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چکیده
هاي شناختی در انتقال معنی و حسی کردن مفاهیم استعاره

.کنندانتزاعی، در فرایند تکلم انسان نقش مهمی را ایفا می
تن به ناگزیر از استعاره آدمی براي اندیشیدن و سخن گف

به ویژه آنگاه که موضوع فکري او مسائل گیرد،بهره می
این . عمیق عرفانی، فلسفی، دینی، ادبی و نظایر آن باشد

براي نخستین بار از سوي لیکاف و استعاره ها که ظاهراً
استعاره هایی که با آنها زندگی جانسون درکتاب معروف 

هاي گوناگونی از جمله اند، در قالبمطرح شدهکنیممی
» تشخیص«و» گیرانهجهت«، »دساختار رویدا«

وعی بخشی از دانش شوند و هر کدام به نساختاربندي می
بیدل دهلوي . نمایندسازي و قابل درك میزبانی را مفهوم

ازجمله شاعرانی است که از طرفی زبان شعري او به 
طرف پیچیدگی در حوزة لفظ و معنا مشهور است و از

به . آفرین استنیدیگر شاعري اندیشمند، پر مغز و مع
او براي ۀهمین جهت ورود به دنیاي شعر و اندیش

بنابراین، براي . رسدبه نظر میبسیاري سخت و دشوار 
هاي فکري و شناخت ترفندهاي زبانی او، ورود به ساحت

تعاري به کارگیري ابزارهاي شناختی از جمله تحلیل اس
ده مقاله حاضر با استفا. رسداشعار او، ضروري به نظر می

هاي شناسی شناختی به تحلیل استعارهنی معنیاز مبا
ا کز به اوج کبری«موجود در غزلی از بیدل دهلوي با مطلع 

دهد که پردازد و نشان میمی» پهلوي عجز است راه آنجا
غزل بیدل عالوه بر دارا بودن وحدت افقی از وحدت 
عمودي نیز برخوردار است و این شیوه در تحلیل اشعار 

. کار مناسبی تشخیص داده شداو راه

-استعاره، بیدل دهلوي، ساختار، معنی:هاکلیدواژه
.شناختیشناسی 
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Metaphoric –structural  analysis
of Bidel Dehlavi`s epic (cognitive

semantic approach)
A. Shamloo1, M. Saremi2

Abstract
Cognitive metaphors in transferring
meaning an sensualizing the abstract
concepts play important role in the process
of human speech.To think an speak , human
being uses metaphors , especially when he
turns to profound philosophical ,religious
and literary issues.These metaphors
seemingly introduced first by Lakof and
Johnson in the metophors we live by are
classified in different categories such as
even structure, orienting, identification each
transferring and conceptualizing some part
of linguistic knowledge .Bidel Dhlavi is one
of the poets famous for the complexity of
language in meaning and thoughtful
composition.Therefore, most scholars find it
difficult to enter his poetic realm.There are
introduced some innovative and cognitive
vehicles such as metaphoric analysis to get
right into his poems. The present study
analyzes the metaphors existing in an epic of
Dehlavi expressed as `to the peak of divinity
the misery is paved the way with showing
that it enjoys both vertical and horizontal
unity and this analysis can be used in other
works of Dehlavi.

Keywords: metaphor, Bidel Dehlavi,
structure, cognitive semantics.
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مقدمه
ۀ حاضر این است که مقالپرسش اساسی در

ادبی هاي زبانی وتوان دشواريچگونه می
که موجب -موجود در غزل بیدل دهلوي را 

- تشده اساوناپذیري شعرتوصیفدیریابی و
علمی، شرح وکارآمد وۀیک نظریۀپایبر

توان ثابت کرد این روش میآیا باوکردتحلیل 
یکپارچگی که غزل بیدل از پیوستگی و

عمودي معنایی در محورهاي افقی وساختاري و
ابیات برخوردار است یا نه؟

هدف از نگارش این مقاله از،بنابراین
ئوریک تقدرت علمی وسویی اثبات کارآمدي و

هاي وفصل گرهحلاستعاره، درنظریه معاصر
گوناگون زبان فارسی است آثارادبی درزبانی و

براي روشی نوین استۀارائدیگرسوي ازو
لحاظ توصیف آثاري که هم ازتحلیل وشرح و

هم از بعد معنایی غامض وصنایع ادبی و
یکی از ترفندهاي ادبی که .پیچیده هستند

شاعران و سخنوران را به خود جلب همواره نظر 
تا جایی که با بررسی متون . کرده، استعاره است

از استعاره توان خالینظم و نثر کمتر اثري را می
توان ادعا کرد که یافت و تا حدي که می

هاي سازي و کاربرد آن به یکی از عادتاستعاره
تبدیل معمول و شگردهاي زبانی براي اهل زبان 

-یشناسی و بررسبته از دید سبکال. شده است
هاي کارگیري استعاره در دورههاي تاریخی، به

مختلف، بسامدها و کارکردهاي متفاوتی داشته 
نظران به همین دلیل اندیشمندان و صاحب. است

عی در زبان و بالغت نیز همواره سةحوز
.اندبازشناسی و معرفی آن داشته

تعریف استعاره.1
راء استعاره به آۀدر زمینترین نظراتقدیمی

او استعاره را چنین تعریف . گرددارسطو برمی
استعاره آن است که چیزي را به نامی : کندمی

بخوانیم که آن نام در اصل به چیز دیگري تعلق 
-نتقال نام به چهار صورت انجام میاین ا. دارد

