اشعار  ياند که سعداز آن يپژوهش حاک يهاافتهیشود. 
پژوهش در  يهاافتهیدارد.  دهیپد نیبه ا يتريارائه کرده است و در مقابل، حافظ نگاه منف« عشق»را به  يترمثبت

 .اندشده نييتب يريگجهيبخش نت

 .حافظ ،یسعد ،یکینقد هرمنوت ،ینقد ادب ،یشناسیمعن: واژگان کلیدی

                                                           

 E.mail: s_abdolkarimi@sbu.ac.ir )نویسندۀ مسئول( 
** Email: parastoumesgarian@yahoo.com 

https://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.16729.1651
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 مقدمه

هناي دو شناعر   در غنزل « عشنق »شناختي به مفهنوم  پژوهش حاضر دربردارندۀ نگاهي معني

را در « عشنق »نقد ادراکي است. بررسي مفهوم  چارچوبنامدار ایراني؛ سعدي و حافظ در 

 گرا باشد و نه صنرفاا و شکل گرایانهساخت ه صرفانقد ادراکي؛ یعني نقدي که ن چارچوب

تنري را بنراي   هناي موثنق  مارکسيستي، بلکه تلفيقي از نقدهاي نامبرده باشد که بتواند پاسو

تنوان جنبنة نوآوراننة اینن پنژوهش دانسنت.       پرسش اصنلي اینن پنژوهش ارائنه کنند، مني      

هسنتند، اینن اسنت    هاي اصلي این پژوهش که نگارندگان در پي پاسخگویي به آن پرسش

هایشنان چيسنت؟ و اینن    در غزل« عشق»که تفاوت)هاي( نگرش سعدي و حافظ به مفهوم 

ها بنا اسنتناد   نقد ادراکي دارد؟ دستيابي به پاسو این پرسش چارچوبتفاوت چه تبييني در 

پذیر شده اسنت و بنه   برده امکانران نامبه نظریة استعارۀ مفهومي و آرایة تشبيه در آثار شاع

هایي فرعي را پيش روي نگارندگان قرار داده است که عبارتند از: مينزان  ة خود پرسشنوب

هنایي کنه سنعدي و    نگاشتهاي سعدي و حافظ چه تفاوتي با هم دارند؟ نامتخيل در غزل

اند از نظنر تننوع و بنار معننایي چنه      کار بردههاي خود بهدر غزل« عشق»حافظ براي مفهوم 

 د؟ تفاوت)هایي( با هم دارن

ه پس از مقدمنه کنه بينان    در هفت بخش تنظيم شده است؛ به این ترتيب کحاضر مقاله 

بنه ذکنر روش انجنام پنژوهش، پيشنينة پنژوهش، مبناني        مسأله نيز در آن مطرح شده است 

 پردازیم.  گيري ميو در نهایت، نتيجه بندي و بحثمعها، جنظري، تحليل داده

 

 روش انجام پژوهش. 1

وهشي بنيادي در حوزۀ ادبينات اسنت کنه در آن، پژوهشنگران نگناهي      پژ ،پژوهش حاضر

هاي دو شاعر نامدار ایراني؛ سعدي و حنافظ دارنند.   در غزل« عشق»شناختي به مفهوم معني

اي انجام شده است؛ به این ترتينب کنه ابتندا    هاي پژوهش به شيوۀ کتابخانهگردآوري داده
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هنا،  هاي حنافظ بنراي ینافتن اسنتعاره    لهاي سعدي و یک درصد از غزیک درصد از غزل

ینافتن  به صنورت تصنادفي گنردآوري شندند.     « عشق»ها و مجازهاي مرتبط با مفهوم تشبيه

ها صورت پذیرفته است تا امکنان  یانة غزلگراساخت ها به منظور بررسيها و تشبيهاستعاره

هنایي  ينل اسنتعاره  در تحل. شودبررسي کالم این دو شاعر براي نقد ادراکي آثارشان فراهم 

را « عشنق »بنا توجنه بنه دو حنوزۀ مفهنومي مبندأ و مقصند،         انند کار رفتنه که در هر غزل به

در حنوزۀ مبندأ    ها مانند شده استبه آن« عشق»که مفهومي در حوزۀ مقصد و مفاهيمي را 

هنا عشنق بنه چينزي ماننند      هایي را که در آنبههها نيز مشبگيریم. در مورد تشبيهدر نظر مي

که دربردارنندۀ   یيهاآمده را در جدولدستهاي بهکنيم. سچس دادهده است، معرفي ميش

ها هستند، فهرست هاي مربوط به آننگاشتشده و نامها و مجازهاي یافتها، تشبيهاستعاره

ها، دیدگاه دو شده و مقایسة آنهاي فهرستنگاشتبا بررسي نام و در نهایتخواهيم کرد 

شنوند تنا تنأثير شنرایط فنردي و اجتمناعي را در       مقایسنه مني  « عشق»مفهوم شاعر نسبت به 

دریابيم و بتوانيم به نقد آثار اینن دو شناعر از   « عشق»گيري نگرش سعدي و حافظ به شکل

 منظري ادراکي بچردازیم.

 

 پیشینۀ پژوهش. 2

قنرار  بسياري از نویسندگان و محققان در دورۀ اخير آثار سعدي و حافظ را منورد بررسني   

ها و مقناالتي کنه در   ترین کتابپرارجاع در این بخش، مروري خواهيم کرد بر که اندداده

هنا  ها در مورد شيوۀ شعرگویي سعدي یا حافظ صبحت شده است یا آثناري کنه در آن  آن

 اند. هرا در نگاه سعدي یا حافظ دنبال کرده بود« عرفان»و « عشق»مفهوم 

دانند کنه در   حث توسط سعدي را عشقي اخالقي مي(، عشق مورد ب1357کوب )زرین

سنت کنه عشنق سنعدي روحناني، معننوي و       ا آن خبري از خودپرستي نيسنت و از اینن رو  

رود به قندري  شود و در آن از گناهي سخن مياخالقي است و حتي اگر به انساني ابراز مي
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مقندس   خالصنانه و و بنویي   پنرده و سرشنار از تسنليم اسنت کنه بنه آن رننگ       صری  و بي

تواند تمام کائننات  داند که مي( عشق را جان کالم سعدي مي1380نيسي )بخشد. بر مي

گيرد. در نهاینت از نظنر   را دربرگيرد و آن را پشتوانة اخالق مورد اشارۀ سعدي در نظر مي

تناب  گاه نقش عاشق بياي با ناله و زاري ندارد هيچجایي که سعدي ميانهنيسي از آنبر 

 گيرد. را به خود نميو آزرده 

دانند همچنون مني در آثنار     ( معشوق شعر سعدي را معشوقي واقعني مني  1392موحد )

تنوان از آن بنه چينز دیگنر تعبينر کنرد. در       منوچهري که شيء تزئيني و ادبي نيست و نمني 

شناعرانة سننت ادبني اینران وام      مقابل، معشوق حافظ ادبي است و حافظ آن را از مضمون

( سعدي اسنتاد مسنلم غنزل و اشنعارش سرشنار از      1374اعتقاد خرمشاهي ) گرفته است. به

ها پس از او به دنيا آمده خوب به این نکته پني بنرده   عناصر عاشقانه است و حافظ که سال

توانند بنرود و در نتيجنه راه و    که در مورد حدیث عشق و مهر و وفا فراتنر از سنعدي نمني   

(، اوضناع نابسنامان اجتمناعي و    1381هي )روش جدیدي را در پيش گرفته است. خرمشنا 

را « رنند »سياسي زماننة حنافظ را دلينل اینن دانسنته کنه وي شخصنيت متنناقض و پيچيندۀ          

 شتابد.  هاي زندگي به یاري و راهنمایي او ميبيافریند که در مواجهه با مشکالت و تلخي

 کنه  کنند مني  فنرض  ایرانينان  جمعي ناخودآگاه را تجلي حافظ غزل( 1387)سجودي 

 خلسنه  ننوعي  ایجاد و سليم عقل منطق شکستن با زباني لحاظ به آن الگوي و منطق روابط،

( ریشنة اندیشنة سنعدي و    1388شنود. رشنيدي )  مني  خنواب  و رویا به شبيه شعف و شور و

