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  صداي پاي خيال در غزليات بيدل
  ∗نسب نرگس جابري

توان شاعرانه بيان كرد؛  عنصر اصلي شعر، خيال است و در پرتو خيال هر معني را مي
  :گويد  ميچنانكه بيدل

  شم توام رهبر شودگر خيال گردش چ
 

  ١چون قدح هر نقش پايم عالم ديگر شود
است كه چون نقاشي يك صحنه است، » بيان«شناسي سخن  يكي از مباحث زيبايي

شاعر و . پردازند تصويرگري آن صحنه مي هاي مختلف به نقاشان و تصويرگران از زاويه
ياري نيروي تخيل خويش يك واقعيت خارجي  كنند به نويسنده همچون نقاش عمل مي

. كنند هزار گونه از رهگذر تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه تصوير مي اني را بهيا نفس
يا » خيال صور«ترين حوزة خالقيت در ادبيات همين حوزة علم بيان يا قلمرو  كرانه بي
  .نهايت تصوير القا كرد توان بي يعني به كمك نيروي تخيل مي.  است٢»ايماژ«
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استفاده از  شده، با لم بيان در نزد ادبا تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه را شامل ميع
كند و اين افسون  همين ظرايف شاعر كالم خود را زيبا و دلنشين كرده؛ افسونگري مي

شد، ذهن  بهره نداشته باصور خيالسخني كه از . نشيند كه همان شعر است؛ بر دل مي
آن معني نيست كه سخن شاعرانه و  البته اين به. كند پويا را چندان مجذوب خود نمي

) …جناس و ايهام و(و ابزارهاي بديعي ) تشبيه و استعاره(ابزارهاي بياني  ادبي فقط با
شود اما  هاي بياني ديده نمي چه بسا سخناني هم باشند كه در آنها آرايه. شود ساخته مي
بردن از صور، خيال خود را از  بهره شاعر با.  محتواي آن، ادبي و زيباستسبب كالم به

تكراري كه «بخشد تا مشمول قاعده  سخن مي اي به رهاند و شيريني تازه تكرار مي
اي  گريزد و شيوه ديگر آنكه از قوانين عادي زندگي مي. نشود» آورد مي دلزدگي

كند تا سخن خود را از پژمردگي  يهاي خود انتخاب م غيرمستقيم براي بيان انديشه
  :اند و اين رمز آن است، كه گفته. نجات دهد و سخني تازه بگويد

  در بند آن مباش كه مضمون نمانده است توان سخن از زلف يار گفت يك عمر مي
 تبريزي) اصفهاني (صائب                 

  خيال
وي از . بديل در سبك هندي است  ازنظر توانايي قدرت خيال، شاعري بيبيدل
. هاي دور و دراز است اشعار وي سرشار از خيال و انديشه. دست بود  چيره١»خيالبندان«

اند كه گاه  انگيز آنچنان در پرده ابهام مخفي شده هاي دور و دراز و خيال اين انديشه
 نوعي كرد، چرا كه بسياري از اشعار بيدل ي فهم اشعار وي بايد ساعتها وقت صرفبرا

  .معما در درون خود دارند
  شرم قامتت گشتند آب بس كه موزونان ز

 
  ٢صورت فواره بايد ريخت از اجزاي سرو

* 
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  يق نه شخصم نه مثالمشبهه تحق بي
 

  ١چون صورت عنقا چه خيال است خيالم
*  

  اي فضول وهم عقبا آدم از جنت چه ديد
 

  ٢شود عبرتست آنجا كه صاحبخانه مهمان مي
ها نيز در روند  ها و خوانده كند، شنيده ها قناعت نمي ديده انگيزي به  براي خيالبيدل
رند و از اينجاست كه پاي داستانهاي گيري مضمون شعر او تأثير بسزايي دا شكل

شود و در پرداختن  ميان كشيده مي غيرمذهبي نيز به تاريخي، ديني، ملي، مذهبي و
شماري  تاريخ انبيا و ديگر داستانهاي تاريخي كه هر كدام در درون خود داستانهاي بي به

كننده  تآور و مبهو اند، عنصر خيال، جوالني تحسين برانگيز و گاه شگفت داده جاي
  .دهد مي