. 3از جنس به نوع؛ . 2از نوع به جنس؛ . 1: گیرد
یا براساس (براساس تمثیل . 4از نوع به نوع؛ 

در واقع ارسطو ) 65: 1370ابودیب، (.)قیاس
شود و استعاره و مجاز تفاوتی قائل نمیمیان

ز تشبیهی فشرده و خالصه معرفی استعاره را نی
وي در شعرشناسی و فن بیان به پیروي . کندمی
ۀ ضمنی استعاره را نوعی مقایس» اصل قیاس«از 
- میاي در نظره را آرایهارسطو استعار. داندمی

گیرد که کاربرد آن در زبان محاوره ضروري 
فیاضی، (.شناختی داردۀ زیبایینیست و تنها جنب

1387 :88(
ابوزکریا یحیی بن معانی القرآناما کتاب 

) ق.هـ 207متوفی (زیاد کوفی ملقّب به فرّاء 
نخستین پژوهشی است که در این زمینه ظاهراً

ا نامیدن او استعاره ر. استبه دست ما رسیده
کند و اش معرفی میچیزي به جز نام اصلی

. هـ 225متوفی (همین تعریف است که جاحظ 
را الگوي کار خود قرار داده است آن)ق
استعاره : گویدو می) 265: 1387صفوي، (
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نامیدن چیزي است به نامی جز نام اصلی 
ی شفیع(.هنگامی که جاي آن چیز را گرفته باشد

)109: 1386کدکنی، 
در واقع بیشتر تعاریف علماي بالغت 
اسالمی در این خصوص، مشابه یکدیگر و 

هاي خاصی از استعاره است و متمرکز بر جنبه
.کنندۀ آنها یک مطلب را ارائه میدر نهایت هم

. هـ 337متوفی (به طور نمونه قدامه بن جعفر 
ـ که در تعریف خود به رأي ارسطو توجه ) ق
استعمال لفظ در غیر از معنی ارد، استعاره را د

-6: 1387صفوي، (کند اش معرفی میاصلی
) ق. هـ 395متوفی (یا اینکه  ابوهالل ) 265

- استعاره را انتقال عبارت از مورد استعمال لغوي

-اش به موردي دیگر و به مقصودي خاص می

استعاره ) ق.هـ 395متوفی (داند و عبداهللا معتز 
اي معرفی اي براي پدیدهین کردن کلمهرا جانش

کند که پیش از این به آن کلمه شناخته نشده می
: ابن اثیر نیز نظر مشابهی دارد) همان(.باشد

استعاره انتقال دادن معنایی است از لفظی به «
. »لفظی دیگر به مناسبت مشارکتی که دارند

)110: 1386شفیعی کدکنی، (
پیروي از آراء دیگر بالغیون معاصر نیز به 

تقریباًاند که تگان نظرات مشابهی ارائه دادهگذش
توان گفت چیز جدیدي به آن تعاریف می

تنها برخی از آنها به تقلید از . اندنیفزوده
تعاره را یکی از طرفین تشبیهی که اس-سکاکی

داند که طرف دیگر آن به دلیل مشابهت می
منشأ استعاره را در-)همان(حذف شده است 

- تشبیه و برخی دیگر منشأ آن را در مجاز جست

.کنندوجو می

از میان همۀ این تعاریف تنها نظري که به 
-شناسان و علماي بالغت دقیقاعتقاد برخی زبان

د زیادي با مطالعات ترین تعریف است و تا حدو
شناختی در این حوزه هاي زبانجدید و پژوهش
نظر )79: 1389راکعی، (، همخوانی دارد
-وي با تحلیل و بررسی جریان. جرجانی است

ة استعاره به این نکته هاي ذهنی و روانی آفرینند
کند که تشبیه کنندة شیء به شیء دیگر، اشاره می

تمام حواس خود را بر صفات مشترك میان آن 
کند و مابقی صفات موجود میدو شیء متمرکز

براي مثال .کندبه را از ذهن دور میدر مشبه
کند از به استفاده میبهبه عنوان مش» شیر«از وقتی 

یر، تنها صفت شجاعت را در نظر همه صفات ش
.گیرد و به صفات دیگر توجهی نداردمی

بر همین اساس برخی ) 90: 1370ابودیب، (
شناسان آنچه در میان معنی«: سان معتقدندشنازبان

براي معرفی استعاره تاکنون متداول بوده است، 
جانی نیست و عبدالقاهر جرۀز گفتچیزي بیش ا

اي است که یاکوبسن نیز براي دقیقاً همان نکته
- چگونگی عملکرد استعاره به دست میمعرفی 

اي اي به جاي نشانهدهد؛ یعنی انتخاب نشانه
. »دیگر از روي محور جانشینی و برحسب تشابه

)267: 1387صفوي، (

شناسی و استعارهمعنی. 2
بار از شناختی، نخستینشناسیاصطالح معنی

را مطرح مطرح شد و نگرشی» لیکاف«سوي 
شناسان را مجذوب ساخت که بسیاري از معنی

براساس این نگرش، دانش زبانی . خود ساخت
این . مستقل از اندیشیدن و شناخت نیست
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» فودور«دیدگاه در مقابل آراي فیلسوفانی چون 
.گیردقرار می» چامسکی«شناسانی چون و زبان

اینان برخالف افرادي چون فودور و چامسکی 
ی از استعدادهاي شناختی رفتار زبانی را بخش

