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  ∗محمد رضا شفيعي كدكني

باشد، يعني انديشيدن » مصراع«دنياي بيدل، دريچة  بهترين راه، براي ورود  شايد آسان
اين بيت  بهخوانيم و  ما وقتي غزل سعدي را مي. يا كُلِّ يك غزل» بيت«و نه » مصراع« به
  :رسيم مي

 را در آينه ديدن جمال طلعت خويشو ت
 ست ناشكيبا را بيان كند كه چه بوده

طور مساوي، در خدمِت انتقال مفهوم مورد نظر شاعر  به مصراع، دوممجموعة 
  :هاي صائب، مثالً در اين بيت دارد ولي در غزل قرار

 به تلخ دارد جمعة اطفال رانفكر ش
 انديشة فردا خوش است عشرِت امروز، بي

ي و ارزش هنري است يستقالً داراي زيباهر مصراعي، جداگانه، مفهومي دارد، و م
توانيد در وقت خواندن و زمزمه كردن بارها يكي از اين دو مصراع  ي كه شما ميحد به

مصراع موازي آن داشته باشيد، البتّه  بهكه نيازي  را با خودتان تكرار كنيد بدون آن
طِف برخوانندة اهل و آشنا پوشيده نيست كه در عين حال دو مصراع صائب، ل

اسلوب معادله، … (ذهن بيايند  بهشود كه موازي يكديگر  شان در حالتي ادراك مي هنري
فكر : اين دو مصراع بياِن يك حقيقت استيعني هريك از ) در مباحث قبلي اين گفتار

انديشة فردا خوش است، يعني در   عشرِت امروز بي=  شنبه تلخ دارد جمعة اطفال را
اين معني كه  به. قرار دهيد(=) و مصراع صائب يك عالمت اغلِب موارد، بايد ميان د

                                                   
 .»ها شاعر آينه«برگرفته از كتاب   ♦

  .)ايران(شاعر، منتقد و استاد دانشگاه تهران   ∗
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بل  هم همان پيام مصراع قدوم و مصراع دوممصراع قبل همان پيامي را دارد كه مصراع 
دغدغة   ِت اكنون بيلذّ«: گويند دو مصراع يك سخن ميدر تحليل مفهومي، هر. را دارد

ندي، در اغلب موارد مدخِل  بنابراين در خواندن شعرهاي سبك ه.»آينده، خوش است
م فكر كنيد و از عجايب مصراع دو به را نفهميديد، اولاگر مصراع . معنايي، مصراع است
اين مسأله  بهكند و توجه   را قابل فهم مياول است كه مصراع دوماين كه غالباً مصراع 

بيت توجه اين  بهاگر در شعر صائب كمتر، الزم باشد در شعر بيدل بيشتر الزم است، 
  :كنيد

 ما و تو خراِب اعتقاديم
 كفر و دين ندارد بت، كار به

بگذريم از معني بلند و انديشة 
ين بيِت او نهفته است  ااي كه در حكيمانه
پرستند،  ها هم بت بسياري از ماديون و بسياري از ماركسيست: خواهد بگويد و مي
 نيست، الهياتاً در قلمرو مذهب و هاي تغيير ناپذير، انحصار پرستي و داشتن دوگم بت
م ين بيت، مصراع دو اهرحال، در هپرست بود، ب  هم بتالهياتتوان در خارِج حوزة  مي

  :تر است قابل فهم
داردـن نـر و ديـكف بهت، كار ـب 

، و هم ارتباِط آن با مصراع اول توجه كنيم، هم مفهوم مصراع اولمصراع  بهبعد كه 
  :تر است دقت كنيد اين بيت كه كمي پيچيده به، حال شود  روشن ميدوم

  جامة فتحي چو گَرِد عجز نتوان يافتن
 شود پيكِر موج از شكسِت خويش جوشن مي

تر است،  تر و مملوس  كه حسيدوممصراع  بهبراي فهِم اين بيت، ناگزير بايد 
است، اگر  شكسته شدِن طرح آب لامواج، حاص. امواج آب را درنظر بگيريد: انديشيد

طرح آب، آرام باشد و شكسته نشود، موجي وجود ندارد، پس موج حاصِل شكستگي 
شود كه آن  هايي مي حلقه حلقه بهآب است، اما همين موج، وقتي شكست، تبديل 