   كسوت مجنون مندر چه سامانست بيدل
  

  ٣تا گريبان در خيال آيد سحر در دامنم
*  

  جانكنيها چيده هستي تا عدم بنياد من
 

  ٤ منرسد فرهاد بيستون زارست هر جا مي
*  

  غر عشق مجازم نشئه تحقيق دادسا
 

  ٥زد و منصور شد مشت خونم جوش مجنون مي
*  

   نيك و بد در كار نيستعشق مختارست بيدل
 

  ٦برد زندان مي  ما را بهگناهي يوسف بي
*  

   سحر در آستين كلك نقاشيدم عيسي
 

  ٧كه پرواز نفس دارد به يادش رنگ تصويرم
* 
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   پوشيد از خط مشكين عذار اولباس كعبه
 

  ١نگه را اين زمان فرض است طوف الله زار او
پردازي و سير در عالم خيال و ايجاد تصاوير ذهني  العاده در خيال  قدرتي فوقبيدل
قلم تواناي خود آن تصاوير بديع را در  استفاده از عالم اطراف خود دارد و با بديع با

او مضاميني را كه از طبيعت گرفته چنان درپيش . دهد لباس آراستة كالم نمايش مي
. كند كه گويي خود در آن صحنه حضور دارد چشم خواننده و شنونده مجسم مي

 از اينگونه … و، فرخيصري، عنچند كه درگذشته شاعراني نظير منوچهري هر
 و شاعران نظير او هدفشان توصيف اند؛ اما منوچهري تصويرسازيها و هنرمنديها داشته

استفاده   مضمون را از طبيعت گرفته و باطبيعت و زيباييهاي آن است در حالي كه بيدل
  .از عناصر طبيعت حاالت دروني خود را نظير غم و شادي توصيف كرده است

خيال، مي ز ديده رنگ بهار    ام چكد ا
 

  ٢اين گل حيرت نگاه، شبنم بستان كيست
*  

   دامن مينا بهاري ديگرستباده را در
 

  ٣رود در پاي سرو آب دارد آبرو، تا مي
*  

به بزم نوبهار كامشب  ا چه زايد صبحدم    ت
  ٤ست غنچه چون ميناي مي از خون عيش آبستن

ها و تركيبات را از هر نوع كه باشد تابع خيال خود كند،  كند تا واژه  تالش ميبيدل
همة آنها  رد تا آنجا كه براي آفريدن مضمون بهگي پس جوانب گوناگون آن را درنظر مي

خواهد، پس مرغ  برد كه ذوق او مي رساني مي راهي از معني شود و كالم را به متوسل مي
برد كه تعجب و  جايي مي آورد و خواننده را از خيالهاي جاري به پرواز درمي خيال را به
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نشيند در حالي كه كميت   ميهاي بلند كند، اما گاه مرغ خيال بر ستيغ حيرت را تجربه
  .پيمايد دشواري راه مي لفظ حتي در زمين هموار هم به

  دل گفتم كدامين شيوه دشوارست در عالم؟ به
 

  ١پاس آشناييها: نفس در خون تپيد و گفت
*  

  ايم در جگر صد رنگ توفان كرده
 

  ٢ايم تا سرشكي نذر مژگان كرده
*  

   گر بود از هستي همين آزار بودمطلبي
  

  ٣ورنه در كنج عدم آسودگي بسيار بود
*  

  فتراك خيالي چون سحر گرد نفس دارم به
 

  ٤نشاني هم نشان دارد شكار انداز دشت بي
*  

  اين تن آساني دليل وحشت سرشار نيست
 

  ٥بندد كمر هر قدر افسرده گردد سنگ، مي
 چنان از تخيل غني است كه ابداع مضامين تازه زاييدة نيروي خيال است، شعر بيدل
آفريند بلكه خيال وي نيز از  از تجارب و خاطرات معروف گذشته تصاويرتازه مي

انگيزد و شاعر را  صور گوناگون برمي مشاهدة مناظر و اشيا، ذهن و احساساتش را به
و اشيا و مظاهر طبيعت  جان بخشيدن به. كشاند ها و عواطف مختلف مي عالم انديشه به

 زياد پروري است كه در شعر بيدل اي ديگر از خيال ذيروح انگاشتن آنها نيز، جلوه
  .خورد چشم مي به
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. كند نوعي خاص جلوه مي جان به موجودي اعم از جاندار و بي درنظر وي هر
 را ديده و تصويركرده، در شعر او تصوير شاعرانه همة اينها، يعني آنطور كه شاعر آنها