استعدادهایی که براي آدمی .دانندانسان می
امکان یادگیري استدالل و تحلیل را فراهم 

)263: همان. (»آورندمی
شناسی آنچه مطالعه در محدودة دانش معنی

ی که مورد زبانی است و زبانشود، معنی درونمی
یعنی .کار استگیرد زبان خودمیبحث قرار

یجاد ارتباط با زبانی که به صورت روزمره براي ا
نش لیکاف و دیگر همکارا. روددیگران به کار می

بندي بسیاري از از جمله، مارك جانسون با دسته
ان روزمره به بررسی هاي متداول در زباستعاره

آنها، بر این نکته هاي در پژوهش. اندآنها پرداخته
استعاره، عنصري بنیادین در «تأکید شده است که 

ایندهاي بندي ما از جهان خارج و فرمقوله
هاي بنیادین دیگري اندیشیدن ماست و به ساخت

یا فضاهاي 1هاي تصویرياز قبیل طرحواره
)367- 8: همان(.شودمربوط می2ذهنی

شناسی شناختی در زبان» استعاره«اصطالح 
کاربردهاي استعاري گویندگان و قراردادهاي به 

زبانی اشاره ندارد، بلکه به معناي الگوي تداعی 
)115: 1392روشن، . (است3مفهومی

شناختی، ذهن و اندیشه ةخاستگاه استعار
انسان است و این نظر با آنچه تا پیش از این 
. تحت عنوان استعاره مطرح بود، متفاوت است

1. image schemas
2. mental spaces
3. concepcual association patern

ناختی استعاره را ابزاري شناسان شدر واقع معنی
براي اندیشیدن و درك و شناخت مفاهیم ذهنی 
و انتزاعی معرفی کردند که کاربردها و 
عملکردهاي گوناگون و گسترده در زبان 

)78: 1389راکعی، . (خودکار و زبان ادب دارد
شناسان شناختی، فرایندي استعاره از دیدگاه معنی

سی و ذهنی ـ شناختی است که طی آن امور ح
تجربی، زمینه و عملی براي انتقال تصورات و 

.آیندفاهیم ذهنی و انتزاعی به شمار میم

هاي شناختیاقسام استعاره. 3
مطالعه در چگونگی شناسان شناختی با معنی

سازي در دستگاه تفکر و اندیشۀ فرایند استعاره
فراوان از زبان هايز بررسی نمونهبشر، پس ا

اند که هاي متعددي رسیدهنديبخودکار به تقسیم
:پردازیمو نمونه از آنها در این مقاله میبه ذکر د

)ساختار رویداد(هاي مفهومی استعاره. 1- 3
توان هاي مفهومی که به نوعی میاساس استعاره

را بر آن نهاد، » ساختار رویداد«ةنام استعار
نگاشت یک مفهوم بر مفهومی «ست از اعبارت

ستعارة مفهومی، فهمیدن و تجربه جوهر ا. »دیگر
.دیگري است» چیز«به جاي » چیز«کردن یک 

ها ساختار دقیق گونه استعارهدر این
مفهومی که در حوزة مبدأ قرار گرفت بر ساختار 

یابد انتزاعی در حوزة مقصد بازتاب میمفهومی
تالت تجربی که و به عبارت دیگر بین دو گش

ابعادي تر و دیگريیکی از ابعاد دقیق
تر دارد ارتباط برقرار شده و بخشی از نامشخص
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ار دقیق گشتالت حوزه مقصد از روي ساخت
مشعشعی، (.شودحوزة مبدأ الگوبرداري می

و » استدالل، جنگ است«مانند )13: 1380
اگر مفاهیمی مانند ،بنابراین. »عشق، سفر است«

ی و مفاهیمی از این عشق و استدالل و زندگ
هایی خاص از مفهوم عامل هدست را نمون

توانیم براي ، در نظر آوریم می»رویداد«
-گونه مفاهیم را ساختار میهایی که ایناستعاره

هاي ساختاري قرار بندي استعارهدهند و در دسته
گیرند یک استعارة عام فرض کنیم که استعارة می

)14: همان. (شودساختار رویداد نامیده می
) 2002(، کووچش یعبراساس تحقیقی وس«

- ترین قلمروهاي مبدأ در نگاشتدریافت که رایج

هاي استعاري، شامل قلمروهایی است که به بدن، 
. شود، گیاهان، غذا و نیروها مربوط میحیوانات

هاي ة مقولهبردارندترین قلمروهاي مقصد دررایج
او عمیقاً به فکر فرو (مفهومی از جمله فکر 

اخالق، عواطف و ، روابط انسانی، زمان،)رفت
)125: 1392روشن، . (احساسات هستند
توان هایی که در این بخش میالبته نمونه

ذکر کرد بسیار فراوان هستند و در واقع هر 
سازي تزاعی که به نوعی در فرایند عینیمفهوم ان

) ساختار رویداد(و در قالب استعارة مفهومی 
ان گیرد، ظرفیت آنها را دارد که به عنومیقرار

و این موضوع یک نمونه بررسی و تحلیل شود
اي اي خاص یا زبان و گونهمحدود به دوره

چه در نظم و نثر و چه در . گرددمشخص نمی
.آثار کهن یا نو قابل بررسی و کشف است

هاي جهتیاستعاره.3-2
نوع دیگري از استعاره وجود دارد که یک مفهوم 

دهد، میر چارچوب مفهومی دیگر سازمان نرا د
م را با توجه بلکه در عوض نظام کاملی از مفاهی

ها را این استعاره. کنددهی میبه همه آنها سازمان
نامند چراکه عمدتاً می1گیرانههاي جهتاستعاره

