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Conceptual metaphor: the confluence of thought and eloquence in Naser
Khosro's odes
Fahime Khorasani
Gholamhossein Gholamhosseinzade

Abstract
Nasser Khosro, as one of the figures of the educational and moral literature and one
of the philosophers, has a special position in the history of Persian literature and is
one of the most famous poets of Khorasani style. What is prominent in this poet's
poem is the abundance of ideological, philosophical and moral issues and a
remarkable point in the poet's style is the abundance of ideological, philosophical and
ethical issues that are prominently seen.Therefore, in this research, some of Nasser
Khosrow's odes are examined based on their relationship with conceptual or
cognitive metaphor.
Conceptual or cognitive metaphor emphasizes on the link between language and
thinking. Metaphor seems to be related to thought rather than be accounted in
connection with language. Thus, before being expressed as an expression of
language, metaphor is made due to a subjective thought and then is represented. This
new approach to metaphor attracts the attention of critics to mental substructures
which play an important role in the process of creating metaphor. Naser Khosro, as a
thoughtful poet, philosopher of khorasani's style, has used metaphor in most of his
odes, remarkable point in his poems is utilizing metaphors which all are in the realm
of religious system and the poet expressed most of his concepts as conceptual
metaphors. Since Naser Khosro's odes are placed more in the training context at first
glance, they don’t take advantageous of literally techniques. So in this research, by a
review of fifty pages of Naser Khosro's odes based on conceptual metaphor, this
study is aimed to show that most of poet's intended concepts and ideas have been
expressed in terms of cognitive metaphors, which were effective in raising the
literary level of his words.
Conceptual metaphor is considered as one of the most important examples of the
relation of language and thought. The scholars of this theory believe that the place of
metaphor is in thinking, and most of routine language applications are rooted in
thinking. On this basis, the metaphor is not merely literary, it is also used in ordinary
language. Of course, apart from routine language, literary metaphors are rooted in
thought and in exploring metaphors from a cognitive and conceptual point of view;
we need to look at their roots in thought and thinking.
Naser Khosro, as one of the leading poets of educational and moral literature and
one of the scholars, philosophers and thinkers of Khorasani style, has expressed
many of his philosophical and verbal beliefs in the form of cognitive metaphors that
have shaped his special style. By examining the text in a conceptual metaphor view,
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it was noted that many of the ideological and philosophical concepts of the poet were
expressed in a literary form. According to the study of the first 50 pages of Naser
Khosrow's poems, four main themes of thought were identified which were
expressed in different metaphors. These four major mental mappings are:
Philosophical mapping, Ismailia mapping, moral mapping and self-glorification
mapping.
Conceptual metaphor is expressed in the form of an objective mapping, in the
studied cases; the poet expressed the concepts of four areas of philosophical, moral,
Ismailia, and Self-glorifications in the different metaphors and expressed his
concepts in the form of particular objective mappings that each group of these
metaphors formed around a specific concept. In other words, by examining the
metaphor in these poems, examined by the cognitive approach, is determined
relationship between thought and literary style. In the sense that dominant thinking
and dominant belief in the text, it forms a group of special metaphors that are directly
linked to the poet's ideas and thoughts.
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استعاره مفهومی :نقطه تالقی تفکر و بالغت در قصاید ناصرخسرو