  :نقش شده است
  آلودة رنگست و بس بوي گل عمريست خون

 
  ١ناوكي از آه بلبل در جگر دارد بهار

* 
ر گذا وا ميد  ا به  خيال    گلچيني 

 
  ٢چون ياس از گذار دو عالم گالب گير

*  
  خاك گشتيم و ز تأثير خيال تو هنوز

 
  ٣دل هر ذرة ما چشمه ديداري هست

*  
  لب اهل زبان نتوان به مهر خامشي بستن

 
  ٤سرمه خوردن كم نسازد نالة دل راقلم از 

*  
  صبا اي پيك مشتاقان قدم فهميده نه سويش

 
  ٥تپد گرد سركويش پرد گر مي كه رنگم مي

  تصوير آفريني
  :كند باشد وي ادراكات حسي خود را بيان مي تر از زبان سايرين مي زبان شاعر لطيف

طور طبيعي  از طريق وزن و آهنگي كه از آن بهصورت مستقيم  شعر به”
 اما شاعر از طريق تصويرسازي، يعني. كند كنيم حواس ما را جلب مي احساس مي

  .٦“كند اي غيرمستقيم اين كار را مي گونه ارائة تصوير خيالي از تجربه هستي، به
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فهوم و انتقال م مطمئناً اين تصاوير به. افزايد و بر زيبايي و تأثير سخن خود مي
آفريند كه موضوع  اي اين تصاوير را مي گونه كند و شاعر به كردن معاني كمك مي مجسم

حتي او را در احساسات خود . دهد را زنده و برحسب ادراكات حسي خواننده نشان مي
  :كند اي زيبا در برابر او ترسيم مي هر بيت شعر پرده كند و با سهيم مي

بزرگ را با يك لفظ در ذهن ما مجسم كند تواند يك تصوير  تا آنجا كه مي”
بكاربردن يك لفظ، خشم و عصبانيت، جالل و شكوه، ترس و  تواند با شاعر مي

اي  رسد هر يك از كلمات مجموعه نظر مي به. يا هر چيز ديگري را نشان بدهد
از خياالت و خاطرات را در درون خود دارد كه از كنار هم گذاشتن آنها يك 

پس انتخاب كلمات بسيار اهميت دارد، . كند ترده را مجسم ميتخيل وسيع و گس
  .١“جاي آن واژه، واژة ديگري بكار رود، از تأثير معني كاسته خواهد شد چه اگر به

باشند، ضمن  ترين عناصر خيال آفريني مي اينكه تشبيه و استعاره از مهم توجه به با
اي از صنايع بديعي را كه در قديم   پارهبررسي مختصر تشبيه و استعاره در غزليات بيدل

پردازي نقش دارند از جمله تشخيص، تمثيل  اي در خيال گونه بيان آميخته بودند و به با
  .سازي و الفاظ عاميانه نيز بررسي خواهيم كرد و اسلوب معادله، لفظ تراشي و تركيب

  تشبيه
چيزي، مشروط بر اينكه آن مانندگي مبتني  يزي است بهكردن چ تشبيه ماننده”
كردن معنايش اين  ماننده. كذب باشد نه صدق، يعني ادعايي باشد نه حقيقي بر

هم نيستند و بين آنها مشابهت نيست و  الظاهر شبيه به است كه آن دو چيز علي
د مبتني همين سبب قي به. كنيم اين ما هستيم كه اين شباهت را ادعا و برقرار مي
  .٢“بر كذب بودن را جهت تأكيد بر تعريف افزوديم
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انتخاب كلمات و كاربرد آنها در شعر براي آفرينش تصوير و القاي درست اين تصوير 
  .خواننده بسيار مهم است به

چنان ژرف  در برخي كلمات استعاره را با. وي خالق بسياري از استعارات است
» آينه«ميان آنها استعارة  اند از خاص سبك وي شدهساختي بكاربرده است كه آنها الفاظ 

  :اند خوانده» اه ينهيآ شاعر«همين اعتبار   را بهاهميت است كه بيدل چنان نمايان و با
  ريزد خيالت چه فسون مي باز اشكم به

 
  ١ريزم افشرم آيينه برون مي مژه مي

* 
  از كواكب گل فشاند چرخ در دامان صبح

 
  ٢آفتاب آيينه كارد در ره جوالن صبح

*  
  تا سايه صفت آيينه از زنگ زدوديم

 
  ٣خورشيد عيان گشت مثالي كه نموديم

شود و بيشتر تجليات و مظاهر حق  يده مي دتقريباً در هر غزل بيدل» رنگ«استعاره 
دهد رنگ گاهي وهم است، گاهي جلوة معشوق و گاهي تعلقات دنيوي  را نشان مي

هاي متالطم دور و دراز است، آنها  آدمي در كشاكش موقعيتهاي متفاوت و انديشه. است
  .همه رنگند، تمناهاي درون نيز شكل ديگري از رنگ است