مانند باال ـ پایین، 2اي فضاییگیرياز جهت
یش ـ پس، دور ـ نزدیک، عمیق درون ـ بیرون، پ

. شونداي ناشی میعمق و مرکزي ـ حاشیهـ کم
)7: 1381لیکاف، (

لیکاف درخصوص مبناي فیزیکی این 
هاي گیريگوید که این جهتها چنین میاستعاره

- گیرد که ما بدنفضایی از این واقعیت نشأت می

. داریم) مندیعنی فضایی و مکانی(گونه نهایی ای
اب و یا استفاده از چنین وي معتقد است انتخ

بخواهی نیست، اي دلرانهگیهاي جهتاستعاره
هر . ۀ شخص ما دارندبلکه آنها مبنایی در تجرب

هاي قطبی باال ـ پایین، درون ـ بیرون و چند تقابل
- هتهاي جماهیتی مادي دارند، اما استعارهغیره،

اند، از اي که بر مبناي آنها استوار شدهگیرانه
)همان(. فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است

جهتی دو نوع از مفاهیم را اي هاستعاره
دستۀ اول مفاهیم سادة :کنندسازماندهی می

یا مفاهیمی که ما ...) مانند باال، پایین و (فضایی 
ردهاي آنها را به طور مستقیم و در پیوند با کارک

دستۀ دوم، . کنیممان درك میبدنی هر روزه
مفاهیمی که به طور آشکار، مربوط به فیزیک 

، بلکه در تجربۀ روزمرة ما ـ که بدن ما نیستند

1. Orientational metaphors
2. Spatial orientation
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هاي فرضداراي جایگاه عظیمی در زمینۀ پیش
این مفاهیم مربوط . فرهنگی ماست ـ ریشه دارند

هاي ذهنی، احساسات و به قلمرو قضاوت
. شونددالت و اموري مانند اینها میعواطف، ع

:ند ازاگیرانه عبارتهاي جهتبرخی از استعاره
.پایین استشاد، باال است، غمگین-
.آگاهی باالست، ناآگاهی پایین است-
بیماري و مرگ سالمتی و زندگی باالست،-

.پایین است
.خوب باالست، بد پایین است-
...بیشتر باالست، کمتر پایین است و -

تشخیص.3-3
ام فکري بشر جایگاه خاص و تشخیص در نظ

-رد اما از نظر ادبی و البته معنیاي داپیچیده

ن به عنوان ابزاري هم در ان از آتوشناسی می
جهت تخیل و هم در راستاي تفهیم و 

.دهی برخی مفاهیم انتزاعی بهره بردسازمان
اما نظام ساختاري شخصیت بخشی 

بناي این فرایند زیرشناختی چنین است که در 
یک استعاره وجودي دقیق شده، قرار دارد که در 
آن، انسان در حوزة مبدأ قرار گرفته و پدیده

شود و عی یا عینی در حوزه مقصد واقع میانتزا
ة مذکور هاي انسانی به پدیدترتیب ویژگیبدین

)90: 1380مشعشعی، (.شودمنتقل می
خصوص هاي خود درلیکاف در بررسی

خورد که از شیوة میستعارة مرگ به مواردي برا
است، یعنی مرگ به تشخیص استفاده شده 

ده، دروگر، چی، سرباز پیاراننده، کالسکه

ویرانگران و خرابکاران و یا حریف در یک نبرد 
)190: 1390ساسانی، . (یا بازي تشبیه شده است

در تحلیل این روش معتقد است که رویدادها 
ط کنشگر هایی که توسشبرحسب کن) مرگ(
شوند واند درك میانجام شده) مانند دروگر(

او . شوداین کنشگر است که تشخیص داده می
-ه یک نگاشت استعاري بسیار عام میجام بسران

» رویداد، کنش است«عنوان را با رسد و آن
مرگ، «سازد که در آن به طور مثال در مطرح می

رفتن یک رویداد است و کنشگر آن » رفتن است
-عمر ـ به عنوان راننده یا کالسکهرا ـ گذشتن 

)همان. (کندچی عنوان می

بیدل و سبک هندي.4
لقادر بیدل دهلوي از شاعران نامدار میرزا عبدا

-قمري در شهر عظیم1054سی در سال زبان فار

آباد از ایالت پتنه به دنیا آمد به همین خاطر گاهی 
را از روي بیدل . او را بیدل عظیم آبادي می نامند

نویسان، شاعري دانشمند، آثار او و سخنان تذکره
و ا. یابیمارف مسلک، فروتن و قناعت پیشه میع

هاي بر علوم ادبی، عرفان، فلسفه و دیگر دانش
توان گفت عصر وقوفی تمام داشت و می

دانشمندترین شاعر فارسی بعد از عبدالرحمان 
)10: 1386کاظمی، (.جامی، هم اوست

بی شک جایگاه بیدل در سبک هندي کمتر 
چند هر. تبریزي یا کلیم کاشانی نیستاز صائب

زبانی و ادبی که وجود برخی عوامل فرهنگی،
در بین ایرانیان این جایگاه را از او سلب کرده 
است، اما در میان اهل فن و شعرشناسان، او 



63محمود صارمی/اکبر شاملو، )شناسی شناختیبرپایه معنی(ساختاري غزلی از بیدل دهلوي - تحلیل استعاري

