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Abstract  
Bidel Dehlavi's poetry is complex, difficult, and mysterious whose deep philosophical and mystical 

thoughts, as well as his special look at the world, are the factors of the semantic complexity of his 

poetry. In Biddle's poetry, some words are very frequent; one of these words is the concept of "being," 

which has a special place in his poetry and universe. In this paper, the concept of "being" is analyzed 

using structural conceptual metaphors. Biddle's poetry is full of complex and distasteful concepts that 

can be described and analyzed using the function of conceptual metaphor for objectifying to abstract 

domains. The analysis of the "being" in this article is based on the structural metaphor. Since in other 

types of metaphor, the metaphors of orientation and ontology, the main metaphor of metaphorism is 

based on the similarity between experiences of physical objects and our bodies; in fact, the empirical 

foundations of sensation and conceptualization are largely clear; while in structural metaphors, we 

based on cultural and social experiences and perceptions we are conceiving. Therefore, according to 

Lakoff and Johnson, structural metaphors are the most complex of conceptual metaphors. 
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 چکیده
 عوامل از ا  به جهانیژهونگاه و ي و عرفانهاي ژرف فلساافي یشااهانداساات و  و رمزآلودیریاب د، دهلويشااعر بيدل

ین درا. است «هستي» يانتزاعدر شعر بيدل، مفهوم و کليدي  پربسامدي هاواژه .یکي ازشاعراوست هاي معنایي يچيدگيپ
هاي شناختي به عنوان یکي از رویکردهاي جدید در حوزۀ تحليل آ ار ادبي پرداخته و سپا مااله، ابتدا به تبيين اساتعاره 

از رهني سرشار  ردو وشود. شعر بيدل از مفاهيم پيچيده يمۀ مفهومي ساختاري،تحليل استعار ازبا استفاده « هستي»مفهوم 
يل تحل وي انتزاعي، قابليت شرو، توصيب هاحوزهبخشي به ينيتعرکرد اساتعارۀ مفهومي در  اسات که با اساتفاده از کا  

 یةمابنل تر خواهد شد. تحليپيدا خواهد کرد و دسترسي مخاطب عام براي فهم معاني به ظاهر پيچيده در شعر بيدل آسان
 هاي شناختي،گيري انواع دیگر استعارهدر شکل هآنجاک ازشود. يمۀ ساختاري انجام استعاردر این مااله بر پایة « هستي»

يزیکي شباهت ميان تجربياتي است که از اشياي ف براساسسازي ۀ استعارهعمد شناختي،يو هستي جهتي هااستعارهیعني 
که در ي حال درزیادي روشااان اسااات؛  حدود تاي کردن مفهوم وساااازي هاي تجربي حسااايیهپاداریم،  مانو جسااام
رو، به نظر  ینا اززنيم. يمي سازمفهومي دست به اجتماع وفرهنگي  ادراکات ویة تجربيات پاي سااختاري بر  هااساتعاره 

ي هااستعاره رسد تحليليمۀ مفهومي هستند و به نظر استعارترین نوع يچيدهپي ساختاري هااساتعاره ليکاف و جانساون،  
 نعکاماز آن برخوردار بوده و در شعر   دهلويصي که بيدلي فرهنگي خاهاتجربهیة هستي، ما را به مابنسااختاري  

 . کنديماست، رهنمون  شده
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 مقدمه 

دهلوي از ي سرشار است. بيدلو عرفانيم فلسفي و مفاهسابک هندي از تخيالت شااعرانه   
 و رااین هيچ اغرا ق نيست اگر و ات که بر بلنداي سبک هندي ایستاده است سا شااعراني ا 
عري ترین شیشاامندانهاند»او  شااعر بناميم. روزگار زبان در يفارسا ین شااعر  دانشامندتر 

 «است که در قلمرو زبان فارسي در فاصله زماني حافظ تا اقبال الهوري سروده شده است
ي را کشميرکاشاني یا غنييمو کلتبریزي ئبچون صاا ي شااعران  یدشاا (. 6837)کاظمي، 

فاهيم ین مو اي عرفاني بهره گرفته هاو آموزهبتوان مثال زد که در سبک هندي از مفاهيم 
کدام از شاعران سبک يچهتوان گفت يم تأجربه اما ،اندکردهیشاان منتال  شاعرها را در 

ي راحتبهوانيم ید نتشااا .اندنپرداختهي و عرفانهندي به گسااتردگي بيدل به مفاهيم فلساافي 
ر.ک: ) باشد شاعر ينيبجهانعرفاني، فلسفي و  تأمالتغزلي از بيدل را بيابيم که خالي از 

 (.6817حسيني، 

 و نو اهينگ با را جهان به خود فلسفي نگاه و عرفاني هايیشهاند که است شاعري بيدل، 
 سرمنزل هب رسايدن  براي که اسات  پيچيده ياصاطالحات  و تعابير از هایيیهال در ژرف يزبان
 و انگيزشور سارزمين  به او با و باشايم  شاعر   راه رفيق باید او شاعر  اسارار  و ينيبجهان فهم

 ابزارهایي کاربرد به هايچيدگيپ این درک براي ،رو از این کنيم. سفر ا یشهاند رنگارنگ
 و يعلم يق،دق هاييوهشاا ینا از یکي یافت. دساات هاآن فهم و تحليل به بتوانيم تا نيازمندیم
 و يشااناختمعناشااناسااي  مباحث کاربرد دهلوي،يدلب شااعر یافتدر و یلتأو فهم،مناسااب 

 انتزاعي مفهوم مااله، ینا در اساات. تصااویري هايوارهطرو و مفهومي اسااتعارۀ هايلفهؤم
 و تحليل ساختاري مفهومي استعارۀ یاري بهدهلوي بيدل يهاغزل از شاماري  در را «هساتي »
 کنيم.يم ویلأت

 یةمابن و گفتمان یک به زیاد تکرار ساابب به که هسااتند هاواژه بعضااي بيدل، شااعر در 
 کرارت دليل به کاربرد پر یرتصاااو و هاواژه این از یک هر اند.شااده یلتبد خاص اياندیشااه
  .اندگرفته خود به هایيیهمابن ناش زیاد،
 این .باشااد «آفرین حساااساايت» که اساات ادبي ا ر در «تکرارشااونده» عنصاار هر، یهمابن 

 زيمرک موضوع و مسالط  باور به یکي شاود: يم اطال ق مفهوم دو به معموالً تکراري عنصار 
 عناصر زا ترکيبي یا عنصار  به یگريد و سافر  و ویراني خيز ، عشاق،  مرگ، مانند ادبي ا ر

 شود؛يم لطمسا  متن بر یا یابديم یزتما و يبرجساتگ ، شاود يم تکرار متن یک در که زباني
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 ليدب دیوان در «رنگ شااکساات» و عطار درآ ار «آفتاب و رره»، موالنا آ ار در «دریا» مانند
 یک به «هستي» ۀواژ هندي، سابک  بزرگ شااعر  این يهاغزل در (.6868فتوحي،  ک: ر.)

 ،بيدل يهاغزلدر آن تبع به و ينيبجهان در و شااده بدل مرکزي يموضااوع و مساالط باور
 يلتحل به بيدل عميق هايیشااهاند و پنهان هايیهال به رساايدن براي دارد. ايیژهو جایگاه
 ود این به کوشاايميم و پرداخت خواهيم ساااختاري يهااسااتعاره قالب در «هسااتي» مفهوم
 دهيم: پاسخ اساسي پرسش

 نای و شااده يسااازمفهوم اسااتعاري يرتعاب و هااسااتعاره چه با بيدل يهاغزل در «هسااتي» -
 کند؟يم ا رکمک مخاطب به موضوع فهم در چادر يسازمفهوم

 يهارهگ و مشکالت حل و هاگره کردن باز براي حد چه تا شناختي يهااستعاره سازوکار -
 اختاريس مفهومي استعارۀ کاربرد ميان، ینا در است؟مؤ ر بيدل چون شااعراني  آ ار معنایي

 چيست؟ «هستي» مفهوم تحليل در

ب به بررسي مفهوم يو توصگيري از تحليل اي و با بهرهيوۀ کتابخانهشین تحايق بر بنياد ا 
یة تحليل شاااناختي اساااتعاره مفهومي آن  بر پادهلوي ي بيادل هاا در غزل «هساااتي»انتزاعي 

تبيين  ويدهلشعر بيدلي در سازمفهوم فرآیندو یة شاناختي استعاره  نظرپردازد. نخسات،  يم
وم ي در مفهساااختارشااناختيي جهتي، هسااتيهااسااتعارهکاربرد انواع شااود و سااپا به مي

از ) يیاسااتارایة رو  بر پااساات. رو  اسااتداللي این مااله  شااده پرداخته« هسااتي»انتزاعي 
گرایانه رو  کيفي و مبتني بر تحليل کمي براسااااس هادادهتحليال   و رو ( کال  باه  ءجز

 استواراست.