فهیمه خراسانی و غالمحسین غالمحسینزاده

چکيده
استعاره مفهومی یا شناختی بر پیوند میان زبان و تفکر تأکید دارد و استعاره را بیش از آنکه مربوط به زباان بدانادب باه اندی اه
مرتبط میداند .استعاره پیش از آنکه در قالب یک عبارت زبانی بیان شودب بر مبنای یاک تفکار نینای سااخته مایشاود .ایان
رویکرد جدید توجه منتقدان را به زیرس
یی نینی جلب می کند که در فرایند ساختن استعاره نقش مهمی دارند .ناصرخساروب یکای از شااعران اندی امند و فیلساو
سبک خراسانیب در بسیاری از قصاید خودب از استعاره بهره گرفته است .استعارهیایی که وی به کار میبرد یمه در قلمرو نظاا
عقیدتی و دینی او میگنجند و شاعر بسیاری از مفاییم فکری مورد نظر خود را به صورت استعارهیای مفهومی بیان میکند .از
آنجایی که قصاید ناصر خسرو بی تر در حیطه ادبیات تعلیمی جای میگیرند و در نگاه اولب چندان از شاگردیای ادبای ساود
نمی جویندب این پژویش بر آن است با بررسی پنجاه صفحه از دیوان قصاید ناصرخسرو بر اسااس رویکارد اساتعاره مفهاومی
ن ان دید که شاعر بسیاری از مفاییم و عقاید را در قالب استعارهیای شناختی بیان کرده و این امر در باال بردن درجاه ادبیات
کال وی مؤثر بوده است.
کليدواژهها :استعارهب استعاره مفهومی یا شناختیب نگاشتب قصاید ناصرخسرو
مقدمه
حکیم ناصرخسرو یکی از چهرهیای شاخص ادبیات تعلیمی و اخالقی و یمچنین یکی از فالسفه و بزرگان علم کال است که
جایگاه ویژهای در تاریخ ادبیات ف ارسی دارد .آنچه در دیوان قصااید ایان شااعرب برجساته و چ امگیر اساتب وفاور مساا
عقیدتیب فلسفی و اخالقی است؛ به حدی که بر وجهۀ ادبی و شااعری ایان آثاار تاأثیر گا ارده و چهاره ادبای ایان شااعر را
کمرنگتر کرده است .اگرچه سبک تعلیمی قصاید ناصرخسرو نیزب به صورت قاب توجهی باعث کمرنگ شدن سبک ادبی آنهاا
شده و شعر این شاعر به یک مرا نامه اخالقی و عقیدتی تبدی شده استب این پژویش بر آن است با گ ودن دریچهای جدید
 دانشآموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دان گاه تربیت مدرسب تهرانب ایران (مسؤول مکاتبات)
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به سوی این اشعارب سبک تازه ای را در آنها تبیین کند؛ به این معنا که تعدادی از قصاید ناصرخسرو را بر مبنای ارتباط آنهاا باا
استعارۀ مفهومی یا شناختی بررسی کند.
استعاره شناختی 1یکی از جدیدترین نظریات مطرح در حیطاه علام بالغات اسات کاه ارتبااط باین اساتعاره و مفهاو را
میجوید« .استعاره به شاعر امکان می دید تا یک معنا را در عبارات مختلف تکرار کند؛ به گونهای که نامکرّر بنماید و یار باار
بر قدرت کال خود بیفزاید .قدما فضیلت استعاره را در این دانستهاند که یر لحظه میتواند بر قامت سخنب جامه نو بپوشاند و
از تکرار ماللآور آن جلوگیری کند» (فتوحیب  .)93 :1389اگرچه دیدگاه سانتی دربااره اساتعارهب خصوصاا دیادگاه شابایتب
قدمت زیادی دارد و به نظریات اندی مندان باستان و ارسطو بازمیگرددب درباره مفهو کلی استعارهب ینوز یم اتفاقنظر وجاود
ندارد و از جنبهیای متفاوتی به آن مینگرند« .بعد از گ شت بیست و پنج قرن که بالغیون و نحویون و منتقدان ادبای م الول
بحث استعاره بودند و در نیمه دو قرن بیست و یکم فالسفه یم به این بحث روی آوردندب یناوز یاک توافال کلای در باا
ت خیص استعارهب چگونگی فهم آن و مفهو استعاره وجود ندارد» (ایبرمزب .)189 :1388
برخی استعاره را مبتنی بر شبایت میدانند و برخی به آن معنای مجازی داده بر اساس عالقاۀ مجااورت بیاانش مایکنناد؛
دیدگاه شناختی یا مفهومی نیزب که موضوع پژویش حاضر استب از دیگر دیدگاهیایی است که درباره استعاره وجود دارد و بار
مبنای آن «کانون استعاره در مفهو استب نه در کلمات .بنیان استعاره نه بر اساس شبایت که بر پایه ارتباط قلمرویای متقااع
یمزمان در تجربه انسان و درک شبایتیای این حوزهیا شک گرفته است .یمچنین بخش عمده نظا مفهاومی ماا اساتعاری
است که شام مفاییم عمیل و پایداری چون زماانب رخادادیاب علا ب اخاالقب نیان و  ...مایشاود .ایان مفااییم باه وسایله
استعارهیای چندگانهای درک و فهمیده میشوند که دارای مفهاومی مساتدلاناد» (یاشامیب  .)4-5 :1389منتقادان و محققاان
دوران معاصر پژویش یای جدیدی در باا
دیدگاهیای جدید دیگری را در این با

اساتعاره داشاته و آن را از سایطره زباان و عالقاه شابایت بیارون ک ایدهاناد و

مطرح کردهاند .استعاره مفهومی از جمله دیدگاهیای جدیدی است که درباره اساتعاره

مطرح شده و دیدگاه سنتی استعاره را که محدود به ت بیه و مجاز بودب کامالً دگرگون کرده است« .بر خال

تصور ارساطوییب

استعاره مسئلهای فقط زبانی نیست .فرایند تفکر ب ری به صورت گستردهای استعاری است .نظا مفااییم ب اری باه گوناهای
استعاری ساختاربندی و تعریف میشود .استعاره یا در نظا مفاییم جای دارند؛ بنابراین یرگاه از استعاره سخن میرودب منظور
مفهو استعاری است .اما امکان وقوع استعاره در عبارتیای زبانی است؛ به این معنا که مفاییم استعاری در قالب عبارتیاای
استعاری در زبان بازنمود پیدا میکنند» (شهریب .)61 :1391
بر این اساس استعاره شناختی نمود اندی ه در زبان است .این نظریه توسط دو اندی امند برجساته لیکاا  2و جانساون

3

شک گرفت و بر این باور است که استعاره نمود یک نگاشت 4نینی است؛ یعنی استعارهیا بیش از یر چیز با مقولاه شاناخت
تفکر در ارتباط یستند و یر استعارهای حول محور یک تفکر شک میگیرد .یمچنین این دو اندی مند با بیاان اینکاه اساتعاره
در زندگی روزمره نیز کاربرد فراوانی داردب دیدگاه سنتی درباره استعاره را تلییر دادند« .استعاره اوال در زبان عادی یام فاراوان
است؛ به استعاره زبان عادیب استعاره متعار

و به استعاره متون ادبیب استعاره بدی میگویند» و ثانیاً امری مرباوط باه اندی اه

استب به این معنی که در ساخت استعاره از امری برای امر دیگر الگوبرداری و مدلسازی میشود؛ یعنی نق ه یک حوزه نینی
1

. Cognitive Metaphor
Lakoff
3
Johnson
4
Mapping
2
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را بر حوزه نینی دیگری پیاده میکنیم؛ به عبارت ساده ترب برای بیان یاک مفهاو از للاات و تعبیارات و اصاطالحات مفهاو
دیگری استفاده و یا گرتهبرداری میکنیم» (شمیساب  .)212 :1390بر این مبناب در فرایند ساختن اساتعاره مفهاومی یاا شاناختیب
یک امر نینی تبدی به این امر عینی میشود و شاعر یک نگاشت نینی را به یک نگاشت عینی منتق میکند .ناصر خسرو نیز
به عنوان یک شاعر متفکر و فیلسو

و متکلمب در سرودن اشعار خودب از استعاره مفهومی سود جساته و بسایاری از عقایاد و

تفکرات خود را در قالب استعاره بیان داشته است .در این پژویش سعی خواید شد با بررسی پنجاه صافحه از دیاوان قصااید
ناصر خسروب استعارهیای شناختی برآمده از عقاید این شاعر تبیین شود و از این منظرب دیدی جدید نسبت باه وجهاه ادبای و
بالغی آثار این شاعر به وجود آید.
استعاره شناختی

