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1- مقدمه
سواالت تحقیق:

1. استعاره پردازیهای بیدل چه اموری را در برمیگیرند؟   
2. استعاره ها چه نقشی در شعر بیدل دارند؟
3. بسامد استعاره های مکنیه، چگونه است؟

فرضیات تحقیق:
1.استعاره های مکنیه بیدل هر دو حوزۀ محسوسات و انتزاعیات را در برمیگیرند. شاعر هرچه 
را میدیده و یا به آن میاندیشده با صورتهای استعاری بیان کرده است، کمتر عنصری را میتوان 

یافت که در شعر بیدل حیات نیافته باشد.
2. استعاره ها خصوصاً، انسان انگاری نقش مهمی در مضمون آفرینیهای بیدل دارد که گاه 

با تصاویر متناقض نما همراه است.
به  بیشتر  میان،  دراین  وی  پیموده،  را  افراط  راه  امور  و  اشیا  به  جانبخشی  در  بیدل   .3
انسان پنداری گرایش دارد و سپس؛ حیوان پنداری، مکان پنداری )به ندرت گیاه پنداری( در 

اشعار او نقش آفرینی میکنند.
پیشینۀ تحقیق:

- نخستین منبع ارزشمند، برای شناخت شاعر؛ کتاب شاعر آینه ها از شفیعی کدکنی است. 
نویسنده، ویژگیهای شعر بیدل را برمیشمارد و پاره ای از استعاره های آن را توضیح میدهد. 

- کتاب استعاره در غزل بیدل از محمدرضا اکرمی؛ منبع مهمی است که در آن به شرح 
استعاره های بیدل میپردازد و نقش مهمی در دریافت استعاره های شاعر دارد.

- رساله دکتری، سید مهدی طباطبایی)دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی(؛ با 
عنوان فرهنگ تحلیلی ترکیبات و تعبیرات غزلیات بیدل دهلوی به راهنمایی سید علی محمد 
سجادی، هر چند نویسنده، تحلیلی از ترکیبات بدست نمیدهد؛ اما کوشش نگارنده با توجه به 

وسعت کار و رفع ابهام از بسیاری از استعارات ستودنی است.
نوآوری تحقیق:

چنانکه در پیشینۀ تحقیق یاد شد، درباب استعاره های بیدل آثار اندکی نوشته شده است و 
هیچکدام به تحلیل استعاره ها، نپرداخته اند، نویسندگان مقالۀ حاضر، با الهام از کتاب ارزشمند 
سبک شناسی نوشتۀ فتوحی- در توضیح فرایند استعاره پردازی)از نظرگاه شناختی؛ استعاره 
مفهومی(- به تحلیل استعاره های بیدل پرداخته اند، که در درک شعر شاعر و معرفی شگردهای 

شاعرانه وی موثراست.
روش تحقیق: یک دهم از غزلهای بیدل؛ )280 غزل( مطالعه و بررسی شد و استعاره های 
مکنیه استخراج و یادداشت شد، این استعاره ها، در گروه های مختلف طبقه بندی شد و در 



تحلیل استعاره های مکنیه در غزلهای بیدل/ 85

جدولهایی با شمارۀ ابیات جای گرفت، سپس در ذیل جدول؛ با ذکر بیت شاهد، به تشریح 
پایان،  در  اشاره شد.  آفرینی شاعر  و مضمون  تصویرپردازی  و روش  استعاره  چگونگی خلق 

نموداری درصدی از انواع استعاره ها رسم شد. 
انسان انگاری:  .1

1.1. طبیعت
1.1.1  رستنیها 

 بیدل همۀ عالم)از ریشۀ زیر خاک تا ستارگان آسمان( را جاندار میبیند1 و به جز مواردی 
از تالش دست  انسان میپندارد. ریشه درخت در قعرخاک،  به گونه  را  آنها   معدود، معموالً 

برنمیدارد و گل برای آزار عندلیب برساق خود خار نشانده است: 
 از ریشه زیر خاک تالش ثمر نرفت )4393(در هستی و عدم همه جا سعی مطلبی است
کنید حذر  خوبان  غیرت  باش  دور  از  گل خارها نشانده به آزار عندلیب     )3712( 

ابیات شاهد گیاه ابیات شاهدگیاه 

21609،10869،3712 ،گل
10567،10424،10423

30655

،22،22027چنگ گل

22029خیال ترنگ گل22028قدم عذر لنگ گل
22035قباهای تنگ گل22034درنگ گل 
10825مضمون گل226برگ گل
22806پای گل272،22456رگ گل