 . پیشینة پژوهش1

(، ماایسة انسان کامل از دیدگاه بيدل 6833الدین سلجوقي، ناد بيدل )صاالو هاي در کتاب
(، 6865 (، انساااان در نگارساااتان بيدل )اساااداهلل حبيب، 6837 حاافظ )عبدالغفور آرزو،  و

 (، بوطيااي بيدل )عبدالغفور آرزو،6836 بيني بيدل )عبدالغفور آرزو،هایي از جهانخوشاااه
 محمدکاظم کاظمي،) کلياد دربااز   ( و6837 ور آرزو،(، در خااناة آفتااب )عبادالغف    6873
شده  تهنوشمااله موضوعات مرتبط با موضوع این  بيني بيدل و( مباحثي در مورد جهان6873
ها ( به انواع استعاره6866 محمدرضاا اکرمي، ) همچنين کتاب اساتعاره در غزل بيدل  اسات. 

م هاي مفهومي مفاهيي اسااتعارهیک به بررسااي شااناختدر غزل بيدل پرداخته اساات، اما هيچ
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 دهلوي نپرداخته است. شعر بيدل انتزاعي در
ۀ مفهومي از اسااتعارنظریه » ةو ماال( 6868 ،6)ليکاف «معاصاار اسااتعاره  ةنظری» ةدر ماال 

 شاااناختي،شاااناساااي باه مبااحث زبان   (6836 هااشااامي، ) «و جاانساااون دیادگااه ليکااف    
آن پرداخته که در پژوهش پيش رو از مباحث استعاره مفهومي و انواع  شناختي،معناشاناسي 
 مطالعه بوده است.  نظري مورد

ایه پ دهلوي برغزلي از بيدل سااااختاري -تحليل اساااتعاري» اي دیگر با عنوانمااله در 
ساختاري یک -( ساعي شده است به تحليل استعاري 6869 شااملو، ) «شاناختي شاناساي  معني

جمله  زهاي مفهومي اتحليل بعضي از استعاره سي وغزل بيدل پرداخته شود و در ادامه به برر
تشاخيص پرداخته و با توجه به اینکه قصد داشته یک غزل کامل   گيرانه، سااختاري و جهت

 بسيار گررا به مباحث شناختي غزل پرداخته است.  ،را بررسي کند
 ةدهلوي براساااس نظریبرده شااد هيچ پژوهش دیگري به تحليل شااعر بيدل جز آنچه نام 

 .استعاره شناختي نپرداخته است
 «دهلويهاي تصاااویري آن در غزليات بيدلشااابکه مایة حباب وبن» اي با عنوانماااله  
ن تحليل آ مایه هسااتي ودر مورد بن پرداخته اساات. اما« حباب»مایه به بن (6868 طباطبایي،)

ي، پژوهشاانبود این خأل  شااناختي، هيچ پژوهشااي انجام نگرفته اساات و  براساااس اسااتعاره 
پایه  دهلوي بردر شعر بيدل« هستي»مفهوم انتزاعي  شناختي تحليلبه  نگارندگان این مااله را

 نظریة معناشناسي شناختي ترغيب کرد.

 . مباني نظری پژوهش6

 عنصر هب و برديم باال را شاعرانگي ظرفيت که اسات  ايیهآرا ،«اساتعاره » سانتي،  بالغت در
 الغتب نظرانصاحب عايده به بخشد.يم عمق، اسات  شاعر  اصالي  عناصار  از یکي کهتخيل 
 زبان ت.نيساا بازار و کوچه مردم زبان که زباني؛ دارد تعلق خاص زباني به« اسااتعاره» ساانتي،
 هايیژگيو از یکي استعاره، سنتي نگاه در است. يرعاديغ زبان یک، سنتي دید از اساتعاره 

 .هاستواژه جایگزیني در آن یشةر که است زبان
 استعاره ،(6868) 2جانسون و ليکاف یدگاهد از یژهوبه و شناختي نظرانصااحب  نگاه در 

                                                            
1. Lakoff, G.  

2. Johnson, M. 
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 در هاسااتعار که یافتيمدر ما» گویند:يم جانسااون و ليکاف اساات. جاري هاانسااان زندگي در
 تهداشاا وجود زبان در فاط که نيساات چيزي اسااتعاره یعني اساات؛ جاري ما ةروزان زندگي
 در که داوليمت مفهومي نظام ،واقع در کند.يم پيدا نمود نيز ما رفتار و اندیشه در بلکه باشد،
 مکار،)گند «استبرخوردار استعاري ماهيتي از اساساً کنيم،يم عمل و اندیشايم يم آن قالب
6861.)  
 ايیژهو جایگاه شااناختي نظرانصاااحب یکردهايرو انتاال در که اساات ياواژه ،مفهوم 
 «کننديم بنديسااااخت کنيميم درک ما که را يزهایيچ مفااهيم » يکااف ل نظر از دارد.

  )همان(.
ده بندي شيلة مفاهيم، ساختوسبهشود يمعبارتي درک  و بهگررد يمدر رهن ما  آنچه 
، این «میباور داریي که هااساااتعاره»کند. ليکاف در کتاب يمزبان، نمود واژگاني پيدا  و در

براي شرو مفاهيمي که از آن به وي  ما ماهيتي استعاري دارد.کند که رهن يمعايده را بيان 
ۀ تعاراساااز  وکند يماسااتفاده « بحث»مفهوم یي چون هامثالکند از يممفاهيم اسااتعاري یاد 

 گيرد کهيمبرد؛ این نوع نگاه از رهنيتي سااارچشااامه يم نام« بحث جنگ اسااات» يمفهوم
يرامون که پ ي انتزاعيهاگزارهي عيني کردن و برابيند يم و جنگیي بين بحث هاشاااباهت

گ ۀ عيني جندر حوزکند که يمهایي اساااتفاده يبو ترک هاواژهگيرند از يمبحث شاااکل 
 کاربرد دارد. 

در مورد آن ما فاط از اصاااطالحات مربوط به  و صاااحبتگوید هنگام بحث يمليکاف  
خود فرض  کنيم او را دشمنيمکه با یک نفر مباحثه يهنگامبلکه  ،کنيمينمجنگ استفاده 

 و بام یدار دشمني بر تصرف موضع دفاعي سع کنيم،يماز موضاع خودمان دفاع   وکنيم يم
 یم ساااعي به عاب راندن او در مباحثه و دراکردههاي زباني که تجربه يکتکناساااتفااده از  

 (. 6861 ،گندمکار ک: یم )ر.دار رانهایت رسيدن به پيروزي 
علق ، این است که استعاره، صرفاً به زبان تو جانساون ة مهم با توجه به نظرات ليکاف نکت 

شيدن یاند کالم،ي و در یکو فکرهاي رهني فرآیندنيست، بلکه  هاواژهندارد و در انحصار 
 ماهيتي استعاري دارد. ،انسان

 ی استعاره مفهوميهاسازه. 6-1

 الواصط در یا مفهومي هايمطابات از ايمجموعه مفهوميۀ استعار شناختي،شناسيزبان در
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 (. 2882، 6کووچا) ماصداست و مبدأ مفهومي حوزۀ دو بين نگاشت تر،دقيق
 رامو یةپا بر يرهن و انتزاعي امور آن براساااس که اساات يسااازوکار مفهومي،اسااتعارۀ  
؛ اسااتعاري يوۀشا  به اندیشايدن گفت که  توانيم شااود.يم يبتوصا  و فهميده تعریب، عيني
، عشق ،وهم ي،زندگ ،مرگ مانند يميمفاه .يانتزاع و رهني مفاهيم به بخشيدن تجسام  یعني

 قابل نيعيمفاهيم  از استفاده با که هستند انتزاعي اموري صاداقت  و خشام  ي،مهربان حيرت،
 سازه یا بخش ساه  از که اسات  نموداري داراي مفهومي ۀاساتعار  هر شاوند. يم فهم و درک
 :((6)نمودار ) است شده يلتشک
 بوده يانتزاع و رهني امور شامل که شاود يم گفتهي قلمروی به هدف: یا ماصاد  قلمرو -الب
 هستيم. مشکل دچار آن فهم براي یا نيست فهمقابل خوديخودبه و
 شود.يم شامل را ملموس و عيني اموري معموالً که است قلمروي منبع: یاأ قلمرومبد -ب
 مروقل دو ينب را یيتناظرها که ماصااد و منبع قلمروهاي ميان اساات يارابطه نگاشاات: -ج

  گویند.يم mapping یا نگاشت را آن اصطالو در و کنديم ایجاد

 سازه استعارۀ مفهومي .1نمودار 

 

 ددی از آنکهحال سااازنديم را اسااتعاره که هسااتند هاواژه ي،ساانت مفهوم با اسااتعاره در 
 و أمبد قلمرو بين که اساات مفهومي روابط سااازديم را اسااتعاره آنچه ،جانسااون و ليکاف
 ما هنر برانگيختن کار  منبع قلمرو در مخصوصاً واژه هر نگاه این در است. برقرار ماصاد 
  (.6836 )هاشمي، است دیگر قلمرو فهميدن بهتر براي
 مفاهيم ۀدربار هک یگزینيجا و انتاال قابليت خاطر به استعاره شناختي، دانشمندان باور به 
 دیدگاه هب توجه با اساات. بنيان مفهوم ابزاري بلکه، اساات يادب و زباني ابزاري تنهانه دارد،
 با يممفاه و امور بعضااي ةتجرب و درک، اسااتعارهکه  گفت توانيم شااناختيان ۀشااد مطرو

 و دأمب ۀحوز دو بين ارتباط جریان اساات. دیگر ياحوزه يرتعاب و اصااطالحات از اسااتفاده
 قلمرو یک نگاشت -6 از: است عبارت که بگيرد خود به مختلفي يهاشکل توانديم ماصد

                                                            
1. Covekses, Z. 
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 نگاشاات -8و ماصااد قلمرو چند بر مبدأ قلمرو یک نگاشاات -2، ماصااد قلمرو یک بر مبدأ
 ماصد. قلمرو یک برأ مبد قلمرو چند
 کلشاا را گوناگون و متعدد یيهااسااتعاره توانديم شااده گفته موارد از هریک ارتباط 
 قابل هس ۀشامار  ةرابط به توجه با اساالمي  عرفاي آ ار در عشاق  به نگاه، نمونه عنوانبه دهد.