در دیه  1980لیکا و جانسون استعاره را از سیطره زبان ادبی بیرون آرودند .لیکا در کتا معرو خود استعارهیایی که با
آنها زندگی میکنیم ( )1980با دیدی متفاوت باه اساتعاره نگریسات و آن را در زباان عاادی و کاال روزماره انساانیاا نیاز
قاب ردیابی دانست .بسیاری از مفاییم انتزاعی دربارۀ زندگیب جهان و انسان در قالب استعاره بیان میشوند« .جایگااه اساتعاری
بهکلی در زبان نیستب بلکه خاستگاه آن را باید در چگونگی مفهو سازی یک قلمرو نینی بر حسب قلمرو نینی دیگر یافات.
نظریه علم استعاره از عریل تعیین م خصات نگاشت یای بین قلمرویای نینی تحقال یافتاه اسات .در ایان فرایناد م اایده
میشود مفاییم انتزاعی روزمره مانند زمانب حاالتب علیت و ید

نیز استعاریاندب حاص کار آن است که استعاره (کاه یماان

نگاشت بین قلمرویاست) قطعا در کانون معنیشناسی زبان عبیعی متعار

قارار دارد و مطالعاه اساتعاره ادبای بساط مطالعاه

استعاره روزمره است» (لیکا ب  .)197 :1383استعاره در زبان عادی نیز کاربرد فراوانی دارد و بسیاری از مفاییمی کاه اماروزه
در زبان عادی و روزمره خود به کار میبریمب ری ه در آن دسته از مفاییم اصلی دارند که در زبان امروزین مااب عاادی شاده و
دیگر به این جنبه از آنها توجهی نمیشود .به عقیده لیکا

تعدادی مفاییم مادر وجاود دارد کاه سرچ امه تماا اساتعارهیاا

یستند و استعارهیای زبان خودکار یا زبان ادبی بر مبنای آنها ساخته میشوند؛ مثالً مفاییم مادری مانند اینکه زندگی یک سافر
استب زمان عبور استب مرد گیایند و  ...من أ پیدایش و شک گیری استعارهیای زیادی شده است« .استعارهیا آنقدر عاادی و
معمولی یستند که ما اغلب به آنها توجهی نمیکنیم .ما معموال درباره مرگ صحبت میکنیم .تعبیار «او یاک راه را عای کارده
است» یک مورد دلخواه نیست .وقتی کسی میمیردب ما نمیگوییم «او یک لیوان شیر نوشیده» یا «او یک نظار دارد» .در عاو
ما چیزیایی شبیه این میگوییم که «او رفت»ب «او ما را ترک کرد»ب «او دیگر بین ما نیست»ب «او از ما گ شت»ب «او از ماا گرفتاه
شده است»ب «او به جایی فراتر رفته است»ب و «او در میان ازدسترفتگان عزیر ماست» .یمه این ماوارد مرباوط باه ایان جهاان
است و یمه نیز استعاری یستند و یمه آنها نمونه یایی یستند از روش استعاری عمومیب که ما در مورد تولدب زندگیب و مرگ
درک کردهایم ).(lakoff and Turner, 1989: 1
بر این مبنا در بررسییای سبکشناختی نیز میتوان به مفاییمی اصلی دست یافت که دستمایه شک گیری استعاره شدند
و به این ترتیب حول یک مفهو نینیب تعدادی استعاره شک گرفتند« .الگوی شناختیب اساتعاره را وسایلهای مایداناد کاه از
عریل آن حتی تجار

انتزاعیتر و نامحسوستر بر حسب موارد آشنا و ملموس مفهو سازی میشاود .بادین ترتیابب انگیازه

استعاری جستوجوی مفهو است .استعاره نه با نقض محدودیتیای گزینشب بلکه با مفهو سازی یاک قلمارو شاناختی بار
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حسب مؤلفه یایی که بی تر به یک دامنه شناختی دیگر مرتبط است توصیف میشود» (تیلرب  .)317 :1383مایک ردیب یکی از
پی گامان نظریه استعاره مفهومیب نیز به ارتباط بین استعاره و تفکر در مقالهای اشاره کرده بود (مجراب  .)1993به عقیده ویب ما
ایدهیا را به مثابه چیزیایی که در درون واژهیا یستند به یم ربط میدییم؛ واژهیاایی کاه آنجاا روی صافحات کاغا مادیات
یافته اند .ل ا بر اساس مجازب ایدهیا «آنجا روی کاغ ند»ب کاغ یا در درون کتا یایندب و اینجا نیز به موجاب مجاازب مایتاوان
گفت که ایدهیا در درون کتا یایند« .اما کتا یا در کتابخاناهیایناد» و سارانجا باه ایان نتیجاه مایرسایم کاه ایادهیاا «در
کتابخانهیایند» (ردیب  .)176 :1383وی با آوردن این مثال میخواید این موضوع را بیان کند که آنچاه ماا در قلمارو مجااز و
استعاره به کار میبریم ایدهیای نینیماناند و ل ا مفهومی و شناختی یستند.
یکی از مفاییم پایهای در استعاره شناختی مفهو نگاشت است .عبل این نظریه در یر استعارهای دو نگاشت وجاود دارد کاه
متناظر با یم یستند و یکی مبدأ و یکی مقصد محسو

میشود .به این معنا که یک مفهو نینی به عناوان نگاشات مبادأ وجاود

دارد که توسط یک مفهو عینی که یمان نگاشت مقصد استب بیان میشود« .اساس رابطاه در اساتعاره مفهاومیب میاان دو واحاد
ارگانیک یا دو مجموعه به شک تناظر یک به یک صورت میگیرد که به آن «انگاره» میگویند .انگارهیا یکی متعلل به قلمرو مبادأ
یا منب است که اغلب مفهومی عینی و ملموس است و ارگان دیگر دارای مفاییم انتزاعی و نینای اسات (دسات کام نسابت باه
قلمرو مبدأ) که قلمرو مقصد یا ید