  رنگي و جهان همة رنگ خيال مايل بي
 

  ٤ا اينجاستچو غنچه محو دلم بوي آشن
*  

جلوة تو كه دارد هزار رنگ اد    در ي
 

  ٥چون گل گرفته است مرا در كنار رنگ
مضامين پيچيده شاعرانه و تشبيهات و  هاي عرفاني با  انديشهدر اشعار بيدل

اين وسيلة كالمي  هم آميخته و به  دور و دراز بهپردازيهاي تركيبات استعاري و خيال
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سخن پيشينيان متفاوت  كلي با رنگ و لعاب تازه و كامالً نو ارايه شده است كه به با
كند كه براي زيستن در اين ديار چه چيز  در ابيات زير در لفافه استعاره بيان مي. است

  .انديشد او در خياالت خود مي. مانده است ديگري باقي
  درين گلشن كه شبنم كاري خجلت جنون دارد

 
  ١گيرد گالب من م اما خيال رنگ ميگل

*  
  شبنم صبح، اين گلستان، نشاند جوش غبار خود را  به

  ٢عرق چو سيالب از جبين رفت و ما نكرديم كار خود را
داده تا  هاي خيالي و حتي وهمي قرار وي مقصود را در جامه تشبيهات و استعاره

تر و نازكتر باشد،  او هر شعري كه معني و مضمون در آن خياليآنجا كه درنظر 
شود  تر باشد استاد شمرده مي تر و غامض خيال »خيالبند«تر است و هر شاعر كه  پسنديده

آوري از شاعران عصر خود  پروري و مضمون  در ميدان خيالو چنين است كه بيدل
  .ته استپيشي گرف

  وحشتم گر يك تپش در دشت امكان بشكفد
 

  ٣بشكفند) چين دامان(دامان قيامت  تا به
*  

  بيا تا دي كنيم امروز، فرداي قيامت را
 

  ٤را) آغوش رحمت(كه چشم خيره بينان تنگ ديد 
*  

  گفت نرگس نيرنگ ساز او مي مژه به
 

  ٥ام سياه و سفيد اي چو تو نشنيده غزاله
*  

  چشم خرد آيينه جام مي نابست
 

  ٦موج شرابستابروي سخن در شكن 
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  انسان وارگي طبيعت، تجسم» شخصيت بخشي«تشخيص 
كند و از رهگذر  جان مي تشخيص تصرفي است كه شاعر در اشيا و عناصر بي”

بخشد و از دريچة نگاه او طبيعت در  نيروي تخيل بدانها حركت و جنبش مي
  .١“برابر ما سرشار از زندگي است

  :گويند پايي ميناقدان ارو
چيزي كه انسان نيست يا  تشخيص، بخشيدن خصايص انساني است به”

چيزهاي انتزاعي، اصطالحات  ويژه احساس انساني به بخشيدن صفات انساني به
  .٢“عام و موضوعات غيرانساني يا چيزهاي زندة ديگر

  در چمن هر جا مهياي برافشانيست رنگ
 

  ٣دار گويد قفس تنگست پاس شرم غنچه مي
*  

  مهر مادر گيتي مكش رنج اميد اينجا  به
 

  ٤گردد سفيد اينجا خورد تا شير مي كه خونها مي
كنند و  نمايي استفاده مي  براي ابداع تصاوير پويا غالباً از مردمشاعران عهد صفوي

اند و آن عبارت از نوعي استعاره يا   آوردهPersonificationاين اصطالح را در برابر ”
كنند و اعمال و  وسيلة آنها اشيا و معاني انتزاعي را انسان فرض مجاز است كه به
خيال خود شخصيت داده  در اين سبك شاعر به. آن نسبت بدهند حركات بشري را به

و همان صفت و اعمالي را كه براي يك جاندار متصور است، براي شخص خيالي خود 
  .٥“برد بكار مي
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 صداي پاي خيال در غزليات بيدل  

  

  عريان گذشت زين چمن اميد و ياس ما
 

  ١باس مارنگ ندوزد ل  تا بوي گل به
*  

  بازگردون در عبير افشاني زلف شبست
 

  ٢سرمدي خط كه امشب نور چشم كوكبست
تشخيص از زيباييهاي شعري در همة زبانها و سبكهاست و اكثر شعرا از تشخيص 

  .توان يافت  مياوج استفاده از تشخيص را در شعر بيدل. اند برده در شعر خود بهره
  زند قدح جنون دل تنگ ما خيال چشم كه مي به