 يعارف و کنديم معرفي سالک راه چراغ را عشق عارف یک گاه .اسات  يلتحل و توصايب 
، فعار دو هر مفهومي ۀاسااتعار نظرگاه از آنکهحال بيند،يم سااوزنده راآتشااي دیگرعشااق

 یياروشن و نور مظاهر از یکي عشق، توصيب براي مبدأشاان  قلمرو و عشاق  هدفشاان  قلمرو
  است.

 مفهومي ۀاستعار انواع .6-6

 اساس این رب که اندکرده ارائه مفهومي ۀاستعار از ياگانهسه بندييمتاس جانساون  و ليکاف
 يهااسااتعاره و هسااتومند یا شااناختيهسااتي يهااسااتعاره فضااایي، یا جهتي يهااسااتعاره از

 .((2)نمودار ) اندبرده نام ساختاري

 های استعارۀ مفهومي. زیرشاخه6نمودار 

 

 جهتي یا فضایي ۀاستعار .6-6-1

ي در ارتبااط با یک نظام دیگر از مفاهيم  کل طورباه جهتي، نظاامي از مفااهيم    ۀاساااتعاار در 
 عابیين، او پي فضایي چون باال هاجهتاین مفاهيم با  اینکهشوند. به دليل يمي بندسازمان

استعاره مفهومی

استعاره جهتی

استعاره هستی شناختی

استعاره ساختاری
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يرون در ارتباااط و ب داخااليااه و حاااشااا و مرکزيرعميق، و غيق عمیااک، و نزدور د، و جلو
ي از فرهنگ هانمونهبه  و جانساااونيکاف ل اند.يدهنامي جهتي هااساااتعارهرا  ها آنهساااتند،
ه ، این استعاره کمثال عنوانبهشاده اسات.    باال توجهي هاعبارتبه  که اندکرده اشااره مردم 

پر دهد: از خوشاااحالي يمي زیر را به دسااات هاعباارت پاایين اسااات،   و غمشاااادي بااال  
ة جملدر  پر درآوردناست.  شده خماز غصاه   کمر  .از شاادي از جایم پریدم. امدرآورده

ة دوم هم حرکت جملیدن در جا پر از دهد.يماول نوعي حرکت به سااامت باال را نشاااان  
ي همخوان و غمشدن کمر با غصه  خم عبارت پایاني، در  را در خود دارد.سریع به سمت باال

ه ي دیگري از این استعارهانمونه بودن با شادي مطابات دارد. پا و سار یساتاده بودن  و ادارد 
ي به عموميت این استعاره اشاره دارد: خوابيدن پایين و سالمتۀ مفاهيمي چون خوابيدن دربار
يوانات و ح هاانسانيعي دارد که و طبین استعاره یک مباني فيزیکي ا يدار شدن باال است؛و ب

ل این ياز قبي اساااتعاري متناظر با این الگو هاعبارتکشاااند. يمدراز  معموالًبراي خوابيدن 
اه اي. خوابي خرت ريدهخوابشو کافي است  بلندبه دراز افتاده اسات.   دراز هساتند:  هاجمله

 .يرباال بگیت را هاشااانهپایين اساات:  ضااعب وتساالط باال  .اندشاادهما بيدار  ملت رود.يم
 است. فروافتادهیش هاشانه

 شناختيهای هستياستعاره. 6-6-6

 ةواسطبه مجرد و انتزاعي مفاهيم که هستند هااستعارهاز دسته آن شناختيهستي يهااساتعاره 
 کاربه با يشناختهستي يهااستعاره در، یگردعبارتبهیابد. يم تجسام  و یافته موجودیت آن

 ناختهش مواد نام با که مواردي يتمام و اجسام ياء،اش مثل فيزیکي هايیدهپد و عناصار  بردن
 مراتب م.گيریيمنظردر  انتزاعي، مفاهيم توصيب يبرا شونديم خوانده هستومند اینجا در و

 هر ای انسااان صااورتبه را انتزاعي مفاهيم اساات ممکن شااناختي،هسااتي يهااسااتعاره دیگر
 ریل سااونجان و يکافل کند. توصاايب برایمان حيوانات تا گرفته گياهان از دیگريجاندار 
 یا ريپنداانسان» و «ظرف» ،«ماده و هستومند» ۀاستعار نوع سه از شناختيهستي يهااساتعاره 
 (.6861 ،جانسون و ليکاف: ک. ن) است برده نام «تشخيص

 ساختاریۀ استعار. 6-6-3

 در استعاري صورتبه مفهومي»آن  براساس که است یيهااساتعاره ، سااختاري  يهااساتعاره 
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ي مروقل عناصر استعاره، نوع ینا در (.)همان «شوديم بنديسااخت  دیگر مفهومي با ارتباط
 ق،طری این از که دهديم نسبت ماصاد  يقلمرو عناصار  به یيهاچارچوب و ساازوکار  منبع،

 ۀتعاراسااهر کنيم.يم پيدا را آن ۀدربار اندیشاايدن و ماصااد ۀحوز عناصاار بهتر فهم توانایي
 يهاقساامت یا و یرمجموعهز که اساات هسااتومند يهااسااتعارهاز يامجموعه، ساااختاري
  هستند. ساختاري ۀاستعار از يترکوچک
 ميان شباهت مبناي بر ساازي اساتعاره  -يشاتر ب–شاناساي   يهسات  و جهتي يهااساتعاره  در
 يهاهاستعار در که يحال در؛ داریم جسممان و محيط فيزیکي، ازاشياء ما که اسات  تجاربي

 يازساامفهوم به دساات خود، ياجتماع و فرهنگي ادراکات و تجربيات یةپا بر ساااختاري
 اشااندب متناقض گاه و متفاوت مختلب يهافرهنگ در اساات ممکن تجربيات ینا و زنيميم

 (.6865ر. ک: هاشمي، و  2888)ليکاف و جانسون، 
 اختاريساا ۀاسااتعار که انديدهعا این بر جانسااون و ليکاف شااد، گفته آنچه به توجه با

 نيست، خصمش و دقيق بندييمتاس این که آنجا از و است مفهومي ۀاستعار نوع ترینيچيدهپ
 قيقد چندان، باشااد شااناختيهسااتي صاارفاً یا ساااختاري صاارفاً که يااسااتعاره کردن فرض

 بود. نخواهد
 .دهدشناختي را نشان مي(، ساختار متفاوت دو استعارۀ ساختاري و هستي8نمودار )

 شناختي. مقایسه ساختار استعارۀ ساختاری و استعارۀ هستي3نمودا 

 

 يگستردگ و عموميت سطح در يساختار و شناختيهستي يهااستعاره ۀعمد تفاوت 
 «استسفر زندگي» استعاره از وقتي موضوع شدن روشن براي است. قلمرو دو ميان تناظرها

 «است رسف زندگي» همحدود در که ببریم نام توانيميم را تريجزئ يهااستعاره بریم،يم نام
 يادن .نيستند خارج «است سفر زندگي» ۀحوز از هااستعاره این از کداميچه، اما گيرديم قرار

 همه هاینا مانند و هستند توشه ما اعمال است، راهواري مرکب عشق ،ستا اسرکاروان
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 دوي هر درآید.يم بيرون «است سفر زندگي» ۀاستعار دل از که هستند یيهااستعاره
 هم با هک هستيم روهروب تصویري يهاوارهطرو با يساختار و شناختيهستي يهااستعاره
  دارند. یيهاتفاوت

 فضاها بر بتنيم يشترب شناختي،يهست و جهتي يهااستعاره با مرتبط تصویري يهاوارهطرو
 يهااستعاره در اما ،گيرنديم سرچشمه ما بدن و اطراف محيط از که است يجهات و

 سيح منابع که آنجا از و است فرهنگ وسيع ۀحوز تصویري يهاوارهطرو منبع ساختاري،
 هيجنت در اردد زیادي يهاشباهت و نيست متفاوت چندان مختلب جوامع و هافرهنگ در

 يهاعارهاست، اما هستند شبيه هم به هافرهنگ اکثر در يجهت و شناختيهستي يهااستعاره
 کنند.يم پيدا دارييمعن يهاتفاوت ،است فرهنگ آن يهاوارهطرو منشأ که ساختاري