حافظ را در عقاید دیني و اسالمي و پيرامون موضوعاتي چون ترک دنيا و مبارزه بنا نفنس   

 و روح و اسنت  بنوده  مسنلط  ایرانني  فرهننگ  به حافظ (1390) شناسداند. به گفتة حقمي

 نهاینت بني  کيفيتي با را آن و شناختهمي خوبي به را سرزمين این مردمان جمعي ناخودآگاه

 ناخودآگناه  ضنمير  بنه  او غنزل  در نتيجنه،  داده قنرار  مخناطبش  اختيار در آزاد و تعبيرپذیر

 فضناهایي  بنه  مچننين در جنایي دیگنر   ه (1390شناس )حقاست.  شده بدل ایرانيان جمعي
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 سنحر،  بامداد،: نظير هایيافق. است پرداخته حافظ و سعدي اشعار در هندسي و جغرافيایي

 و سنعدي  اشنعار  در هنا فضنا  و آفاق که گرفته نتيجه اینطور خانه و و گلزار خيمه، صومعه،

 و خلنق  و شمنن  و زنندگي  جنس آفاق با این ثاني، و در نيستند جنس یک از عموماا حافظ

 گسنترش  سنو  هنر  از تنهنا  و ماندمي یگانه معموالا سعدي شعر افق است. دمساز هاآن خوي

 او شنعر  در چنون »: خنورد مي چشم به حافظ شعر در که است چيزي خالف این و یابدمي

 .«دهدمي دیگري افق به را خود جاي و گذردمي و آیدمي سریع افقي هر

 منردم  ننزد  فرهنگني  ايپدیده عنوان به حافظ فال به( 1391) سجودي و طرزجاني دهقان

 در هنایش فهنم پنيش  و خوانننده  انتظنارات  افنق  نظينر  مختلفني  عوامنل  کنند کهمي نگاه ایران

( حنافظ را متفکنري   1391انند. مهنري )  داشنته  نقنش  محورخواننده برداشت این گيريشکل

دهند. آشنوري   عارش قنرار مني  مایة اشدروند را هاي دروني خوداند که تفکرات و انگيزهمي

( به دیوان حافظ به مثابه یک کل نگاه کرده و با وجود ظاهر آشنفتة هنر غنزل از نظنر     1392)

ارتباط معنایي در کليت دیوان وحدت معنایي خاصي درک کرده است؛ زیرا به اعتقناد وي،  

هنا را در  آنها، مفاهيم و رمزها در دیوان حافظ نسبتي منطقي وجنود دارد کنه   ميان تمام واژه

 کند که بازنماي افکار و رویکرد حافظ به کل هستي است.  تبدیل مي« کلي»نهایت به 

دانند کنه   ها و حوادثي ميها، خيالاشعار حافظ را بازتاب اندیشه (1392پورنامداریان )

شنود. مناهيتي کنه از طرفني     در ذهن او رخ داده است و به ماهيت برزخي انسان مربوط مي

ماني است و از طرفي جسماني و زميني و همواره مينان اینن دو قطنب تضناد     روحاني و آس

  وجود دارد.
 

 . مبانی نظری پژوهش3

هناي  کننيم کنه تحلينل داده   اي را منرور مني  در این بخش از پژوهش حاضنر مبناني نظنري   

هنا بنه صنورت    شده مرتبط با این مباني است و بنراي بحنث هنگنام تحلينل داده    گردآوري
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هناي  هنا رجنوع خواهند شند. بننابراین، ابتندا دربنارۀ نقنش        غيرمسنتقيم بنه آن  مستقيم و ینا  

گانة زبان از دیدگاه یاکوبسن و انواع نقد ادبي سنخن خنواهيم گفنت، سنچس دربنارۀ      شش

هرمنوتيک و ارتباط آن با نقد پدیدارشناختي صحبت خواهيم کرد و درنهایت توضنيحاتي  

از دیدگاه سعدي و حنافظ را  « عشق»ا افادۀ معاني گذرانيم؛ زیررا دربارۀ استعاره از نظر مي

 با استناد به این مفاهيم بررسي خواهيم کرد.

 

 گانۀ زبان و انواع نقد ادبیهای شش. نقش3-1

، 2، گویننده 1( معتقند اسنت شنش عامنلِ موضنوع     34 :1391یاکوبسن بنه نقنل از صنفوي )   

ط و انتقنال پينام نقنش دارنند؛     در امر ایجاد ارتبنا  6و پيام5، رمز 4، مجراي ارتباطي3مخاطب

گينرد. وي بسنته بنه اینکنه     پيامي که البته هنگام خلق ادبيات در قالب متني ادبي شنکل مني  

یک از اینن شنش عامنل صنورت پنذیرد،      گيري و ارسال پيام با التفات بيشتر به کدامشکل

ي، کند که به ترتيب عبارتند از : نقش ارجاعي، نقش عناطف شش نقش براي زبان فرض مي

نقش ترغيبي، نقش همدلي، نقش فرازباني و نقش ادبي که حاصل فاصنله گنرفتن از زبنان    

   .خودکار است

نقد در لغت به معني جدا کردن دینار و درهم سره از ناسره، تميز دادن خوب از بد، آشنکار  

کردن محاسن و معایب سخن است و نقد ادبي به معني تشخيص معاینب و محاسنن آثنار ادبني     

هنایي در حنوزۀ نقند ادبني بچنردازیم کنه       (. حال بایند بنه بررسني نظرینه    292: 1378د، است )دا

شنوند.  هناي گونناگون شنناخته مني    کنند بنا ننام   هاي گوناگوني که زبان ایفنا مني  براساس نقش

کننند، ماننند نقند    هایي که تمام توجه خود را بر خواننده و برداشت او از متن معطوف مني نظریه

                                                           
1- Subject 

2- Addressor 

3- Addressee 

4- Communicative Channel 

5- Code 

6- Message 
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بنه وجنود   « گيرننده »نقنش  ان نقد پدیدارشناختي و از این دست با تمرکز بر محور یا همخواننده

مثل نقد رومانتيک با تأکيند بنر نقنش     ،شان بر خالق اثر ادبي استهایي که توجهاند. نظریهآمده

 (.  478: 1391پردازند )صفوي، به بررسي آثار ادبي مي« فرستنده»

شنوند،  اثنر ادبني تندوین مني    « وضنوع م»هایي را کنه بنا توجنه بنه نقنش      نقدها و نظریه

نامند. در چنين نظریاتي به بافنت اجتمناعي، سياسني و تناریخي     مدار ميهاي موضوعنظریه

سنت.  ا هنا شود. نظریة نقد مارکسيستي بارزترین این نظرینه حاکم بر آفرینش متن توجه مي

. در چننين  مندار ننام دارد  نظرینة رمزگنان   ،اثنر باشند  « رمزگنان »اش بنه  اي که توجنه نظریه

اي بيشترین توجه به نوع کاربرد زبان براي القاي معني معطوف است. بارزترین نمونة نظریه

 .(479یي و مطالعة ساختار زبان ادب است )همان: گراساخت این نقد، نقد

شنود؛ یعنني   مدار ناميده مني است نظریة پيام« پيام»اي که توجه آن به سوي نقش نظریه

متن، فارغ از نویسنده، بافت اجتمناعي ینا تناریخي حناکم در زمنان       توجه به آنچه در خود

هاي ادبي فرماليسنت روسني و در ادامنة آن    آفرینش و دریافت خواننده وجود دارد. نظریه

 مدار هستند.  هاي پيامنقد نو نمونة نظریه

 

 . استعاره3-2

ي مطنرح شنده   شناسي شنناخت معني چارچوباي است که در نظریه 1نظریة استعارۀ مفهومي

و در قالنب   گينرد کنه  هنا شنکل مني   استعاره بر اثر یکي از عملکردهاي ذهني انسنان  .است

جانشنين   «ب»یابد. طني اینن جانشنيني معننایي واژۀ     شان تجلي ميجانشيني معنایي در زبان

کم یک مؤلفة معنایي ميان شود و دليل این جانشيني معنایي، اشتراک دستمي «الف»واژۀ 

هناي  اسنت کنه واژه   «ب»و  «النف »تر، مينان دو مفهنوم   به بيان دقيق «.ب»و  «لفا»دو واژۀ 

 «النف »بر مفهوم واژۀ  «ب»اند. به این ترتيب، واژۀ ها در نظام زباننمایندۀ آن «ب»و  «الف»

                                                           

1- Conceptual Metaphor Theory  
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سنازد مفناهيم انتزاعي)تنر( را بنر مفناهيم      کند. استعاره اهل زبان را قنادر مني  نيز داللت مي

نند و تجربه کردن این مفاهيم انتزاعي)تنر( را بنه صنورت )نسنبتاا( عينني      عيني)تر( منطبق ک

 مجسم سازند. 