4684ساغر گل4646پیراهن گل 
4865تبسم گل         4687خندۀ گل
304آغوش گل21612،24بوی گل
2666دماغ نکهت گل22716زخم گل
328،4547،4676،4690،غنچه

10591،11133،10490
22849لب غنچه

4842چمن22503نقاب عافیت غنچه
22849دست چمن4842حرف چمن 

1 . چنانکه درمتن مقاله مکرر یادآوری کرده ایم؛ بیدل در جانبخشی به اشیا افراط مینماید، برخی علت آنرا نگرش عرفانی 
او میدانند وبرخی دیگر؛ »کوشش برای دستیابی به مطلب نایاب و معنی بیگانه، دست زدن به صنعت هزارتوی تشخیص 

میدانند)بیدل،سپهری و سبک هندی، حسینی:41(.
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10484چنار 10665بید 
3739تاک21608سرو 

22588خوشه گندم10838افسون تباشیر1
4744،6714دانه 11091دل هر دانه 

304خار4393ریشه
323خاشاک10849خار مغیالن 

22826حنا 10983،4530خس
4555سبزه و گل 

در میان روییدنیها  گل و سپس غنچه به ترتیب با 26 و 9 بار تکرار از عناصر پر بسامد غزل 
بیدلند.

2.1.1  آسمان، گردون، کوه: 

4806نه آسمان22758،27516آسمان

11238،4818گردون19028،4866فلک
136دامن گردون22603گردون ستمگر

11012کوه گران حوصله10580،30122کوه

3.1.1.  دریا، بحر، محیط، موج، ، قطره، شبنم،حباب.

10912موج دریا22715،10920،3736،235،168دریا

344وحشت بحر10920،344،3723بحر

10174لب بحر10619رخ بحر

21260،10698،21270،محیط11241استغنای بحر
21269،21268،21265،21261
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22739،10698،موج 
30538،10912
10610،22606 ،

کوشش 
موج

10698

4447طلب موج22564دست رد موج

10168،10172دامن موج10167گردن موج
10170تن موج10169شمشیر کشیدن موج

10175تپیدن موج10171شیون موج

10648،10698،قطره 
11078،3748،22854

11078پیکر هر قطره

10823شوخی طوفان 3748طبع قطره

131،10887،22806شبنم 10852شورش طوفان
22717همدم شبنم 21795،22723چشم شبنم

22720بساط مبهم شبنم22718عالم شبنم
22726کم شبنم22724محرم شبنم
22715غم شبنم22727مقدم شبنم 

22722دم شبنم10762دوش حباب 

10956اقبال حباب221ژاله

10177آه حباب

فروشد جلوه  چقدر  حبابی  به  آیینۀ وصلیم و حجاب است دل ما )168(دریا 
بحر استغنای  است  آزاد  تهمت نقصان اجزا بر کمال کل مبند)11241(از شکست موج 
بی مغزی اگر صاحب افسر شده باشد)10956(خفت کش همچشمی اقبال حباب است

4.1.1 . اجرام سماوی: خورشید، ماه، مهتاب، اختر، ثریا 

10279سود خورشید10907،22720،4477،34خورشید
4572سر خورشید10547،21482،4759،4624خانه خورشید

4455چهره ماه 10593مردمک چشم مهر
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10904چشم ثریا3744قلمرو مهتاب
22758اختر

ــال نشــاط ــد ب ــد زن ــه امی ــه چ ــا ب سر خورشید هم امروز به دیواری هست )4572(ذرۀ م
میکشـــد بـــاال  هرچـــه  غبـــارم  سـرمه در چشـم ثریا میکشـد)10904(از 
دیده های اخترش میداشت تاب صبحدم)22758 (آســـمان گر بی حســـد میبود در ایثار فیض

5.1.1. عناصر اربعه: آب، خاک، باد، آتش و متعلقات آن

11129خاک10120آب
11135آواز آب 

22665دامان باد30128خاک عنان انداخته
196،10120آتش 10880شوخی باد خزان 

4476مشت غبار11033غبار
4604ذره ها 4387،4477ذره 

10775گرد چمن خیز خرام او30529طبع ذره
4698دودها4387گرد راه

30582وحشت شرار21612دود مجمر
4476دامان نسیم10735جوالن شرار

آب آواز  که  پستی  ز  سر  کند)11135(مکش  تنزل  قدر  به  ترقی 

ایم فهمیده  طلب  ذوق  گشتۀ  سر  را  غافلیم از مقصد خاک عنان انداخته )30128(چرخ 
تپیدن آهنگ  به  که  غبارم  مشت  است)4476(آن  بال  و  پر  نسیمش  دامان  در 