همچنان یکی ستارگان شعر فارسی است و در 
قلّۀ سبک هندي در قرون یازده و دوازده 

.درخشدمی
غموض در شعر یکی از عوامل ابهام و 

د و ها، کنایات بعیسازيبیدل عالوه بر ترکیب
- کارگیري انواع استعارههاي زبانی، بهپیچیدگی

الزام شاعر به آرایش . هاي دیریاب و ناآشناست
لفظ و خلق صور بالغی و در عین حال خالی 
نبودن کالم از معنی و مضمونِ دقیق، باعث شده 

حوصله و ت تا شعر او از دسترس خوانندة کماس
ا و تفسیر رشتابان، دور بماند و همچنین تحلیل

مندان به شعر سبک هندي براي اهل فن و عالقه
. تا حدودي دشوار نماید

عیار سبک هندي غزل بیدل نمایندة تمام
کارگیري روي و غلو در بهاو با زیاده. است

بسیاري از مختصات شعر این دوره، از آوردن 
هاي یابیمون بسیار در لفظ اندك، تا مضمونمض

، اوج ...تصاویر بکر و غریب و آفرینش
هاي غزل سبک هندي را در واپسین هنرنمایی

هاي عمر آن، در معرض دید همگان قرار داد سال
پردازان و و خود را به عنوان یکی از خیال

تا .آفرینان سترگ این سبک معرفی نمودمضمون
اي از ه برخی از منتقدان شعر بیدل پارهجایی ک

دانند و یا در ابیات او را فاقد معنی می
هارنظرهاي خود درجه و اعتبار شاعري او را اظ

ی افول سبک هندي را به بسیار نازل دانسته و حت
ا شاعران سبک سیروس شمیس. گذارندپاي او می

اي از جمله ر عدهداند و شعهندي را دو دسته می
را ) بزرگان سبک هندي(صائب، کلیم و حزین 

-کند و میقابل فهم، معتدل و لطیف معرفی می

بین ابیات آنان به سبک قدما ارتباط است «نویسد
و شعر کم و بیش وحدت موضوعی یا ارتباط 

وي همچنین بسامد ) 292: 1379(.»عمودي دارد
اسلوب (کم ابیاتی که ساختار سبک هندي دارند 

و نیز زبان روان و درست را از دیگر ) معادله
در مقابل این .داندمختصات شعر این گروه می

اعران سبک هندي را ي دیگر از شاگروه، دسته
جالل، میرزا(شاعرانی که : کندچنین معرفی می

اسیر شهرستانی، قدسی، محمدقلی سلیم و بیدل 
بند و رهروان طرز خیال به آنان خیال)دهلوي

گویند که معموالً معروف نیستند و سبک می
اوالً بناي شعر آنان . هندي را به سوي افول بردند

ثانیاً بسامد ابیات هندي در بر تک بیت است و 
آنها بسیار زیاد است و ثالثاً فهم رابطۀ دو مصراع 

. »آنها دشوار است و رابعاً در زبان سهل انگارند
)293:همان(

تحلیل استعاري ـ ساختاري غزلی از بیدل دهلوي
در تحلیل این غزل ابتدا مفهوم کلی و شالودة

هاي فکري آن ترسیم شده، سپس استعاره
اختی موجود در هر بیت با عنایت به آن شن

. موضوع محوري، تجزیه و تحلیل شده است
در این تحلیل اوالً ارتباط افقی ابیات از ،بنابراین

لحاظ پیوستگی لفظ و معنا در دو مصراع، ثانیاً 
پیوستگی و انسجام عمودي ابیات در حوزة

.شودوحدت موضوع و لحن، نشان داده می
هلوي عجز است راه آنجابه اوج کبریا کز پ

سر مویی گر اینجا خم شوي بشکن کاله آنجا
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مقیم دشت الفت باش و خواب ناز سامان کن
به هم می آورد چشم تو مژگان گیاه آنجا

خیال جلوه زار نیستی هم عالمی دارد
ز نقش پا سري باید کشیدن گاه گاه آنجا

خوشا بزم وفا کز خجلت اظهار نومیدي
هاي آه آنجاد پرفشانیشرر در سنگ دار

دل از کم ظرفی طاقت نسبت احرام آزادي
به سنگ آید مگر این جام و گردد عذرخواه آنجا

به کنعان هوس گردي ندارد یوسف مطلب
مگر در خود فرو رفتن کند ایجاد چاه آنجا

گیرم به افسون دل بی مدعا، بیدلزمین
افتد به راه آنجادر آن وادي که منزل نیز می

)15: 1387بیدل دهلوي،(
اي چکیده» ...به اوج کبریا«غزلِ : بحث و تحلیل

از تفکرات شاعر را در خود دارد و بیشتر 
هاي معرفتی بیدل در آن مطرح شده دیدگاه
گونه غالب مفاهیمی که او در به همین. است

شعرش با آنها سر و کار دارد، در این غزل دیده 
، »نیستی«، »الفت«، »ادب«، »عجز«شود، مثل می

. »شوق«و » اخالص«، »در خود فرو رفتن«، »وفا«
شاعر در این غزل بسیاري از مضامین و مفاهیم 
فرعی را در اختیار پرورش و تقویت چند 

: اند ازمضمون کلیدي قرار داده است که عبارت
و از میان اینها شاه» وصال«و » عشق «، »تواضع«