هناي  در وهلنة نخسنت بنا حنوزه     )تنر( بنر مفناهيم ملمنوس)تر(    نتزاعيبراي انطباق مفاهيم ا

وکار داریم. در یک حنوزه، مفهنومي   ها هستند، سرمفاهيم متعلق به آناي که این مفهومي

ارد و در دیگري مفهومي کمتر آشنا و معموالا انتزاعي)تر( وجنود  آشنا و عيني)تر( وجود د

دارد. حوزۀ مفهومي مربنوط بنه مفهنوِم آشننا و عيني)تنر(، حنوزۀ مبندأ و حنوزۀ مفهنوميِ          

مربوط به مفهومِ کمتر آشنا و معموالا انتزاعي)تر(، حنوزۀ مقصند/حوزۀ هندف نامينده مني     

اینة درک حنوزۀ مفهنومي دیگنر     شود و به اینن ترتينب، درک ینک حنوزۀ مفهنومي بنر پ      

پذیرد. البته باید به اینن نکتنة مهنم توجنه داشنت کنه برقنراري هماننندي مينان          صورت مي

بلکنه دالیلني ماننند     ،گيردر صورت نميتهاي مفهومي، تنها به دليل درک بيشتر و بهحوزه

 اند.  هاي مفهومي دخيلآفریني نيز در برقراري همانندي ميان حوزه زیبایي

 

 هرمنوتیک و نقد پدیدارشناختی. 3-3

یوناني و منسوب به الهة هرمس است که وظيفنة   hermeniaبرگرفته از واژۀ « هرمنوتيک»

(. دو وظيفنه بنه اینن الهنه در یوننان      573: 1395آوري را برعهده داشته است )صفوي، پيام

 آوري و تأویل پيام. پيام :باستان نسبت داده شده است که عبارتند از

یونناني بنه معنني بناز      hermeneueinرا مشنتق از  « هرمنوتينک ( »353: 1393شميسا )

ریشة اصلي )این( کلمه هرمس است کنه در  »افزاید: داند. او در ادامه ميکردن و تفسير مي

سخن  )همان(. امروزه هنگامي که« انداساطير یوناني اختراع زبان و خط را به او نسبت داده

شنود و  در وهلة نخست تعبير و تفسير متن به ذهن متبنادر مني   آیداز هرمنوتيک به ميان مي

در وهلة دوم با تقسيم این شاخه از علنم بنه دو زیرشناخة هرمنوتينک سننتي و هرمنوتينک       
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... در »نویسند:  بندي مي( در توضي  این تقسيم574: 1395شویم. صفوي )رو مينوین روبه

خنورد و  ن، به آراي آگوستين قدیس گره ميزمانة امچراطوري روم هرمنوتيک در حکم تأویل مت

مدار به متن است. ... آید که نوعي نگرش فرستندهشود، پدید ميآنچه هرمنوتيک سنتي ناميده مي

شيوۀ تأویل متن در قرن بيستم تغيير مسير داد و تحت تنأثير آراي ادمونند هوسنرل بنه ننوعي نقند       

کنه منارتين هایندگر، فيلسنوف آلمناني       پدیدارشناختي گرایش یافت. این همان دیدگاهي اسنت 

تر از مطالعنة  نامد. ... هرمنوتيک نو امروزه قلمروي به مراتب وسيعمي« پدیدارشناسي هرمنوتيک»

 «. معني در متون ادبي یافته است

( در ابتداي بحث دربارۀ هرمنوتيک به نکتة مهمي در قالب پرسش 353: 1393شميسا )

رابطة ميان هرمنوتيک و نقد پدیدارشنناختي ینا همنان نقند     کند که در واقع مؤید اشاره مي

ترین بحث اینن  در نقد ادبي جدید، امروزه داغ»گوید: مدار آثار ادبي است. او ميخواننده

توانند  است که آیا اثر ادبي معناي واحد یا مشخصي دارد یا به اندازۀ تعداد خوانندگان مني 

 «. معنا داشته باشد؟

 

 . نقد ادراکی3-4

گرا گرا و نقد ساختهاي نقد، دو روش؛ یعني نقد شکلهاي ادبي و روشميان نظریه از

شناسي در ارتباطند؛ آن هم به اینن دلينل سناده کنه اینن دو روش نقند و       مستقيماا با زبان

توجنه دارنند   « رمزگنان »و « پينام »به دو عامل دخيل در زبنان؛ یعنني   « زبان ادب»بررسيِ 

گنرا کنه بنا عننوان فرماليسنم روسني نينز شنناخته         د شنکل (. در نقن 481: 1391)صفوي، 

گيري شود، منتقد ادبي مطالعة متن ادبي را مستقل از شرایط اجتماعي و سياسي شکلمي

هناي زبناني کنه همنان     هناي مختلنف هنجنارگریزي   دهد و به بررسي گوننه اثر انجام مي

گنرا، منتقند   سناخت پنردازد. در نقند   تخطي از قواعد حاکم بر زبان خودکار هستند، مني 

دهندۀ متن ادبي به عننوان اجزایني از   ادبي توجه خود را به بررسي تک واژه هاي تشکيل

ها بنه تنهنایي بنراي    کند، اما هر دو این دیدگاهها با یکدیگر معطوف ميکل و رابطة آن
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توان براي بررسني و محنک ینک    نقد و بررسي متون ادبي نواقصي دارند؛ بنابراین، نمي

 ها اکتفا کرد.ي تنها به یکي از این نظریهاثر ادب

 ،آیند هناي ممکنن پدیند مني    اگر این نظریه را که آفرینش ادبي از طرینق خلنق جهنان   

هنا و  هاي ممکننِ هنر نویسننده حاصنل انتخناب     ریم پس قاعدتاا باید بچذیریم که جهانیبچذ

: 1389فوي )اش است و این به گفتة صن هاي وي از دنياي پيرامون و فضاي ادراکيترکيب

ها ن خود انتخابدر ذه یعني خالق اثر ادبي براي ساخت جهاني غيرواقعي، اما ممکن ؛(42

دهد. منثالا بنا شنناختش از ابنزار     مبناي تجربياتش از جهان واقعي انجام ميهایي برو ترکيب

 دهند: قرار مني « ماه نو»نشيني در کنار آن را روي محور هم« ماه نو»و شباهت آن به « داس»

و با شناختش از مزرعة سنبز و شنباهتش بنه آسنمان     « مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو...»

سنازد. بنا   برد و ساختي اسنتعاري مني  کار مي آن را روي محور جانشيني به جاي آسمان به

شود و معناي شاعر قادر به آفرینش جهان ممکن مي ،استفاده از امکانات انتخاب و ترکيب

تأوینل و   ،کنند. بننابراین  در دنياي ممکني که خلق کنرده ایجناد مني    اش راو ذهني خيالين

هنا و  هنا، ترکينب  بررسي معنایي شعر باید با توجه به دنياي خيالين و ممکن شنعرا، انتخناب  

: 1391) ها و مجازها صورت پذیرد. بر همين اساس صنفوي مندي از استعارهچگونگي بهره

که بتواند با در نظر گرفتن تمام عوامل دخيل در  کند( به شيوۀ جامعي از نقد اشاره مي512

ادبني را  ایجاد ارتباط و خلق متن ادبي به نقد آن بچردازد و بنراي اینن کنار مسنير آفنرینش      

هناي ارتبناطي بنار دیگنر     با توجه به تعریف یاکوبسنون از نقنش   کند. وي )همان(دنبال مي

 کند.  شيوۀ آفرینش ادبي را بازنمایي مي

 

 هاه. تحلیل داد4

شنوند  هایي که در نقد ادراکي مطرح مني پرسش در پژوهش حاضر براي دستيابي به پاسو

ها و منابع معتبنر در  هاي گردآوري شده از کتابرو هستيم: دادههها روببا دو گروه از داده
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مورد شرایط اجتماعي، سياسني، فرهنگني و فنردي دو شناعر هنگنام خلنق اثنر و همچننين         