6.1.1. سنگها

30560ریگ روان20194،22782سنگ
22428خیاالت شرار سنگ22776طبع سنگ

از تگ هرزه دو ندید آبله هم مروتی)30560(ریــگ روان کجا برد شــکوۀ درد جســتجو
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بیدل دریافت خود از هستی را وهم وخیال شرار سنگ میداند:
این قدر چشمی که من بر روی هستی واشدم)22428(بـی تکلف جز خیاالت شرار سنگ نیست

7.1.1. سنگهای قیمتی.

10175دل گهر4516گوهر

20176جیب گوهر10175حرف گوهر

10799خرام موج گوهر4647آرام گوهر

21715،21717،21718،عقیق10821،10776موج گوهر
21719،21720،21722
،21723،21724،21725،

21726،21727
بیدل در گوهر، دو شخصیت دیگر میبیند، موج گوهر، خرام موج گوهر.

همچنان که دل گهر از تپش موج آگاه نیست، خاطر یار نیز از بیقراری شاعر مطلع نیست:
دل گهر چه خبر دارد از تپیدن موج )10175(ز بیقـــراری ما فـــارغ اســـت خاطر یار

گوهر موجی دارد که خرامش در مقابل لب محبوب، از روی حیا سکوت میکند:
خرام موج گوهر پا به دامان حیا دارد)10799(ادب سنج بیان حرفی ازآن لب هر کجا دارد

 8.1.1 . اوقات: سحر، صبح، شب،چارفصل 
 تا کی قفای شبنم صبح از حیا نشیند)10531(راه نفس دو دم بیش فرصت نمیکند گل              
سراغ                ما  غبار  از  ندارد  فرصت  میدود این ریشه یکسر در رکاب صبحدم)22757(عالم 

10279نقصان صبح21227،10941،10531،4837صبح 
2423التفات صبح22824مدعای صبح

10278ایمان صبح10276دامان صبح

10285پیکر بی جان صبح10282تاوان صبح

10240دستار صبح10287جنبش دامان صبح

22757رکاب صبحدم22756بند نقاب صبحدم
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305شب22832،22724،22587،21805،22757سحر

11079چار فصل

9.1.1 . رنگ

3746،3749رنگ رفته 22035،4534، رنگ 
10491رنگ پریده 22698رنگ نبسته

21473پی شکست رنگ22802رنگهای رفته
19651خاطر رنگ10913محمل رنگ
21720خون رنگ

 رنگ، از واژگان مهم وپربسامد شعر بیدل است و نقش محوری در تصویرسازیهای شاعر 
دارد، رنگ گاه به هیات انسان؛ مخاطب اوست و گاه پرنده ای سبکبال است که از رخ میپرد.:

کنید غلو  مژگان  به  رفته  رنگهای  ای 
هر کسی تا خاک گردیدن به رنگی بسمل است

از یک گشاد چشم به گلزار میرسم )22802(
خون رنگی در فسردنها روان دارد  عقیق) 21720(

بیدل معتقد است همۀ انسانها تا زمان مرگ، به نوعی در حال جان دادن است؛ همانگونه که 
سرخی عقیق به دلیل خون فسردۀ رنگی است که در آن روان است، این تصویر؛ متناقض 
نماست از یک سو خون را فسرده و از سوی دیگر، روان خوانده است. شاعر به دلیل افراط 

در  مضمون آفرینی در تصویر آفرینیها ، به تناقض گویی دچار میشود.
10.1.1. پرندگان 

10779بلبالن1130،183،4842،10117،22808بلبل

11235نالۀ بلبل21609دل بلبل
3717پر بیکار عندلیب3707،3710،3711عندلیب

21608گردن قمری10977هما
4522پر پروانه10804عنقا

10779پروانه

تغافلنــد گــوش  پنبــه  تمــام  بلبل به هرزه ســر نکنی داستان ما ) 184 (گلهــا 
بیدل بلبالن را از آواز خوانی برحذر میدارد زیرا میداند، گلها پنبۀ غفلت درگوش دارند.