  ٣ركاب گردش رنگ ما دود به كه هزار ميكده مي
صورت شخصي تصوركرده كه  را كه حالتي است، به» گردش رنگ« در اين بيت بيدل

 و آن اسب ركابي دارد و ميكده را كه مكاني است، آن شخص سوار بر اسب است
در » رنگ گردش«در ركاب » ميكده هزار«شخصي تصوركرده است و هزار شخص 

  .اند حال دويدن
  نخل شمعيم كه در شعله دود ريشة ما

 
  ٤عافيت سوز بود، ساية انديشة ما

كرده و  اي فرض را شخصي تصوركرده است و براي او سايه» انديشه« در اين بيت بيدل
  .»انديشه ساية«گفته است 
  تسليم وفا پا فشرد طاقت عجز  گر به

 
  ٥كشد شيشه ما» سنگ رگ«باده از خون 

رگي تصوركرده است كه در آن خون جريان دارد و اين خون » سنگ«در اين بيت براي 
دهد، حتي  همة چيز حيات و حركت مي  بهبيدل. توان نوشيد جاي باده مي را به
تا آنجا كه موجودي را كه ساخته و . بخشد صفات و حاالت انساني هم شخصيت مي به
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او نسبت  كند و اعمال و صفات ذيروح را به پرداختة خيالش است جانداري تصور مي
  .دهد مي

  س سازدحرص را مايو» نعمت«چو دندان ريخت 
  ١سازد گهر گشتن كف افسوس مي صدف را بي

انساني تشبيه شده است كه دندان دارد، وقتي كه نعمت دندان خود را از  به» نعمت«
نظر وسعت   ازسخن بيدل. دست بدهد ديگر حرص و طمع درون مايوس خواهد شد

بر مشهودات و تجارب شخصي او دريايي است عميق، دامنه انديشه و خيال و اشتمال 
هاي  بيند و معني جوي او در هر منظرة معمولي يك مضمون ژرف شاعرانه مي ديد تازه

  .يابد بيگانه را در زندگي آشناي دور و بر خود مي
تلفيق صنايع بديعي  نه باخطاب درهم آميخته است و اينگو  تشخيص را باگاه بيدل
اي از  صورت مجموعه همراه تخيل ساده و روشن، زبان و انديشه خود را به و بياني به

  :زيباييها در برابر ما تصويركرده است
  اي شمع، گرية تو دل انجمن گداخت

 
  ٢خاك مزار بار اي اشك، شعله بار، به

*  
  كن جبين زمن  طلباي عجز سجده كار،

 
  ٣شرط زمين زمن ست به اين تخم رستني

دنبال آن سخن سرشار از  گيرند و به روح مورد خطاب شاعر قرار مي موجودات بي
شود و تصاوير زنده و شاداب در مقابل چشمان خواننده جان  حيات و شوق زيستن مي

  .آيند حركت درمي گيرند و به مي
  اي نم اشك هوس، مايل مژگان نشوي

 
  ٤سيل خيزست حيا آنهمه عريان نشوي

*  
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 صداي پاي خيال در غزليات بيدل  

  

  اي شيشه ساعت، دلت از گرد خياالت
 

  ١گردون نتوان شد ز مه و سال نمودن
دهد، بهار را، صبح را، ابر را،   در اشعارش همة چيز را مورد خطاب قرار ميبيدل

  :لطف و غناي شعرش بيفزايد هوش را، هوس را و هر چيزي را كه به
  اي بهار، جلوه بس كن كز خجالت بارها

 
  ٢وبان رنگ از رخسارهادر عرق شستند خ

*  
  اي صبح گرد ناز تو از كاروان كيست؟

 
  ٣بر خويش چيدن تو متاع دكان كيست؟

*  
  در الله زار بار  باغ و نه  اي ابر ني به

 
  ٤اشك من كن و در كوي يار بار يادي ز

*  
  اد بهار طفلياي هوش سخت داغيست ي

 
  ٥تا مرگ بايدت بود شمع مزار طفلي

*  
  اي هوس قطع نفس كن ساعتي دنگم گذار

  ٦بيخماري نيست مستي، شيشه در سنگم گذار

  تمثيل و اسلوب معادله
بسياري از . اند هاي تشبيه و استعاره دانسته اي از شاخه تمثيل را شاخه”

معني لغوي اين دو كلمه كه برابر است، تشبيه و تمثيل را  توجه به دانشمندان با
عبدالقاهر جرجاني در اسرارالبالغه تشبيه و تمثيل را از يك . اند ف دانستهمتراد