هنا در هفنت غنزل از سنعدي و پننج غنزل از       ها و تشنبيه بررسي استعارههاي حاصل از داده

هناي حنافظ را   هاي سعدي و ینک درصند از غنزل   حافظ که به ترتيب یک درصد از غزل

 دهند.  تشکيل مي

 

 . سعدی4-1

در مورد دو سوال اول نقد ادراکي؛ یعني شرایط فردي و اجتمناعي نویسننده هنگنام خلنق     

توان چند اتفناق بنارز و   ها در مورد زندگي و عصر سعدي، ميکتاباثر با توجه به منابع و 

 ترین اتفاقات عبارتند از:  مشخص در زندگي سعدي یافت. برخي از مهم

حملننة مغننول در زمانننة او و نننابودي و خرابنني شننهرهاي ایننران بننه دنبننال سننقوط پادشنناهاي    -1

از آن بندتر بنه دلينل فنرار      مردم دوران سعدي با جنگ، غارت، ترس و ننابودي و  ؛خوارزمشاهي

 اند.اعتمادي نسبت به حاکمان شهر مواجه بودهمحمد خوارزمشاه با بي

اتابک سعدبن زنگي و پسرش  ؛درایت اتابکان فارس در ایمن نگه داشتن شهر از حملة مغوالن -2

ها در ندهي به آابوبکر سعد زنگي اتابکاني بودند که شيراز را با اظهار اطاعت به مغوالن و خراج

 ها ایمن نگاه داشته بودند که هر دو از ممدوحان سعدي هستند. برابر حملة آن

منطقة فارس و شهر  ؛هاي کشورها و ناآراميزندگي در شهري آرام، زیبا، آباد در دل آشوب -3

 شيراز در مقایسه با کل شهرهاي ایران به طریقي غير منتظره و دور از باوري آرام بوده است.

تحصنيل در مکتنب دو عنالم     ؛يل در جواني در مکتنب امنام محمند غزالني و سنهرودي     تحص -4

متفاوت منجر به فراگيري قرآن، اصول اسالمي، صرف و نحو زبان عربي و البته یادگيري توامنان  

 فقه و عرفان شده است. 

سفرهاي فراوان به کشورهاي مختلف که براي او دید و نگاهي جهنان شنمول و گسنترده در     - 5

هاي زیادي از زندگي خنود را در حنال سنير و سنفر بنه      له که سعدي سالأي داشته است. این مسپ

هناي متفناوت بنوده اسنت، مطمئنناا تنأثير       لبنان و روم و معاشرت با مردمي با فرهنگ ،شام ،حجاز
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اش داشته است. هرچند کنه هربنار سنعدي از اینن     بيني او و البته شيوۀ شعرگویيبسزایي در جهان

 گشته است.بازمي« به سر» سفرها

رقعنت منشنآت او را مثنل کاغنذ زر     »احترام و مقبوليت اجتماعي و شهرت زیاد تا جنایي کنه    -6

 (. 204، 1357کوب، )زرین« بردندمي

آن اسننت کننه در نظننر  الزم اسننت ذکننر شننود،هننا بررسنني غننزل ازاي کننه پننيش نکتننه

هنا نينز بنوده    منزلنة اسنتخراج تشنبيه   ها به هاي مفهومي از غزلنگارندگان استخراج استعاره

توان مجاز با عالقة شباهت نيز در نظر گرفت و در پسِ پردۀ خلق است؛ زیرا استعاره را مي

 هر استعاره، تشبيهي نهفته است.

 
 غزل اول، با مطلع  (:1)جدول 

 «مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست/ هزار جان عزیزت فدای جان ای دوست»

 توضیحات نگاشتنام عارۀ مفهومیاست مصرع بیت

1 

مالالالرا تالالالو غایالالالت 

مقصودی از جهان 

 ای دوست

* معشوق مقصد 

 است.

هدف شاعررسیدن باله معشالوق    * مقصد

خالالود اسالالتا بنالالابراین معشالالوق 

 مقصد در نظر گرفته شده است.  

2 

تالالو  دامچنالالان بالاله 

الفت گرفالت مالر    

 دلم

* عشالالالالالالق دام 

 است.

عاشالالق از افتالالادن در دام عشالالق  * دام

راضی است کاله دیگالر از   چنان 

 کند.اش یاد نمیایام آزادی

4 

دلالالالی شکسالالالته و 

جانی نهاده بر کف 

 دست

* عشق شکاننده 

 است.

* عشالالق از بالالین 

 برندة ترس است.

* عشالالق کنشالالنده 

 است.

 * جسم سخت شکاننده

 * از بین برندة ترس

 * کنشنده

عشالالق سالالخت اسالالت و دل نالالرما  

بنالالابراین نیالالروی شالالکنندگی دل را  

 دارد.

عاشالالق را تالالا آنجالالا دلیالالر و عشالالق، 

کنالد کاله او آمالادگی فالدا     نترس می

کالالردن جالالانش را دارد و بنالالابراین،  

 تواند کنشندة عاشق باشد.عشق می
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 -(1)جدول ادامه 

 توضیحات نگاشتنام استعارۀ مفهومی مصرع بیت

5 

هنوز مهر تو باشالد  

در اسالالالالتخوان ای 

 دوست

* عشق سالیال و  

 نافذ است.

، * مادة سیال و در نتیجه

 نافذ

عشق سیال و در نتیجه، نافذ در 

 نظر گرفته شده است.

روی محور جانشینی « مهر»واژة 

باله جالالای عشالالق انتخالالا  شالالده  

 است.

7 

بالالاله لطالالالف اگالالالر 

بخوری خون مالن  

 روا باشد

* عشق خالونریز  

 است

تواند خونخوار باشد معشوق می * موجودی خونریز

و معشوق از ایالن امالر رضالایت    

ز داردا بنالالابراین عشالالق خالالونری 

 است.

9 

مرا رضای تو بایالد  

 نه زندگانی خویش

* عشالالالالالالالالالالق 

بخالالالش زنالالالدگی

 است.  

هنگالامی کالاله رضالالایت معشالالوق   بخش* زندگی

برتر و واالتر از زنالدگی عاشالق   

شالالود، ایالالن در نظالالر گرفتالاله مالالی

شالود کاله در   نتیجه حاصالل مالی  

 غیا  عشق زندگی هم نیست.  

10 

که گفت سعدی از 

آسالالالالیب عشالالالالق 

 بگریزد؟

* عشالالالالالالالالالالق 

زننالالالالده آسالالالالیب

 ت.  اس

 - زننده* آسیب

11 

ز دوسالالالتی نکالالالنم 

توبالاله همانالالان ای 

 دوست

* عشالالالق گنالالالاه 

 است.

بالا  « دوسالتی »به دلیل همنشالینی   * گناه

روی محالالور همنشالالینی « توبالاله»

توان به این نتیجه رسالید کاله   می

عشق به منزلة گناه انگاشته شده 

است. افالزون بالر ایالن، دوسالتی     

کالار  مجازاً در مفهالوم عشالق باله   

 رفته است.
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 (: غزل دوم 2ول )جد

 «است/ که دوستی و ارادت هزار چندانست آسان آید من بر اگر سختی با مطلع هزار»

 توضیحات نگاشتنام استعارۀ مفهومی مصرع بیت

1 

هزار سالختی اگالر   

بر مالن آیالد آسالان    

 است

* عشالالالالالالالالالق 

کننالدة امالور   آسان

 است.

* عشالالالالالالالالالق 

 نیروبخش است.

 کننده* تسهیل

 * نیروبخش

بخشد کاله  نیرویی میعشق به عاشق چنان 

هر امر دشواری در نظرش آسالان و سالهل   

 کند.جلوه می

2 

سالالفر دراز نباشالالد  

بالاله پالالای طالالالب   

 دوست

* عشالالالق سالالالفر 

 است.

 - * سفر

2 

کالاله خالالار دشالالت  

محبالالت گلسالالت و 

 ریحانست

* عشالالالق خالالالار 

 است.

دهالد  به خار نشان مالی « عشق»مانند کردن  * خار

شاعر عشق را گزنده در نظر گرفته اسالت  

 برای او ناخوشایند نیست. که البته

3 

اگر تو جالور کنالی   

جالالالالور نیسالالالالت 

 تربیتست

* عشالالق تربیالالت 

 است.  