گل همان در غنچگی دارد دل بلبل به کف)21609(ُحسن چون شد بی نقاب از فکر عاشق فارغ است
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حسن آنگاه که  ظاهر میشود، درغم عاشق نیست، چنانکه گل زیبا از همان دوران غنچگی دل 
بلبل عاشق پیشه را میبرد. دراین بیت سه استعاره مکنیه از نوع انسان انگاری بکار رفته است: 

ُحسن، گل، بلبل
رنگ گل تاب پر سوخته کم میارد)10779(بلبــان دعــوت پروانــه بــه گلشــن مکنید

شاعر به بلبالن هشدار میدهد: مبادا پروانه را به گلشن فراخوانید؛ زیرا میداند رنگ گل، تحمل 
دیدن پرهای سوختۀ پروانه را ندارد. بلبل، پروانه و رنگ گل همگی انسان فرض شده اند: 

بلبل که شاعر، گاه آنرا »عندلیب« میخواند بیشتر از سایر پرندگان مورد توجه است.
اشیا  -2-0

وسایل زندگی روزمره در شعر بیدل کاربرد وسیعی دارد: نخ، سوزن، گاز )مقراض شمع(، 
بوریا، مخمل، آالت بزم و رزم همگی در شعر بیدل انسان انگاشته شده اند ظاهراً بیدل از هیچ 
عنصری برای شخصیت بخشی غافل نبوده است و با استعاره های مختلفی که از آنها میآفریده، 

زمینۀ مناسبی برای مضمون آفرینیهای خالقانه ایجاد کرده است.
1-2-1- آینه

جوهر نقش  مانند  آینه، متعلقات آن  بر  بیدل است، عالوه  پربسامد شعر  واژگان  از  آینه؛ 
مهمی در جانبخشیهای شاعر، تصویرپردازیها ومضمون آفرینهای وی دارد:

145،150،325،3741،4442،آینه 
4456،4755،10472،10566

،10683،22717 ،21601،22416،
10967،10927،،22882،11163

30133،30134،30135چشم آینه
30136،30138،30143،، 

30139،30140
،30141،30142

30103اجزای آینه30112دیدۀ بینای آینه

30107سراپای آینه 4469خانۀ آیینه 

22559تر دامنی آینه19002،2559،11037آب رخ آینه
4456،4773حیرت آینه 11037جوهر آینه 

183هجوم آینه 4843تحیر آینه 

22692سعی تمثال 19646جیب هزار آینه 

4496منت صیقل 22869لنگر تمثال

4597خاطر زنگار
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آیینه اســـت و بس نتوان به روی ما در دلها فراز کرد)10544(حیرت مقیم خانۀ 
آینه در شعربیدل، به این اعتبار که مانند چشمی همیشه باز است، مظهر حیرانی است.) شاعر 

آینه ها  شفیعی کدکنی:323(
میرسد آیینه  حیرت  داد  به  آخر لب خموشی ما هم سئوال داشت)4773(حسنت 

گاه حسِن محبوب، فریادرِس حیرت آینه است.
ترسم زند این خانه به سنگم که برآیم)22869(در آینه خـــون میخـــورم از لنگر تمثال

قرار  را هدف سنگ  او  آینه،  نگران است که خانۀ  او  و  میاندازد  لنگر  آینه  تمثال شاعر، در 
دهد)شاعر از آن فاصله گیرد(. 

 2.2.1.  شمع
شمع نیز از پر بسامدترین واژگان شعر بیدل است:  22 بارتکرار شده است. متعلقات آن 

مانند شعله، اشک، موم،گاز، در خیال دور پرداز شاعر، انسان فرض شده اند.
که شمع از رشته ای کز پا کشد دستار جوشاند)11085(چه اقبال است یارب دود سودای محبت را

بیدل حیراِن کار شمع است؛ چگونه به خاطر یک رشته)نخی که درون موم شمع میگذارند( 
انسانی عاشق و  او ازشمع)به جهت ساختار وکارکردش(  وجودش را به آتش کشیده؛ تصور 

پاکباخته است.
گریان بود آن موم که با شعله ندیم است)4750(جز کاهش جان نیست ز همصحبت سرکش

ــردی  ــا ف ــه ب ــد ک ــی میکن ــال او تداع ــخصی را در خی ــمع، ش ــدن تدریجــی ش ذوب ش
آتشــین خــوی و ســرکش همنشــین گشــته اســت و بــه ایــن ترتیــب دچــار مرگــی تدریجــی 

میگــردد.

