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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.

Keywords: Biddel Dehlavi, Being, Structural Conceptual Metaphor,
Cognitive Semantics.
 Corresponding Author: m.alavi.m@hsu.ac.ir
- The present paper is adapted from a Ph.D thesis on Persian Language and Literature,
Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh Branch.
How to Cite: Kheslati, H., Alavi Moghaddam, M., Firozi Moghaddam, M. (2022). An
Analysis of the Structural Conceptual Metaphor of "Being" in Biddle Dehlavi's Sonnets.
Literary Text Research, 26(92), 253-283. doi: 10.22054/LTR.2020.40858.2633

Original Research
Received: 23/Feb/2019

Mehyar Alavi Moghaddam

Invited Member of Islamic Azad University,
Torbat Heydariyeh Branch
Associate Professor, Department of Persian
Language and Literature, Hakim Sabzevari
University, Sabzevar, Iran

Accepted: 25/Jun/2020

Hamid Kheslati

Ph.D. Student in Persian Language and
Literature, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic
Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran

ISSN:2251-7138

An Analysis of the Structural Conceptual Metaphor
of "Being" in Biddle Dehlavi's Sonnets

eISSN:2476-6186

-- Literary Text Research --------Summer 2022, 26(92), 253-283
ltr.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/LTR.2020.40858.2633

دوره  ،62شماره  ،26تابستان 663-653 ،1041
ltr.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/LTR.2020.40858.2633

مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

تحلیل استعارۀ مفهومي ساختاری «هستي» در غزلهای
بیدلدهلوی
دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه

حمید خصلتی


محمود فیروزی مقدم

عضو مدعو دانشگاه آزاداسالمی واحد تربت حیدریه
دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران
استادیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تربت حیدریه ،ایران

چکیده
پيچيدگيهاي معنایي شاعراوست.یکي از واژههاي پربسامد و کليدي در شعر بيدل ،مفهوم انتزاعي «هستي» است .دراین
مااله ،ابتدا به تبيين اساتعارههاي شناختي به عنوان یکي از رویکردهاي جدید در حوزۀ تحليل آ ار ادبي پرداخته و سپا
مفهوم «هستي» با استفاده از استعارۀ مفهومي ساختاري،تحليل ميشود .شعر بيدل از مفاهيم پيچيده و دور از رهني سرشار
اسات که با اساتفاده از کارکرد اساتعارۀ مفهومي در عينيتبخشي به حوزههاي انتزاعي ،قابليت شرو ،توصيب و تحليل
پيدا خواهد کرد و دسترسي مخاطب عام براي فهم معاني به ظاهر پيچيده در شعر بيدل آسانتر خواهد شد .تحليل بنمایة
«هستي» در این مااله بر پایة استعارۀ ساختاري انجام ميشود .از آنجاکه در شکلگيري انواع دیگر استعارههاي شناختي،

سااختاري بنمایة هستي ،ما را به تجربههاي فرهنگي خاصي که بيدلدهلوي از آن برخوردار بوده و در شعر منعکا
شده است ،رهنمون ميکند.
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یعني استعارههاي جهتي و هستيشناختي ،عمدۀ استعارهسازي براساس شباهت ميان تجربياتي است که از اشياي فيزیکي
و جساااممان داریم ،پایههاي تجربي حسااايساااازي و مفهومي کردن تا حدود زیادي روشااان اسااات؛ در حالي که در
اساتعارههاي سااختاري بر پایة تجربيات و ادراکات فرهنگي و اجتماعي دست به مفهومسازي ميزنيم .از این رو ،به نظر
ليکاف و جانساون ،اساتعارههاي ساختاري پيچيدهترین نوع استعارۀ مفهومي هستند و به نظر ميرسد تحليل استعارههاي
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مقدمه
سابک هندي از تخيالت شااعرانه و مفاهيم فلسفي و عرفاني سرشار است .بيدل دهلوي از
شااعراني اسا ت که بر بلنداي سبک هندي ایستاده است و این هيچ اغرا ق نيست اگر او را
دانشامندترین شااعر فارسايزبان در روزگار بناميم .شااعر او «اندیشاامندانه ترین شعري
است که در قلمرو زبان فارسي در فاصله زماني حافظ تا اقبال الهوري سروده شده است»
(کاظمي .)6837 ،شااید شااعراني چون صاائبتبریزي و کليمکاشاني یا غنيکشميري را
بتوان مثال زد که در سبک هندي از مفاهيم و آموزههاي عرفاني بهره گرفته و این مفاهيم
را در شاعرهایشاان منتال کردهاند ،اما بهجرأت ميتوان گفت هيچ کدام از شاعران سبک
هندي به گسااتردگي بيدل به مفاهيم فلساافي و عرفاني نپرداختهاند .شاااید نتوانيم بهراحتي
غزلي از بيدل را بيابيم که خالي از تأمالت عرفاني ،فلسفي و جهانبيني شاعر باشد (ر.ک:
حسيني.)6817 ،
بيدل ،شاعري است که اندیشههاي عرفاني و نگاه فلسفي خود به جهان را با نگاهي نو و
زباني ژرف در الیههایي از تعابير و اصاطالحاتي پيچيده اسات که براي رسايدن به سرمنزل
فهم جهانبيني و اسارار شاعر او باید رفيق راه شاعر باشايم و با او به سارزمين شورانگيز و
رنگارنگ اندیشها سفر کنيم .از این رو ،براي درک این پيچيدگيها به کاربرد ابزارهایي
نيازمندیم تا بتوانيم به تحليل و فهم آنها دساات یافت .یکي از این شايوههاي دقيق ،علمي و
مناسااب فهم ،تأویل و دریافت شااعر بيدلدهلوي ،کاربرد مباحث معناشااناساايشااناختي و
مؤلفههاي اسااتعارۀ مفهومي و طرووارههاي تصااویري اساات .در این مااله ،مفهوم انتزاعي
«هساتي» را در شاماري از غزلهاي بيدلدهلوي به یاري استعارۀ مفهومي ساختاري تحليل و
تأویل ميکنيم.
در شااعر بيدل ،بعضااي واژهها هسااتند که به ساابب تکرار زیاد به یک گفتمان و بنمایة
اندیشااهاي خاص تبدیل شاادهاند .هر یک از این واژهها و تصاااویر پر کاربرد به دليل تکرار
زیاد ،ناش بنمایههایي به خود گرفتهاند.
بنمایه ،هر عنصاار «تکرارشااونده» در ا ر ادبي اساات که «حساااساايت آفرین» باشااد .این
عنصار تکراري معموالً به دو مفهوم اطال ق ميشاود :یکي به باور مسالط و موضوع مرکزي
ا ر ادبي مانند مرگ ،عشاق ،خيز  ،ویراني و سافر و دیگري به عنصار یا ترکيبي از عناصر
زباني که در یک متن تکرار ميشاود ،برجساتگي و تمایز ميیابد یا بر متن مسالط ميشود؛
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مانند «دریا» در آ ار موالنا« ،رره و آفتاب» درآ ار عطار و «شااکساات رنگ» در دیوان بيدل
(ر .ک :فتوحي .)6868 ،در غزلهاي این شااعر بزرگ سابک هندي ،واژۀ «هستي» به یک
باور مساالط و موضااوعي مرکزي بدل شااده و در جهانبيني و به تبع آن درغزلهاي بيدل،
جایگاه ویژهاي دارد .براي رساايدن به الیههاي پنهان و اندیشااههاي عميق بيدل به تحليل
مفهوم «هسااتي» در قالب اسااتعارههاي ساااختاري خواهيم پرداخت و ميکوشاايم به این دو
پرسش اساسي پاسخ دهيم:
 «هسااتي» در غزلهاي بيدل با چه اسااتعارهها و تعابير اسااتعاري مفهومسااازي شااده و اینمفهومسازي چادر در فهم موضوع به مخاطب ا رکمک ميکند؟
 سازوکار استعارههاي شناختي تا چه حد براي باز کردن گرهها و حل مشکالت و گرههايمعنایي آ ار شااعراني چون بيدل مؤ راست؟ در این ميان ،کاربرد استعارۀ مفهومي ساختاري
در تحليل مفهوم «هستي» چيست؟
این تحايق بر بنياد شيوۀ کتابخانهاي و با بهرهگيري از تحليل و توصيب به بررسي مفهوم
انتزاعي «هساااتي» در غزلهااي بيادلدهلوي بر پایة تحليل شاااناختي اساااتعاره مفهومي آن
ميپردازد .نخسات ،نظریة شاناختي استعاره و فرآیند مفهومسازي در شعر بيدلدهلوي تبيين
ميشااود و سااپا به کاربرد انواع اسااتعارههاي جهتي ،هسااتيشااناختيساااختاري در مفهوم
انتزاعي «هسااتي» پرداخته شااده اساات .رو اسااتداللي این مااله بر پایة رو اسااتارایي (از
جزء باه کال) و رو تحليال دادهها براسااااس رو کيفي و مبتني بر تحليل کميگرایانه
استواراست.