 - * تربیت

3 

و گر تالو دا  نهالی   

دا  نیسالالالالالالالالت 

 درمانست

* عشق درمالانگر  

 است.

 - درمانگر

4 

نه آبالروی کاله گالر    

خون دل بخالواهی  

 ریخت

* عشق خالونریز  

 است.

هنگالالامی کالاله رضالالایت معشالالوق برتالالر و   خونریز

دگی عاشالالق در نظالالر گرفتالاله واالتالالر از زنالال

شود کاله در  شود، این نتیجه حاصل میمی

 غیا  عشق زندگی هم نیست.  

4 
مخالفالالت نکالالنم آن 

 کنم که فرمانست

* عشالالالالالالالالالق 

 کننده استمطیع

 - کننده* مطیع
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 -(2ادامه جدول )

 توضیحات نگاشتنام استعارۀ مفهومی مصرع بیت

5 

ز عقل من عجب 

آید صوا  گویان 

 را

* عشالالالالالالالالالق 

کننالدة عقالل   لزائ

 است.  

 - کنندة عقل* زائل

5 

که دل به دست 

تو دادن خبف 

 در جانست

* عشق کشالنده  

 است.

 - * کشنده

7 

که در کنار تو 

خسبد چرا 

 پریشانست

* عشالالالالالالالالالق 

 بخش است.آرام

شاعر باله پریشالانی زلالف معشالوق      بخش* آرام

کارگیری آرایالة  کند و با بهاشاره می

ا آرامش ایهام پریشانی را در تقابل ب

 دهد.قرار می

8 

جماعتی که 

ندانند حظ 

 روحانی

* عشالالالق مایالالالة 

 حظ است.

 - آور* حظ

9 

گمان برند که در 

با  عشق سعدی 

 را

* عشالالالق بالالالا  

 است.

در این مصراع تشبیه بلیغ مالا را باله    * با 

ای رسالالانده اسالالت کالاله در  اسالالتعاره

صورت حذف مشبه حاصل خواهد 

 شد.

10 

که جهل پیش 

خردمند عذر 

 انستناد

* عشالالالالالالالالالق 

بخالالالش دانالالالایی

 است.

 - بخش* دانایی

11 
و ما ابری نفسی 

 و ال ازکیها

* عشالالالالالالالالالق 

 کننده است.پاک

 - کننده* تطهیر
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 (: غزل سوم با مطلع 3جدول )

 «جهان به جهان دگر شدم نیکز یو من از خود به در شدم/ گفت یاز در درآمد»

 توضیحات نگاشتنام استعارۀ مفهومی مصرع بیت

از در درآمالالدی و  1

من از خود به در 

 شدم

* عشالالالالالالالالق 

کننالالده دگرگالالون

 است.

شاعر با عاشق شالدن، خالود دیگالری را     کننده* دگرگون

 تجربه کرده است.

گفتالالالی کالالالزین   1

جهان باله جهالان   

 دگر شدم

* عشق کشالنده  

 است.

* عشالالالالالالالالق 

بخالالش زنالالدگی

 است.

 * کشنده

 بخش* زندگی

شاعر با عاشق شدن رفالتن باله جهالانی    

ه کالرده اسالتا بنالابراین،    دیگر را تجربال 

سو کشنده و میراننده است عشق از یک

بخالش اسالتا   و از سوی دیگر، زندگی

زیرا گونة دیگری از زندگی را به شاعر 

 بخشیده است.

مهالالرم بالاله جالالان   3

رسید و به عیوق 

 برشدم

* عشالالالالالالالالق 

 باالبرنده است.

* عشالالالالالالالالق 

کننالالالده نالالالورانی

 است.

 دهنده* باالبرنده/ ترفیع

 کننده* نورانی

پرنالورترین  « عیالوق »ا توجه باله آنکاله   ب

العنالالان سالالتارة صالالورت فلکالالی ممسالالک

(، شالالاعر 840: 1376اسالالت )انالالوری،  

عشق را سبب ترفیع مقام و نیالز سالبب   

تالوان  داند. بنابراین، مالی نورانی شدن می

 نتیجه گرفت که عشق، خود، نور است.

گفالالتم ببیالالنمش   4

 مگرم درد اشتیاق

* عشالالالالق درد 

 است.

 - * درد

اد قالوت  دستم ند 5

 رفتن به پیش یار

* عشالالالالالالالالق 

کننالالالده نالالالاتوان

 است.

 - کننده* ناتوان

کالالاول نظالالر بالاله   7

دیدن او دیده ور 

 شدم

* عشالالالالالالالالق 

 بیناکننده است.

  - * بیناکننده
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 -(3جدول )ادامه 

 مصرع بیت
استعارۀ 

 مفهومی
 توضیحات نگاشتنام

8 

مجمالالالوع اگالالالر 

نشسالالالالالالالتم و 

خرسالالالند اگالالالر 

 شدم

* عشالالالالالالالالق 

بخالالالش شالالادی 

 است.

بدون عشق شالاعر در هالیم محفلالی     بخشی* شاد

 کند.شادی را تجربه نمی

9 

او را خالالالالالالود 

التفات نبالودش  

 به صید من

* عشق شالکار  

 است.

معشوق شکارچی و عشق شالکار در   * شکار

 نظر گرفته شده است.

9 

مالالن خویشالالتن  

اسیر کمند نظالر  

 شدم

* عشق اسارت 

 است.

نگاه معشالوق کمنالد در نظالر گرفتاله      * اسارت

ر را اسالیر عشالق کالرده    شده که شالاع 

 استا بنابراین عشق اسارت است.

10 

گوینالالالالالد روی 

سرخ تو سعدی 

 چه زرد کرد

* عشق بیماری 

 است.

مصالالراعب بعالالد از ایالالن مصالالراع نشالالان  * بیماری

دهالد در نظالر شالاعر عامالة مالردم      می

داننالد، امالا شالاعر    عشق را بیماری می

با این نظر مخالف اسالت و اتفاقالاً آن   

 داند.را کیمیا می

10 

اکسیر عشق بالر  

مسم افتاد و زر 

 شدم

* عشالق کیمیالالا  

 است.

شالالاعر زردی روی خالالود را بالاله طالالب  * کیمیا

ماننالالالد کالالالرده و از ایالالالن تشالالالبیه،   

ارزشالالمندی طالالب را مالالدنظر داشالالته   

 است.
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 (: غزل چهارم با مطلع 4جدول )

 «هزار عهد بکردم که گرد عشق نگردم/ همی برابر تو آید خیال روی تو هر دم»

 توضیحات نگاشتنام استعارۀ مفهومی مصرع بیت

1 
هزار عهد بکردم کاله گالرد   

 عشق نگردم

 - * حرام/ گناه * عشق حرام/ گناه است.

2 
نخواستم که بگویم حدیث 

 عشق و چه حاجت

 * عشق راز است.

 

 - * راز

2 
که آ  دیده سرخم بگفت 

 و چهره زردم

 * عشق خونریز است.

 * عشق بیماری است.

 ز* خونری

 * بیماری

 - 

3 
بالاله گلبنالالی برسالالیدم مجالالال 

 صبر ندیدم

 - قراری* بی * عشق بیقراری است.

3 
گلی تمام نایدم هزار خار 

 بخوردم

 - * دردآور * عشق دردآور است.

5 
هر آن کسم کاله نصالیحت   

 کند به صبوریهمی

  - قراری* بی قراری است.* عشق بی

به دوستی که شالکایت باله    8

 هیم دوست نبردم

 - بخش* صبوری بخش است.عشق صبوری *

من از کمنالد تالو اول چالو     9

 برمیدموحش می

 * عشق دام است.

 کننده است.* عشق اهلی

 * دام

 کننده* اهلی

- 

گر از وفات بگردم درست  10

 شد که نه مردم

 - * تعهدآور * عشق تعهدآور است.
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 (: غزل پنجم با مطلع 5جدول )

 «د ز بوستان نشان/ صبح دمید و روز شد خیز و چراغ وانشاندهد باسخت به ذوق می»

 توضیحات نگاشتنام استعارۀ مفهومی مصرع بیت

گر همه خلق را چالو   2

دل و مسالت  من بالی 

 کنیمی

 - * مادة سکرآور * عشق سکرآور است.