زره تشبيهي است بسيار  بهو اين تشبيه موج (زره يا جوشن است  بهها شبيه  حلقه

ويژة در   هندي، به هاي سبك در غزل
هاي بيدل، هميشه مصراع دوم است  غزل

 .دهد كه كليد معنايي بيت را تشكيل مي
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ن بر تِن هركس كه باشد، او، در جنگ حفاظ و و زره يا جوش) ١قديمي، قبل از اسالم
پناهي دارد كه تير و تيغ را در آن راه نيست، پس شكستگي در عيِن حال ماية  جان

اين بود خالصة آنچه . كس كه شكسته شده است پيروزي است و سبب نيرومند شدن آن
راي اين كه حال ب. »شود پيكِر موج از شكسِت خويش، جوشن مي«:  گفته بوددومدر مصراع 

 داريم، آن را درنظر دوماي كه از مصراع   را درك كنيم يك بار ديگر با سابقهاولمصراع 
نوعي پيروزي شكست، خود، «: خواهد بگويد كه  هم همين را مياولگيريم، در مصراع  مي

جز و گَرِد ع« اين »نشيند يي كه بر سر و روِي ما مي گرد عجز و ناتواني«اين بيان كه  به. »است
گونه كه آب وقتي شكسته شد، تبديل   همان»جامة فتح و پيروزي ماست« خود »ناتواني

زره شده كه لباس فاتحان و پيروزمندان است، گَرِد عجز هم، لباس پيروزي و فتح  به
  .)ايماژهاي پارادوكسي، در همين گفتار ←. (است براي ما
 است كه دومميشه مصراع هاي بيدل، ه ويژة در غزل ه هندي، ب هاي سبك در غزل

هنجار بودِن  ه و نيز بSyntaxدهد و از لحاظ نحو زبان  كليد معنايي بيت را تشكيل مي
 غالباً دومهاي   مصراعParadigmatic axisروابط كلمات در محوِر جانشينِي گفتار 

 را دومهنجارترند، چرا كه در اين اسلوب شعر، شاعر، نخست مصراع  هتر و ب يطبيع
 البتّه در كل شعر كالسيِك فارسي و عربي اين حالت وجود دارد، اما در(سرايد  باً ميغال
  :اين ابيات توجه كنيد به .) اين كار باالتر استFrequencyين سبك بسامِد ا

  صافِي آينه ناموس غبار رنگ است
  دِل خود چه نهان دارد، شمع بهجز سياهي 

  يه زير نگين داغمـِت سـز بخـت جـنيس
 م بر مملكِت شام روان دارد شمعحك
لحاظ محور جانشيني  بهتر، و از لحاظ نحو زبان و همچنين  ، مفهومدومهاي  مصراع

  .ترند هنجارتر و طبيعي هگفتار ب
  :اين بيت توجه كنيد بهبحث قبلي،  بهبرگرديم 

  كو؟نپرفشان است نَفَس ليك ز خود رست
 با همه شوِر جنون، در قفِس هوِش خودم

                                                   
  .٣٢٩ص ، چاپ دوم، صور خيال در شعر فارسي: رك  .1
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. »با همه شور جنون، در قفِس هوِش خودم«:  را مورد توجه قرار دهيددوم، مصراع اول
گونة قفسي تصوير كرده  هرا ب» هوش و خرد«. الحق زيباست، هم معني و هم تصوير

با همه نيروِي جنون، هنوز گرفتاِر «: گويد است كه انساِن عاقل گرفتاِر آن قفس است، مي
مصراع  بهحال توجه كنيد .  شاعر است در مصراع دوم اين خالصة حرِف»ام قفس عقل

كه حيات و زندگي من  گويد با اين  مي»پرفشان است نَفَس ليك ز خود رستن كو؟«: اول
اي است در قفس، در  زدِن پرنده مانند پرپر هكوششي است براي رهايي و نَفَس زدِن من ب

و » خويشتِن خويش«بم و گرفتاِر يا جهت رهايي و آزادي، اما، هنوز از خود رهايي نمي
حاال هردو مصراع را، با درنظر گرفتِن اين . هاي نفسانِي خود هستم تمايالت و خواست

با همه تالشي : خواهد بگويد بار در كنار هم بخوانيد و توجه كنيد كه مي توضيحات، يك
س خرد و اي نرسيده است كه از قف درجه بهكه براي رهايي از خويش دارم هنوز جنونم 