 .1پیشینة پژوهش
در کتابهاي ناد بيدل (صاالوالدین سلجوقي ،)6833 ،ماایسة انسان کامل از دیدگاه بيدل
و حاافظ (عبدالغفور آرزو ،)6837 ،انساااان در نگارساااتان بيدل (اساااداهلل حبيب،)6865 ،
خوشاااههایي از جهانبيني بيدل (عبدالغفور آرزو ،)6836 ،بوطيااي بيدل (عبدالغفور آرزو،
 ،)6873در خااناة آفتااب (عبادالغفور آرزو )6837 ،و کلياد دربااز (محمدکاظم کاظمي،
 )6873مباحثي در مورد جهانبيني بيدل و موضوعات مرتبط با موضوع این مااله نوشته شده
اسات .همچنين کتاب اساتعاره در غزل بيدل (محمدرضاا اکرمي )6866 ،به انواع استعارهها
در غزل بيدل پرداخته اساات ،اما هيچیک به بررسااي شااناختي اسااتعارههاي مفهومي مفاهيم
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انتزاعي در شعر بيدلدهلوي نپرداخته است.
در ماالة «نظریة معاصاار اسااتعاره» (ليکاف )6868 ،6و ماالة «نظریه اسااتعارۀ مفهومي از
دیادگااه ليکااف و جاانساااون» (هااشااامي )6836 ،باه مبااحث زبانشاااناسااايشاااناختي،
معناشاناسيشناختي ،استعاره مفهومي و انواع آن پرداخته که در پژوهش پيش رو از مباحث
نظري مورد مطالعه بوده است.
در ماالهاي دیگر با عنوان «تحليل اساااتعاري -سااااختاري غزلي از بيدلدهلوي بر پایه
معنيشاناسايشاناختي» (شااملو )6869 ،ساعي شده است به تحليل استعاري-ساختاري یک
غزل بيدل پرداخته شود و در ادامه به بررسي و تحليل بعضي از استعارههاي مفهومي از جمله
جهتگيرانه ،سااختاري و تشاخيص پرداخته و با توجه به اینکه قصد داشته یک غزل کامل
را بررسي کند ،بسيار گررا به مباحث شناختي غزل پرداخته است.
جز آنچه نام برده شااد هيچ پژوهش دیگري به تحليل شااعر بيدلدهلوي براساااس نظریة
استعاره شناختي نپرداخته است.
مااالهاي با عنوان «بنمایة حباب و شااابکههاي تصاااویري آن در غزليات بيدلدهلوي»
(طباطبایي )6868 ،به بنمایه «حباب» پرداخته اساات .اما در مورد بنمایه هسااتي و تحليل آن
براساااس اسااتعارهشااناختي ،هيچ پژوهشااي انجام نگرفته اساات و نبود این خأل پژوهشااي،
نگارندگان این مااله را به تحليل شناختي مفهوم انتزاعي «هستي» در شعر بيدلدهلوي بر پایه
نظریة معناشناسي شناختي ترغيب کرد.

 .6مباني نظری پژوهش
در بالغت سانتي« ،اساتعاره» ،آرایهاي اسات که ظرفيت شاعرانگي را باال ميبرد و به عنصر
تخيل که یکي از عناصار اصالي شاعر اسات ،عمق ميبخشد .به عايده صاحبنظران بالغت
ساانتي« ،اسااتعاره» به زباني خاص تعلق دارد؛ زباني که زبان مردم کوچه و بازار نيسات .زبان
اساتعاره از دید سنتي ،یک زبان غيرعادي است .در نگاه سنتي ،استعاره یکي از ویژگيهاي
زبان است که ریشة آن در جایگزیني واژههاست.
در نگاه صااحبنظران شناختي و بهویژه از دیدگاه ليکاف و جانسون ،)6868( 2استعاره
1. Lakoff, G.
2. Johnson, M.
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در زندگي انسااانها جاري اساات .ليکاف و جانسااون ميگویند« :ما دریافتيم که اسااتعاره در
زندگي روزانة ما جاري اساات؛ یعني اسااتعاره چيزي نيساات که فاط در زبان وجود داش اته
باشد ،بلکه در اندیشه و رفتار ما نيز نمود پيدا ميکند .در واقع ،نظام مفهومي متداولي که در
قالب آن مياندیشايم و عمل ميکنيم ،اساساً از ماهيتي استعاري برخورداراست» (گندمکار،
.)6861
مفهوم ،واژهاي اساات که در انتاال رویکردهاي صاااحبنظران شااناختي جایگاه ویژهاي
دارد .از نظر ليکااف «مفااهيم چيزهایي را که ما درک ميکنيم سااااختبندي ميکنند»
(همان).
آنچه در رهن ما ميگررد و به عبارتي درک ميشود بهوسيلة مفاهيم ،ساختبندي شده
و در زبان ،نمود واژگاني پيدا ميکند .ليکاف در کتاب «اساااتعارههایي که باور داریم» ،این
عايده را بيان ميکند که رهن ما ماهيتي استعاري دارد .وي براي شرو مفاهيمي که از آن به
مفاهيم اسااتعاري یاد ميکند از مثالهایي چون مفهوم «بحث» اسااتفاده ميکند و از اس اتعارۀ
مفهومي «بحث جنگ اسااات» نام ميبرد؛ این نوع نگاه از رهنيتي سااارچشااامه ميگيرد که
شاااباهتهایي بين بحث و جنگ ميبيند و براي عيني کردن گزارههاي انتزاعي که پيرامون
بحث شاااکل ميگيرند از واژهها و ترکيبهایي اساااتفاده ميکند که در حوزۀ عيني جنگ
کاربرد دارد.
ليکاف ميگوید هنگام بحث و صاااحبت در مورد آن ما فاط از اصاااطالحات مربوط به
جنگ استفاده نميکنيم ،بلکه هنگاميکه با یک نفر مباحثه ميکنيم او را دشمن خود فرض
ميکنيم و از موضاع خودمان دفاع ميکنيم ،سعي بر تصرف موضع دفاعي دشمن داریم و با
اساااتفااده از تکنيکهاي زباني که تجربه کردهایم ساااعي به عاب راندن او در مباحثه و در
نهایت رسيدن به پيروزي را داریم (ر .ک :گندمکار.)6861 ،
نکتة مهم با توجه به نظرات ليکاف و جانساون ،این است که استعاره ،صرفاً به زبان تعلق
ندارد و در انحصار واژهها نيست ،بلکه فرآیندهاي رهني و فکري و در یککالم ،اندیشيدن
انسان ،ماهيتي استعاري دارد.

 .1-6سازههای استعاره مفهومي
در زبانشناسيشناختي ،استعارۀ مفهومي مجموعهاي از مطاباتهاي مفهومي یا در اصطالو
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دقيقتر ،نگاشت بين دو حوزۀ مفهومي مبدأ و ماصداست (کووچا.)2882 ،6
اسااتعارۀ مفهومي ،سااازوکاري اساات که براساااس آن امور انتزاعي و رهني بر پایة امور
عيني تعریب ،فهميده و توصايب ميشااود .ميتوان گفت که اندیشايدن به شايوۀ اسااتعاري؛
یعني تجسام بخشيدن به مفاهيم رهني و انتزاعي .مفاهيمي مانند مرگ ،زندگي ،وهم ،عشق،
حيرت ،مهرباني ،خشام و صاداقت اموري انتزاعي هستند که با استفاده از مفاهيم عيني قابل
درک و فهم ميشاوند .هر اساتعارۀ مفهومي داراي نموداري اسات که از ساه بخش یا سازه
تشکيل شده است (نمودار (:))6
الب -قلمرو ماصاد یا هدف :به قلمرویي گفته ميشاود که شامل امور رهني و انتزاعي بوده
و بهخوديخود قابلفهم نيست یا براي فهم آن دچار مشکل هستيم.
ب -قلمرومبدأ یا منبع :قلمروي است که معموالً اموري عيني و ملموس را شامل ميشود.
ج -نگاشاات :رابطهاي اساات ميان قلمروهاي منبع و ماصااد که تناظرهایي را بين دو قلمرو
ایجاد ميکند و در اصطالو آن را نگاشت یا  mappingميگویند.
نمودار  .1سازه استعارۀ مفهومي