روی به صالحان نمالا   2

خمالالر بالاله زاهالالدان   

 چشان

* عشالالالق خمارکننالالالده  

 است.

 

 - * مادة اعتیادآور

خبرست عاقالل از  بی 4

 لذت عیش بیهشان

 * عشق سکرآور است.

انگیالالز * عشالالق طالالر  

 است.

 * مادة سکرآور

 انگیز* طر 

 - 

سالالوختگان عشالالق را  5

 روددود به سقف می

 - * آتش * عشق آتش است.

تیالالالغ بالالاله خفیالالالاله    7

خالالورم آه نهفتالاله مالالی

 کنممی

 * عشق خونریز است.

 * عشق درد است.

 * خونریز

 * درد

ریخته شالدن   عشق هم سبب

شود و هالم آه  خون شاعر می

آوردا از نهالالالالالاد او درمالالالالالی

توان آن را درد و بنابراین، می

 رنج هم در نظر گرفت.

چالالالون نالالالروم کالالاله   8

بیخالالالالودم شالالالالوق  

 برد کشانهمی

* عشالالالالالق از خالالالالالود 

 خودکننده است.بی

 * عشق راهبر است.

* از خالالالالالالالالالالالالود 

 خودکنندهبی

 * راهبر

رود و عاشالقب  عشق پیش مالی 

برابر عشالق را در   اراده دربی

پی خود به هر مقصالدی کاله   

 کشاند.بخواهد می

کنالد  موی سالپید مالی   9

 چشم سیاه اکدشان

 - * پیرکننده * عشق پیرکننده است.

دهالد  بوی بهشت می 10

 /ما به عذا  در گرو

 - * بهشت * عشق بهشت است.

رود ما آ  حیات می 10

 تن خویشتن کشان

بخالالش * عشالالق زنالالدگی

 است.

 - شبخندگیز* 
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 (: غزل ششم با مطلع 6جدول )

 «خواب در روضه رضوان نکند اهل نعیم/ امشب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم»

 توضیحات نگاشتنام استعارۀ مفهومی مصرع بیت

1 
امشب آن نیست کاله در  

 خوا  رود چشم ندیم

کننالده  خالوا  * عشق بی

 است.

 - کنندهخوا * بی

1 
خالالالالوا  در روضالالالاله 

 اهل نعیم رضوان نکند

 * عشق بهشت است.

 

 - * بهشت

4 
درد ما نیالک نباشالد باله    

 مداوای حکیم

 -  * بیماری * عشق بیماری است.

5 
توبه گوینالدم از اندیشاله   

 معشوق بکن

در مصراع بعد این ویژگالی از   * گناه * عشق گناه است.

 شود.عشق سلب می

5 
هرگز ایالن توباله نباشالد    

 که گناهیست عظیم

ترک واجالب در اسالبم گنالاه     * واجب * عشق واجب است.

 شود.محسو  می

6 
که بخواهیم نشستن باله  

 در دوست مقیم

گیرکننالالده * عشالالق زمالالین

 است.

 - گیرکننده* زمین

7 
ای بالالرادر غالالم عشالالق   

 آتش نمرود انگار

 * عشق غم است.

 * عشق آتش است.

 * غم

 * آتش

- 

8 

مالالرده از خالالاک لحالالد   

 رقص کنان برخیزد

بخالالش * عشالالق زنالالدگی

 است.

مصالراع بعالالد در همنشالالینی بالالا   بخش* زندگی

دهالد در  این مصراع نشان مالی 

نظر شاعر عشق قالدرت زنالده   

جالان را  های بیکردن استخوان

 دارد.

9 

دیگر از هر چه جهالانم  

 نه امیدست و نه بیم

بخالالش * عشالالق زنالالدگی

 است.

در غیا  عشق شالاعر نسالبت    بخش* زندگی

به چیزی در جهان ناله ترسالی   

چیالالزی  دارد و نالاله امیالالدی بالاله

داردا گالالالویی زنالالالدگی از او  

 شود.سلب می
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 -(6جدول )ادامه 

 توضیحات نگاشتنام استعارۀ مفهومی مصرع بیت

10 
عجب از کشالته نباشالد   

 به در خیمه دوست

 - * کشنده * عشق کشنده است.

10 
عجب از زنده که چون 

 جان به درآورد سلیم

 - * کشنده * عشق کشنده است.

11 
پالالیش تسالالبیح مبیالالک  

 رود دیو رجیمن

 - * مقدس * عشق مقدس است.

 

 

 (: غزل هفتم با مطلع 7جدول )

 «هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست/ دام بالست ۀسلسله موی دوست حلق»

 توضیحات نگاشتنام استعارۀ مفهومی مصرع بیت

سلسله مالوی دوسالت    1

 دام ببست ةحلق

 - * دام * عشق دام است.

یالن حلقاله   هر که در ا 1

نیسالالت فالالار  از ایالالن  

 ماجراست

 * عشق حادثه است.

 

( یکالالی از 1047انالالوری )همالالان:  * حادثه

« حادثالالاله»را « مالالالاجرا»معالالالانی 

 داند.می

دیدن او یک نظر صد  2

 بهاستچو منش خون

عاشق از ریخته شالدن خالونش     * خونریز * عشق خونریز است.

واهمه نالدارد و افالزون بالر ایالن،     

عشالالق دانالالد آناالاله در راه  مالالی

کنالالد، خالالون او را  تجربالاله مالالی 

 خواهد ریخت.

گونه زردش دلیل نالاله   4

 زارش گواست

 * عشق بیماری است.

 * عشق درد و رنج است.

 * بیماری

 * درد و رنج

- 

عقالالل گرفتالالار عشالالق   5

 صبر زبون هواست

 - قراری* بی قراری است.* عشق بی
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  -(7جدول )ادامه 

 وضیحاتت نگاشتنام استعارۀ مفهومی مصرع بیت

6 
بنالد گالردن   پای ةدلشد

 جان در کمند

 - * کمند * عشق کمند است.

6 

گفتار ناله کالاین    ةزهر

چالالالاله سالالالالبب وان  

 چراست

 - گیر* جرأت گیر است.* عشق جرأت

7 
مالالالک ملالالک وجالالود  

 حاکم رد و قبول

 - * فرمانروا * عشق فرمانروا است.

8 

تیغ برآر از نیالام زهالر   

 برافکن به جام

شاعر در ایالن مصالراع عشالق را     * کشنده .* عشق کشنده است

های گونالاگون بالرای   واجد شیوه

دانالد و البتاله   کشتن معشوق مالی 

کشتن از طریق معشوق صورت 

 پذیرد.می

9 

حکم تو بر مالن روان  

زجالالر تالالو بالالر مالالن    

 رواست

 - * فرمانروا * عشق فرمانروا است.

 

 . حافظ4-2

و اجتمناعي نویسننده هنگنام خلنق     در مورد دو سوال اول نقد ادراکي؛ یعني شرایط فردي 

توان چند مورد مشنخص  ها در مورد زندگي و عصر حافظ، مياثر با توجه به منابع و کتاب

 و تأثيرگذار در زندگي وي یافت: 

در این دوران اخالقيات به دليل شنرایط   ؛تاریو عصر حافظ روزگار تيره و تلخي است -1

هان تنا عنوام جامعنه درگينر دروغ و     سخت سياسي و اجتماعي کمرننگ اسنت و از پادشنا   

 اند.ریاکاري بوده
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حملة امير مبارزالدین و پسرانش به فارس و شروع حکومت مسنتبدانة وي؛ بسنياري بنر     -2

 این اعتقادند که محتسب به شخصيت این پادشاه زهدفروش اشاره دارد.

 44در دورۀ شاه شجاع، پسر اميرمبارزالدین که بعد از وي بر تخت نشسته است؛ حافظ  -3

 سالة سلطنت وي در آسایش زندگي کرده و شعر سروده است.

 کرده که به وي امکان تحصيل داده است.تولد و تربيت در خانوادۀ مرفه و تحصيل -4

قرآن؛ حافظ در دوران جواني خود قنرآن را حفنظ و تخلنص خنود را بنر اینن اسناس         -5

اظ صوري و چه از لحناظ معننایي   انتخاب کرده است. نقش قرآن در آثار حافظ چه از لح

 بسيار چشمگير است.