 در و هشد مفهوم« جنگ» با توانديم جامعه یک در «بحث» يساختار ۀاستعار ،مثال عنوانبه
  .شود درک« بازي» مفهوم با دیگر ياجامعه
 واهدخ قرار تحليل مورد ساختاري ۀاستعاراز استفاده با «هستي» مفهوم مااله، این در
 پرداخت. خواهيم آن به بيشتر ،رو از این .گرفت

 ۀ استعاره ساختاریشالود. 6-3

 يطمح و رهن نبي مندنظام ارتباطي براساس شناختيهستي و جهتي يهااستعاره که شد گفته
 مندظامن پيوندي حاصل نيز ساختاري يهااستعاره. کننديم عمل ما اطراف فيزیکي اشاياء  یا

 ۀتعاراساا به شااود ترروشاان موضااوع این اینکه براي اساات. اجتماع از ياتمانتجرب و رهن بين
 ماایسه، ینا گيریم،يم نظر در جنگ ةمثاببه را بحث وقتي گردیم.يبرم «است جنگ بحث»

 ۀحوز عناصاار از اسااتفاده با ياسااتدالل و عاالني ةمباحث یک که کنديم ایجاد یيتناظرها
 يساااازمفهوم یک بهجنگ  لما قابل یدۀپد ةواساااطباه  یعني شاااود؛ميم مفهو جناگ 

 يعاالن و منطاي بحث یک که شااوديم منتهي موضااوع این به یتدرنها که پردازیميم
 از تفادهاس با، یگرد عبارتبه شود.يم مطرو مباحثه این در چگونه و موضوعي چه و چيست
 هایيیدهدپ از یکي یابد.يم جریان نفر چند یا دو ينب و شااده یياجرا ،مباحثه جنگ، مفاهيم

 یدۀپد، است ترملموس و ترشاده شاناخته  ما فرهنگ در «اسات  جنگ بحث» ۀاساتعار  از که
 «است نگج فوتبال» عبارت و کرد ایجاد را نگاشت این توانيم فوتبال براي اسات.  فوتبال

 هاييیژگو از ياريبساا و اساات جنگ بحث ۀاسااتعار مثل يااًدق اسااتعاره ینا .برد کار به را
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 و دوم خط مادم، خطوط ازجمله جنگ فيزیکي عناصاار کند.يم منطبق خود بر را جنگ
  است. شده یلتبد دفاعي خط و مياني خط حمله، خط به فوتبال درخط  پشت

 يو بررسبحث . 3

 دهلویدر شعر بیدل« هستي»سازی استعاره فرآیند .3-1

 صورتهب زیر نمودار در است. رفته کاربه هساتي  براي متعددي يهااساتعاره ، بيدل شاعر  در
 بيدل رهن استعاري الگوي به توانيم (5) نمودار در است. شدهداده سازمان درختي الگوي

 تيماه انگاره، دو این که اساات داشااته رهن در کلي ۀانگار نوع دو هسااتي يبرا او برد. پي
 و بينيجهان، نگر  حاصااال توانديم هاانگاره این .کننديم مشاااخص را مبدأ يهاحوزه

 شهیندا و معنا ۀسازند و زبان اساس استعاره شناختي، منظر از»باشد؛  شاعر شاخصاي   تجارب
  (.6868)فتوحي،  «است

 یدهلودلیدر شعر ب «يهست» یسازاستعاره ندیفرآ. 0نمودار 
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 «هستي» ۀواژ. ساختارهای استعاری 3-6

 يمتعدد هايسامانه و ساختارها از «هستي» واژۀ پيرامون خود هايتصویرسازي براي بيدل
 هايبارتع باپربسامد  تصویري عناصر دربارۀ آماري هاينمونه مطالعة با است. گرفته بهره

ۀ تعاراسة نظری براساس هاآن تحليل و عبارات این بررسي که شویممي روهروب استعاري
 .آمد خواهد ادامه در مفهومي

 انگاری(سیال) ایدرۀ استعار. 3-6-1

 ستيامواج ن تيعاف يهساات شیقلزم تشاو 
 

 جو  زن سر تا قدم ساحل برآ يمشت خاک 
 

 (6868دهلوي، )بيدل

 يهساات که هدفي قلمرو بر دریا هايویژگي و دریاساات، منبعي قلمرواخير  بيت در
 دریاي ساحل در که است مصر قدیم بندرهاي و شهرها از« قلزم» است. شده نگاشتاست، 
وده ب بحرقُلزُم، عربي و فارسي قدیمي متون در سرخ دریاي قدیم نام اسات.  بوده واقع سارخ 
 سبب بهمر اح بحر .است شده گرفته سوئز نزدیکي در قدیم کلوسماي یا قلزم شهر نام از که

 مشااکالتي با را دریانوردان همواره زیرآبي، هايصااخره و تند هايجریان و مخالب بادهاي
 و رانيوی با برابر قلزم دریاي به ورود دریانوردان، از بسااياري باور به و اساات ساااخته مواجه
 به رودمي کاربه قلزم واژۀ که جا هر هم شااعر در (.6838عادل، حداد ک: )ر. اساات نابودي
 «اساات لزمق هسااتي» اسااتعارۀ به دقت اندکي با .اساات آن به نزدیک تعابيري و نابودي معني
 تيهساا بر قلزم از نگراني و تشااویش ،«اساات قلزم هسااتي» اسااتعاري عبارت در رساايم.مي

 امواج بودن آفرینمرگ مصااراع، همين در دیگري فرعي اسااتعارۀ در و شااودمي نگاشاات
  شود.مي ایجاد قلزم کالن استعارۀ از هم «است مرگ موج»

 بيت: در

 توان آسااان گرشاات يبا قد خم گشااته از هساات
 

 تپل اساا ایدر نیگر واژگون گردد در ا اتيکشاات 
 

 (6868دهلوي، )بيدل

بوده و وقتي شاعر، هستي را دریاي متالطم « هساتي دریاي متالطم است »عبارت اساتعاري  
در ادامه نيز شاااعر به  شااود وناآرام براي هسااتي متصااور مي هاي دریاي بيند، تمام ویژگيمي
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   يند.باي دیگر، قد خم شده را چون کشتي افتاده در دریاي متالطم ميزیبایي با استعاره
ده با یکدیگر ماایسه ش« دریا»و « هستي»( قلمروي مبدأ و ماصد دو استعارۀ 9در نمودار )

 است.

 استعارۀ دریا و هستي مقایسه قلمروی مبدأ و مقصد. 5نمودار 

 

 آسان ت.اس مرتبط شده خم قد نيز و شده واژگون کشتي تصویر با خاکساري و تواضاع 
 از شااود.مي پریرامکان، دارد را پل ناش که ايشااده خم قد با هسااتي تالطم از گرشااتن
 مفهومي هاياستعاره و است گرفته، نشأت کشتي و پل خُرد هاياستعاره دریا، کالن استعارۀ

 از ايرهزنجي «است پل، شده واژگون کشتي» و «است شده واژگون کشتي، متواضع انساان »
 که تاس ناآرام دریایي، هستي بيت، دو این در کنند.مي ایجاد شعر در را تصااویر  و مفاهيم

 است. شده دانسته تواضع و خاکساري هستي، ناآرام دریاي از نجات راه دو هر در

 تجریدانگاری(وهم )ۀ استعار. 3-6-6

 کردن اساات يوداع وهم هساات دليما ب ادی
 

 مااا مياافاارامااوشااا ،يدر نااظاار دار يالاايااتااا خاا 
 

 (6868دهلوي، )بيدل

با یکدیگر ماایسااه « وهم»و « هسااتي»( قلمروي مبدأ و ماصااد دو اسااتعارۀ 1در نمودار )
 شده است.
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 مقایسه قلمروی مبدأ و مقصد استعارۀ هستي و وهم. 2نمودار 

 

ارۀ مفهومي استع شویم.رو ميهایي شبيه به وهم هستي، زیاد روبهبيدل با ترکيبدر شعر 
در این اساااتعارۀ  مرکز  ال ارتباطات معنایي در مصاااراع اول اسااات.« هساااتي وهم اسااات»

هاي وهم از این قلمرو بر قلمرو ماصاااد که ویژگي اسااات و« وهم» مفهومي، قلمروي منبع
تعارۀ مفهومي بر این استوار شده است که حوزۀ بناي اسا  شاود. اسات، نگاشات مي  « هساتي »

هاي این حوزۀ ملموس بر حوزۀ انتزاعي ملموس باشد تا ویژگي منبع باید یک حوزۀ عيني و
بدأ حوزۀ م دست، هاي از اینآن را مفهومي و قابل توصيب کند. در استعاره نگاشت شده و

 گوید هستي یک وهم وشاعر مينامفهوم اسات. در این عبارت استعاري،   نيز خودانتزاعي و
عنوان حوزۀ مبدأ بر هستي هاي وهم بهتمام ویژگي یک تصاویر وهمي اسات.   خيال باطل و
 گویي از جانب خدا با او شااود. در این بيت، بيدل مخاطب قرار گرفته اساات ونگاشاات مي