در اسااتعاره با مفهوم ساانتي ،واژهها هسااتند که اسااتعاره را ميسااازند حالآنکه از دید
ليکاف و جانسااون ،آنچه اسااتعاره را ميسااازد روابط مفهومي اساات که بين قلمرو مبدأ و
ماصاد برقرار است .در این نگاه هر واژه مخصوصاً در قلمرو منبع کار برانگيختن رهن ما
براي بهتر فهميدن قلمرو دیگر است (هاشمي.)6836 ،
به باور دانشمندان شناختي ،استعاره به خاطر قابليت انتاال و جایگزیني که دربارۀ مفاهيم
دارد ،نهتنها ابزاري زباني و ادبي اساات ،بلکه ابزاري مفهوم بنيان اساات .با توجه به دیدگاه
مطرو شاادۀ شااناختيان ميتوان گفت که اسااتعاره ،درک و تجربة بعضااي امور و مفاهيم با
اسااتفاده از اصااطالحات و تعابير حوزهاي دیگر اساات .جریان ارتباط بين دو حوزۀ مبدأ و
ماصد ميتواند شکلهاي مختلفي به خود بگيرد که عبارت است از -6 :نگاشت یک قلمرو
1. Covekses, Z.
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مبدأ بر یک قلمرو ماصااد -2 ،نگاشاات یک قلمرو مبدأ بر چند قلمرو ماصااد و -8نگاشاات
چند قلمرو مبدأ بر یک قلمرو ماصد.
ارتباط هریک از موارد گفته شااده ميتواند اسااتعارههایي متعدد و گوناگون را شااکل
دهد .بهعنوان نمونه ،نگاه به عشاق در آ ار عرفاي اساالمي با توجه به رابطة شامارۀ سه قابل
توصايب و تحليل اسات .گاه یک عارف عشق را چراغ راه سالک معرفي ميکند و عارفي
دیگرعشااق راآتشااي سااوزنده ميبيند ،حالآنکه از نظرگاه اسااتعارۀ مفهومي هر دو عارف،
قلمرو هدفشاان عشاق و قلمرو مبدأشاان براي توصيب عشق ،یکي از مظاهر نور و روشنایي
است.

 .6-6انواع استعارۀ مفهومي
ليکاف و جانساون تاسيمبندي سهگانهاي از استعارۀ مفهومي ارائه کردهاند که بر این اساس
از اسااتعارههاي جهتي یا فضااایي ،اسااتعارههاي هسااتيشااناختي یا هسااتومند و اسااتعارههاي
ساختاري نام بردهاند (نمودار (.))2
نمودار  .6زیرشاخههای استعارۀ مفهومي
استعاره جهتی

استعاره هستی شناختی

استعاره مفهومی

استعاره ساختاری

 .1-6-6استعارۀ جهتي یا فضایي
در اساااتعاارۀ جهتي ،نظاامي از مفااهيم باهطور کلي در ارتبااط با یک نظام دیگر از مفاهيم
سازمانبندي ميشوند .به دليل اینکه این مفاهيم با جهتهاي فضایي چون باال و پایين ،عاب
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و جلو ،دور و نزدیااک ،عميق و غيرعميق ،مرکز و حاااشااايااه و داخاال و بيرون در ارتباااط
هساااتند،آن ها را اساااتعارههاي جهتي ناميدهاند .ليکاف و جانساااون به نمونههاي از فرهنگ
مردم اشااره کردهاند که به عبارتهاي باال توجه شاده اسات .بهعنوان مثال ،این استعاره که
شاااادي بااال و غم پاایين اسااات ،عباارتهاي زیر را به دسااات ميدهد :از خوشاااحالي پر
درآوردهام.از شاادي از جایم پریدم .کمر از غصاه خم شده است .پر درآوردن در جملة
اول نوعي حرکت به سااامت باال را نشاااان ميدهد .از جا پریدن در جملة دوم هم حرکت
سریع به سمت باال را در خود دارد .در عبارت پایاني ،خم شدن کمر با غصه و غم همخواني
دارد و ایساتاده بودن و سار پا بودن با شادي مطابات دارد .نمونههاي دیگري از این استعاره
دربارۀ مفاهيمي چون خوابيدن و سالمتي به عموميت این استعاره اشاره دارد :خوابيدن پایين
و بيدار شدن باال است؛ این استعاره یک مباني فيزیکي و طبيعي دارد که انسانها و حيوانات
براي خوابيدن معموالً دراز ميکشاااند .عبارتهاي اساااتعاري متناظر با این الگو از قبيل این
جملهها هساتند :دراز به دراز افتاده اسات .بلند شو کافي است خوابيدهاي .خوابي خرت راه
ميرود .ملت ما بيدار شاادهاند .تساالط باال و ضااعب پایين اساات :شااانههایت را باال بگير.
شانههایش فروافتاده است.

 .6-6-6استعارههای هستيشناختي
اساتعارههاي هستيشناختي آن دسته ازاستعارهها هستند که مفاهيم انتزاعي و مجرد بهواسطة
آن موجودیت یافته و تجسام ميیابد .بهعبارتدیگر ،در استعارههاي هستيشناختي با بهکار
بردن عناصار و پدیدههاي فيزیکي مثل اشياء ،اجسام و تمامي مواردي که با نام مواد شناخته
و در اینجا هستومند خوانده ميشوند براي توصيب مفاهيم انتزاعي ،در نظرميگيریم .مراتب
دیگر اسااتعارههاي هسااتيشااناختي ،ممکن اساات مفاهيم انتزاعي را بهصااورت انسااان یا هر
جاندار دیگري از گياهان گرفته تا حيوانات برایمان توصاايب کند .ليکاف و جانسااون ریل
اساتعارههاي هستيشناختي از سه نوع استعارۀ «هستومند و ماده»« ،ظرف» و «انسانپنداري یا
تشخيص» نام برده است (ن .ک :ليکاف و جانسون.)6861 ،

 .3-6-6استعارۀ ساختاری
اساتعارههاي سااختاري ،اساتعارههایي است که براساس آن «مفهومي بهصورت استعاري در
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ارتباط با مفهومي دیگر سااختبندي ميشود» (همان) .در این نوع استعاره ،عناصر قلمروي
منبع ،ساازوکار و چارچوبهایي به عناصار قلمروي ماصاد نسبت ميدهد که از این طریق،
توانایي فهم بهتر عناصاار حوزۀ ماصااد و اندیشاايدن دربارۀ آن را پيدا ميکنيم .هراس اتعارۀ
ساااختاري ،مجموعهاي ازاسااتعارههاي هسااتومند اساات که زیرمجموعه و یا قساامتهاي
کوچکتري از استعارۀ ساختاري هستند.
در اساتعارههاي جهتي و هساتيشاناساي –بيشاتر -اساتعارهساازي بر مبناي شباهت ميان
تجاربي اسات که ما ازاشياء فيزیکي ،محيط و جسممان داریم؛ در حالي که در استعارههاي
ساااختاري بر پایة تجربيات و ادراکات فرهنگي و اجتماعي خود ،دساات به مفهومسااازي
ميزنيم و این تجربيات ممکن اساات در فرهنگهاي مختلب متفاوت و گاه متناقض باشااند
(ليکاف و جانسون 2888 ،و ر .ک :هاشمي.)6865 ،
با توجه به آنچه گفته شااد ،ليکاف و جانسااون بر این عايدهاند که اسااتعارۀ ساااختاري
پيچيدهترین نوع استعارۀ مفهومي است و از آنجا که این تاسيمبندي دقيق و مشخص نيست،
فرض کردن اسااتعارهاي که صاارفاً ساااختاري یا صاارفاً هسااتيشااناختي باشااد ،چندان دقيق
نخواهد بود.
نمودار ( ،)8ساختار متفاوت دو استعارۀ ساختاري و هستيشناختي را نشان ميدهد.
نمودا  .3مقایسه ساختار استعارۀ ساختاری و استعارۀ هستيشناختي

تفاوت عمدۀ استعارههاي هستيشناختي و ساختاري در سطح عموميت و گستردگي
تناظرها ميان دو قلمرو است .براي روشن شدن موضوع وقتي از استعاره «زندگي سفراست»
نام ميبریم ،استعارههاي جزئيتر را ميتوانيم نام ببریم که در محدوده «زندگي سفر است»
قرار ميگيرد ،اما هيچکدام از این استعارهها از حوزۀ «زندگي سفر است» خارج نيستند .دنيا
کاروانسرا است ،عشق مرکب راهواري است ،اعمال ما توشه هستند و مانند اینها همه
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استعارههایي هستند که از دل استعارۀ «زندگي سفر است» بيرون ميآید.در هر دوي
استعارههاي هستيشناختي و ساختاري با طرووارههاي تصویري روبهرو هستيم که با هم
تفاوتهایي دارند.
طرووارههاي تصویري مرتبط با استعارههاي جهتي و هستيشناختي ،بيشتر مبتني بر فضاها
و جهاتي است که از محيط اطراف و بدن ما سرچشمه ميگيرند ،اما در استعارههاي
ساختاري ،منبع طرووارههاي تصویري حوزۀ وسيع فرهنگ است و از آنجا که منابع حسي
در فرهنگها و جوامع مختلب چندان متفاوت نيست و شباهتهاي زیادي دارد در نتيجه
استعارههاي هستيشناختي و جهتي در اکثر فرهنگها به هم شبيه هستند ،اما استعارههاي
ساختاري که منشأ طرووارههاي آن فرهنگ است ،تفاوتهاي معنيداري پيدا ميکنند.
بهعنوان مثال ،استعارۀ ساختاري «بحث» در یک جامعه ميتواند با «جنگ» مفهوم شده و در
جامعهاي دیگر با مفهوم «بازي» درک شود.
در این مااله ،مفهوم «هستي» با استفاده ازاستعارۀ ساختاري مورد تحليل قرار خواهد
گرفت .از این رو ،بيشتر به آن خواهيم پرداخت.