گاه به صوفيه نچيوسته، اما از آراي آنان اسنتقبال کنرده   تفکر و آراي صوفيه؛ حافظ هيچ -6

کار گرفته است. حافظ مخصوصناا در مفهنومي کنه از عشنق ارائنه      ها را در آثارش بهو آن

 دار تفکر صوفيان است.دهد، بسيار واممي

 ي از آثار شعراي پيشين مخصوصاا راي و نظر سعدي شيرازي.گيربهره -7

هاي فنراوان  استفاده از زبان محاوره و کنایات عوام که همراه با طنزي گزنده و شوخي -8

 خورد.در غزل او به چشم مي

هناي  هنري؛ حافظ راه کنار آمندن بنا دشنواري    و فکري پيام و رندي به عنوان دستاورد -9

دانند کنه   تفاوتي رندانه مني قيدي و بيتعریف جدیدي از رندي، نوعي بيجامعه را با ارائة 

سنازد و در مسنير حقيقنت و معنناي اصنلي      او را از قيد و بندهاي شرعي و عرفني رهنا مني   

 دهد.زندگي قرار مي
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 (: غزل اول با مطلع 8جدول )

 «هافتاد مشکلاال یا ایها الساقی أدر کأساً و ناولها/ که عشق آسان نمود اول ولی ا»

 توضیحات نگاشتنام استعاره مصراع بیت

2 
ای کاخر صبا زآن طره به بوی نافه

 بگشاید

ای خوشبو * عشق ماده

 است.

 - * مادة خوشبو

5 

شب تاریک و بیم موج و گردابی 

 چنین هایل

 * عشق ترسناک است.

کننده/ * عشق احاطه

 محیط است.

 ای ترسناک* پدیده

 طکننده/ محی* احاطه

- 

6 
نهان کی ماند آن رازی کزو 

 ها؟سازند محفل

 - * راز * عشق راز است.

 
 (: غزل دوم با مطلع 9جدول )

 «/ محصول دعا در بر جانانه نهادیمما درس سحر در ره میخانه نهادیم»

 توضیحات نگاشتنام استعاره مصراع بیت

1 
ما درس سحر در ره 

 میخانه نهادیم

 - وزنده* آم * عشق آموزنده است.

2 
در خرمن صد زاهد 

 عاقل زند آتش

 - * آتش * عشق آتش است.

2 

این دا  که ما بر دل 

 دیوانه نهادیم

ای از که ویژگی« دا »در این مصراع  * داغی * عشق داغی است.

های آتش است، مجازاً به ویژگی

 کار رفته است.جای آتش به

3 

سلطان ازل گنج غم 

 عشق به ما داد

 ت.* عشق غم اس

 * عشق گنج است.

 * غم

 * گنج

غم در این مصراع به گنجی مانند 

شده استا بنابراین، شاعر غم عشق 

 داند.را دارای ارزش زیادی می

4 
در دل ندهم ره پس از 

 هر بتان رااین مِ

شاعر عشق را جاندار، و دارای  * جاندار * عشق رهگذر است.

 داند.قدرت حرکت می

6 
جان در سر آن گوهر 

 دانه نهادیمیک 

عشق دارای ارزشی واال در نظر  * جواهر * عشق گوهر است.

 گرفته شده است.
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 در غزل سوم با مطلع  (:10)جدول 

 «نوازباز/ چه شکر گویمت ای کارساز بنده کردم دوست دیدار بزه دیزده که منزم»

 توضیحات نگاشتنام استعاره مصراع بیت

2 
 از رخ گالو بالب نیالازمنالد

 مالشالوی بارغال

 - * بب * عشق بب است.

4 
 خون باله ناله ار طالهارت

 عاشق کند جگر

 * عشق خونریز است.

 * عشق تطهیرکننده است.

 * خونریز

 * تطهیرکننده

- 

4 

 عشقش مفتی قالول به

 نماز نیست درست

به مثابه « عشق»تلقی  * فتوادهنده * عشق مفتی است.

شارع مقدس به این 

منزله است که عشق 

سان به خدا نزدیک ان

 کند.می

6 
 طالریقت مالشکالبت ز

 ایدل متا  عالنان

 - * مسیر * عشق مسیر است.

7 
 بازیاه چاله سالرا دریالن

 مباز عشق غیر

 - * بازی * عشق بازی است.

10 

 سوز ز که گویمت چه

 بینممی چه درون

سوزندگی آتش مجازاً  * آتش * عشق آتش است.

کار در معنی آتش به

 رفته است.
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 (: در غزل چهارم با مطلع 11جدول )

 «اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول/ رسد به دولت وصل تو کار من به اصول»

 توضیحات نگاشتنام استعاره مصراع بیت

2 
قرار برده ز من آن دو نرگس 

 رعنا

 - قراری* بی قراری است.* عشق بی

2 
فرا  برده ز من آن دو جادوی 

 مکحول

 - * دشواری دشواری است.* عشق 

4 
کجا روم چه کنم چاره از کجا 

 جویم

 - چارگی بی چارگی است.*عشق بی

5 
در آن زمان که به تیغ غمت 

 شوم مقتول

 * عشق شمشیر است.

 * عشق غم است.

 * شمشیر

 * غم

- 

6 
خرابتر ز دل من غم تو جای 

 نیافت

 - * غم * عشق غم است.

6 

ه که ساخت در دل تنگم قرارگا

 نزول

به دلیل کاربرد واژة  ای آسمانیپدیده*  * عشق آسمانی است. 

« عشق»و « نزول»

ای در نظر پدیده

شود که از گرفته می

 آید.آسمان پایین می

7 

دل از جواهر مهرت چو صیقلی 

 دارد

 * عشق جواهر است.

* عشق صیقل زننده 

 است.

 * جواهر

 زننده* صیقل

- 

9 
به درد عشق بساز و خموش 

 کن حافظ

 - * درد * عشق درد است.

9 
رموز عشق مکن فاش پیش 

 اهل عقول

 - * راز * عشق راز است.
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 (: غزل پنجم با مطلع 12جدول )

 «/ مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادستستا برو به کار خود ای واعظ این چه فریاد»

 توضیحات نگاشتنام استعاره مصراع بیت

1 
ه را چه افتاد مرا فتاد دل از ره تو

 ؟ستا

 - * بیراهه * عشق بیراهه است.

3 
نصیحت همه عالم به گوش من 

 ستا باد

 - * ناشنواکننده * عشق ناشنواکننده است.

4 
 اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد

 ستا

 - * اسارت  * عشق اسارت است.

5 
اگر چه مستی عشقم خرا  کرد 

 ولی

 * عشق سکرآور است.

 

 - * مادة سکرآور

6 
دال منال ز بیداد و جور یار که 

 یار

 - بخش* صبوری بخش است.* عشق صبوری

7 
کز این فسانه و افسون مرا بسی 

 یادست

 - * افسانه * عشق افسانه است. 

 

انالد،  کالار بالرده  باله « عشالق »هایی که سعدی و حافظ برای نگاشتحال به بررسی نام

رونالد و از  سو مستعارله به شمار میز یکها انگاشت((. این نام13پردازیم )جدول )می

باله  سوی دیگر، به دلیل در میان تشبیهی که استعاره بر پایة آن ساخته شده است، مشالبه 

 شوند.  نیز محسو  می
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 های سعدی و حافظها در غزلها و بسامد وقوع آنبهها/مشبه(: مستعارله13جدول )

 بهمستعارله/مشبه شماره
 بسامد تکرار در

 های سعدیغزل

بسامد تکرار در 

 های حافظغزل
 بارمعنایی

 منفی - 6 کنشنده 1

 منفی 1 5 خونریز 2

 مثبت - 5 بخشزندگی 3

 منفی 1 4 درد 4

 منفی - 4 بیماری 5

 منفی - 3 گناه 6

 منفی 1 3 قراریبی 7

 منفی - 3 دام 8

 منفی 1 2 مادة سکرآور 9

 خنثی 2 2 آتش 10

 مثبت - 2 فرمانروا 11

 مثبت - 2 بخششادی 12

 خنثی - 1 مقصد 12

 خنثی - 1 مادة سیال 13

 مثبت - 1 برندة ترساز بین  14

 منفی - 1 زنندهآسیب 15

 مثبت - 1 کنندهتسهیل 16

 مثبت - 1 نیروبخش 17

 خنثی - 1 سفر 18

 منفی - 1 خار 19

 مثبت - 1 تربیت 20

 مثبت - 1 درمانگر 21

 مثبت - 1 نندهکمطیع 22

 منفی - 1 کنندة عقلزائل 23

 مثبت - 1 بخشآرام 24
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 -(13جدول )ادامه 