و یگانگی عاشق و کلید و محور اصلی، وصال 
همان اصلی که در مشرب فکري. معشوق است

نام دارد و » وحدت وجود«و فلسفی بیدل، 
هـکانـچن. محور همۀ اندیشۀهاي عرفانی اوست

گونه اش را اینمشرب عرفانیخود، شناسنامۀ 
:کندمعرفی می

تاب و تب موج و کف، خارج دریا شمار

قصۀ کثرت مخوان، بیدل ما وحدتی است
)366:همان(

: بیت اول
به اوج کبریا کز پهلوي عجز است راه آنجا

سر مویی گر اینجا خم شوي بشکن کاله آنجا

گیرانهاستعاره جهت) الف
اوج «ین در عبارت خوبی باال ـ بدي پای. 1

اشاره به (همچنین وجود کلمات اینجا . »کبریا
- به این جهت) اشاره به عالم آخرت(، آنجا )دنیا

. ه استکردستعاري کمک گیري ا
هاي تواضع، پایین ـ غرور، باال در عبارت.2
ا ، این دو حالت ر»بشکن کاله«و » خم شوي«

خم شدن به اندازة سر مویی . توان تجسم کردمی
تفاخر (کاله و همچنین شکستن) پیچ و خم مو(

اي در عین اینکه شبکه معنایی گسترده) ـ غرور
ین مفهوم خوبی ادر کالم ایجاد کرده است، به

.نماینداستعاري را نیز القا می

استعاره مفهومی)ب
عرفان و سیر و سلوك، . عرفان، سفر است.1

همواره متضمن و مالزم حرکت و تحول است، 
حرکتی انفسی و درونی، از مخلوق به خالق و 

ی وـه درستـی بـن عرفانـم و مضامیـن مفاهیـای
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-نگاشته می) سفر(قالب امري عینی زیبایی در

شناسی، نگاشت یک کار استعاره در معنی. شوند
در . مفهوم انتزاعی در قالب امري محسوس است

دقیقاً » آنجا«و » اینجا«، »راه«این بیت کلمات 
.باشندمیبیانگر این مفهوم استعاري 

مفهوم کلی بیت عبارت است از سفارش 
به تواضع و خاکساري در راه سلوك و وصال به 

.معشوق

:بیت دوم
مقیم دشت الفت باش و خواب ناز سامان کن

به هم می آورد چشم تو مژگان گیاه آنجا

هاي مفهومیاستعاره)الف
گیري در فرایند شکل. ء هستندمفاهیم، اشیا.1

هاي مفهومی عموماً براي درك و استعاره
توصیف مفاهیم و موضوعات ذهنی، راهی جز 

این . وجود نداردانتقال آنها به حیطه امور حسی 
رت خودکار در دستگاه گویشی کار به صو

در این بیت، ترکیب . شودسخنور انجام می
. چنین روندي را طی کرده است» دشت الفت«

ها و در کنار این ترکیب استعاري، واژهاما 
نیز وجود دارند که عالوه بر عبارات دیگري
شناختی، هم در حوزة ساختار و کارکردي زیبایی

به کمک پرورش این مفهوم حیطۀ معناهم در
آیند، مقیم بودن، خوابِ ناز، به هم آمدن می

در این شبکۀ معنایی . چشم و مژگان گیاه
قدرتمند یک استعارة شناختی دیگر هم وجود 

:ست ازادارد که عبارت

-دیده می» مژگان گیاه«ص در ترکیب تشخی.2

درکه(شود که در بالغت استعارة مکنیه نام دارد 
در این بیت سخن .)به آن پرداختیم3-3بخش 

یـب(ال ـگی و وصـس و الفت است و یگانـاز ان
باید همۀ اجزا و عناصر ،بنابراین). حضور غیر

مفهوم .این دشت الفت، متحد و یکرنگ باشند
ست از یگانگی و وصال در اوج اکلی عبارت

.رضایت و یکرنگی

:بیت سوم
عالمی داردخیال جلوه زار نیستی هم 

زنقش پا سري باید کشیدن، گاه گاه آنجا

هاي مفهومیاستعاره) الف
در این بیت نه » نیستی«: هستندءمفاهیم اشیا.1

نیستی مطلق بلکه به معناي خاکساري و تواضع 
.و خود را هیچ انگاشتن در برابر محبوب است

-جلوه«، توضیح بنابراین) 191: 1393کاظمی، (

بی پارادوکسی به وجود آورده ترکی» زار نیستی
ویرسازي شاعرانه از مفهوم است جهت تص

» زار نیستیجلوه«اگر . اي و انتزاعی تواضعانگاره
در مقابل را گلستان تواضع در نظر آوریم، 

. اي از وجود و منیتاستعاره» نقش پا«عبارت 
کند که گاه گاه از عالم ، شاعر توصیه میبنابراین

به گلستان با صفاي ) ی موهومهست(تعین و تکبر 
.تواضع و خاکساري هم سري بزنیم

گاشت نبنابراین، هر دو ترکیب مذکور ذیل
مفهوم کلی.گیرندقرار می» مفاهیم هستنـد«کلی 
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ست از ترك تعلقات و خودپسندي و اعبارت
رسیدن به تواضع و خاکساري در محضر 

.دوست

:بیت چهارم
نومیديخوشا بزم وفا کز خجلت اظهار 

هاي آه آنجاشرر در سنگ دارد پرفشانی

هاي مفهومیاستعاره)الف
این » بزم وفا«در ترکیب . هستندءمفاهیم، اشیا.1

. نگاشت استعاري قابل مشاهده است

»هاي آهپرفشانی«تشخیص در )ب
کند ایست که پرفشانی میپرنده» آه«در اینجا 

وص در این خص. باشدمی-ولی بی تأثیر است
ارتباط لفظی و معنوي در ترکیبات زیر نیز قابل 
تأمل است که همگی در زمرة استعارة مفاهیم 