 .3-6شالودۀ استعاره ساختاری
گفته شد که استعارههاي جهتي و هستيشناختي براساس ارتباطي نظاممند بين رهن و محيط
یا اشاياء فيزیکي اطراف ما عمل ميکنند .استعارههاي ساختاري نيز حاصل پيوندي نظاممند
بين رهن و تجربياتمان از اجتماع اساات .براي اینکه این موضااوع روشاانتر شااود به اساتعارۀ
«بحث جنگ است» برميگردیم .وقتي بحث را بهمثابة جنگ در نظر ميگيریم ،این ماایسه،
تناظرهایي ایجاد ميکند که یک مباحثة عاالني و اسااتداللي با اسااتفاده از عناصاار حوزۀ
جناگ مفهوم ميشاااود؛ یعني باهواساااطة پدیدۀ قابل لما جنگ به یک مفهومساااازي
ميپردازیم که درنهایت به این موضااوع منتهي ميشااود که یک بحث منطاي و عاالني
چيست و چه موضوعي و چگونه در این مباحثه مطرو ميشود .بهعبارت دیگر ،با استفاده از
مفاهيم جنگ ،مباحثه ،اجرایي شااده و بين دو یا چند نفر جریان ميیابد .یکي از پدیدههایي
که از اساتعارۀ «بحث جنگ اسات» در فرهنگ ما شاناختهشادهتر و ملموستر است ،پدیدۀ
فوتبال اسات .براي فوتبال ميتوان این نگاشت را ایجاد کرد و عبارت «فوتبال جنگ است»
را به کار برد .این اسااتعاره دقيااً مثل اسااتعارۀ بحث جنگ اساات و بس اياري از ویژگيهاي
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جنگ را بر خود منطبق ميکند .عناصاار فيزیکي جنگ ازجمله خطوط مادم ،خط دوم و
پشت خط در فوتبال به خط حمله ،خط مياني و خط دفاعي تبدیل شده است.

 .3بحث و بررسي
 .1-3فرآیند استعارهسازی «هستي» در شعر بیدلدهلوی
در شاعر بيدل ،اساتعارههاي متعددي براي هساتي بهکار رفته است .در نمودار زیر بهصورت
الگوي درختي سازمان دادهشده است .در نمودار ( )5ميتوان به الگوي استعاري رهن بيدل
پي برد .او براي هسااتي دو نوع انگارۀ کلي در رهن داشااته اساات که این دو انگاره ،ماهيت
حوزههاي مبدأ را مشاااخص ميکنند .این انگارهها ميتواند حاصااال نگر  ،جهانبيني و
تجارب شاخصاي شاعر باشد؛ «از منظر شناختي ،استعاره اساس زبان و سازندۀ معنا و اندیشه
است» (فتوحي.)6868 ،
نمودار  .0فرآیند استعارهسازی «هستي» در شعر بیدلدهلوی
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 .6-3ساختارهای استعاری واژۀ «هستي»
بيدل براي تصویرسازيهاي خود پيرامون واژۀ «هستي» از ساختارها و سامانههاي متعددي
بهره گرفته است .با مطالعة نمونههاي آماري دربارۀ عناصر تصویري پربسامد با عبارتهاي
استعاري روبهرو ميشویم که بررسي این عبارات و تحليل آنها براساس نظریة استعارۀ
مفهومي در ادامه خواهد آمد.

 .1-6-3استعارۀ دریا (سیالانگاری)
قلزم تشاویش هسااتي عافيت امواج نيست

مشت خاکي جو زن سر تا قدم ساحل برآ
(بيدلدهلوي)6868 ،

در بيت اخير قلمروي منبع ،دریاساات و ویژگيهاي دریا بر قلمروي هدف که هسااتي
است ،نگاشت شده است« .قلزم» از شهرها و بندرهاي قدیم مصر است که در ساحل دریاي
سارخ واقع بوده اسات .نام قدیم دریاي سرخ در متون قدیمي فارسي و عربي ،بحرقُلزُم بوده
که از نام شهر قلزم یا کلوسماي قدیم در نزدیکي سوئز گرفته شده است .بحر احمر به سبب
بادهاي مخالب و جریانهاي تند و صااخرههاي زیرآبي ،همواره دریانوردان را با مشااکالتي
مواجه ساااخته اساات و به باور بسااياري از دریانوردان ،ورود به دریاي قلزم برابر با ویراني و
نابودي اساات (ر .ک :حداد عادل .)6838،در شااعر هم هر جا که واژۀ قلزم بهکار ميرود به
معني نابودي و تعابيري نزدیک به آن اساات .با اندکي دقت به اسااتعارۀ «هسااتي قلزم اساات»
ميرساايم .در عبارت اسااتعاري «هسااتي قلزم اساات» ،تشااویش و نگراني از قلزم بر هس اتي
نگاشاات ميشااود و در اسااتعارۀ فرعي دیگري در همين مصااراع ،مرگآفرین بودن امواج
«موج مرگ است» هم از استعارۀ کالن قلزم ایجاد ميشود.
در بيت:
با قد خم گشااته از هسااتي توان آسااان گرشاات

کشااتيات گر واژگون گردد در این دریا پل اساات
(بيدلدهلوي)6868 ،

عبارت اساتعاري «هساتي دریاي متالطم است» بوده و وقتي شاعر ،هستي را دریاي متالطم
ميبيند ،تمام ویژگيهاي دریاي ناآرام براي هسااتي متصااور ميشااود و در ادامه نيز شاااعر به
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زیبایي با استعارهاي دیگر ،قد خم شده را چون کشتي افتاده در دریاي متالطم ميبيند.
در نمودار ( )9قلمروي مبدأ و ماصد دو استعارۀ «هستي» و «دریا» با یکدیگر ماایسه شده
است.
نمودار  .5مقایسه قلمروی مبدأ و مقصد استعارۀ دریا و هستي

تواضاع و خاکساري با تصویر کشتي واژگون شده و نيز قد خم شده مرتبط است .آسان
گرشااتن از تالطم هسااتي با قد خم شاادهاي که ناش پل را دارد ،امکانپریر ميشااود .از
استعارۀ کالن دریا ،استعارههاي خُرد پل و کشتي ،نشأت گرفته است و استعارههاي مفهومي
«انساان متواضع ،کشتي واژگون شده است» و «کشتي واژگون شده ،پل است» زنجيرهاي از
مفاهيم و تصااویر را در شعر ایجاد ميکنند .در این دو بيت ،هستي ،دریایي ناآرام است که
در هر دو راه نجات از دریاي ناآرام هستي ،خاکساري و تواضع دانسته شده است.