وگو این است که تا انسان درگير هستي و جهان حاصال این گفت  شاود و وگویي ميگفت
خواهد به یاد خدا بيفتد باید با جهان که یک وهم اگر مي افتد واشاد، انسان به یاد خدا نمي ب

 ۀسازه استعاراستعارۀ وهم در قالب ( 6بيشاتر نيسات، وداع کند. آنچه گفته شاد در جدول )   
  ارائه شده است. يمفهوم
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 . استعارۀ وهم براساس سازه استعارۀ مفهومي1جدول 

 )وهم(حوزۀ مبدأ  های مبدأ بر مقصدنگاشت ويژگی )هستی( حوزۀ مقصد

 .هستی باعث فراموشی خداست

 

های ديگر وهم فراموشی پديده
 .است

 .هستی يک گمان بیش نیست
وهم گمان و پندار وجود چیزی 

 .است

 .وهم يک خیال باطل است .هستی يک خیال باطل است

 هایتعلق به هستی ما را از انديشه
 .کندمیواال دور 

 .وهم قطع ارتباط با محیط است

 مااا میمتهم دار يبااه هسااات يصاااورت وهم
 

 مااا میبر طااا ق عاادم دار نااهیاي چاون حاباااب آ   
 

 (6868دهلوي، )بيدل

 واژۀ ارکن در موارد بسااياري در اتفاقاً و گفته بساايار آن از بيدل که هایيواژه از یکي
 هسااتي ماصاد،  حوزۀ و وهمي صاورت  مبدأ، حوزۀ اینجااسات. در   عدم واژه آمده، هساتي 
 ريدیگ کارکردهاي وهمي، صورت ترکيب ساخت با شاعر مفهومي استعارۀ این در اسات. 

ارائه  يمفهوم ۀسازه استعار( استعارۀ عدم در قالب 2در جدول ) است. کرده اضاافه  وهم به
 شده است.  

 . استعارۀ عدم براساس سازه استعارۀ مفهومي6جدول 

 صورت وهمی های مبدأ بر مقصدويژگینگاشت  هستی

 .هستی خیالی بیش نیست

 
 
 
 

صورت وهمی خیالی بیش 
 .نیست

 .صورت وهمی ناپايدار است .هستی ناپايدار است

 .هستی مانند حباب است
صورت وهمی مانند حباب 

 .است

هستی آيینه بر طاق عدم 
 .گذاشته است

حباب آيینه بر طاق عدم 
 .گذاشته است

 عبارت ردتوان چنين گفت که با توجه به دو بيت اخير که مورد بررسي قرار گرفت، مي
 خاطر هب دوم عبارت در نيست. بيش خيالي هستي که رسيممي نکته این به اول استعاري
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 گوید،مي ومس عبارت در بریم.مي پي هستي ناپایداري به هستي بر حباب هايویژگي نگاشت
 عدب شاعر، چهارم استعاري عبارت در دارد. شباهت حباب به که است وهمي صورت هستي

 آیينه تنگراش نگاه، آن و رسدمي تريتازه نگاه به هستي و حباب با وهمي صورت ارتباط از
 تيهس» استعارۀ کالن از که است دیگر خُرد استعارۀ یک، عبارت این است. عدم طا ق بر

 يزندگ نبودن و بودن مرز بر گویي، حباب است. گرفته سرچشمه «است وهمي صورت
 هستي تشبيه اب است. پرمعنا و زیبا بسيار مرز این توصيب براي هم عدم طا ق ترکيب و کندمي
 نظر در را آن هايویژگي و حباب فاط شاعر منظور فهم براي شعر خوانندۀ حباب، به
 حال در حباب رساند:مي مخاطب رهن بهرا  دست این از تصاویري، استعاره این آورد.مي

 یينةآ طاقچه، آیينه، حباب، عمر ناپایداري آب، روي حباب حرکت، حال در حباب ترکيدن،
  عدم. اسم به طاقي افتادن، حال در

 ادایج و مبدأ حوزۀ براي وهمي صورت انتزاعي مفهوم دادن قرار با شاعر رسدمي نظر به
 مخاطب بيخوبه که کند اشاره هستي اعتباريبي به دارد قصد خيالي، تصاویر از ايزنجيره

 کند.مي نزدیک خود هدف به را

 يیرنگ دو امنهیيبسااات بر آ يوهم هسااات
 

 به وحدت واصاال اساات ند،يبيخود را نم يتاکساا 
 

 (6868دهلوي، )بيدل

 هک هنگامي بيدل کند.مي صااد ق« اساات وهم هسااتي» اسااتعاري عبارت هم بيت این در
 هساااتي و وهم مورد در خود دیدگاه شااارو به آنگاه کندمي هساااتي جایگزین را وهم
 را خود اسااتعاره هر ایجاد با که دارند وجود هایيباشاانده، بيدل هايعبارت در پردازد.مي

 و حتوضااي براي تشااخيص و اسااتعاره چون هایيآرایه با که هایيباشاانده کنند.مي نمایان
 کردن مطرو از بعد بيدل حايات در شااوند.مي پدیدار شاااعر موردنظر مفهوم توصاايب
 یينهآ انسان« استعاري عبارت و گيردمي بهره ماده و هساتومند  از بيت این در «وهم» اساتعاره 
 نمودارهاي ایجاد با گاهي. آوردمي «است وهم هستي» استعاري عبارت امتداد در را« اسات 
 این رد کرد. منتال ماصد حوزۀ به را مبدأ حوزۀ هايویژگي تواننمي مفهومي استعارۀ رایج
 بيدل دیدگاه دتوان( مي8) جدول که اساات شااده تعریب مبدأ حوزۀ براي هایيویژگي بيت
 .دکن ترروشن را

  



 0010تابستان |  96شماره  | 62سال | متن پژوهی ادبی  | 611

 

 . استعارۀ وهم براساس سازه استعارۀ مفهومي3جدول 
 حوزۀمبدأ نگاشت حوزۀ مقصد

 انسان
های مبدأ به انتقال ويژگی

 مقصد
 آيینه

 دچار استانسان به وهم بودن، 

 

 آيینه به وهمِ بودن، دچار است
 هستی آيینه، وهم است هستی انسان، وهم است

توهم هستی انسان او را از وحدت 
کند و به وادی کثرت وجود دور می

 اندازدمی

توهم هستی برای آيینه آن را از 
 کندوحدت با تمثال دور می

اند به وحدت انسان اگر خود را نبی
 رسدمی

آيینه اگر خود را نبیند با تمثال يکی 
 شودمی

 ساز ۀاستعار. 3-6-3
 ساز کهاميهنگ گشاید.مي مخاطب برابر در ايتازه دید ميدان ساز استعارۀ از استفاده با بيدل
شود يم تعریب و توصيب قابل ماصد حوزۀ براي هایيویژگي گيردمي قرار مبدأ حوزۀ در
 ستيه انتزاعي حوزه که شودمي اشاره ابياتي به نخست ادامه، در است. ساز به مخصوص که
، هستي» استعاري عبارت و شده سازيمفهوم مبدأ حوزۀ عنوانبه ساز با مرتبط هايعبارت با

 اند.آورده وجود به را« است ساز

 عاادم يواشاااماار خااواهاا يخاواه هساااتاا 
 

 هااا در رهاان مضااااراب فااناااساااات  نااغاامااه  
 

 (6868دهلوي، )بيدل

، مضراب کار رفتهکه براي توصيب هستي به هاي سااز اخير، یکي از ویژگيدر بيت 
 اي به حرکت مضاااراب بساااتگي دارد و تا زماني کهاسااات. ایجاد یا عدم ایجاد هر نغمه
بالفاصله بعد از حرکت مضراب  شود واي ایجاد نميمضاراب به حرکت درنيامده، نغمه 

با حرکت  حظه مرگ نغمه هم آغاز شده وشده است، اما از همان لبا اینکه نغمه شاروع  
ها با نگاشاات بر این ویژگي رود.نغمة ایجاد شااده در فضااا از بين مي  نکردن مضااراب،

مانند مضااراب اساات که « فنا» کند.فهم آن حوزه کمک مي حوزۀ ماصااد به توصاايب و
از  بعد ها قبل از وجود هم در فنا هساااتند وچيز هساااتي به آن بساااتگي دارد. پدیدههمه 

 شوند.وجود هم تهدید به فنا مي
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 يجنون جو  اسااات هسااات يهسااات ةنغما 
 

 پراساات دايا تاا عادم از خرو  دل اگرپنهاان و گر پ    
 

 (6868دهلوي، )بيدل

 تحت يزن هستي است، پریرفته تأ ير نوازنده شايدایي  و جنون از سااز  نغمة که گونههمان
 است. دل هايشيدایي و انفعاالت تأ ير

 اساات يهساات روبمیما و من چند که ز نیا
 

 گورت لب ساز ز جسته برون است شوري 
 

 (6868دهلوي، )بيدل

 ازس دربم  و زیر هاينت به هساتي  ماصاد ۀ حوز در هاخودبيني ومن  و مااخير،  بيت در
 تصویري بسازد. را شور مثل موسياي دستگاه یک تواندمي هانت این که اسات  شاده  تشابيه 
 گيآهن واسااطةبه را ارزشاايبي و ناپایداري نوعي کندمي ارائه شااور دسااتگاه از بيدل که
 شود.مي نواخته گور لب بر که رساندمي