/ هاي آتش شراره= اظهار نومیدي . ء هستنداشیا
سنگ = بزم وفا / هاي آتش شراره=  آه کشیدن 

کشیدن بر بزم تأثیر اظهار نومیدي و آه/ سخت
.هاي آتش بر سنگ سختتأثیر شراره= وفا 

حاصل همۀ این پیوندها نشان از ،براینبنا
آن دارد که مضمون و محتوا بر ذهن و زبان 
شاعر حاکم شده و باعث ایجاد ارتباط تنگاتنگ 

مفهوم کلی بیت عبارت.بین الفاظ شده است
.ست از وصال و شهود و ترك گالیه و نومیديا

:بیت پنجم
دل از کم ظرفی طاقت نبست احرام آزادي

گر این جام و گردد عذرخواه آنجابه سنگ آید م

هاي مفهومیاستعاره) الف
دل، جام . طاقت، ظرف است: هستندءمفاهیم، اشیا

پشیمان شدن، شکستن . آزادي، لباس است. است
قالب ها که دربینیم که همۀ این استعارمی. است

اند، در ریزي شدهاستعارة ساختار رویداد طرح
یی که از دو مصراع سراسر بیت پراکنده شده تا جا

.شودآن یک مفهوم واحد استنباط می

تشخیص)ب
دل، انسانی کم طاقت است و احرام آزادي نبسته 

مگر سرش به سنگ بخورد و در آن زمان . است
.عذرخواه گردد

هاي موجود در بیت عالوه بر همۀ استعاره
بنگرید به ارتباط معنایی و لفظی بین احرام 

جراالسود یا رمی ح(بستن، به سنگ آمدن 
در مناسک ) توبه(، عذرخواهی کردن )جمره

.حج
: بیت ششم

به کنعان هوس گردي ندارد یوسف مطلب
مگر در خود فرو رفتن کند ایجاد چاه آنجا

هاي مفهومیاستعاره) الف
. است) کنعان(هوس، شهر : هستندءمفاهیم اشیا

خواسته و . اعتبار و ارزش، گرد و غبار است
مطلب . است) گرانبهایی(، یوسف )طلَبم(تقاضا 

) زیبایی، کمال(، یوسف )مضمون ـ سخن(
ها یک مفهوم ذهنی در در همۀ این استعاره.است
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قالب امري عینی و ملموس، بازسازي و 
.استفرافکنده شده

گیرانه جهت)ب
هاي گونه از استعارهکه این: درون ـ بیرون.1

فیزیکی انسان در هاي شناختی با توجه به تجربه
آیند و طبق فرایندي ون به دست میجهان بیر

. شوندبر امور انتزاعی نیز فرافکنی میشناختی
که به طور مثال انسان تجربه قرار گرفتن در چنان

... یک اتاق یا فرو رفتن در چاه یا استخر آب و 
هیم که هنگام سخن گفتن از مفا،بنابراین. را دارد

شود، ناچار از این بوط میبه امور انتزاعی مر
. کندهاي ذهنی استفاده میها و طرحوارهقالب
توان در ها را میگونه استعارهساخت اینزیر

: تري به این شکل ردیابی کردهاي کلینگاشت
بدن انسان، عمق . بدن انسان، فضا و مکان است

تواند پس درون انسان می. د فیزیکی داردو ابعا
... تاریک، روشن و عمیق، کم عمق، سطحی،

تواند در کنار این فضاي یا چیزي میباشد
در بیت مورد . فیزیکی یا در درون آن قرار بگیرد

ایجاد چاه «و » رفتندر خود فرو«بحث عبارت 
هایی از این نوع فرایند استعاري نمونه» کردن

حال آنکه کلمۀ چاه با کنعان و یوسف . هستند
انسجام ساختاري در این بیت به تداعی معنایی و

.اندکردهنیز کمک
را معادل » مطلب«از سوي دیگر اگر 

نیز در نظر بگیریم هم از » مضمون«یا » سخن«
لحاظ استعاري و هم از لحاظ معنایی قابل توجیه 

که با مفهوم عمیق شدن در خود چنان.است

و نیز با عبارات متداول دیگر از قبیل فکرِ ) چاه(
.کندنیز ارتباط برقرار می...سخن و عمیق، عمق

مفهوم کلی بیت عبارت است از خودشناسی و 
.تواضع در مقابل موجودي ارزشمند و واال

شاعر در این . رسیدن به کمال، حرکت است.2
دهد که براي رسیدن به کمال و بیت نشان می

باید راه و ) نماد کمال و عزیزي= یوسف (عزّت 
ندان مصر و مسیري طی شود از چاه کنعان تا ز

همچنین است . سرانجام رسیدن به عزیزي مصر
).مطلب(رسیدن به پختگی و کمال در سخنوري 

:بیت هفتم
گیرم به افسون دل بی مدعا، بیدلزمین

افتد به راه آنجادر آن وادي که منزل نیز می

گیرانههاي جهتاستعاره) الف
و اسیري، پیروزي و سربلندي، باال ـ سربلندي

هایی که با توجه به یکی از استعاره: نپایی
شوند، همین هاي فیزیکی انسان ساخته میتجربه

ایم ما بارها دیده. گیرانه هستندهاي جهتاستعاره
دچار عجز، ناتوانی حالت فیزیکی کسانی را که 

اند و عموماً نشسته، خمیده یا و استیصال شده
و افتاده و در مقابل آن حاالت ایستادگی، راستی 