تر است و تمثيل  نوع دانسته است، منتهي بر اين عقيده است كه تشبيه عام
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او . نظر او هر تمثيلي، تشبيه هست اما هر تشبيهي تمثيل نخواهد بود از. تر خاص
  .١“قسيم كرده استغيرتمثيلي ت دو نوع تشبيه تمثيلي و تشبيه را به

تمثيل عبارت از آن است كه مفهوم عام و كلي، چه مضمون عاشقانه و چه حكمت 
و پند و اندرز در مصراعي بيان شود و در مصراع ديگر، براي تأييد يا توجيه يا تعليل و 
يا براي آنكه يك مفهوم كلي و انتزاعي را مصور كند مثالي از امور محسوس يا مقبول 

  . آن را محسوس و ملموس جلوه دهدعام بيايد تا
  تمهيد ظلم دستگاهي نيست بي ظالم از بي

 
  ٢در حقيقت اره شمشيرست چون دندانه ريخت

*  
امكان   بساط نقش پا گرم است در وحشتگه 

  ٣ست داغي مانده بر جايش اي جسته زهر جا شعله
استفاده از تمثيل  مطالب تازه و نامكرر است و با نيز در جستجوي معاني و بيدل

كمك  هاي لطيف خود را به در بسياري از اين ابيات انديشه. پردازد صيد معاني مي به
همين سبب  به. كند مثالهايي كه از جزييات زندگي روزمره گرفته شده است القا مي

  .اند افتهاند و حكم مثل ساير را ي بسياري از اين ابيات زبانزد عامه شده
  ام نور جان در ظلمت آباد بدن گم كرده

 
  ٤ام  كه من در پيرهن گم كردهآه ازين يوسف

*  
  جاهل از جمع كتب صاحب معني نشود

 
  ٥نسبتي نيست به شيرازه، سخنداني را

ابتدا مطلبي را در .  استالمثل از ويژگيهاي شعر بيدل كثرت تمثيل و ارسال
گاه مثال . پردازد ذكر مثال مي كند و بعد به اي كه بخواهد ادعايي كند؛ طرح مي زمينه هر
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 صداي پاي خيال در غزليات بيدل  

  

يا علت . كند تواند مانند دليلي، ادعاي او را ثابت قدري روشن و واضح است كه مي به
  .عنوان مثل و مانندي براي آن ادعا تلقي شود آن را آشكار كند يا حتي به

  تيره بختي نفسي از طلبم غافل نيست
 

  ١باشد پي شخص، روان مي ايه دايم زس
*  

  ست مفلسان را مايه شهرت همان دست تهي
  ٢تا به قيد برگ بود، از ني، نوايي برنخاست

  اسلوب معادله
باره  در اين اما معادله در حقيقت نوع خاصي از تمثيل است، دكتر شفيعي كدكني

  :گويد مي
عنوان  تمام مواردي كه به. منظور از اسلوب معادله، يك ساختار نحوي است”

اسلوب معادله اين است كه . شوند مصداق اسلوب معادله نيستند تمثيل آورده مي
دو مصراع كامالً از لحاظ نحوي مستقل باشند، هيچ حرف ربط يا شرط يا چيز 

  .٣“هم مرتبط نكند به) ظ نحولحا فقط به(ديگري آنها را حتي معناً 
  :، اسلوب معادله بسيار ديده مي شوددر سبك هندي و شعر بيدل

  فكر تازه گويان گر خيالم پرتو اندازد به
 

  ٤پر طاووس گردد جدول اوراق ديوانها
 *  

  كشم ي خود ميانتظار فيض عشق از خام
 

  ٥كند چوب تر را سعي آتش دير روشن مي
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يك از  هر. هر مصراع مفهومي مستقل دارد و داراي زيبايي و ارزش هنري است
اين دو مصراع بيان يك حقيقت است، اغلب مصراع دوم مصراع اول را قابل فهم 

  .شود مصراع دوم روشن مي اين وسيله با كند و ارتباط آن به مي
  و گرد عجز نتوان يافتنجامه فتحي چ

 
  ١شود پيكر موج از شكست خويش جوشن مي

*  
  غفلت عالم فزود از سرگذشت رفتگان

 
  ٢هر كجا افسانه باشد، هيچ كس بيدار نيست

  سازي لفظ تراشي و تركيب
كوشند براي زيبايي شعر خود و هنرنمايي بيشتر، الفاظ خاص و  شاعران اين دوره مي