 اوسااات يهاسااااز تغاافل  ۀماا پرد  يهسااات
 

 ابآفت ديمژگان بود هر جا چشم پوش هیسا 
 

 (6868دهلوي، )بيدل

حوزۀ ماصد  در هاپرده این که انجامدمي هایيپرده به نت اجراي در نوازنده هايغفلت
 گویديم شاعر یعني شوند؛مي منطبق هم بر هستي و پرده واژۀ و شودمي نگاشات  هساتي  بر

 همين دل از دوم مصراع در حتي است. جهان ساز نوازندۀ لحظة یک غفلت حاصال  هساتي 
 سازنده غافلت است. شده ایجاد خُردۀ استعار یک آفتاب به نوازنده تشبيه با و اساتعاره  کالن

 ایجاد هک ايسااایه، آفتابن پوشاايد چشاام با و هسااتند متناظر، هم با آفتاب پوشاايچشاام و
 چشاام شاادن گشااوده با و اساات ارز کم و زودگرر یعني اساات؛ مژگان حاصاال شااودمي

 رود.مي بين از سایه این آفتاب

 پُر گسااستن آهنگ است يساااز محفل هساات
 

 هايسااروشاا  تيعاف خواهدياز نفا که م 
 

 (6868دهلوي، )بيدل
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شده  هاي گسسته یا پراکنده استفادهیعني آهنگ ؛در بيت اخير هم از ویژگي دیگر سااز 
 باري واعتتوان به بيمي ،بریده بودن نفا باا انطباا ق گساااساااتن آهنگ بر بریده    اسااات و

 ناپایداري دنيا رسيد.

 يابتيب فتراک در دساات هسااتي ساااز از زدیم
 

 اهدنيشد دام رم نفا ما را به رنگ صاابح 
 

 (6868دهلوي، )بيدل

ان در همين مي تابي ما براي رساايدن به عدم اساات.نفا هم بي آورد وتابي ميساااز، بي
زودگرر بودن آهنگ، رهن ما را به  انطبا ق آن با ناپایداري و شااعر با اساتعارۀ خُرد صابح و   

دأ، عنوان حوزۀ مبساااز بهبيدل با انتخاب  کشاااند.ناپایداري جهان مي اعتباري وساامت بي
ود شااگونه که مشاااهده ميهاي متعددي را از ساااز بيرون کشاايده اساات. البته همان  قابليت
سازي در شاده است که با ویژگي پنهان موساياي نادیده گرفته   هاي زیادي از سااز و قابليت

 کننده است.استعارۀ مفهومي اقناع

 جوشاادينم رونيازسااازعادم ب  يهساات ينوا
 

 هالساح ندیگويکه ماساات آن طيمح بانیگر 
 

 (6868دهلوي، )بيدل

هستي، نواي ساز است.  عدم، سااز اسات و   اند:گونههاي اساتعاري بيت اخير این عبارت
ا این ب گيرد؛تواند در همان حوزه قرار این اسااتعاره همسااو با اسااتعارۀ ساااز اساات وتاریباً مي

 در این مبدأ صااداي ساااز، متناظر شااده اساات. هسااتي با حوزۀ  تفاوت که در این اسااتعاره،
لبته وقتي ا استعاره، عدم به سازي تشبيه شده است که هستي، نوایي بيرون آمده از آن است.

 ،نتيجه از سازي که وجود ندارد در یعني در حايات این ساز وجود ندارد و ؛سااز عدم باشد 
 انتظار نوایي نباید داشته باشيم.

 ( ارائه شده است.5استعارۀ آن گفته شد به طور خالصه در جدول ) آنچه در رابطه با ساز و
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 های استعارۀ ساز در مبدأ. خالصه ویژگي0جدول 

 عنوان حوزه مبدأهای ساز بهويژگی عنوان حوزه مبدأساز به

 ها در رهن مضراب فناست خواه هستی واشمر خواهی عدم نغمه
ها به حرکت ايجاد يا عدم ايجاد نغمه

 .مضراب بسته است
ش دل اگر نغمه هستی جنون جوش است هستی تا عدم از خرو

 پنهان و گر پیدا پر است
های پیدا و پنهان ساز از خروش نغمه

 .نوازنده پر است
اين ما و من چند که زيروبم هستی است شوری است برون جسته ز 

 ساز لب گورت 
های زيروبم سازنده دستگاه شور نت

 موسیقی هستند.
های اوست کس چه بندد طرف مستی زين هستی ما پرده ساز تغافل

 پری مینا شراب 
های موسیقی حاصل حاالت پرده

 .مختلف نوازنده است
خواهد ساز محفل هستی پُر گسستن آهنگ است از نفس که می

 ها عافیت سروشی
ای گسستههای ازهمساز گاهی آهنگ

 .نیز دارد
بح را به رنگ ص تابی نفس ماراک بیزديم از ساز هستی دست در فت

 هاشد دام رمیدن
ساززدن و نوازندگی بابی تابی همراه 

 .است

 ۀ مکاناستعار. 3-6-0

 میاگرشااته ياز با ساابک ز گلشاان هساات  
 

 از خزان مااا ينشاااکساااتاه اسااات رناگ گُل    
 

 (6868دهلوي، )بيدل

راع اول در مص «گرشتن»استفاده از فعل  است و« گلشن»در بيت اخير، کالن اساتعاره  
جهان » تواند به استعارۀ رایجهمچنين این بيت مي به کوتاه بودن زمان هساتي اشااره دارد.  

رفته گدر مصراع دوم استعارۀ خُرد دیگري شکل هم اشاره داشته باشد.« سرا استکاروان
شاااعر  هاي پنهاني متن،پدید آمده اساات. در الیه« هسااتي گلشاان اساات» اساات که از دل

 سال تشبيه کرده است که با سرعت از گلشن هستي گرشته است. به چهار فصلعمر  را 
هاي گلشان که فصل پایيز است را بر  در مصاراع دوم یکي از ویژگي « پيري خزان اسات »

براي انسااان « پيري، خزان اساات»حال اسااتعارۀ هسااتي نگاشاات کرده اساات و در عين   
  گرفته است.شکل

 تعارهاس این با شاعر است. شادن  رنگکم بيدل، شاعر  در رنگ شاکساتن   معاني از یکي
 هم مانپيري زمان در حتي که اساات بوده کوتاه هسااتي جهان در ما عمر قدرآن گویدمي
 ایم.نداشته تأ ير جهان بر برگ رنگ تغيير یک اندازۀبه
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 هاي دیگري از استعارۀ مکان و مفهوم استعاري آن ارائه شده است.( نمونه9در جدول )

 های استعارۀ ساز در مبدأ. خالصه ویژگي5جدول 
 استعاره مفهومی مکانۀ های شاهد استعاربیت

 استهستی گلشن  از بس سبک ز گلشن هستی گذشته ايم نشکسته است رنگ گُلی از خزان ما 
 استهستی باغ  چون گل ز باغ هستی ما هم فريب خورديم خون داشت در گريبان رنگین قبايی ما 

 ستهستی مزرعه ا خاشاک اوهامی که دارد مزرع هستی به گاو چرخ نتوان پاک کردن خرمن ما رااز اين 
 استهستی مزرعه  برخیز ز خاک سیه مزرع هستی جايی که نفس آينه کارد چه زمین است

 هستی خرمن است چو برق از چنگ فرصت رفت بیدل، دامن وصلش زدودخرمن هستی مگريابم نشانش را

 انسان ۀاستعار. 3-6-5
 جایگاه و کردهمي نگاه انسان به چگونه شاعر اینکه دارد. ايویژه جایگاه بيدل شعر در انسان
 چگونگي» اساات. بوده پژوهانبيدل توجه مورد هميشااه، کجاساات او بينيجهان در انسااان
 او فکري گوناگون زوایاي از که اساات دامني گسااترده مباحث ازبيدل  افکار در انسااان
 از یکي تا اساات شااده باعث انسااان به بيدل نگاه همين (.6836 آرزو،«)گيردمي چاشااني
  نجامد.بي «است انسان هستي» ساختاري استعارۀ به او شعر در پرتکرار هايحوزه

 را بيدل تابيا از هایينمونه آن با مرتبط ساختارهاي تحليل و هستي مفهوم بررساي  براي
 ره در پنهان هاياندیشه ماصاد،  وحوزۀ مبدأ  ماایساه  با ابيات این از هریک در و آوریممي
 کنيم.مي تحليل را بيت

 اسااات دنیا حق ز دوعاالم بر باه  يوسااتگيپ
 

 اساات  دنیخود را ند يدوساات، هساات دارید 
 

 (6868دهلوي، )بيدل

را مطرو « هسااتي، انسااان اساات» ياسااتعاردر این بيت، شاااعر در مصااراع اول عبارت 
این اشاره دارد که شاعر، هستي  به« هستي خود» ياضافمصاراع دوم ترکيب   و در کنديم

ا ي دیدار دوست، خود رو برايني بگررد خودبانساني دیده است که باید از  صاورت بهرا 
انسااان ي خود حت يز دو جهان،چ همهبریدن از  ا الزمه حق بهيدن رساا هيچ فرض کند.