 .6-6-3استعارۀ وهم (تجریدانگاری)
یاد ما بيدل وداع وهم هسااتي کردن اساات

تااا خاياالاي در نااظاار داري ،فاارامااوشاايام مااا
(بيدلدهلوي)6868 ،

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

در شعر بيدل با ترکيبهایي شبيه به وهم هستي ،زیاد روبهرو ميشویم .استعارۀ مفهومي
«هساااتي وهم اسااات» مرکز ال ارتباطات معنایي در مصاااراع اول اسااات .در این اساااتعارۀ
مفهومي ،قلمروي منبع «وهم» اسااات و ویژگيهاي وهم از این قلمرو بر قلمرو ماصاااد که
«هساتي» اسات ،نگاشات ميشاود .بناي اساتعارۀ مفهومي بر این استوار شده است که حوزۀ
منبع باید یک حوزۀ عيني و ملموس باشد تا ویژگيهاي این حوزۀ ملموس بر حوزۀ انتزاعي
نگاشت شده و آن را مفهومي و قابل توصيب کند .در استعارههاي از این دست ،حوزۀ مبدأ
نيز خودانتزاعي و نامفهوم اسات .در این عبارت استعاري ،شاعر ميگوید هستي یک وهم و
خيال باطل و یک تصاویر وهمي اسات .تمام ویژگيهاي وهم بهعنوان حوزۀ مبدأ بر هستي
نگاشاات ميشااود .در این بيت ،بيدل مخاطب قرار گرفته اساات و گویي از جانب خدا با او
گفتوگویي ميشاود و حاصال این گفتوگو این است که تا انسان درگير هستي و جهان
باشاد ،انسان به یاد خدا نميافتد و اگر ميخواهد به یاد خدا بيفتد باید با جهان که یک وهم
بيشاتر نيسات ،وداع کند .آنچه گفته شاد در جدول ( )6استعارۀ وهم در قالب سازه استعارۀ
مفهومي ارائه شده است.
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جدول  .1استعارۀ وهم براساس سازه استعارۀ مفهومي
نگاشت ويژگیهای مبدأ بر مقصد

حوزۀ مقصد (هستی)

حوزۀ مبدأ (وهم)
وهم فراموشی پديدههای ديگر

هستی باعث فراموشی خداست.

است.
وهم گمان و پندار وجود چیزی

هستی يک گمان بیش نیست.

است.
وهم يک خیال باطل است.

هستی يک خیال باطل است.
تعلق به هستی ما را از انديشههای

وهم قطع ارتباط با محیط است.

واال دور میکند.

صاااورت وهمي بااه هساااتي متهم داریم مااا

چاون حاباااب آیاينااه بر طااا ق عاادم داریم مااا
(بيدلدهلوي)6868 ،

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

به وهم اضاافه کرده است .در جدول ( )2استعارۀ عدم در قالب سازه استعارۀ مفهومي ارائه
شده است.
جدول  .6استعارۀ عدم براساس سازه استعارۀ مفهومي
هستی
هستی خیالی بیش نیست.
هستی ناپايدار است.
هستی مانند حباب است.

نگاشت ويژگیهای مبدأ بر مقصد

صورت وهمی
صورت وهمی خیالی بیش
نیست.
صورت وهمی ناپايدار است.
صورت وهمی مانند حباب
است.

هستی آيینه بر طاق عدم

حباب آيینه بر طاق عدم

گذاشته است.

گذاشته است.

با توجه به دو بيت اخير که مورد بررسي قرار گرفت ،ميتوان چنين گفت که در عبارت
استعاري اول به این نکته ميرسيم که هستي خيالي بيش نيست .در عبارت دوم به خاطر
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نگاشت ویژگيهاي حباب بر هستي به ناپایداري هستي پي ميبریم .در عبارت سوم ميگوید،
هستي صورت وهمي است که به حباب شباهت دارد .در عبارت استعاري چهارم ،شاعر بعد
از ارتباط صورت وهمي با حباب و هستي به نگاه تازهتري ميرسد و آن نگاه ،گراشتن آیينه
بر طا ق عدم است .این عبارت ،یک استعارۀ خُرد دیگر است که از کالن استعارۀ «هستي
صورت وهمي است» سرچشمه گرفته است .حباب ،گویي بر مرز بودن و نبودن زندگي
ميکند و ترکيب طا ق عدم هم براي توصيب این مرز بسيار زیبا و پرمعنا است .با تشبيه هستي
به حباب ،خوانندۀ شعر براي فهم منظور شاعر فاط حباب و ویژگيهاي آن را در نظر
ميآورد .این استعاره ،تصاویري از این دست را به رهن مخاطب ميرساند :حباب در حال
ترکيدن ،حباب در حال حرکت ،حباب روي آب ،ناپایداري عمر حباب ،آیينه ،طاقچه ،آیينة
در حال افتادن ،طاقي به اسم عدم.
به نظر ميرسد شاعر با قرار دادن مفهوم انتزاعي صورت وهمي براي حوزۀ مبدأ و ایجاد
زنجيرهاي از تصاویر خيالي ،قصد دارد به بياعتباري هستي اشاره کند که بهخوبي مخاطب
را به هدف خود نزدیک ميکند.
وهم هساااتي بسااات بر آیينهام رنگ دویي

تاکس اي خود را نميبيند ،به وحدت واصاال اساات
(بيدلدهلوي)6868 ،

در این بيت هم عبارت اسااتعاري «هسااتي وهم اساات» صااد ق ميکند .بيدل هنگامي که
وهم را جایگزین هساااتي ميکند آنگاه به شااارو دیدگاه خود در مورد وهم و هساااتي
ميپردازد .در عبارتهاي بيدل ،باشااندههایي وجود دارند که با ایجاد هر اسااتعاره خود را
نمایان ميکنند .باشااندههایي که با آرایههایي چون اسااتعاره و تشااخيص براي توضاايح و
توصاايب مفهوم موردنظر شاااعر پدیدار ميشااوند .در حايات بيدل بعد از مطرو کردن
اساتعاره «وهم» در این بيت از هساتومند و ماده بهره ميگيرد و عبارت استعاري »انسان آیينه
اسات» را در امتداد عبارت استعاري «هستي وهم است» ميآورد .گاهي با ایجاد نمودارهاي
رایج استعارۀ مفهومي نميتوان ویژگيهاي حوزۀ مبدأ را به حوزۀ ماصد منتال کرد .در این
بيت ویژگيهایي براي حوزۀ مبدأ تعریب شااده اساات که جدول ( )8ميتواند دیدگاه بيدل
را روشنتر کند.
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جدول  .3استعارۀ وهم براساس سازه استعارۀ مفهومي
حوزۀ مقصد
انسان

نگاشت
انتقال ويژگیهای مبدأ به
مقصد

حوزۀمبدأ
آيینه

انسان به وهم بودن ،دچار است

آيینه به وهمِ بودن ،دچار است

هستی انسان ،وهم است

هستی آيینه ،وهم است

توهم هستی انسان او را از وحدت
وجود دور میکند و به وادی کثرت
میاندازد

توهم هستی برای آيینه آن را از
وحدت با تمثال دور میکند

انسان اگر خود را نبیاند به وحدت

آيینه اگر خود را نبیند با تمثال يکی

میرسد

میشود

 .3-6-3استعارۀ ساز
بيدل با استفاده از استعارۀ ساز ميدان دید تازهاي در برابر مخاطب ميگشاید .هنگاميکه ساز
در حوزۀ مبدأ قرار ميگيرد ویژگيهایي براي حوزۀ ماصد قابل توصيب و تعریب ميشود
که مخصوص به ساز است .در ادامه ،نخست به ابياتي اشاره ميشود که حوزه انتزاعي هستي
با عبارتهاي مرتبط با ساز بهعنوان حوزۀ مبدأ مفهومسازي شده و عبارت استعاري «هستي،
ساز است» را به وجود آوردهاند.
خاواه هساااتاي واشاااماار خااواهاي عاادم

نااغاامااه هااا در رهاان مضااااراب فااناااساااات
(بيدلدهلوي)6868 ،

در بيت اخير ،یکي از ویژگي هاي سااز که براي توصيب هستي به کار رفته ،مضراب
اسااات .ایجاد یا عدم ایجاد هر نغمه اي به حرکت مضاااراب بساااتگي دارد و تا زماني که
مضاراب به حرکت درنيامده ،نغمه اي ایجاد نمي شود و بالفاصله بعد از حرکت مضراب
با اینکه نغمه شاروع شده است ،اما از همان ل حظه مرگ نغمه هم آغاز شده و با حرکت
نکردن مضااراب ،نغمة ایجاد شااده در فضااا از بين مي رود .این ویژگي ها با نگاشاات بر
حوزۀ ماصااد به توصاايب و فهم آن حوزه کمک مي کند« .فنا» مانند مضااراب اساات که
همه چيز هساااتي به آن بساااتگي دارد .پدیده ها قبل از وجود هم در فنا هساااتند و بعد از
وجود هم تهدید به فنا مي شوند.
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نغماة هساااتي جنون جو اسااات هساااتي

تاا عادم از خرو دل اگرپنهاان و گر پيادا پراساات
(بيدلدهلوي)6868 ،

همانگونه که نغمة سااز از جنون و شايدایي نوازنده تأ ير پریرفته است ،هستي نيز تحت
تأ ير انفعاالت و شيدایيهاي دل است.
این ما و من چند که زیروبم هسااتي اساات