10627،10710،10853،21225،21305،شمع
21340،21344،21343،21345،21346،4383

255،121،85،44،56،10568،22528،
22586،4522،22649،22599،

4383سر باختن شمع

57،43961،4562،4688،4750،شعله 
43961،10540،20262

10849جگر شعله

4750موم10892دهان گاز

4918دامن فانوس11113پردۀ فانوس
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3.2.1 منسوجات و لوازم آن

4921مخمل109،70،102،104،105،107بوریا
10820پنبه3744کتان

10700قبا10458رفتار سوزن

260گریبان10700دو تار

صد جنون شور نیستان رگ خواب است اینجا)70(بوریا راحـــت مخمل به فراموشـــی داد
بوریا یکی از عناصر مضمون آفرین در شعربیدل به شمار میرود. مظهر ریاضت نفس است و با 

مخمل در تقابل است.) گزیدۀ غزلیات بیدل، کاظمی:77(
زخم جدایی دو تار جز به قبا نمیرسد)10700(ربــط وفــاق جزوها پــاس رعایت کل اســت

گسستگی تارهای پارچه، موجب زخمی شدن قبا)جامه( میشود.
4.2.1. آالت میگساری 

مینا؛ پر بسامدترین عنصر از آالت باده نوشی در غزل بیدل است و شاعر چندین غزل با 
قافیه و ردیف مینا سروده است.

که تا صهبا ست نتوان برد خم از گردن مینا)242(نفس سرمایۀ عجز است از هستی مشو غافل
 او نفس وهستی را مایۀ عجز آدمی میداند و این معنی را با مینا و شراب در مضمونی تازه بیان 
میکند، تا زمانیکه درون مینا؛ شراب هست، خمیده و سرافکنده است)تصویرخم کردن مینا 
برای ریختن شراب، درون جام، خیال بیدل را متوجه وجود آدمی میکند که به دلیل بار هستی 
اندیشه های  از  برخاسته  پردازی،  مضمون  آن  تبع  به  و  سازی  تصویر  این  است(.  سرافکنده 
عرفانی بیدل است، او با تصاویر مختلف و مضامین متنوع پیوسته، بر وارستگی تأکید میکند.

249آبستن مینا،149،30573 مینا 
244چشم روشن مینا 242،247،252گردن مینا

248پیراهن مینا 245،241طرف دامن مینا 
19919گوش مینا 30131ناموس مینا 

1123پای جام مل21604،8جام 
22793،30573،246ساغر1046چشم جام

4643دست سبو4543سبو
26گلوی شیشه2614شیشه 
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10765قدح

آگهی بر مغز بار استخوان انداخته  )30131(     با پری جز غیرت ناموس مینا هیچ نیست
عشرت سرشار هم سامان شیوه میشود)10461(از لب خندان به چشم جام میگردد آب

5.2.1. آالت موسیقی 

22884پیکر چنگ22775،269چنگ 
3761،22775دف3760گیسوی چنگ 

10744آب رخ مضراب 3761قانون 
4844زمزمۀ تار 

بر ساز ما فتاده است یکسر بالی مطرب   )3761(قانون به زخمه نازان دف از تپانچه خندان
نگــرد از دل گل  و آهــی  )10744(عمــر رفــت  برد  مضراب  رخ  آب  من  ساز 

6.2.1 ابزار جنگی 

22586تیغ 22778،تفنگ 
21602دم تیغ 22540تیغ چوبین 

29693کوس و کرنای11115کوس 

ــا ــی حی ــدت کای ب ــا میگوی ــوس و کرن ــاد ک زین دنگ دنگ روز و شب گر کر نگشتی دنگ شو)29693(فری

دل بپرداز ای ستمگر از غبار کینه ام)22540(تیغ چوبین را به جنگ شعله رفتن صرفه نیست

1-2-7 لوازم آراستن

4415سرمه4816،10590،4492،21601،4931شانه

22826حنا

1-2-8- لوازم نگارش

291قلم



تحلیل استعاره های مکنیه در غزلهای بیدل/ 95

3.1. اعضای بدن
1.3.1 چشم، دیده، مژه

نگه بیش از نفس در دیدۀ جاسوس مینالد)11114(به خاموشی ز افسون سخن چینان مباش ایمن
بیدل هریک از اعضای بدن، اجزا و کارکرد آن را به چند شخصیت مستقل تقسیم میکند. 

خیال دور پرواز بیدل در چشمخانه؛ نگاه، حیرت و مژه را همنشین میبیند. 
دارد                 گله  مژگان  هماغوشی  ز  این ساغر حیرت صفت آبله دارد) 10564(چشمم 

هماغوشی مژگانها، چشم حسود شاعر را به شکایت وامیدارد.
ـــش                    ـــه گردن ـــون ب ـــژۀ خ ـــایی م برگشتنی کان سوی حشرم شهید کرد)11221(دارد رس

خون شاعر برگردن مژگان بلند وتاب خورده محبوب است.