  :گويد  در اين باره ميدكتر شفيعي كدكني. اي ابداع كنند تركيبات تازه
لحاظ امكان ساختن تركيب چنانكه  ميان زبانهاي جهان به زبان فارسي در”

استعدادترين زبانهاست و  گويند در رديف نيرومندترين و با شناسان مي زبان
مساله ساختن تركيبات خاص يكي از مسايلي است كه هر شاعري، در 

  .٣“اندك، كوشش كرده استاي در راه آن، گرچه  دوره هر
 هم تركيبات خاصي است كه وي در اشعار خود يكي از مشخصات زبان بيدل

كاردبردهاي گذشته چندان هماهنگ نيست و از اين لحاظ قابل  بكاربرده است كه با
  . همين تركيبات استچند كه يكي از عوامل دشواري شعر وي وجود هر. باشند تامل مي

د ن خت ري مكان  ا يرنگ  ن گر  ا د  و ب دل  ا    مدع
  ٤بهر اين يك قطره خون صد رنگ طوفان ريختند

*  
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 صداي پاي خيال در غزليات بيدل  

  

  گويد تپشهاي نفس از پرده تحقيق مي
 

  ١كه تا از خود اثر داري نخواهي آرميد اينجا
  .دهد اي از ابهام قرار مي اين تركيبات معاني ذهني شاعر را در پرده

كند كه  كند و سعي مي  تمام كوشش خود را صرف اعجاب خواننده ميبيدل”
چه بيشتر از ميدان اصلي تداعيها و خيالهاي رايج دور كند و  خواننده را هر

جايي ببرد كه هنگام بازگشت، خواننده جز تعجب و حيرت، ارمغاني ديگر از  به
  .٢“خود نياورد اين سفر با
دن ي پ يت ن ا ر ي ح ه  ا گ ي ل ج ت ر  د د  ر ا د ن ه  ر    

  ٣توان گر پاي تا سر اشك شد نتوان چكيد اينجا
*  

  ام هيچكس حديث نگفتن نگفته  با
 

  ٤ام ام و من نگفته در گوش خويش گفته
هر بيت او يك . اي مخصوص دارد  در ابداع تركيبات نو و كاربرد الفاظ، سليقهبيدل

اند كه  براي گنجاندن معاني و رعايت مفاهيم، رديفي از كلمات آماده. ربه زباني استتج
تالطم افكار و ضرورت ابالغ . يك اشارة شاعر كيفيت وجودي خود را عوض كنند به

كامالً از زبان كند كه زباني نو وضع كند، اين زبان وضع شده   را ناگزير ميآنها بيدل
  .رايج و مأنوس جداست

  ست هر جا دمد صبح، شبنم كمين
 

  ٥چشمي به نم گير اي خندة مايل
*  

  خواب ما چو شمع آخر براي ديدة بي
 

  ٦افسانه شد صداي خموش شكست رنگ
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وقتي معاني پيوند خوردند . دهد هم پيوند مي خيال شاعر معاني دور و دراز را به
. لمات جديدي است و اين سرآغاز ساخت تركيبات جديد استك براي بيان آنها نياز به

آفرينش تركيباتي زد كه برخي از آنها در آثار شعراي پيش از او كمتر   دست بهبيدل
، »حيراني تجليگاه«، »نفس تپشهاي«، »امكان نيرنگ«: تركيباتي نظير. شود ديده مي

سازي، ابداع تعابير تازه و   تركيب…و» خموش صداي«، »مايل خندة «،»نگفتن حديث«
توان گفت كه از عوامل   است و حتي ميبكاربردن مضامين بكر ويژگي كار بيدل

  .رسد نظر مي همين سبب گاه شعر وي دشوار به پيچيدگي شعر او نيز هست و به
رم در دبستان  بيكاريندا   محبت مشق 

  ١خوانم نويسم ناله مي يادت سطر اشكي مي به
*  

  وحشت رهنما گردد ام هر جا به جنون جوالني
  ٢دو عالم گردبادم آيينه يك نقش پا گردد

*  
  كشم محمل شكست رنگم و بردوش آهي مي

 
  ٣درين دشت از ضعيفي كاه باد آورد را مانم

اي  اي كه هر كدام شامل مضمون نو و تازه  ابيات برجستهدر سراسر ديوان بيدل
سابقه در تمام تار و پود  تركيبات نو و مضامين بكر و بي. خورند چشم مي باشند، به مي

كشف و ها را   ناشناختهذوق و احساس لطيف بيدل. شعر او حضوري چشمگير دارند
  .كند مضامين تازه را چون شكاري در دشت معاني صيد مي