شوري است برون جسته ز ساز لب گورت
(بيدلدهلوي)6868 ،

در بيت اخير ،ما و من و خودبينيها در حوزۀ ماصاد هساتي به نتهاي زیر و بم در ساز
تشابيه شاده اسات که این نتها ميتواند یک دستگاه موسياي مثل شور را بسازد .تصویري
که بيدل از دسااتگاه شااور ارائه ميکند نوعي ناپایداري و بيارزشااي را بهواسااطة آهنگي
ميرساند که بر لب گور نواخته ميشود.
هساااتي ماا پردۀ سااااز تغاافلهاي اوسااات

سایه مژگان بود هر جا چشم پوشيد آفتاب
(بيدلدهلوي)6868 ،

غفلتهاي نوازنده در اجراي نت به پردههایي ميانجامد که این پردهها در حوزۀ ماصد
بر هساتي نگاشات ميشود و واژۀ پرده و هستي بر هم منطبق ميشوند؛ یعني شاعر ميگوید
هساتي حاصال غفلت یک لحظة نوازندۀ ساز جهان است .حتي در مصراع دوم از دل همين
کالن اساتعاره و با تشبيه نوازنده به آفتاب یک استعارۀ خُرد ایجاد شده است .تغافل سازنده
و چشاامپوشااي آفتاب با هم ،متناظر هسااتند و با چشاام پوشاايدن آفتاب ،سااایهاي که ایجاد
ميشااود حاصاال مژگان اساات؛ یعني زودگرر و کمارز اساات و با گشااوده شاادن چشاام
آفتاب این سایه از بين ميرود.
ساااز محفل هسااتي پُر گسااستن آهنگ است

از نفا که ميخواهد عافيت سااروشاايها
(بيدلدهلوي)6868 ،
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در بيت اخير هم از ویژگي دیگر سااز؛ یعني آهنگهاي گسسته یا پراکنده استفاده شده
اسااات و باا انطباا ق گساااساااتن آهنگ بر بریده بریده بودن نفا ،ميتوان به بياعتباري و
ناپایداري دنيا رسيد.
زدیم از ساااز هسااتي دساات در فتراک بيتابي

نفا ما را به رنگ صاابح شد دام رميدنها
(بيدلدهلوي)6868 ،

ساااز ،بيتابي ميآورد و نفا هم بيتابي ما براي رساايدن به عدم اساات .در همين ميان
شااعر با اساتعارۀ خُرد صابح و انطبا ق آن با ناپایداري و زودگرر بودن آهنگ ،رهن ما را به
ساامت بياعتباري و ناپایداري جهان ميکشاااند .بيدل با انتخاب ساااز بهعنوان حوزۀ مبدأ،
قابليتهاي متعددي را از ساااز بيرون کشاايده اساات .البته همانگونه که مشاااهده ميشااود
قابليتهاي زیادي از سااز و موساياي نادیده گرفته شاده است که با ویژگي پنهانسازي در
استعارۀ مفهومي اقناعکننده است.
نواي هسااتي ازسااازعادم بيرون نميجوشااد

گریبان محيط اساات آنکه ميگویند ساحلها
(بيدلدهلوي)6868 ،

عبارتهاي اساتعاري بيت اخير اینگونهاند :عدم ،سااز اسات و هستي ،نواي ساز است.
این اسااتعاره همسااو با اسااتعارۀ ساااز اساات وتاریباً ميتواند در همان حوزه قرار گيرد؛ با این
تفاوت که در این اسااتعاره ،هسااتي با حوزۀ مبدأ صااداي ساااز ،متناظر شااده اساات .در این
استعاره ،عدم به سازي تشبيه شده است که هستي ،نوایي بيرون آمده از آن است .البته وقتي
سااز عدم باشد؛ یعني در حايات این ساز وجود ندارد و در نتيجه از سازي که وجود ندارد،
انتظار نوایي نباید داشته باشيم.
آنچه در رابطه با ساز و استعارۀ آن گفته شد به طور خالصه در جدول ( )5ارائه شده است.
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جدول  .0خالصه ویژگيهای استعارۀ ساز در مبدأ
ويژگیهای ساز بهعنوان حوزه مبدأ

ساز بهعنوان حوزه مبدأ
خواه هستی واشمر خواهی عدم نغمهها در رهن مضراب فناست

ايجاد يا عدم ايجاد نغمهها به حرکت
مضراب بسته است.

نغمه هستی جنون جوش است هستی تا عدم از خروش دل اگر

نغمه ساز از خروشهای پیدا و پنهان

پنهان و گر پیدا پر است

نوازنده پر است.

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

نتهای زيروبم سازنده دستگاه شور

ساز لب گورت

موسیقی هستند.

هستی ما پرده ساز تغافلهای اوست کس چه بندد طرف مستی زين

پردههای موسیقی حاصل حاالت

پری مینا شراب

مختلف نوازنده است.

ساز محفل هستی پُر گسستن آهنگ است از نفس که میخواهد

ساز گاهی آهنگهای ازهمگسستهای

عافیت سروشیها

نیز دارد.

زديم از ساز هستی دست در فتراک بیتابی نفس ما را به رنگ صبح

ساززدن و نوازندگی بابی تابی همراه

شد دام رمیدنها

است.

 .0-6-3استعارۀ مکان
از با ساابک ز گلشاان هسااتي گرشااتهایم

نشاااکساااتاه اسااات رناگ گُلي از خزان مااا
(بيدلدهلوي)6868 ،

در بيت اخير ،کالن اساتعاره «گلشن» است و استفاده از فعل «گرشتن» در مصراع اول
به کوتاه بودن زمان هساتي اشااره دارد .همچنين این بيت مي تواند به استعارۀ رایج «جهان
کاروانسرا است» هم اشاره داشته باشد .در مصراع دوم استعارۀ خُرد دیگري شکلگرفته
اساات که از دل «هسااتي گلشاان اساات» پدید آمده اساات .در الیه هاي پنهاني متن ،شاااعر
عمر را به چهار فصل سال تشبيه کرده است که با سرعت از گلشن هستي گرشته است.
«پيري خزان اسات» در مصاراع دوم یکي از ویژگي هاي گلشان که فصل پایيز است را بر
هسااتي نگاشاات کرده اساات و در عين حال اسااتعارۀ «پيري ،خزان اساات» براي انسااان
شکلگرفته است.
یکي از معاني شاکساتن رنگ در شاعر بيدل ،کمرنگ شادن است .شاعر با این استعاره
ميگوید آنقدر عمر ما در جهان هسااتي کوتاه بوده اساات که حتي در زمان پيريمان هم
بهاندازۀ یک تغيير رنگ برگ بر جهان تأ ير نداشتهایم.
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در جدول ( )9نمونههاي دیگري از استعارۀ مکان و مفهوم استعاري آن ارائه شده است.
جدول  .5خالصه ویژگيهای استعارۀ ساز در مبدأ
استعاره مفهومی

بیتهای شاهد استعارۀ مکان
از بس سبک ز گلشن هستی گذشته ايم نشکسته است رنگ گُلی از خزان ما

هستی گلشن است

چون گل ز باغ هستی ما هم فريب خورديم خون داشت در گريبان رنگین قبايی ما

هستی باغ است

از اين خاشاک اوهامی که دارد مزرع هستی به گاو چرخ نتوان پاک کردن خرمن ما را

هستی مزرعه است

برخیز ز خاک سیه مزرع هستی جايی که نفس آينه کارد چه زمین است

هستی مزرعه است

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

هستی خرمن است

 .5-6-3استعارۀ انسان
انسان در شعر بيدل جایگاه ویژهاي دارد .اینکه شاعر چگونه به انسان نگاه ميکرده و جایگاه
انسااان در جهانبيني او کجاساات ،هميشااه مورد توجه بيدلپژوهان بوده اساات« .چگونگي
انسااان در افکار بيدل از مباحث گسااترده دامني اساات که از زوایاي گوناگون فکري او
چاشااني ميگيرد»(آرزو .)6836 ،همين نگاه بيدل به انسااان باعث شااده اساات تا یکي از
حوزههاي پرتکرار در شعر او به استعارۀ ساختاري «هستي انسان است» بينجامد.
براي بررساي مفهوم هستي و تحليل ساختارهاي مرتبط با آن نمونههایي از ابيات بيدل را
ميآوریم و در هریک از این ابيات با ماایساه حوزۀ مبدأ و ماصاد ،اندیشههاي پنهان در هر
بيت را تحليل ميکنيم.
پيوسااتگي باهحق ز دوعاالم بریادن اسااات