10983پریدن چشم 1158،10944،10564چشم 
224،19931چشم مخمور39چشم حیران
4813چشم جنون پیمانه275،19652،چشم مست

1922خمار چشم حیران 19652محرم چشم 
11221مژه خون به گردن 30630،22655،10513مژه

10901مژگانها  22685،11126،27526،10741مژگان  
10564هماغوشی مژگان  97مژگان بسته 

27533،828،318،1061910839،22872دیدۀ حیران318،27533،10839،22872دیده 

2.3.1. حاالت وسکنات آدمی؛ تبسم، اشک، گریه، آه، ناله، دویدن
نالـــه عـــذر خـــواه منند و  دردم افشـــای راز میرســـدم )22742(گریـــه 

22440،11021،10619،اشک
،10998،10822،10839،22872

39اشک چشم حیران

11067پای اشک11011اشک گهر طینت 
30137،4430گریه 20239قدم اشک 
22435ساغر تبسم 22742گریه وناله 

320اسرار تبسم 30637،3تبسم 
22431در تبسم22432بستر تبسم 
22446محضر تبسم 22438خنجر تبسم 
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 3.3.1. زلف، مو، طره
جای آن دارد که از انگشت روید شانه ام)22863(عمرها شد دست من دامان زلفی میکشد

    گویی زلف محبوب، خود شخصیتی جدا از اوست؛ دست شاعر عمری است دامان زلف او 
را میکشد)دست در زلف خم اندر خم یار زده است(؛ شایسته است که از انگشتان شاعر شانه 

بروید! )اغراقهای شاعرانه(

10586سر زلف22863زلف
30606فسون زلف22710دامان زلف

21805هر بن مو10462دامن زلف رسا
4408موی آتش دیده22597کفن موی سپید

4492طرۀ او 4734موی پیری
27590،27589استخوان10845طرۀ جانان 

 4.3.1. نََفس: از مهمترین و پر بسامدترین عناصر در شعر بیدل است و به شکل و تلفظی 
یکسان؛ به دو معنی بکار رفته:1. دم]آنندراج[، هوایی که از دهان موجود زنده در حال تنفس 
خارج شود.و آن جذب نسیم است از راه بینی یا دهان برای ترویح قلب و دفع بخار است باز به 
همان راه، واین هردو حرکت یعنی برآمدن و فرو رفتن دم مجموع یک نفس باشد]غیاث اللغات[

)دهخدا(. 2. به معنی نفس اماره است. 
چند تا  هستی  دکانداری  مایۀ  نفس  آسمان جنس سالمت به تو نفروخته است)4390(ای 

بیدل نفس را هشدار میدهد: »تا کی پای بند هستی، هستی؟! فلک در معاملۀ با تو، نیرنگ 
به کاربرده و تورا دچار خسران نموده است.«.  

خانۀ ما را  ازین ناخوانده مهمان چاره نیست)4936(ز آمد و رفت نفس عمری است زحمت میکشیم
 بیدل هستی را مایۀ زحمت میداند و معتقد است)پندار ونگرش او( جسم ما ناچار است 

پذیرای مهمان ناخواندۀ نفس باشد.
نگشودیم حقیقت  به  راهی  که  نقبی که به دل کند نفس سخت نهان کند)10815(فریاد 

 در بیت باال؛ منظور از نََفس، نفس اّماره است.
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4390،10550،22890،11027،10919،1081نفس
5،22894،22732،4864،30123،22753،190

،1079،22،623،4925

آمد ورفت نفس

4715سعی نفس4551دامن نفس
4926افسون نفس4424پای نفس

22526فرصت شمریهای نفس

5.3.1. دیگر اعضا: دست وپا، زانو، جگر،دل، لب
ــت کــش دســت و پاســت ــردد خجال ـــد)11083( ت ـــوکل کن ـــا  ت ـــا کجاه کســـی ت
ــرتش ــه در حس ــنی ک ــاد حس ــن و ی ـــر گل کنـــد)11137(م ـــه پ جگـــر دامـــن نال
شعله در هر پر فشاندن اندکی از خود جداست)4688(اضطــراب نبض دل آهنگ تمهید فناســت

نبض واضطراب نیز از دل جدا شده و شخصیت یافته اند. اضطراِب نبِض دل، مقدمۀ نیستی 
است همچنانکه شمع با هر پرتوافشانی عمرش کوتاهتر میشود.