در ،بنابراین. حرکت، براي افراد سر زنده و توانا
در مصراع اول این حاالت به » گیرزمین«واژه 

.خوبی نمایش داده شده است

تشخیص)ب
دل بی مدعا.1
.به راه افتادن منزل.2
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هاي مفهومیاستعاره) ج
مفهوم کلی بیت نشان از . عرفان، سفر است

ناخت و حرکت و سیر و سلوك در وادي هاي ش
شاعر نیز درماندگی خود را در این . عرفان دارد

راه به پاي دلِ بی مدعا گذاشته و با تصویري 
. گویددوکسی از راه افتادن منزل سخن میپارا

یت با در کنار هم قرار مبناي استعاري ب،بنابراین
و به راه گیر، وادي، منزل هاي زمیندادن واژه

فهوم کلی م. شودافتادن به خوبی مشخص می
.ست از تکاپو براي وصالابیت عبارت

غزلاتیابيخصوص وحدت عموددر
:شودبه چند نکته اشاره میمذکور

دنیچون، تواضع، عشق، برینیتکرار مضام.1
که در سراسراز تعلّقات، وحدت و وصال

متنوع يهاو استعارهریدر قالب تصاواتیاب
کل دریوحدت موضوعانگریب،اندارائه شده
.غزل است

توان در یمیرا به نوعیوستگیپنیهم.2
عجز يکز پهلو: هم مشاهده کردریزيهاعبارت

دشت الفت می، مق)حرکت و سفر(است راه آنجا 
گاه گاه دنیکشدیباي، سر)حرکت و سفر(باش 
بیترغ(خوشا بزم وفا ) حرکت و سفر(آنجا 

بستن ي، احرام آزاد)حرکت و سفريبرا
حرکت و (، در خود فرو رفتن )و سفرحرکت (

در). حرکت و سفر(، به راه افتادن منزل )سفر
به مثابه »سفرحرکت و«ها مضمون عبارتنیا

غزل موجب استحکام وکرهیپدریستون فقرات
.آن شده استییمعناويساختاریوستگیپ

عالوه فیردگاهیجادر»آنجا«واژه استفاده از.3
مطرح ياستعارمیبر مفاهدوباره يدیکأبر ت

گاهاه،یگراه،راه، کاله،يهاهیکنار قافشده، در
شده يگریديکارکردهاب خود موج...گاه و
:است
است از عالم یمفهوميااستعارهآنجا)الف

.ملکوت
هیقافوفیرديهادر واژهییصداهم)ب
نیهماست برياچندبارهدیکأت)مصوت بلند آ(

.میمفاه

گیرينتیجهو بحث 
هاي شناختی ریشه در اندیشه و تفکر استعاره

عینی و زبانی آدمی دارند و بارزترین نمودهاي 
در کالم عادي و ها را بایداین نوع از استعاره

که بسیاري چنان. جو کردوخودکار مردم جست
- به طور ناخودآگاه از آن بهره میاز اهل زبان

هاي شناختی اما سطح دیگري از استعاره. گیرند
یافته در زبان ادب و را باید به شکل بسط
ین اصل کلی که زیرا ا. خصوصاً شعر دنبال کرد

، شامل همۀ افراد در »اندیشدانسان استعاري می«
شود، خصوصاً کسانی که بیشتر اهل هر زبانی می

ار به اندیشه و تفکرند و زبان را از حالت خودک
. دنماینسطحی ادبی و بدیع نزدیک می

هايهدر شعر بیدل دهلوي انواع استعار
اند و با بررسی شناختی کاربردي بدیع و نو یافته

جا خواسته است یابیم که شاعر هراشعار او درمی
از مضامین انتزاعی مجرد شامل عرفان، عشق، 
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هاي شناختی سخن بگوید، آن استعاره... وصال و
ا ه شکلی ادبی بسط داده و به تصویرسازي یرا ب

قالب نگاشتی سازي با کلماتی عادي در مفهوم
فالنی : یمگویریزي کرده و میپی) سفر(استعاري 

تر اندکی بالغی. کندرو به سوي خدا حرکت می
ن کالم، آن را بدیع و هاي روییدر الیهشده و

به اوج کبریا کز پهلوي عجز : کندابتکاري می
سر مویی گر اینجا خم شوي / است راه آنجا 

گیرم به افسون دل بی زمین: یا. کن کاله آنجابش
افتد به در آن دادي که منزل نیز می/مدعا، بیدل
... .راه آنجا و 

نکته دیگري که با توجه به ارتباط 
تنگاتنگ لفظ و معنا باید در نظر داشت، این 

نگري چون اندیش و ژرفاست که شاعر معنا
بیدل هنگام سرایش یک غزل در واقع 

کند وآن را در ذهن خود ترسیم میسناریوي
هاي خود را بر دوش آنگاه مفاهیم و اندیشه

واژگان و تصاویر گوناگون حمل کرده و ارائه 
همان اصلی که از لحاظ شناختی به آن ،کندمی

بنابراین، گوناگونی تصاویر و . اشاره شده است
گسستگی ظاهري الفاظ نباید ما را از این 

و محوریت آن در شعر پیوند مستحکم معانی 
. بیدل غافل نماید

که برخی منتقدان مانند شمیسا و چنان
اند و در یک اظهار دیگران به آن خرده گرفته

نظر، اساس سبک هندي و خصوصاً غزل بیدل 
.نهندرا بر تک بیت یا مصراع برجسته می
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