نامیده میشود .به این ترتیبب انگارهیا به مثابه ساختاریای بنیادینب عرحیای تصویری نیان

و الگویای ارتباعی بین مفاییم موجود در نین انسان یساتند کاه ک اف و دساتیابی باه آنهاا موجاب پاردهبارداری از بسایاری
پیچیدگییای معنایی و درک آسانتر ارتباط میان عبارتیا و پدیدهیا خواید شد» (بهنا ب  .)93 :1389به بیان دیگرب از یک مفهاو
نینی گرتهبرداری شده و در قالب یکی مفهو عینی که یمان استعاره است بیان میشاود .پان نکتاه مهام در اساتعاره شاناختیب
گرتهبرداری از یک مفهو انتزاعی و بیان آن در یک مفهو عینی است که این دو مفهو به عنوان نگاشات شاناخته مایشاوند .در
واق باید گفت «مهمترین و اساسیترین موضوع در نظریه استعاره مفهومیب «نگاشت» است که واژهای قرضی از ریاضای اسات و
منظور از آنب تناظریای نظا مند استعاری بین مفاییمی است که ارتباعی نزدیک به یکدیگر دارند» (افراشی و دیگرانب .)3 :1391
بيان مسئله
ناصرخسرو یکی از شاعران و اندی مندان برجسته ادبیات فارسی است که مهمترین خصیصه اشعار اوب بُعد فلسفی و عقیادتی
آنهاست .به این معنا که این شاعر از ابزار بیانی ادبیات سود جسته تا بتواند مفاییم مورد نظر خود را به صورتی متفااوت و در
قالب شعر بیان کند .البته از آنجایی که اشعار ناصرخسارو در حیطاه ادبیاات تعلیمای جاای گرفتاه و شااعر چنادان درصادد
آرایش یای لفظی و بیانی نیستب وجهه ادبیت کال این شاعرب چندان پررنگ نبوده و بیش از آنکه رنگ و بوی ادبای و بالغای
داشته باشدب حال و یوای فکری و فلسفی دارد .اما یکی از مصادیل مهم بالغت در قصاید ناصر خساروب وفاور اساتعارهیاای
مفهومی است .در این پژویش سعی خواید شد تا ایم مفاییم فلسفیای که در قصاید این شاعر نماود داردب و یمچناین ناوع
بیان آنها به صورت استعاره مفهومی بررسی شود .با بررسی پنجاه صفحه از دیوان قصاید ناصر خسروب این نکته بر نگارنادگان
معلو شد که این شاعر اکثر مفاییم نینی و فلسفی خود را به صورت استعارهیای مفهومی بیان میکند که در ادامه نمونهیایی
از یر یک به دست داده خواید شد .استعارهیای شناختی که در قصاید مورد بررسی ناصر خسرو شک گرفتهاند را میتوان در
قالب چهار عنوان گنجاند .یکی استعاره یایی یستند که در ارتباط با مفاییم فلسفی شک گرفتنادب ماورد دیگار اساتعارهیاایی
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یستند که به مسا

اخالقی و تعلیمی شاعر مربوط اندب مانند ترک دنیا و باه ساوی علام و اخاالق گراییادنب ماورد ساو نیاز

استعاره یایی یستند که حول عقاید کالمی و عقیدتی شاعر شک گرفتهاند و مفاییم م یب اسماعیلی را بیان میدارندب چهاار
نیز استعاره یایی یستند که حول مفهو تفاخر و برتر دانستن خودب شک گرفتندب به این معنا که شاعر افکاار و عقایاد خاود را
برتر از زمانه و اعرافیان خود میداند .در نی یر چهار ساحت م کورب بررسی خواید شد.
استعارههای مفهومی فلسفی
عبل این عقیده فلسفی که از تأثیر آباء علوی و امهات سفلیب موالید ثالث به وجود آمدندب آباء آسمان دانساته شاده و امهاات
زمین محسو

می شود و موالید ثالث نیز جماد و نبات و حیوان یستند .ابن سینا در الهیات نجات این ترتیاب را چناین بیاان

میکند« :و باید دانست که چون وجود از مبدأ نخستین آغاز میشودب پیوستهب یر مرتبه پسین از نظار کماالب از مرتباه پی اینب
پایین تر است و این تنزل و انحطاط یمواره ادامه مییابد .پن مالیکه روحانی مجردی که عقول نامیده میشوند در مرتباه اول
یستی قرار دارند .سپن مرتبه فرشتگان روحانی دیگری است که ای علماند و به آنها نفوس میگویند .سپن مراتب اجارا و
کرات آسمانی است که تا به آخر نسبت به یکدیگر برتری دارند .بعد از آنها نوبت به پیادایش مااده مایرساد کاه در مرحلاه
نخست صورت عناصر را می پ یرد و به تدریج و اندک اندکب صورتیای کام تر را قبول میکند .در نتیجهب نخساتین پدیاده
مادی از نظر مرتبهب پستتر و ناقصتر از پدیدهیای بعدی خواید بود .پن پایینترین مرتبه یستی یماان مااده اساتب ساپن
عناصرب سپن مرکبات جمادب سپن جویریای نامی و بعد از آنها مرتبه حیوانات قرار دارد و برترین حیوان انسان است» (ابان
سیناب  .)278-277 :1370شاعر این مفهو را در قالب استعارهیای پدر و مادر و فرزند بیان کرده است .در شعر منظاور از پادر
و مادرب آسمان و زمین است :آسمان پدر است /زمین مادر است /تن انسان فرزند است .البته شاعر گایی تسامحاً این دو را باه
جای یکدیگر نیز به کار میبرد:
فرزنااد تااوییم ای فلااک ای مااادر باادمهر