29690پیشانی11083دست و پا 
11137جگر86زانو

269نبض دل 322حال جگر
22500،22501،22502،لبم

،22504،22505،22506
22510،22508،،22507

4688اضطراب نبض دل 

6.3.1. بیماریها و عارضه های جسمانی: آبله، تب، تبخال،درد
  آبله، تبخال، تب از عناصر مضمون آفرین در سبک هندی است، بیدل آنها را انسان تصور 

میکند:
نمیرسد ما  کوشش  هم  عجز  درد  به  آبله گریه میکند اشک به پا نمیرسد)10688(آه 
باد به  دهد  شوقت  تب  اگر  تبخال را هنوز  حسابی است با لبم)22504(خاکسترم 

تبخال هنوز درپی  ونابود شود(،  نیست  باد دهد)عاشق  به  را  اگر تب عشق، خاکستر عاشق 
آنست که برلب عاشق بنشیند.

4716هجوم آبله 10688،30599آبله 
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22504تبخال10838تب
20186زخم 22504تب شوق

22742درد

آفتاب                           نـــور  به  پهلو  میزند  ما  ناتوانی اینقدرها خود نما افتاده است)4413(ســـایۀ 
سایۀ شاعر به نور ماه پهلو میزند. 

22694پامال سایه119،182،22694، 10908،10500سایه
22743پشت سایه4413سایۀ ما

پردازیهای ژرف روی  به خیال  نیز  انتزاعی  بیدل در مورد عناصر  انتزاعی:  . عناصر   4.1
آورده وبا شخصیت بخشیدن به آنها، مضامین تازه آفریده است، تصویرپردازی با امور انتزاعی 
از طریق تشخیص، به یکی از ویژگیهای کالم بیدل تبدیل شده که درک از سخن او را مشکل 

نموده است.کمتر عنصر انتزاعی را میتوان یافت که در شعر او مجال حضور نیافته باشد.

24،22407،22018،آرزو 
4844،4728،11004

22857افسون آرزو

22815دوش آزادی27503آزادی 

4653آفت 10850آسودگی 

4876آگهی10891دامن آغاز

21186شوخی ابرام دام 4538آهنگ رحیل 

21804بساط اختیار4521هجوم احتیاج

4627،4857اقبال ازل4591،10777،10765،ادب 

4850استقالل121استعداد ما 

10538اطاعت 4562اضطراب

22545التفات و مدارا10916افتادگی 

4746امید3711تظلم الفت 

10883اندوه و طرب 22018انتظار
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21804انفعال4600،10563،10726اندیشه 

11216بخت سیاه10115،10123،10118بحث

4804،بی پردگی20221بخت سیه 

37314746بی دماغی10470،87بیخودی 

20539پریشان نگاهی4746پرواز 

183،3719تحیر22809تامل 

کف دست 
تجرد

21801تدبیر4906

11115تظلم 22568پای تصور 

4582تغافل10858تعلق

10563 27529،114تمنا82،177تمکین

114،27529جان کنی 135،4923جان

19656جستجو22501جرات 

10700کل10700جزو

21811،21801،21812جنگ 10472جلوه 

4434،4452،جنون 
22526،225،75،10704

10850اشک جنون

10906صحرای جنون10910تفتیش جنون 

22917عرض حاجت  22460مزاج جنون

11002،10809،21721،حرص 
،21009،21180،21182 ،20244

،21184،21186 21183
،10857،21189،21190

22541،11197،حسن
،10742،4773

30111 ،4918،21609

3743حیرت حسن4877تشنگی حرص

225شوخی حسن22447شرم حسن 

11058حیا20198بارگاه حقیقت
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تشنگی حرص چه سازد                دو جهان  با   بر یک چه بی آب ز صد دلو هجوم است)4877(دل 
حرص، در نگاه شاعر مانند فردی است که به مرض استسقا دچار شده است و دل در مقابل 
آن، ناتوان و حیران است و توان سیراب کردنش را ندارد. در مصراع نخست؛ دو انسان انگاری 

به کاررفته است.