  :هوش، خود را رها كنم
  كو؟نپرفشان است نَفَس، ليك ز خود رست

 با همه شوِر جنون، در قفِس هوِش خودم
شايد (حاال يكي از ابيات دشوارتِر او را 

دشوارترين نوع، كه در مباحث : بتوان گفت
  :گويد دهيم، همان بيتي كه مي مورد نظر قرار مي) ايم آن اشارت كرده بهديگر 

 شعلة ادراك خاكستر كاله افتاده است
 نيست غير از بال قمري پنبة ميناي سرو

ظاهراً هيچ ارتباطي بين اين دو مصرع وجود ندارد، اصالً بين اجزاي هر مصراع 
كه رابطة دو مصراع را تحليل  بگذاريد قبل از آن. شود هم، رابطة آشكاري احساس نمي

  :مستقل، نگاهي بيفكنيمطور  هرابطة اجزاي هر مصراع، ب بهكنيم 
 شعـلة ادراك خاكسـتر كاله افتاده است

افسردگي ) تعقّل(=سرانجاِم كوشِش ادراك «ژرف ساخت اين عبارت اين است كه 
اما همين مطلب را .] يعني سردِي خرد در مقابل گرماي عشق يا جنون [.»و سردي است

  :كند با چه تعبيري شاعر بيان مي
 .كند اي تصوير مي اي و شراره گونة شعله هادراك را ب .١

تر شدِن آشنايي  براي آسان
 اين است مننهاد  بيدل، پيش  با

 .هاي او شروع كنيد كه از رباعي
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عقل، سرانجامي «: كه بگويد جاي آن به  ـهاي عقل و ادراك را سرانجاِم سرِد فعاليت .٢
 .كند تصوير مي» داشتِن كالهي از خاكستر«گونة  ه بـ »افسرده دارد

ي خود، انحرافي از هنجار بيان عاد» خاكستر كاله«تركيب ) ٢شمارة (در همين بيان  .٣
يعني داراي كالهي از » خاكستر كاله،«) ركيبات بيدل، در همين گفتارت(وجود دارد 

 :مصراع دوم بهحاال، برگرديم . خاكستر
 نيست غير از بال قمري پنبة ميناي سرو

در سنِّت ادبي : جزء بررسي كنيم ه، بگذاريد رابطة اجزاي همين مصراع را جزءباول
ار طبيعي است، از سوِي ديگر، رابطة ديدن بسي» ميناي شراب«گونة  بهرا » سرو«بيدل، 

حاال، . در شعِر شعراي ديگر» گل و بلبل«هم چيزي است شبيه رابطة » سرو«با » قمري«
و از طرف ديگر حتماً توجه » رنگ خاكستري باِل قمري«بال قمري و  بهنگاهي بياندازيد 

، بلكه با پنبه سِر آن اند بسته داريد كه در قديم سِر ميناِي شراب را با وسايل امروزي نمي
» قمري«: خواهد بگويد مجموعة اين نكات در مصراع دوم مي بهبا توجه . اند بسته را مي

با حضور » سرو،«تر بگويم آرامش  انس و الفتي نيست، قدري دقيق» سرو«را جز با 
  .آرامش قمري در باالي سرو است: حاصل است و برعكس» قمري«

گونه كه قمري جايش باالي سرو است  همان: جه كنيدرابطة دو مصراع تو بهحاال 
قمري برعكس، اي است مياِن سرو و   يعني مالزمه.)پنبه روِي ميناي شراب (=
گونه  همان. اي است ميان افسردگي و خاكستر شدگي شعلة ادراك گونه مالزمه همان هب

وم يكديگرند، و سرو الزم و ملز) رنگ خاكستري، و ارتباط آن با ديگر اجزا(كه قمري 
عقل و ادراك، افسرده : زبان طبيعي به. افسردگي و ادراك هم الزم و ملزوم يكديگرند

  .عشق است كه گرم است يا جنون است كه حرارت دارد: داللِت التزامي بهاست و 
ين  ا درـ ام كه در جاي ديگر بدان اشارت كرده  ـمن اين بيت مورد بحث را

عنوان  هجا ب عمد، در اين هپسندم اما ب نوع شعرها را نميام، چون اين  انتخاب نياورده
هاي پنهاني اجزاي اين بيت آن را مورد بحث قرار دادم و  نمونة كار و نشان دادن ارتباط