ای مادر ما چونکه یمای کاین ک ای از ماا

فرزند تو ایان تیاره تان خاامش خاکیسات

پاااکیزه خاارد نیساات نااه ایاان جااویر گویااا
(ناصرخسروب )4 :1384

ای سااتمگر فلککا ای خککواهر نهککرم

چااون نگااو ی کااه چااه افتاااد تاارا بااا ماان
(یمانب )1

یمچنین استعاره «آسمان چادر است» را نیز حول یمین مفهو بیان میکند و زیر این چادرب ل کرب دشمن و ساالر ل اکرب
به ترتیب استعاره از نباتب حیوان و انسان (موالید ثالث) یستند؛ یعنی نباتات ل کر این چادر یستندب حیوانات دشمن و انسان
ساالر ل کر استب شاعر موالید ثالث را که یک مفهو فلسفی است در قالاب اساتعاره ل اکر و دشامن و سااالر ل اکر بیاان
میکند که یر سه در زیر «چادر» یعنی آسمان قرار دارند:
زیاار ایاان چککادر نگااه کاان کااز نبککا
شاااناس

کااان بااه جاااه و منزلاات زیاان برتاار اساات

دان زان سااپن

مهتکککر و سکککا ر یااار دو ل اااکر اسااات

زیردسااات ل اااکری دشککک
ویکک خردمنککد سکک

کرککککری بسااایارخوار و بااایمااار اسااات

کاان سککه کرکککر دیااد زیاار چککادری

ایاان حاادیثی باان شااگفت و نااادر اساات
(یمانب )33
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یکی از مفاییم مهم در فلسفه اسالمیب مفهو عناصر چهارگانه است که از نظریاات ارساطو ن اأت گرفتاه و در اندی اه
فالسفه م اء به صورت کام تری مطرح شدب عبل این نظریه عالوه بر عالم مربوط باه افاالک و ساتارگانب عاالم دیگاری نیاز
وجود دارد که ارسطو از آن به عالم تحت قمر یاد کرده است و جایگاه اجسا و عناصر است .جهانشناسی ارساطو بار مبناای
تقسیمبندی جهان به عالم فرودین ماه و عالم زبرین ماه صورت میگیرد .وی با در نظر گرفتن چهار عنصر آ ب خاکب آتاش و
یواب عالم زیر ماه را تبیین میکند .به عقیده وی عالم زیر ماه مت ک از این چهار عنصر اسات کاه «دو عنصارب یعنای آتاش و
خاکب به ترتیب در حد باالیی و حد پایینی عالم زیر ماه قرار دارند و دو عنصر دیگرب یعنی آ
ترتیب آنها از پایین به باالب یعنی به عر

ماه چنین است :اول خاکب سپن آ

و یواب در وسط واق اند .پان

و یوا و آتش» ( قوا صفریب  .)281 :1387یر

آنچه در عالم زیر ماه پدید میآید از این چهار عنصر است .عبل نظر ارسطوب کون و فساد یا پیدایش فقط در عالم زیر مااه ر
میدید .شاعر نیز برای بیان ارتباط بین آسمان و چهار عنصر آ
چهار عنصر آ

را بیان میکند و

و باد و خاک و آتشب استعاره خیمه و عنا

و باد و آتش و خاک را مانند عنا یایی برای خیمه آسمان بیان میکند و اساتعاره «آسامان خیماه اسات» را

شک میدید .یمچنین چهار عنصر «آ

و باد و آتش و خاک» نگاشت نینی محسو

عینی در قالب استعاره «عنا یای خیمه آسمان» بیان میشوند:
زانکااااه ماااادیوش گ ااااتهانااااد یمااااه
گاااار ندیاااادی عنااااا یاااااشب ببااااین

میشوند که به صاورت یاک نگاشات

انااادر ایااان خي کککه چهکککار نکککا
جملگاای خککاو و بککاد و نتکک

ون

(یمانب )27
ویااان یااار چهکککار خکککواهر اینکککده

باااا بچگکککان بکککیعکککدد و بکککیمکککر

تسااااابی مااااایکننااااادش پیوساااااته

در زیااار ایااان کباااود و تناااک چکککادر
(یمانب )47

از دیگر نظریات مهم در فلسفه اسالمی نظریه قدیم بودن عالم است .ابن سینا مانند استاد م ا ی خودب ارساطوب باه قادیم
بودن عالم معتقد است اما آن را در مقاب نات باریتعالی قدیم زمانی میداندب عبل گفته او « قدیم به دو معنی اسات :قادیم باه
اعتبار ناتب و قدیم به اعتبار زمان .قدیم بال ات که :علت نات خود استب و علتی خارج از خود اوب او را ایجاد نکارده و ایان
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اعتبار جز بر خدا که واجب بال ات است صدق نتواند کرد .قدیم بالزمان چیزی است که در زمان او را آغاز و بادایتی نیساتب
یعنی زمان در وجود بر او سابل نیستب جز اینکه نیازمند به علتی خارج از خود او است کاه او را ایجااد نمایادب چاه او خاود
علت وجود خود نیستب و او به نات خویش ایجاد نمیشود» ( حلبیب  .)227 :1361از این منظرب افالک قادیم زماانی دانساته
شده اند و این اندی ه فلسفی در قصاید ناصرخسرو نمود پیدا کرده است .بر این مبنا نگاشت فلسفی (قدیم بودن آسمان) یکای
از مفاییم مهم فلسفی محسو

میشود که به صورت استعاره ( آسمان اسب است) گرته برداری شده است:

یکای بیجان و بیت ابلقاسبی کاو نفرسکاید

به کوه و دشت و دریا بر یمیتا د که ناسکاید

سواران گر بفرسایند اسبان را به رناج انادر

یکی اسبیست ای کو سکواران را بفرسکاید

سواران خفتهاند وین اسب بر سرشان یمی تاازد

که نه کن را بکوبد سر ناه کان را روی بخ ااید
(یمانب )38

استعارههای اخالقی و تعلي ی
شاعر مسا

اخالقی مورد نظر خود را در سه عنوان کلی گرفتاری جان در تن /م مت و ترک دنیاا /بزرگداشات علام و خارد