 بهمستعارله/مشبه شماره
بسامد تکرار در 

 های سعدیغزل

بسامد تکرار در 

 های حافظغزل
 بارمعنایی

 مثبت - 1 آورحظ 25

 مثبت - 1 با  26

 مثبت - 1 بخشدانایی 27

 مثبت 1 1 کنندهتطهیر 28

 خنثی - 1 کنندهدگرگون 29

 مثبت - 1 دهندهباالبرنده/ ترفیع 30

 مثبت - 1 کنندهنورانی 31

 منفی - 1 کنندهناتوان 32

 مثبت - 1 بیناکننده 33

 خنثی - 1 شکار 35

 منفی 1 1 اسارات 36

 مثبت - 1 کیمیا 37

 خنثی 2 1 راز 38

 مثبت 1 1 بخشصبوری 39

 بتمث - 1 کنندهاهلی 40

 مثبت - 1 تعهدآور 41

 منفی - 1 مادة اعتیادآور 42

 منفی - 1 خود کنندهاز خود بی 44

 مثبت - 1 راهبر 45

 منفی - 1 پیرکننده 46

 منفی - 1 کنندهخوا بی 47

 مثبت - 1 بهشت 48

 خنثی - 1 واجب 49

 منفی - 1 گیرکنندهزمین 50

 منفی 3 1 غم 51
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 -(13جدول )ادامه 

 بهمستعارله/مشبه شماره
بسامد تکرار در 

 های سعدیغزل

بسامد تکرار در 

 های حافظغزل
 بارمعنایی

 مثبت - 1 مقدس 2

 منفی - 1 حادثه 53

 منفی - 1 کمند 54

 منفی - 1 گیرجرأت 55

 مثبت 1 - مادة خوشبو 56

 منفی 1 - ای ترسناکپدیده 57

 خنثی 1 - کننده/ محیطاحاطه 58

 مثبت 1 - آموزنده 59

 منفی 1 - داغی 60

 مثبت 1 - گنج 61

 مثبت 2 - جواهر 62

 منفی 1 - بب 63

 مثبت 1 - فتوادهنده 64

 خنثی 1 - مسیر 65

 خنثی 1 - بازی 66

 منفی 1 - دشواری 67

 منفی 1 - بیاارگی 68

 خنثی 1 - شمشیر 69

 مثبت 1 - ای آسمانیپدیده 70

 مثبت 1 - زنندهصیقل 71

 منفی 1 - یراههب 72

 منفی 1 - ناشنواکننده 73

 منفی 1 - افسانه 74
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 بندی و بحث. جمع5

هناي سنعدي و ینک    ( که براسناس بررسني ینک درصند از غنزل     13هاي جدول )داده

منورد   55دهنند در آثنار سنعدي    اند، نشان ميهاي حافظ به دست آمدهدرصد از غزل

مورد بنود. اینن امنر بنه      29ر حافظ این رقم کاربرد استعاره و تشبيه دیده شد و در آثا

تنر اسنت؛   دهندۀ آن است که کالم سعدي نسبت به کالم حنافظ مخينل  نوبة خود نشان

کنار گرفتنه اسنت و در نتيجنه،     هناي ادبني بيشنتري را در خلنق ادبينات بنه      زیرا آراینه 

ز در هنا نين  هنا و تشنبيه  هاي بيشتري در کالم او وجود دارد. تنوع استعارههنجارگریزي

هناي  هنا و تشنبيه  دهد، بيشتر از تنوع استعارهکه جدول نشان ميهاي سعدي، چنانغزل

اي کنه ذکنر آن بایسنتة اسنت اینکنه شنمار       هاي حافظ است. نکتنة کار رفته در غزلبه

مورد بوده است و با توجه به اینکه اینن رقنم، ینک     5هاي مورد بررسي از حافظ غزل

دهد باید گفنت نگارنندگان خنود را موظنف بنه      مي هاي وي را تشکيلدرصد از غزل

اند و این در حالي اسنت  هاي هر یک از این دو شاعر دیدهبررسي یک درصد از غزل

شده است؛ بنابراین، ها ميهاي سعدي شامل هفت مورد از غزلکه یک درصد از غزل

تغيينر   آمنده را دسنت تواند اعنداد بنه  هاي مورد بررسي از حافظ ميافزایش شمار غزل

 رسد تغييري در نتيجة نهایي حاصل شود.دهد، اما به نظر نمي

 24هایي که سعدي برقرار کرده اسنت، داراي بنار معننایي منفني،     مورد از همانندي 22

مورد  14مورد داراي بار معنایي خنثي بودند. حال آنکه  11مورد داراي بار معنایي مثبت و 

مورد بار معنایي مثبنت و   9است، بار معنایي منفي،  حافظ برقرار کردهیي که هااز همانندي

دهند سنعدي نسنبت بنه حنافظ     آمده نشان ميدستمورد بار معنایي خنثي دارند. اعداد به 6

تنر از  انگيزتر و هولناکرا غم« عشق»ارائه کرده است و حافظ « عشق»تري را به نگاه مثبت

 بيند.سعدي مي
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 گیرینتیجه

هناي حنافظ را   هاي سعدي و یک درصد از کل غنزل از کل غزل در این مقاله یک درصد

شناختي به صورت تصادفي انتخاب و مطالعه کردیم. هدف از پژوهش حاضر نگاهي معني

 چارچوبهاي سعدي و حافظ بود تا امکان بررسي این مفهوم در در غزل« عشق»به مفهوم 

 گرفته نشان داد:نقد ادراکي فراهم گردد. بررسي صورت

بيشنتري  اي هن ها و اسنتعاره تر است؛ زیرا تشبيهم سعدي نسبت به کالم حافظ مخيلکال -1

مورد کاربرد اسنتعاره و تشنبيه دینده شند و در      55در آثار سعدي کار رفته است. در آن به

 مورد بود. 29آثار حافظ این رقم 

هناي سنعدي   هنا نينز در غنزل   ها، تنوع این آرایهها و استعارهباالتر تشبيه رافزون بر شما -2

تر بنودن کنالم سنعدي    هاي حافظ بيشتر بود و این امر خود، گواهي بر مخيلنسبت به غزل

 نسبت به حافظ است.

هاي سعدي داراي بنار معننایي مثبنت    کاررفته در غزلهاي بهبهها و مشبهبيشتر مستعارله -3

رار کنرده  هنایي کنه سنعدي برقن    مورد از هماننندي  22توان گفت اند. به طور دقيق ميبوده

منورد داراي بنار    11منورد داراي بنار معننایي مثبنت و      24است، داراي بار معننایي منفني،   

 معنایي خنثي بودند.

هناي حنافظ داراي بنار معننایي منفني      کاررفته در غزلهاي بهبهها و مشبهبيشتر مستعارله -4

رار کنرده  حنافظ برقن  کنه   هنایي منورد از هماننندي   14توان گفت اند. به طور دقيق ميبوده

 مورد بار معنایي خنثي دارند. 6مورد بار معنایي مثبت و  9است، بار معنایي منفي، 

تنري بنه   این است که سنعدي نگناه مثبنت    ،آیدبه دست مي 4و  3اي که از موارد نتيجه -5

دارد. دليل اینن تفناوت   « عشق»تري به ارائه کرده است و حافظ نگرش منفي« عشق»مفهوم 

گي فردي این دو شاعر نسبت داد و به اینن نکتنه اشناره کنرد کنه حنافظ       توان به زندرا مي

اي بنراي سنعدي تجربنه   « عشق»رسد تر تجربه کرده است، اما به نظر ميرا دردناک« عشق»
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به مراتب دلچذیرتر بوده است. نگاهي به شرایط اجتماعي حاکم بنر زنندگي اینن دو شناعر     

ري را تجربنه کنرده اسنت. رواج داشنتن     تن دهد حافظ شرایط اجتماعي سنخت نيز نشان مي

آن  تواند بستر تجارب تلو عشقي را فراهم سازد که اتفاقناا جامعه، مي دروغ و ریاکاري در

 را در دوران حيات حافظ شاهد هستيم.
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