و  کند که هستي، انسانيماین موضوع اشاره این بيت شاعر به کليت  در .( اسات هساتي )
 انساني است. کالبد
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 يستشااد اعتبار جهان ه ،يپسااتِ بيسار به جَ ِ يبلند
 

 بزم تا سااحرگاه زنده دارد مزار خود را نیکه شاامع ا 
 

 (6868دهلوي، )بيدل

 به سر که ستا يبااعتبار و بلندقامت انسان، هستي است. قبل بيت ةادام گویياخير  بيت
 اول قدم رد شاعر است. يستين و مرگ مفهوم به اینجا در انساان  گریبان اسات.  برده گریبان

 ردهک یبانشگر در سر انساان  گویديم دوم قدم در اسات.  بلندقامت انساان  هساتي  گویديم
 مرگ به مزار ۀواژ اساات. جمله یک همين هسااتي جهان اعتبار گویديم ادامه در و اساات
 هرهب خُرد ۀاستعار یک از دوم مصراع در ينهمچن است. انساني ویژگي یک که دارد اشااره 

 را یيجا و اساات سااوختن و تابيدن حال در که کنديم تشاابيه شاامعي به را انسااان و برديم
 انساني يهست استعاري،ۀ زنجير این در شد. خواهد او مزار یتدرنها که اسات  کرده روشان 
 ومد مصراع در شمع ۀاستعار .روديم مرگ سمت به زندگيز ا و پيري به جواني از که است
  است. شمع سوختن از استفاده با مرگ مفهوم به بخشيدن عينيت
 موضوع شدن ترروشن جهت آن شناختي کارکرد و استعاري يهاعبارت( 1) جدول در
 است. آمده

 در رابطه با استعارۀ انسان ی استعاری و کارکرد شناختي آنهاعبارت. 2جدول 
 کارکرد شناختی عبارت استعاری و حوزه مبدأ انتزاعی و حوزۀ مقصدعبارت 

بلندی رو  ،اعتبار هستی همه -1
 .به پستی است

 اعتبار وهستی بی -2
 .آبروستبی

 بلندی سر به جیب پستی -3
شمع اين بزم تا سحرگاه  -4

 مزار خود را زنده دارد

هستی انسان بلندقامت  -1
 .است

جوانی اعتبار و پیری  -2
 .اعتباری استبی

شکل فیزيکی گريبان  -3
و تصوير سر در  پیراهن

 گريبان بردن
و  استجهان بزمگاه  -4

مانند شمع اين بزم  انسان
 .است

هستی در ظاهر ارزشمند و در باطن  -1
 .ارزش استبی

عدم در مقايسه بازندگی و  هستی و -2
 گرفته است. قرار مرگ انسان

 .تواضع ارزشمند است -3
کنداز مرگ انسان هرچه تالش می -4

 .شودتر میشود به آن نزديک دور
 هاست.زندگی آرامگاه انسان -5

 در حقیقت ما برای مزار خودمان
 کنیم.تالش می

 يهست دامن کدورت گرد از شویدمي فنا
 

 را صابون کار ما خاکساتر  کندمي ،آتش چو 
 

 (6868دهلوي، )بيدل
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 گویي هک است انساني، يهسات  ؛اندشاده  ترسااده  قدري يم،مفاه و يرهاتعباخير،  بيت در
 ون،صاااب که گونههمان اساات. کدورت این ۀيزکنندتم، فنا و شااده کدورت ۀآلود لباسااش
 که دیگر ۀاستعار یک توليد با دوم مصراع در ينهمچن کند.يم پاک کثيفي از را لباس دامن
 با یترنهاد و صابون با آنة یسماا و خاکستر کردن تميز يتخاص از اسات  خاکساتر  و آتش
  است. برده استفاده عدم

با یکدیگر ماایسه « هساتي »و « انساان »( قلمروي مبدأ و ماصاد دو اساتعارۀ   7در نمودار )
 شده است.

 مقایسه قلمروی مبدأ و مقصد استعارۀ انسان و هستي. 7نمودار 

 

 است تا روز يمرگ هم زحمتکش هست
 

 راه را وتابچيحساااب منزل ما جمع دارد پ 
 

 (6868دهلوي، )بيدل

 سااتيه به دیگر نگاهي از انساااني ویژگي یک عنوانبه کشاايدن زحمت ،اخير بيت در
 است. ابارب نيز هستي و است رعيت یا کارگر معني به مصراع این در زحمتکش پردازد.مي

 در گونهاین ابياتي تحليل اساات. کرده جمع خود در را چيز همهکه  اساات منزلي نيز جهان
دهلوي يدلب بينيجهان و زندگي از نادیده و ناپيدا هايگوشه به را ما شناختي استعارۀ ساختار

 هستي خدمت در مزرعه این در هم مرگ حتي که است ايمزرعه جهان او، نگاه از برد.مي
 را ما زلمن و راه مفهوم و است برده سود سفر استعارۀ از نيز دوم مصراع در است. گرفته قرار
 کند.مي متوجه جهان این بودن موقتي به
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 است کارگنه يانسان ،هستي. 3-6-2

 تدر شمار رحمت اس ياست، هست يتا نفا باق
 

 ديسر ده يرا دو روز يدشاات معاص يوحشا  
 

 (6868دهلوي، )بيدل

، يهساات :اندگونه بدین شااوديم نگاشاات مبدأ ۀحوز از که هایيیژگيواخير،  بيت در
 انسان دارد، شدن بخشيده فرصت کارگنه انسان است باقي نفا تا و اسات  گناهکاري انساان 

 به داخ رحمت خاطر به شود،يمگناهکار انسان شامل بخشش است، فرصت منتظر گناهکار
 رب انساااني فرصاات ویژگي نگاشاات شااود،يم دیده که طورهمان اميدواریم. زندگي ادامه

 خششب ،رحمت اميد، جمله از خاص مفاهيمية ارائ قابليت بيت تا است شاده  باعث هساتي 
 .کند يداپ را وزندگي

 کاروانۀ استعار. 3-6-7

 ينوبش الرحيلي صداي هستي این از کا 
 

 رتک گو  از پنبه چندین صاابح هر کشاادمي 
 

 (6868دهلوي، )بيدل

 سفري يهست استعاره، این در دارد. اشاره «است سفر، هستي» اساتعارۀ  کالن بهاخير  بيت
 آن در ماندن و اسااتراحت که اساات منزلگاهي هم جهان ینا دارد. یانيپا و آغاز که اساات
 منزلگاه در اقامت مدت شدن تمام که است کسي يصدا هم الرحيل يصدا و اسات  موقت

 گمر فرارسيدن ينوع به جهان این در که يعوامل و هایدهپد ةهم کند.يم اعالم را راهيينب
 در يکنایۀ اسااتعار .اندگرفته قرار جارچي جایگاه در اسااتعاره این در کننديم یادآوري را

 دنيا هاييمسرگر که دارد اشاره انساني ویژگي به کر گو  تعبير از استفاده با دوم مصاراع 
 و کري به را خود  شاااعر، تعبير به و اساات کرده فرامو  مرگ ازرا  او و فریفته را او

 به باهم(( 7)جدول ) زیر يممفاه و هاگزاره است، سفر هستي ۀاستعار در است. زده نشانيدن 
 ند.داده شکل را هانگاشت و يدهرس انطبا ق و تاارن
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 «هستي، سفر است»انطباق حوزۀ مبدأ و مقصد استعارۀ های حاصل از تقارن/ . نگاشت7جدول 
 حوزۀ مقصد مبدأۀ حوز

 های ادراکیيا انطباق هانگاشت
 هستی سفر

 هاانسان مسافران
 مسیر زندگی راه

 عقل و انديشه مرکب
 تمهید انديشی انسان لوازم سفر
 تولد و قبل از آن شروع

 جهانی ديگر پايان سفر
 دنیا راهیاستراحتگاه بین

 های دنیاسختی مشکالت سفر
 های طبیعیبعضی پديده جارچی سفر

 دامۀ استعار. 3-6-6

 در سالک راه سر بر که شمارديبرم را موانعي شاعر «است دام، هستي» يمفهوم اساتعاره  در
 یبکاري،فر دورویي، چون مفاهيمي دام، ۀاسااتعار اساات. شااده یجادا محبوب به يدنرساا

( 3) جاادول در دارد. خود بااا را يآزاد و رهااایي چون یيهاااواژه ينهمچن و يگرفتااار
 است. شده آورده بيدل از ابياتي در مبدأ ۀحوز هايیژگيو

 های حوزه مبدأ ابیات شاهد در باب استعارۀ دام. ویژگي6جدول 
 کارکرد شناختی ابیات شاهد

 بیدل! ز قید هستی سهل است باز جَستن
  *گر مرد اختیاری، رو از عدم برون آ

 ارادۀ-راحت بودن آزادی -ضعیف بودن قید
 نجات

 قید هستی نیست مانع، خاطر آزاده را
 *رنگ باده رادردل مینا برون گردی است 

 آزادگیناتوانی دام در حصر 

 وپر پرواز ماستقید هستی چون نفس بال
 *هرقدر بیدل گرفتاری است، آزاديم ما

 هر چه کمتر گرفتار دنیا باشیم آزادتريم.