بیان میکند؛ یعنی نگاشتیای نینی و عقیدتی شاعر مانناد ما مت دنیاا و تان و ایمیات داشاتن علام و خاردب باه صاورت
استعارهیای مختلفی بیان میشوند:
نککدان تککو نمککد نسککر ایکک تکک و زناادان

زیبااا ن ااود گرچااه بپوشاایش بااه دیبااا

ایاان بنککد نبیناای کااه خداونااد نهااادهساات

باار مااا کااه نبیناادش مگاار خاااعر بینااا

در بنکککد مکککدارا کککک و دربناااد میاااان را

در بنااد مکاان خیااره علااب ملکاات دارا
(یمانب )4

نگاشت م مت تن :تن زندان است :تن پیراین فرسوده است
تنککت چککو نيرهنککی بککود جاناات را و کنااون

ه ه گسست و بفرسوده گرت تارش و نود

رباااود خوایاااد از تنااات نيکککره اکناااون

یمااان کااه تااازگی و رنااگ پیریناات ربااود
(یمانب )32

اینکااه شااد زرد و کهاان نيککره جانساات

نيره باشکد جکان را و خکرد را تک

عاریککت داشااتم ایاان از تااو تااا یااک چنااد

پاایش تااو بفگاانم ایاان داشااته نيککراه
(یمانب 35

برتری جان نسبت به تن :تن درختی است که میوه آن جان است
گااار درخااات از بهااار بااار باشاااد عزیاااز

جان بر است و ت درخت برور اسکت
(یمانب )33

مفهو (تقاب تن و جان) در استعاره (دو گویر) نیز بیان شدند که تنب گویر خانگی و زیرین است و روحب گویر زبارین
و متعالی:
جااااان و تاااان تااااو دو گککککوهر آمااااد

یکاااای بککککری دگاااار فککککرودی
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بااااار گکککککوهر خکککککانگی مبخ اااااای

بخ اااای بااار آن غریاااب مساااکین...
(یمانب )50

تااااو آماااادهساااات دیککککوی

بااااد فعاا ا تاااار از یمااااه شاااایاعین

آن ایاااان تکککک تساااات ازو حاااا ر کاااان

وز مکاااار و فریااااب ایاااان بنفاااارین

زیاااان دیککککو نکککککا اگاااار سااااتویی

بااار مرکاااب دینااات بااارفکن زیااان

زی حککککر

(یمانجا)

بزرگداشت علم و خرد و اعت
خرد و عاعتب از مفاییم اصلی در قصاید ناصر خسرو به شمار رفته که به صورت توأمان به کار میروند و شاعر باه یمرایای
این دو معتقد است و علم و دین را در کنار یم برای سعادت ب ر ضروری میداناد .ایان مفهاو نیاز در قالاب اساتعارهیاای
متفاوتی بیان شده است:
ماان ز حاار

چااو تااو آیاارمن کاای ترساام

که مرا اعت تيغسکت و خکرد جوشک
(یمانب )35

باااا خکککا ر منکککور روشک ک تکککر ا ق کککر

نایااد بااه کااار یاایر مقاار قماار ماارا...

بکرور اسکت

و بکر مکرا

اندیره مکر مکرا شکخر خکو

نرهيز و علم ریزد ا و بکر

(یمانب )12
اگااااار بکککککار خکککککرد داری وگرنااااای

سپسککککداری سککککپيداری سککککپيدار

ن انککککد جککککز درختککککی را خردمنککککد

که بارش گکوهر اسکت و بکر

دینکار

(یمانب )18

پنااااااد از حکمااااااا پاااااا یر ازیااااااراک

حک ککت نککدر اسککت و ننککد فر نککد

زی مااااارد حکااااایم در جهاااااان نیسااااات

خوشاااتر باااه مااازه ز قناااد جاااز پناااد

ننکککدی بکککهمکککزه چکککو قنکککد برکککنو

بااایعیاااب چاااون پااااره سااامرقند
(یمانب )23

د خزینه تسکت شااید کانادرو از بهار دیان

بام و بوم ا علم سا ی و خرد نرهون کنی
(یمانب )25

مذمت و ترو دنيا
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یکی از مفاییم اخالقی عمدهای که در دیوان قصاید ناصرخسرو وجود داردب م مو دانستن دنیا و ترک آن است .شاعر در
استعاره یای فراوانی این مفهو را بیان کرده است و انسان را باه تارک ایان دنیاای فریبناده رینماون مایکناد .شااعر مفهاو
بیاعتباری و بیایمیتی و یمچنین خطرناکی دنیا را با استعارهیای مختلفی ن ان داده است :دنیا دیو اسات .دنیاا نهناگ اسات.
دنیا اژدیاست .دنیا مادری پیر و گنده استب دنیا گلخنب افعیب زن جادوب شیرب عروسوار و  ...است.
گاار تااو نااه دیککوی بااه یمااه عماار خااویش

از پااان ایااان دیاااو چرایااای دوان ...

یااایر نترسااای کاااه تاااو را ایااان نهنککک

ناگاااه یاااک روز بک اااد در دیاااان
(یمانب )13

چااون تااو بساای خااوردهساات ایااناژدهککا

یااان بااه حاا ر باااش ز دناادانش یااان
(یمانب )14

جهکککان مکککادری گنکککدهنيرسکککتب بااار وی

م ااو فتنااهب گاار در خااور حااور عیناای
(یمانب )16

نهنگکککی بدخوسااات ایااان زو حا ا ر کااان

که بن پر خ م و بیرحمست و نایاار
(یمانب )19

ن جادوسککت جهککانب ماان نخاار زرقااش

زن بااود آنکااه ماارو را بفریبااد زن ...