دیدار دوساات ،هسااتي خود را ندیدن اساات
(بيدلدهلوي)6868 ،

در این بيت ،شاااعر در مصااراع اول عبارت اسااتعاري «هسااتي ،انسااان اساات» را مطرو
ميکند و در مصاراع دوم ترکيب اضافي «هستي خود» به این اشاره دارد که شاعر ،هستي
را بهصاورت انساني دیده است که باید از خودبيني بگررد و برا ي دیدار دوست ،خود را
هيچ فرض کند .رساايدن به حق الزمها بریدن از همه چيز دو جهان ،حتي خود انسااان
(هساتي) اسات .در این بيت شاعر به کليت این موضوع اشاره مي کند که هستي ،انسان و
کالبد انساني است.
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که شاامع این بزم تا سااحرگاه زنده دارد مزار خود را

بپسااتي ،شااد اعتبار جهان هستي
ي سار بهجَي ِ
بلند ِ

(بيدلدهلوي)6868 ،

بيت اخير گویي ادامة بيت قبل است .هستي ،انسان بلندقامت و بااعتباري است که سر به
گریبان برده اسات .گریبان انساان در اینجا به مفهوم مرگ و نيستي است .شاعر در قدم اول
ميگوید هساتي انساان بلندقامت اسات .در قدم دوم ميگوید انساان سر در گریبانش کرده
اساات و در ادامه ميگوید اعتبار جهان هسااتي همين یک جمله اساات .واژۀ مزار به مرگ
اشااره دارد که یک ویژگي انساني است .همچنين در مصراع دوم از یک استعارۀ خُرد بهره
ميبرد و انسااان را به شاامعي تشاابيه ميکند که در حال تابيدن و سااوختن اساات و جایي را
روشان کرده اسات که درنهایت مزار او خواهد شد .در این زنجيرۀ استعاري ،هستي انساني
است که از جواني به پيري و از زندگي به سمت مرگ ميرود .استعارۀ شمع در مصراع دوم
عينيت بخشيدن به مفهوم مرگ با استفاده از سوختن شمع است.
در جدول ( )1عبارتهاي استعاري و کارکرد شناختي آن جهت روشنتر شدن موضوع
آمده است.
جدول  .2عبارتهای استعاری و کارکرد شناختي آن در رابطه با استعارۀ انسان
عبارت انتزاعی و حوزۀ مقصد

 -1همه اعتبار هستی ،بلندی رو
به پستی است.
 -2هستی بیاعتبار و
بیآبروست.
 -3بلندی سر به جیب پستی
 -4شمع اين بزم تا سحرگاه
زنده دارد مزار خود را

عبارت استعاری و حوزه مبدأ

کارکرد شناختی

 -1هستی انسان بلندقامت

 -1هستی در ظاهر ارزشمند و در باطن

است.

بیارزش است.

 -2جوانی اعتبار و پیری

 -2هستی و عدم در مقايسه بازندگی و

بیاعتباری است.

مرگ انسان قرار گرفته است.

 -3شکل فیزيکی گريبان

 -3تواضع ارزشمند است.

پیراهن و تصوير سر در

 -4انسان هرچه تالش میکنداز مرگ

گريبان بردن

دور شود به آن نزديکتر میشود.

 -4جهان بزمگاه است و

 -5زندگی آرامگاه انسانهاست.

انسان مانند شمع اين بزم

در حقیقت ما برای مزار خودمان

است.

تالش میکنیم.

فنا ميشوید از گرد کدورت دامن هستي

چو آتش ،ميکند خاکساتر ما کار صابون را
(بيدلدهلوي)6868 ،
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در بيت اخير ،تعبيرها و مفاهيم ،قدري ساادهتر شادهاند؛ هساتي ،انساني است که گویي
لباسااش آلودۀ کدورت شااده و فنا ،تميزکنندۀ این کدورت اساات .همانگونه که صااابون،
دامن لباس را از کثيفي پاک ميکند .همچنين در مصراع دوم با توليد یک استعارۀ دیگر که
آتش و خاکساتر اسات از خاصيت تميز کردن خاکستر و ماایسة آن با صابون و درنهایت با
عدم استفاده برده است.
در نمودار ( )7قلمروي مبدأ و ماصاد دو اساتعارۀ «انساان» و «هساتي» با یکدیگر ماایسه
شده است.
نمودار  .7مقایسه قلمروی مبدأ و مقصد استعارۀ انسان و هستي

مرگ هم زحمتکش هستي است تا روز

حساااب منزل ما جمع دارد پيچوتاب راه را
(بيدلدهلوي)6868 ،

در بيت اخير ،زحمت کشاايدن بهعنوان یک ویژگي انساااني از نگاهي دیگر به هسااتي
ميپردازد .زحمتکش در این مصراع به معني کارگر یا رعيت است و هستي نيز ارباب است.
جهان نيز منزلي اساات که همه چيز را در خود جمع کرده اساات .تحليل ابياتي اینگونه در
ساختار استعارۀ شناختي ما را به گوشههاي ناپيدا و نادیده از زندگي و جهانبيني بيدلدهلوي
ميبرد .از نگاه او ،جهان مزرعهاي است که حتي مرگ هم در این مزرعه در خدمت هستي
قرار گرفته است .در مصراع دوم نيز از استعارۀ سفر سود برده است و مفهوم راه و منزل ما را
به موقتي بودن این جهان متوجه ميکند.
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 .2-6-3هستي ،انساني گنهکار است
تا نفا باقي است ،هستي در شمار رحمت است

وحشاي دشاات معاصي را دو روزي سر دهيد
(بيدلدهلوي)6868 ،

در بيت اخير ،ویژگيهایي که از حوزۀ مبدأ نگاشاات ميشااود بدین گونهاند :هسااتي،
انسااني گناهکار اسات و تا نفا باقي است انسان گنهکار فرصت بخشيده شدن دارد ،انسان
گناهکار منتظر فرصت است ،بخشش شامل انسان گناهکارميشود ،به خاطر رحمت خدا به
ادامه زندگي اميدواریم .همانطور که دیده ميشااود ،نگاشاات ویژگي فرصاات انساااني بر
هساتي باعث شاده است تا بيت قابليت ارائة مفاهيمي خاص از جمله اميد ،رحمت ،بخشش
وزندگي را پيدا کند.

 .7-6-3استعارۀ کاروان
کا از این هستي صداي الرحيلي بشنوي

ميکشااد هر صاابح چندین پنبه از گو کرت
(بيدلدهلوي)6868 ،

بيت اخير به کالن اساتعارۀ «هستي ،سفر است» اشاره دارد .در این استعاره ،هستي سفري
اساات که آغاز و پایاني دارد .این جهان هم منزلگاهي اساات که اسااتراحت و ماندن در آن
موقت اسات و صداي الرحيل هم صداي کسي است که تمام شدن مدت اقامت در منزلگاه
بينراهي را اعالم ميکند .همة پدیدهها و عواملي که در این جهان به نوعي فرارسيدن مرگ
را یادآوري ميکنند در این اسااتعاره در جایگاه جارچي قرار گرفتهاند .اسااتعارۀ کنایي در
مصاراع دوم با استفاده از تعبير گو کر به ویژگي انساني اشاره دارد که سرگرميهاي دنيا
او را فریفته و او را از مرگ فرامو کرده اساات و به تعبير شاااعر ،خود را به کري و
نشانيدن زده است .در استعارۀ هستي سفر است ،گزارهها و مفاهيم زیر (جدول ( ))7باهم به
تاارن و انطبا ق رسيده و نگاشتها را شکل دادهند.
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جدول  .7نگاشتهای حاصل از تقارن /انطباق حوزۀ مبدأ و مقصد استعارۀ «هستي ،سفر است»
حوزۀ مقصد

حوزۀ مبدأ
نگاشتها يا انطباقهای ادراکی
سفر

هستی

مسافران

انسانها

راه

مسیر زندگی

مرکب

عقل و انديشه

لوازم سفر

تمهید انديشی انسان

شروع

تولد و قبل از آن

پايان سفر

جهانی ديگر

استراحتگاه بینراهی

دنیا

مشکالت سفر

سختیهای دنیا

جارچی سفر

بعضی پديدههای طبیعی

 .6-6-3استعارۀ دام
در اساتعاره مفهومي «هستي ،دام است» شاعر موانعي را برميشمارد که بر سر راه سالک در
رساايدن به محبوب ایجاد شااده اساات .اسااتعارۀ دام ،مفاهيمي چون دورویي ،فریبکاري،
گرفتاااري و همچنين واژه هااایي چون رهااایي و آزادي را بااا خود دارد .در جاادول ()3
ویژگيهاي حوزۀ مبدأ در ابياتي از بيدل آورده شده است.
جدول  .6ویژگيهای حوزه مبدأ ابیات شاهد در باب استعارۀ دام
ابیات شاهد