  ست طاقت از سوداي هستي فارغ  بيدماغ
 

  ٤دانم چه شد تا چو اشك از پا فتادم سرنمي
*  
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  ز گلچينان باغ آرزوي كيستم يا رب
 

  ١پر طاووس دارد گرد داماني كه من دارم
*  

  شئة ازل دارمپرست ايجادم ن مي
 

  ٢همچو دانه انگور شيشه در بغل دارم

  الفاظ عاميانه
بكارگرفتن كلمات و تعبيرات و مثلهاي متداول و عاميانه يكي ديگر از خصوصيات 

توان  عبارت ديگر شعر در سبك هندي از آن مردم است و مي سبك هندي است به
 بيدل. زبان آنها نزديكتر است كند، پس به گفت كه درد دل مردم عامه را هم بازگو مي

ذوق و سليقة مردم عامي هم نظر داشت، از اصطالحات رايج  نيز در سرودن اشعارش به
گرفت، براي مردم و  در زبان روز و فرهنگ و اعتقادات مردم در اشعارش مايه مي

  .گفت زبان مردم شعر مي به
   گر ميان دوستان بيدلمفت اين عصر است

 
  ٣شود دعوت مي گاه گاهي ديد و واديدي به

*  
  يك سو نه كه تحقيق غيور دخل آگاهي به

 
  ٤انگشت شهادت كور كرد چشم خلقي را به

از فرهنگ مردم و از زبان محاورة عامه از تعبيرات و اصطالحات مردم كوچه و 
زبان مردم زمان خود  كرد و به  ميالمثلهاي آنها استفاده خانه و از ضرب بازار و قهوه
ها،  تر اينكه شريك غم و شادي آنها و سخنگوي انديشه گفت، از آن مهم سخن مي

ها در شعر او  شعر او احساس عامه بود، انديشه. خواستها، دردها و آرزوهاي آنان بود
ب همين سب بخشيد به زبان و بيان عامه آن را تازگي و طراوت مي. يافت مجال بيان مي

  .نزد عامه كه طالب اين گونه معاني بودند رواج و قبول يافت
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  مپرسيد از معاش خنده عنواني كه من دارم
  ١شود، ناني كه من دارم از آب، ناشتا تر مي

*  
  در آتش عشق تا نسوزي، نظر به داغ وفا ندوزي

  ٢كه از چراغ هوس فروزي، تنور افسرده نان نگيرد
ب شد كه امور روزمره وارد شعر وي شوند، گاه عامه مردم سب اين نزديكي شعر با

استفاده درست و در حد اعتدال از اصطالحات رايج در زبان روز بر غناي شعري 
شوند و از ياد  افزايد، اما گاه برخي از اين اصطالحات مشمول مرور زمان مي مي
جعه كرد و كتب لغت مرا روند آنچنان كه در ساليان بعد براي فهم معاني آنها بايد به مي

  .توان يافت گاه حتي معنيي براي آنها نمي
  اوج كبريا، كز پهلوي عجزست راه آنجا  به

  ٣سر مويي گر اينجا خم شوي بشكن كاله آنجا
*  

  خبر چشمي بمال ست اي بي سعي روزي كاهش
 

  ٤تر از سفال آسيا ها شد درين سودا تنگ
توان شاهد بود  ه ميوسعت انديشه، فكر و قدرت خلق مضاميني كه اكثر در محاور

آورند،  زبان مي ياد سپرده و ارباب تاييد كالم و استشهاد به و بيشتر عوام و خواص به
  .شود وفور يافت مي  بهدر شعر بيدل
 وي شاهكار زندة فرهنگ مغول گوي هند است، شعر  ممتازترين شاعر پارسيبيدل
يادگار گذاشته است، بزرگ  شاعري خالق كه بيش از صد هزار بيت شعر به. است

او كه . هايش را حد و نهايتي نيست شاعري كه دامنه تخيالت و گسترة انديشه
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آنجا رسانيد كه  هاي ادبي سخن را به بكاربردن تشبيهات و استعارات و ساير آرايه با
  .بهار عالم ديگر: زبان خودش گفت توان به فقط در حقش مي

  همه عمر با تو قدح زديم و نرفت رنج خمار ما
  ١كنار ما  رسي از كنار ما به چه قيامتي كه نمي

*  
  سير ما و من آمدي كه كشيد دامن فطرتت كه به

  ٢اين چمن آمدي  تو بهار عالم ديگري ز كجا به
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