ن بکککدگوهر بااادخو را

گااو بااورزی تااو نیاارزی بااه یکاای ارزن

صاااحبت ایککک

(یمانب )35

استعارههای مفهومی اس اعيلی
عقاید اسماعیلی شاعر نیز باعث شک گیری یک سری از استعارات شناختی شده است که حول مفاییم تنزی ب مرد عامهب اماا
و مخالفان این م ر

فکری ایجاد شدهاند .عبل عقیده اسماعیلیب قرآن و کال خداب نیاز به تأوی دارد و اماماان اساماعیلی و

خلفا و فقهای این م یبب بانیان آن یستند« .قرآن و شریعت را تفسیر باعنیب یعنی تأوی باید کرد و فقط خاندان علیاناد کاه
میتوانند عهدهدار تأوی شوند» (محقلب  .)37 :1374یمچنین نه تنها اما ب بلکه دیگر ارکان فرقه باعنی نیز میتوانستند به ایان
مهم بپردازند «.این فرقه رییافت به عالم باعن را نه تنها وظیفه اما میدانستندب بلکه دایره این موضاوع را تعمایم دادهب معتقاد
بودند که درک معنی حقیقی میتواند بر عهده حجتب با

و داعی قرار گیرد» ( پورنامداریانب  .)2 :1383شاعر این نگاشات را

در قالب سه استعاره بیان کرده است .دریا استعاره از کال خداست که ظایر این دریا شاور اسات (صاورت تنزیا ) .مرواریاد
استعاره از تأوی است که در این دریاست و غواص استعاره از امامان و فقهای اسماعیلی است که میتوانند ایان مرواریادیا را
صید کنند:
دریای سخنیاا سک

خکو

شورست چو دریا به مثل صکور

خدایسات

پااار گاااویر باااا قیمااات و پااار لؤلاااؤ الال

تنزیکل

تأویککل چککو ک کوسککت سااوی ماارد دانااا

انکدر بک دریاسکت ه ککه گکوهر و ک کک

غواص علب کنب چاه دوی بار لاب دریاا
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(یمانب )5
مرککا باشککد کفککن و معنککی بککوی او

م ااک باایبااوی ای پساار خاکسااتر اساات

مااااار نهفتاااااه دختکککککر تنزیکککککل را

معنککی و تأویککل حيککدر یککور اسککت

مرکککککا تنزیکککککل بااااایتأویااا ا او

باار گلااوی دشاامن دیاان خنجاار اساات

معنی قرنن روش و رخران چو نخومست

(یمانب )35
امثککا بککرو تيککره و تککاری چککو کيککاکی
(یمانب )43

قرنن خوان معنيسکت یاان ای قارآنخاوان

یکای ميزبککان کیساات ایان شااهره خااوان را

آن خاورد ناان و نعمات

کاااه ب ناساااد آن مهربکککان ميزبکککان را

ازین خوان خاو

(یمانب )11
معاارو

شااد بااه علاام تااو دیاان زیاارا

دیکک عککود بککود و خککا ر تککو مخ ککر
(یمانب )47

در پی تفکر م یبی و فلسفی شاعرب این مفهو که ب ر نیاز به راینما و اما داردب به صورت استعاره رماه و شابان شاک
میگیرد :ب ر رمه است و اما میزبان و خازن آن.
قککرنن را یکککی خککا نی هسککت کااایزد

حوالااه باادو کاارد ماار اناان و جااان را

ني بککککر شککککبانی بککککدو داد از اماااات

بااه اماار خاادای ای ک رمککهی بککیکککران را
(یمانب )11

در بکککککککا شکککککککریعت پیمبااااااار

کاااان نیساااات جااااز ن او دهککککاقي

زیااان بکککا ناااداد جاااز خااان و بااارگ

دهقکککککان یرگاااااز بااااادین مجاااااانین
(یمانب )50

استعارههای مفهومی تفاخر
یکی دیگر از استعارهیایی که در دیوان ناصر خسرو شک گرفته استب استعارهیایی است کاه حاول مفهاو غربات و تنهاایی
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نمود یافته اندب شاعر در اکثر قصاید خود از تنهایی و غربت در دره یمگان و نداشتن یار یمدل سخن میگوید .در ابیاات زیارب
نگاشت نینی «غربت» در قالب استعاره «کژد » نمود یافته است:
آزرده کااارد کککک دم غربکککت جگااار مااارا

گویی زباون نیافات باه گیتای مگار مارا
(یمانب )11

در جای دیگری نیز نگاشت نینی «غربت در خراسان» را درقالب استعارهیای زیر بیان میکند .خراسان :پارگین پر از مار/
ارزنین در میان سگان /کمینگاه ابلین
بخاصاااه تاااو ای نحااان خااااک خراساااان

نککر ا مککار و ککک دم یکککی نککارگينی

برآشاااافتهانااااد از تااااو ترکااااانب نگااااویی

ميککان سککگان در یکککی ار نينککی

مکاااان نیساااتی تاااو ناااه دنیاااا ناااه دیااان را

ک کککي گکککاه ابلکککيل شکککوم کعينکککی
(یمانب )16

و در ادامه یمین مفهو ب استعاراتی حول محور خود شاعر شک گرفتهاند:
ای بککککه خراسککککان در سککککي ر وار

نااااا تااااو پیاااادا و تاااان تااااو نهااااان

در سااااااپه علاااااام حقیقاااااات تاااااارا

تیااااار کالمسااااات و زبانااااات کماااااان
(یمانب )15

تاااااو ای دشااااامن خانااااادان پیمبااااار

ز بهاار چااه یمااواره بااا ماان بااه کیناای

تااارا چ ااامدرد اسااات و مااان نفتکککابم

ازیااارا ز مااان ر پااار آژناااگ و چینااای
(یمانب )16

ور ز نااور نفتککا ش بهااره گیاارد خاااعرت

پیش روشن خاعرت مر ماه را عرجون کنای

زان پن کااروان ت انگان

خوار و ت نه گر ازینان روی زی جيحون کنای

از تو خوایند آ

(یمانب )27

شاعر برای بیان نگاشت نینی (ارزش خود در منطقه یمگان و یمچنین برتر بودن خود در آن دیار)ب از استعارهیای ماار و
مهره مارب سیم و گویر در میان سنگب صد

و مرواریدب سرگین و گ خوشبو استفاده میکند:

نهااااان اناااادر باااادان نیکااااان چناننااااد

کااااه خرمااااا در میااااان خااااار بساااایار

ماااارا گااااو ی «اگاااار دانااااا و حااااری

به یمگاان چاون ن اینی خاوار و بایباار »

باااه زنهاااار خااادایم مااان باااه یمگاااان

نکاااااو بنگااااارب گرفتاااااار مپنااااادار

نگویااد کاان کااه سککيم و گککوهر و کعککل

باااه سکککن

انااادر گرفتارناااد یاااا خاااوار

اگککر خوارسککت و بککیمقککدار ی گککان

مککرا اینخککا بسککی عککز اسککت و مقککدار

اگرچککه مککار خککوار و ناسککتودهسککت

عزیکککز اسکککت و سکککتوده مهکککره مکککار

نرککد بککیقککدر و قي ککت سککوی مککردم

بککیقککدری صککدل کوکککوی شککهوار
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گککل خوشککبوی نککاکيزهسککت اگککر چنککد

نرویککد جککز کککه در سککرگي و شککدیار
(یمانب )18

یکی دیگر از مظایر تفاخر ناصر خسروب در برتر دانستن خود نسبت به دیگر شاعران نمود مییابدب شااعر در ابیاات زیار
مفهو (برتری شعر خود را نسبت به شعر دیگر شاعران) را در قالب استعارهیایی چون دیبای ش تریب ن تر در چ م مخالفان
دین بیان میکند:
ای حجاااااات زمااااااین خراسااااااانب زه

ماااادح رسااااول و آل چنااااین گسااااتر

ای گ اااته ناااوک کلاااک ساااخن گویااات

در دیاااااده مخاااااالف دیااااان ن اااااتر

دیبکککککا یمااااای بااااادی بااااارون آری

انااادر ضااامیر تسااات مگااار شرکککتر
(یمانب )47

و در جایی دیگری نیز یمین نگاشت نینی (برتری نسبت به دیگر شاعران) را به صورت استعارهیای زیر بیاان مایکناد.
شعر خود را درخت می داند که میوه آن نکته و معنی است /قدرت شاعری خود را مانند کلیدی بارای گ اودن علام عارو
میداند /عب شاعر برای مرکب شعرب بهترین عنان و مهار است:
شککهره درختيسککت شککعر مک کااه خاارد را

نکتککه و معنککی بککرو شکککوفه و بارسککت

از قیاااس بسااته حصاریساات

نفل س

گکوی مک کليکد حصارسکت

را

بع سک

سکن مک عنکان و مهارسکت

علاام عاارو

مرکاااب شاااعر و ییاااون علااام و اد

(یمانب )49

نتيخه
استعاره مفهومی به عنوان یکی از مصادیل مهم ارتباط زبان و تفکر مطرح استب اندی امندان ایان نظریاه بار ایان باورناد کاه
جایگاه استعاره در تفکر است و بسیاری از کاربردیای زبانی روزمرهب ری ه در تفکر و اندی ه داردب بر این مبنا دیگار اساتعاره
صرفا امری مربوط به کال ادبی شناخته ن ده و در زباان عاادی نیاز کاربردیاای فراوانای داردب البتاه جادا از زباان روزمارهب
استعارهیای ادبی نیز ری ه در اندی ه و تفکر داشته و در بررسی استعارهیا از منظر شناختی و مفهومیب باید به دنبال ری هیای
آنها در اندی ه و تفکر باشیم .بر این مبناب استعاره ادبیب محملی است برای بیان عقاید و اندی هیا .ناصرخسارو نیاز باه عناوان
یکی از شاعران برجسته ادبیات تعلیمی و اخالقی و یکی از اندی مندان و فیلسوفان و متفکران دوره سبک خراسانیب بسایاری
از عقاید فلسفی و کالمی خود را در قالب استعارهیای شناختی بیان داشته که باعث شک گیری سبک مخصوص باه وی شاده
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است .آنچه نگارندگان را بر آن داشت که از این منظر به قصاید این شاعر نگاه کنندب وفور مضاامین فلسافی و فکاری در ایان
قصاید بودب به حدی که در نگاه اولب از درجه ادبیت و بالغت آنها کاسته می شدب اما باا واکااوی ماتن ماورد نظار باا رویکارد
استعاره مفهومی این نکته مهم تبیین شد که بسیاری از مفاییم عقیدتی و فلسفی شاعرب با بیانی ادبای و در قالاب اساتعارهیاای
مفهومی متفاوتی بیان شدند و درجه ادبیت کال را باالتر بردهاند .عبل بررسی انجا شده در پنجااه صافحه اول قصااید ناصار
خسروب چهار مضمون عمده فکری ت خیص داده شد که در قالب استعارهیای متفاوتی بیان شدند .ایان چهاار نگاشات عماده
نینی عبارتاند از :نگاشت فلسفیب نگاشت اسماعیلیب نگاشت اخالقی و نگاشت تفاخر .یمانگونه که در مقدمات تبیین شادب
استعاره مفهومی در قالب یک نگاشت عینیب از یک نگاشت نینی گرتهبرداری مایکنادب در قصااید ماورد بررسای نیاز شااعر
مفاییم چهار حوزه نگاشت یای فلسفیب اخالقیب اسماعیلی و تفاخر را به صورت استعارهیای متفااوتی بیاان کارده و مفااییم
مورد نظر خود را در قالب نگاشتیای عینی خاصی بیان کرده است که یر گروه از این استعارهیاا حاول محاور یاک مفهاو
خاص شک گرفتند که در البه الی متن در قالب نمودار بیان شدند .به بیان دیگر با بررسی استعاره در اشعار ماورد بررسای باا
رویکرد شناختیب می توان به ارتباط تفکر و سبک ادبی پی برد؛ به این معنا که نوع تفکر و عقیده مسالط بار ماتن ماورد نظارب
باعث شک گیری یک گروه از استعاره یای خاص شده است که در پیوند مستقیم با عقاید و اندی هیای شااعر اسات و سابک
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