 دام هستی نیست زنجیری که نتوان پاره کرد
 *قدر افسردگی ازهمت نامرد ماستاين

 قید قابل پاره شدن است

 (1393دهلوی، )بیدل* 

 فتهگر قرار قيد و دام جایگاه در يهساات و اسااير ۀپرند درجایگاه انسااان دام، اسااتعارۀ در
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 از رفتهگ سرچشمه يهااستعاره از یکي« است اسير ۀپرند انسان» خُرد ۀاستعار ينهمچن است.
 اشاااره ديجدی هاييتقابل به بيت هر در متفاوتي يهانگاه با يدلب .اساات دام ۀاسااتعار کالن
 ودنب يبضع داشتن، نجات ۀاراد قيد، از شادن  رها راحتي يلقب از هايیژگيو اسات.  کرده
 خاطر از هک شده تصویر مضموني به شبيه انسان آزاده، خاطر حصر در هستي يناتوان هستي،
، ستا مرگ که رهایي راه به را ما باشد بيشاتر  چه هر جهان هاييگرفتار باشاد،  کرده فرار

 از رهایي که انسان به دادن يدام است، شدن پاره قابل و سست يرزنج يهستکند، يم نزدیک
 و وپایيدستيب از کنيم پيدا رهایي ساتي  بنده از نتوانيم اگر اینکه و دارد امکان هساتي  بند
 است. خودمان يکاهل

 ۀ لباساستعار. 3-6-2

 ها؟وسااواس يتابه ک يبر قما  پوچ هساات
 

 هاااکرباااس نیآخراز ا ديااخواهااد دم ياپنبااه 
 

 (6868دهلوي، )بيدل

 از ترادهساا نساابت به البته و زیبایي به «اساات پوچ قما  هسااتي»بيت اخير، اسااتعارۀ  در
 نشان اعرش قصد فاط چون و است پرداخته شاعر ماصاود  شارو  بهپيشاتر گفته شاده    موارد
 اشاره کتهن این به واست  کرده استفاده قما  استعارۀ و يرتعب از اسات  بوده دنيا پوچي دادن

 البته. بست دل آن وسوسه به نباید که است يارزشکم ياپنبه ةپارچ مانند هساتي  که کنديم
 کرمي،ا) است کرده تعبير هم شدن پو کفن به را دوم مصاراع  ،اخير يتب مورد در اکرمي
6868). 

 ی ساختاری ویژههااستعاره. 3-3

 اعمصاار یک که اندداده شااکل را ساااختاريۀ اسااتعار ايگونهبه بيدل ابيات از بسااياري
 است.حوزۀ ماصد دیگر مصراع و مبدأ حوزۀ طورکاملبه

حوزۀ  قالب در نخست هايمصراع تمامي که اسات  این( 6) جدول در توجه جالب نکته
 د.هستن تعریب قابلحوزۀ مبدأ  قالب در دوم هايمصاراع  تمامي و مفهومي اساتعاره ماصاد  

 چه- حوزه هر معموالً مفهوميۀ استعار سااختار  در که اسات  توجه شاایان  هم نکته این البته
 هايعبارت این و رفته فراتر واژه از بيدل شااعر در، اما هسااتند واژه یک -ماصااد چه و مبدأ
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 اند.دهش منطبق ماصد و مبدأ هايحوزه بر مصراع هر در که هستند استعاري

 ساختاری ویژه. استعاره های 2جدول 
 حوزه مبدأ نگاشت حوزۀ مقصد

ترک هستی است در اين 
 باغ، طراوت، بیدل

 شبنم صبح،همین شستن دست از نفس است  .هستی شبنم است

نشو و نمای  ۀمباش غر
 فرصت هستی

 ِ سیل، کند تا کجا درنگ به صحراخرام .هستی سیل است

بايد از هستی به تمثالی 
 قناعت کردنت

 خانۀ آيینه بیرون دراست  میهمان .استهستی میهمان 

معنی هستی صورت بی
 ندارد امتحان

 هستی عکس گلدر آينه
 .است

 عکس گل نظاره کن اما مبو آيینه را 

 ی،ِ پستِ سر به جَیببلندی
 اعتبار جهان شد

 هستی
 که شمع اين بزم تا سحرگاه زنده دارد مزار خود را  .هستی شمع بزم است

م عد تازی،ز هستی گربرون 
 آيددر پیش می

 .هستی وادی است
 هادر اين وادی مقامی نیست غیر از نارسیدن

 
خواه هستی واشمر خواهی 

 عدم
 ها در رهن مضراب فناست نغمه .هستی ساز است

 گیریبحث و نتیجه

 اگر و است اندیشه ساحت به ویژه توجه هندي سابک  ۀدعم و برجساته  هايیژگيو از یکي
 ندیشها به یلتما در که ببریم نام را شااعران  از یکي هندي سابک  شااعران  ميان در بخواهيم
 بهتر یا زبان هاييتقابل تمام از گویي او .دهلويبيدل جز نيساات يکساا او، باشااد ساارآمد
 استفاده ودخ اندیشاگاني  مفاهيم انتاال براي دانساته يم زبان هاييتقابل از آنچه ةهم بگویيم
  شود. دیده ترابهامپر و تريقعم او شعر تا است شده باعث امر ينهم و است کرده
 هااژهو این از یکي هسااتند. تکرار از باالیي بسااامد داراي هاواژه بعضااي، بيدل شااعر در 

 اصاختصاا خود به او بينيوجهان شااعر در ايیژهو جایگاه که اساات «هسااتي» يانتزاع مفهوم
 معني هب لغت در هستي اوست. شعر کليدي يهاواژه از یکي گفت بتوان یدشا و اسات  داده

 ايیژهو جایگاه بيدل عرفاني يشااعرها در واژه ینا .اساات زندگي و ياتح بودن، موجود
 يسففل و عرفاني هايیشاه اند و مفاهيم از لبریز که يزن او يهاغزل در رساد يم نظر به و دارد
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  باشد. داشته يمحور و مؤ ر ناشي است
هاي عميق بيدل به تحليل یشاااهو اندهاي پنهان یهالمااالاه پيش رو براي رسااايدن به    در 

 ۀاسااتعار کاربرد که ازآنجا ي ساااختاري پرداخته شااد. هااسااتعارهدر قالب  مفهوم هسااتي
کا پوشااايده نيسااات براي تحليل جهان  يچبر هي و انتزاعيل مفاهيم رهني تحل درمفهومي 

ي ناشناخته است، نياز به ابزاري و مرزها هاي نامکشاوف یشاه انداز  سارشاار  فکري بيدل که 
ۀ ستعاراخواستيم بدانيم يمیي موانع پيش روي شعر او بود، چراکه گشاگرهبراي شاناخت و  

سااد شاااعر ريمنظر  به يرگرار خواهد بود.تأ بيدل ة یشاااندمفهومي تا چه اندازه براي تفهيم 
و انگاري ساااازي برمبناي تجسااام رهدو شاااکل اساااتعا  از خودهااي  یشاااهاناد براي انتااال  

 یني،اي به جایگزیژهوانگاري توجه تجسمۀ حوزين در همچن یدانگاري بهره برده است.تجر
از  یي که با استفادههااساتعاره داشاته اسات و در    مبدأعيني و ۀ حوز عنوانبهيا و اشا  هاانساان 
ش بخ در خورد.يمبه چشم  و شبنمي دریا هااستعاره ي شده است،سااز مفهومانگاري سايال 

از  بدأمۀ حوزرسد شاعر فاط در يمي جانوري به نظر هاانگارهساازي با استفاده از  اساتعاري 
یگر د و موجوداتجانوران  و بهاستفاده کرده  با آني مرتبط هاعبارتمفاهيم عيني انسان و 
ه است سعي داشت عرشا ،مبدأۀ حوزيم و مفاهها یدهپدتوجه به تنوع  با توجهي نداشاته است. 

 وي یادشااده در باال اسااتفاده کند که البته این امر به ازدحام تصاااویر هاانگارهاز تمام قابليت 
ين نهمچ بخشااي به مفاهيم انتزاعي موفق بوده اساات.ينيتعمنجر شااده اساات و در  هاانگاره

عر ش ختصااصات از ادر متن یاد شاد نيز  « ي ویژهسااختارها »یي که از آن با عنوان هااساتعاره 
ار ا  از آن بهره برده بود و در این ساختيرهنبخشاي به مفاهيم  ينيتعبيدل بود که او براي 

 راعو مصیا عيني حوزۀ مبدأ  صورتبهشاد که مصاراع اول آن   يميات زیادي یافت اب ویژه،
 هومي،ۀ مفاسااتعاررسااد يمنظر  بهیب بود. تعر قابلۀ ماصااد یا انتزاعي حوز صااورتبهدوم 

بيدل در  یشاااةاندي هاسااااحتتوجهي براي بساااياري از  قابليم و تفهبخشاااي ينيتعقابليت 
 جاي شعر او را دارد.يجا

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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