مواردي   بيدل اگر ارزشي دارد، در…گونه كارها، شعر نيست جا بگويم كه اين همين
  :است از نوع
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  ستدريا رسيده ا بهاي كه  درياست قطره
  ما رسيد بهجز ما كسي دگر نتواند 

  :يا
 اند ها كه گردِن دعوي كشيده اين موج

 اند اگر سرفرو كنند بحِر حقيقت
  :يا

 شكوهي نيست عرياني ز پيراهن برون آ، بي
 ن تا حبابي را لباس بحر پوشانيجنون كُ

ر فانه دسأ كه مت»شعلة ادراك خاكستر كاله افتاده است«: هايي از نوع و نه كوشش
ين  اهاي از هايش كم نيست و شايد در مياِن ابياِت انتخابي من هم، نمونه ديواِن او، نمونه

هاي طبيعي و  شود ولي سعِي من عموماً بر آن بوده است كه در حد رابطهدست پيدا 
اگر مواردي باشد كه چندان دلپذير .  و تا حدي روشن، اين انتخاب عملي شود ساده

ِت ديگري بوده است كه در آن غزل وجود داشته و از ناچاري آن خاطِر ابيا هنباشد ب
  .اند ين انتخاب يافته اابيات هم جايي در

مدخِل اين سنِّت ادبي را دارند، توصيه  بهخوانندگاني كه قصِد ورود  بهبنابراين، 
غزل  بهچيز دستگيرشان نشد ادامه بدهند تا  كنم اگر غزلي را شروع كردند و هيچ مي

رسند، در آن غزل هم الزم نيست زيبايي تمام ابيات را در همان مطالعة ديگري ب
هر مقدار بيت را كه توانستند دريابند، كافي است، بعدها فرصت . نخستين احساس كنند

ي اگر ل و التذاذ هنري قرار دهند، حتّخواهند داشت كه تمام ابيات آن غزل را مورد تأم
توانيد قناعت  مصراعي هم مي بهت تأثير قرار دهد، در غزلي بيتي نيافتيد كه شما را تح

 ها اين مصراع بهدهند  ، كار يك ديوان شعر را انجام مي ها كنيد، در بسياري موارد مصراع
  : نگاه كنيدـ مجرد از كُلّ بيت و تمام غزل ـ

  گران شد زندگي اما نمي افتد ز دوِش من
*  

  گردد كبود رنِگ آب از سيلِي امواج مي
*  
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   پيري ريخت از هم عاقبت دندان شبوقِت
*  

  ام، برِق تماشايش نهيقيامت ريخت، بر آي
*  

  چشم آهو، حلقة گرداِب بحر حيرت است
*  

  جهان جايي ندارد، گر تواني در دلي جا كن
*  

  كه چون آتش از سوختن زيستم من
اخالق، عرفان، تصويرسازي، (هاي مختلِف سخِن او  ها را، از گونه من، اين نمونه

گونه سعي و كوششي  بدون هيچ) هاي هنري كالم زي شاعرانه با كلمه و كشِف ساحتبا
شد آورد و هم  هاي بهتري مي پرداختم هم نمونه جستجو مي بهاز حافظه نقل كردم و اگر 

  .هاي بيشتري مصراع
 و نوع انداز چشم به بستگي ،هايي يافت توان چنين مصرع هاي او مي در غالِب غزل

جا آوردم خوب  هايي كه من اين شما اگر در همين نمونه.  الفِت ما داردسليقه و انس و
باور كنيد از چند شاعر معاصر كه بگذريم آنهم . شويد دقّت كنيد، براستي، در شگفت مي

بعضي كارهاشان مجموعة ميراث ادبِي معاصران را اگر در يك كفّة ترازو بگذارند و يك 
  :مصراع از نوع

  ام، برِق تماشايش قيامت ريخت، بر آينه
*  

  گران شد زندگي اما نمي افتد ز دوِش من
ها و  نام من بماند و نه آن مجموعة عظيم كليشه هدهم همان مصراع ب  ميمن ترجيح
نهاد كنم  تر شدِن آشنايي با بيدل، پيش توانم براي آسان نكتة ديگري كه مي. كلماِت پوك

ها، براي مجذوب شدن  الِب اين رباعيدر غ. هاي او شروع كنيد اين است كه از رباعي
  .هايي وجود دارد در رموِز هنر بيدل، دريچه

  