،316،10544،حیرت22839،4386ناموس حیا
،10472،27495
10614،30567

308هجوم حیرت قاتل10472زبان حیرت

4531حیرت سرشار نگاه10796جنون حیرت
4441،22676،خواب 10783،21796،226  64خرد 

10243،10122
22652خیال3747رگ خواب

30590خمیازۀ خیال 20191،10563آمد و رفت خیال 
10808داغ 30129خودسریها

4458،4741،8،75،88،4410،دل
،10586،20208،4814،10533
،22567،2270022805،22844
10606،10791،22846،10605

،4545،4770،4498،341،
106104،3708،11141،10602

336چاک دل 

دل پرکاربردترین عنصر انتزاعی در غزل بیدل است و 45 بار تکرار شده است. 

22514هم عنان درد دل4547گوش دل

22717نزاکت آشنای دل22831دل بی آرزو 

22595دل منتظر22755دل افسرده

10866گلهای زخم دل22588دلهای دونیم
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4545دل ملتمس 27499زخم دل 

111214دل ستمزده4819دل دیوانه

10965هجوم کلفت دل 18937دل عاشق 

143خیاالت دل10845وحشت دل 

4915نشاط دل4715فکر پریشان دل 

4551تظلم دل 

مگر آیینه دریابد زبان همدم شبنم)22717(نزاکت آشــنای دل ندارد چــاره از حیرت 
دل؛ در غزلهای بیدل؛ معموالً به آینه مانند میشود، از سوی دیگر آینه نیز استعاره از دل 

است. بیدل، دل را نزاکت آشنایی میخواند که حیران است وتنها، آینه زبان او را میفهمد. 
نسبتی دارد به آن سرو خرامان ناله ام)22514(همعنان درد دل عمری است از خود میروم

این بار نیز؛ درد دل را شخصیتی جدا از دل میانگارد: درد دل، سواری است که شاعر با او 
همعنان گشته است.

انسان به تصویر میکشد و آنرا به عناصر دیگر نیز نسبت  سعی:  بیدل سعی را به شکل 
میدهد؛ خاکستر، الله، هوا، تالش میکنند: 
کز هجوم آبله این دشت سرتا پا دل است)4716(هر قدم عرض نزاکت داشت سعی رفتگان
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1.نمودار انواع استعاره پردازی

در این مقاله جهت اختصار، فقط بخش انسان نگاری بررسی شد.

نتیجه گیری:
  تشخیص یا انسان انگاری، از ویژگیهای عمومی سبک هندی است که در شعر بیدل بسامد 
باالیی دارد و یکی از مختصات سبکی او به شمار میرود، مضمون آفرینی از دغدغه های شاعر 
است بنابراین استعارۀ مکنیه بهترین محمل برای ادای این مقصود است. بیدل از هر عنصر 
محسوس و انتزاعی، برای جان بخشی استفاده کرده است. و دراین باره به افراط دچار شده 
است زیرا با نازک خیالی و دورپروازیهای شاعرانه، یک عنصر را به چند جزء تفکیک میکند و به 
هریک شخصیت میبحشد. جانبخشیها و تصویرآفرینیهای شگفت انگیز شاعر با عناصر متنوع 
که برخی از آنها در شعر فارسی بی سابقه است و گاه با تصاویر متناقض نما همراه میشود، 
نتیجه تجارب شخصی اوست و دیدگاه او را نسبت به پدیده های هستی نشان میدهد. بیشترین 

استعاره های بیدل انسان انگاری با بسامد92% است.

نمیرسد                   عرفان  نشئۀ  به  چشمی به خویش واکن و جام شراب گیرکیفتی 
)19012(

اندک  با  نیست،  بخش  مستی  عرفان  شراب  مانند  باده ای  هیچ  عرفان؛  نشئۀ]شراب[ 
معرفتی این مستی را تجربه خواهی کرد.

مخموری           رنج  ندارد  الفت  پیمایی  نازمقدح  نشئۀ  او  سر  گرد  ام  گردیده  بس  ز 
)22734( 

الفت را شرابی میانگارد که خوردنش رنج و درد سر خمار را ندارد؛ زیرا با این که دور سر 
محبوب گشته است از شراب ناز او نشئه است.

1.نمودار انواع استعاره پردازی
طبیعت     

اشیا           مکان انگاری     انسان انگاری   
اعضای بدن 	 	 	 	

استعاره های    مفاهیم انتزاعی       خورشید انگاری
 مکنیه          بیجان انگاری       

								مکتوب انگاری 	 	 	 	 	 	

   غیر انسان انگاری  
             مسکر انگاری

                  پرنده
                    انگاری

               حیوان انگاری
        

       
         جاندارانگاری      

           

              گیاه  انگاری

                                         
           نمودار 2. انواع استعاره مکنیه 

دد ودام 
انگاری
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