کارکرد شناختی

بیدل! ز قید هستی سهل است باز جَستن

ضعیف بودن قید -راحت بودن آزادی-ارادۀ

گر مرد اختیاری ،رو از عدم برون آ

*

نجات

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

*

قید هستی چون نفس بالوپر پرواز ماست
*

هرقدر بیدل گرفتاری است ،آزاديم ما

دام هستی نیست زنجیری که نتوان پاره کرد
*

اينقدر افسردگی ازهمت نامرد ماست

ناتوانی دام در حصر آزادگی
هر چه کمتر گرفتار دنیا باشیم آزادتريم.
قید قابل پاره شدن است

* (بیدلدهلوی)1393 ،

در اسااتعارۀ دام ،انسااان درجایگاه پرندۀ اسااير و هسااتي در جایگاه دام و قيد قرار گرفته
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است .همچنين استعارۀ خُرد «انسان پرندۀ اسير است» یکي از استعارههاي سرچشمه گرفته از
کالن اسااتعارۀ دام اساات .بيدل با نگاههاي متفاوتي در هر بيت به قابليتهاي جدیدي اشاااره
کرده اسات .ویژگيهاي از قبيل راحتي رها شادن از قيد ،ارادۀ نجات داشتن ،ضعيب بودن
هستي ،ناتواني هستي در حصر خاطر آزاده ،انسان شبيه به مضموني تصویر شده که از خاطر
فرار کرده باشاد ،گرفتاريهاي جهان هر چه بيشاتر باشد ما را به راه رهایي که مرگ است،
نزدیک ميکند ،هستي زنجير سست و قابل پاره شدن است ،اميد دادن به انسان که رهایي از
بند هساتي امکان دارد و اینکه اگر نتوانيم از بنده ساتي رهایي پيدا کنيم از بيدستوپایي و
کاهلي خودمان است.

 .2-6-3استعارۀ لباس
بر قما پوچ هسااتي تابه کي وسااواسها؟

پنبااه اي خواهااد دمياد آخراز این کرباااس هااا
(بيدلدهلوي)6868 ،

در بيت اخير ،اسااتعارۀ «هسااتي قما پوچ اساات» به زیبایي و البته به نساابت س اادهتر از
موارد پيشاتر گفته شاده به شارو ماصاود شاعر پرداخته است و چون فاط قصد شاعر نشان
دادن پوچي دنيا بوده اسات از تعبير و استعارۀ قما استفاده کرده است و به این نکته اشاره
ميکند که هساتي مانند پارچة پنبهاي کمارزشي است که نباید به وسوسه آن دل بست .البته
اکرمي در مورد بيت اخير ،مصاراع دوم را به کفنپو شدن هم تعبير کرده است (اکرمي،
.)6868

 .3-3استعارههای ساختاری ویژه
بسااياري از ابيات بيدل بهگونهاي اسااتعارۀ ساااختاري را شااکل دادهاند که یک مصااراع
بهطورکامل حوزۀ مبدأ و مصراع دیگرحوزۀ ماصد است.
نکته جالب توجه در جدول ( )6این اسات که تمامي مصراعهاي نخست در قالب حوزۀ
ماصاد اساتعاره مفهومي و تمامي مصاراعهاي دوم در قالب حوزۀ مبدأ قابل تعریب هستند.
البته این نکته هم شاایان توجه اسات که در سااختار استعارۀ مفهومي معموالً هر حوزه -چه
مبدأ و چه ماصااد -یک واژه هسااتند ،اما در شااعر بيدل از واژه فراتر رفته و این عبارتهاي
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استعاري هستند که در هر مصراع بر حوزههاي مبدأ و ماصد منطبق شدهاند.
جدول  .2استعاره های ساختاری ویژه
حوزۀ مقصد
ترک هستی است در اين
باغ ،طراوت ،بیدل
مباش غرۀ نشو و نمای
فرصت هستی
بايد از هستی به تمثالی
قناعت کردنت

نگاشت

حوزه مبدأ

هستی شبنم است.

شبنم صبح،همین شستن دست از نفس است

هستی سیل است.

خرام سیل ،کند تا کجا درنگ به صحرا
ِ

هستی میهمان است.

میهمان خانۀ آيینه بیرون دراست

صورت بیمعنی هستی

هستی عکس گلدر آينه

ندارد امتحان

است.

عکس گل نظاره کن اما مبو آيینه را

َیب پستی،
بلندی سر به ج ِ
ِ
شد اعتبار جهان

هستی شمع بزم است.

که شمع اين بزم تا سحرگاه زنده دارد مزار خود را

هستی
ز هستی گربرون تازی ،عدم
در پیش میآيد
خواه هستی واشمر خواهی
عدم

هستی وادی است.
هستی ساز است.

در اين وادی مقامی نیست غیر از نارسیدنها

نغمهها در رهن مضراب فناست

بحث و نتیجهگیری
یکي از ویژگيهاي برجساته و عمدۀ سابک هندي توجه ویژه به ساحت اندیشه است و اگر
بخواهيم در ميان شااعران سابک هندي یکي از شااعران را نام ببریم که در تمایل به اندیشه
ساارآمد باشااد ،او کسااي نيساات جز بيدلدهلوي .او گویي از تمام قابليتهاي زبان یا بهتر
بگویيم همة آنچه از قابليتهاي زبان ميدانساته براي انتاال مفاهيم اندیشاگاني خود استفاده
کرده است و همين امر باعث شده است تا شعر او عميقتر و پرابهامتر دیده شود.
در شااعر بيدل ،بعضااي واژهها داراي بسااامد باالیي از تکرار هسااتند .یکي از این واژهها
مفهوم انتزاعي «هسااتي» اساات که جایگاه ویژهاي در شااعر وجهانبيني او به خود اختصااص
داده اسات و شاید بتوان گفت یکي از واژههاي کليدي شعر اوست .هستي در لغت به معني
موجود بودن ،حيات و زندگي اساات .این واژه در شااعرهاي عرفاني بيدل جایگاه ویژهاي
دارد و به نظر ميرساد در غزلهاي او نيز که لبریز از مفاهيم و اندیشاههاي عرفاني و فلسفي
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است ناشي مؤ ر و محوري داشته باشد.
در مااالاه پيش رو براي رسااايدن به الیههاي پنهان و اندیشاااههاي عميق بيدل به تحليل
مفهوم هسااتي در قالب اسااتعارههاي ساااختاري پرداخته شااد .ازآنجا که کاربرد اسااتعارۀ
مفهومي در تحليل مفاهيم رهني و انتزاعي بر هيچکا پوشااايده نيسااات براي تحليل جهان
فکري بيدل که سارشاار از اندیشاههاي نامکشاوف و مرزها ي ناشناخته است ،نياز به ابزاري
براي شاناخت و گرهگشایي موانع پيش روي شعر او بود ،چراکه ميخواستيم بدانيم استعارۀ
مفهومي تا چه اندازه براي تفهيم اندیش اة بيدل تأ يرگرار خواهد بود .به نظر ميرسااد شاااعر
براي انتااال انادیشاااههااي خود از دو شاااکل اساااتعارهساااازي برمبناي تجسااامانگاري و
تجریدانگاري بهره برده است .همچنين در حوزۀ تجسمانگاري توجه ویژهاي به جایگزیني،
انساانها و اشايا بهعنوان حوزۀ عيني و مبدأ داشاته اسات و در اساتعارههایي که با استفاده از
سايالانگاري مفهومساازي شده است ،استعارههاي دریا و شبنم به چشم ميخورد .در بخش
اساتعاريساازي با استفاده از انگارههاي جانوري به نظر ميرسد شاعر فاط در حوزۀ مبدأ از
مفاهيم عيني انسان و عبارتهاي مرتبط با آن استفاده کرده و به جانوران و موجودات دیگر
توجهي نداشاته است .با توجه به تنوع پدیدهها و مفاهيم حوزۀ مبدأ ،شاعر سعي داشته است
از تمام قابليت انگارههاي یادشااده در باال اسااتفاده کند که البته این امر به ازدحام تصاااویر و
انگارهها منجر شااده اساات و در عينيتبخشااي به مفاهيم انتزاعي موفق بوده اساات .همچنين
اساتعارههایي که از آن با عنوان «سااختارهاي ویژه» در متن یاد شاد نيز از اختصااصات شعر
بيدل بود که او براي عينيتبخشاي به مفاهيم رهنيا از آن بهره برده بود و در این ساختار
ویژه ،ابيات زیادي یافت ميشاد که مصاراع اول آن بهصورت حوزۀ مبدأ یا عيني و مصراع
دوم بهصااورت حوزۀ ماصااد یا انتزاعي قابل تعریب بود .به نظر ميرسااد اسااتعارۀ مفهومي،
قابليت عينيتبخشاااي و تفهيم قابل توجهي براي بساااياري از سااااحتهاي اندیشاااة بيدل در
جايجاي شعر او را دارد.
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