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  ي و نقد ادبادبيات يقلمرو تئور عبدالقادر بيدل در
  ∗اسداهللا حبيب

  يـد کهـن نـيم     آگر صد هزار سـال بر       ست لباس خيال من    ديتجد» بيدل«
آثار  ديگران بود، در  شعرخود و شعرةيش دربارها  داورينة بيدل که پشتوايات ادبنظري

سرتاسر   را ازها اين گفتار آن نظريه  در.افشانده است ،جا جا و آن منظوم و منثور او، اين
 بيدل برسيم و ي و شعري از کلّ بينش ادبيشناخت  بهتا ،بندم يچيده دسته م ،کليات

   . پردازمي او مي نقدهايبررس  بههمزمان
 »طلسم حيرت «يکه با مثنو ، شکراهللا خان هستنواب  بهيا نامه ،»رقعات «دفتر در

دو بخش جدا   به همروزگارخود رايآن نامه شعرا  بيدل در. فرستاده شده استيو به
  :کند يم

 ينهند، مگر از اهميت معن ي را ارج مي لفظيها  بيان و زيباييي که تازگيآنان ،ييک
 يها ديوان غزل در.  چنان گروه را صورت گرايان ناميدخبرند که شايد بتوان يواال ب

  :اين شاعران دارد  بهيابيم که اشاره ي مييها بيدل بيت
 نشستي عمرها حسـرت کميـن لفظ پـردازي

  ز خون گشتن زماني غازه شو حسن معاني را
 )۴۲ :غزليات(

  اي غافــل از نزاکــت معنــي تــأملي   
 

  مه را کسي شناخت که سير هالل کرد       
 )۵۵۳ :غزليات                           (
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ريافت اند و از د  باريک و بيگانه کمان کشيدهي صيد معاني که پيآنان ،دو
 خطاب  بيدل در.که شايد بتوان محتواگرايان شمارشان کرد ،اند بهره ي بي لفظيها زيبايي

  : داردييها آنان نيز اين گونه سخن به
ــد داشــتن  فکــر ــد پــاس لفــظ باي   معنــي چن

 

  ست شيشه تا در جلوه باشد رنگ بر روي پري
  )۳۲۳: غزليات(

ــي   ــل معن ــي اي غاف ــظ نپرداخت ــا لف   ب
 

  گري داشت    شيشه تحقيق پري در نفس   
 )۱۶۵ :غزليات                            (

  کمال آگاه باش    بيدل از نقص و    يهرچه گوي 
  

  شـود  ي از وضع عبارت، رتب و يابس م       يمعن
  

   چيــستيتــو لفــظ مغتــنم انگــار فکــر معنــ
  

  باشـد  يکه مغزهـا همـه محتـاج پوسـت مـ          
  

  مـــضمون نـــازک  بـــهلفــظ آشـــنا شـــو  ز
  

ــو    ــت م ــرده س ــه ک ــر حلق ــايکم   ن را مي
  

  )۳۷: غزليات(
  : شکراهللا خان نوشته شده استنواب  به يادشده کهة از نامياينک بخش و
لوح تميز  ،دهند ي آب مينظر  که از طراوت رنگ الفاظيجمع ين روزگار ادر”

 يتر دماغ ، کوسي فهم معنيبو  به کهياند و گروه  شستهييک قلم از درک معان
 ي بر اين تقدير معن.ر انصافشان نرسته درنظ عبارت اصالًيرنگين ،زنند يم

  .١“ مشتمل بر نغمات نامفهوميساز اي ست محتجب ساز موهوم و عبارت زمزمه
 لفظ و معنا يا صورت و ي چگونگة بيدل دربارة نظريةبيان فشرد ،اين چند خط

  .ستا ي ادبي يا اثراي سروده محتوا در
يک سروده ز صورت در جداساختن محتوا ايات ادبي معتبر امروزبنابر نظري، 

 يصورت و محتوا جداي ،اگرنه  و. و مطالعه استي شناساييساز آسان  به وابستهةمسأل
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ترين واحد زبان شعر، واژه  رکن بنيادين صورت شعر، زبان است و کوچک. ناپذيرند
  . واژه استيترين واحد بنيادين محتوا، معنا  و کوچک.است

ست امعنا يا معناهايي  ،وان تصور کرد، هر لفظت ي آن نميهيچ واژه را جدا از معنا
 .ستاگردد لفظي  يم  که پيدايمعناي و هر

 لفظ و معنا را در ي پيوستگةبيدل همين نکت
  : چنين فشرده بيان کرده استيجاي

 يمعني  ننمود وي نجوشيد که معنيلفظ”
  .١“گل نکرد که لفظ نبود

آن نکته را در اين بيت   بهاشارة مکرر
  :بيميا يهم م

  عرياني رسيدم تا درون پيرهن رفـتم   به  برون لفظ ممکن نيست سير عالم معنا      
 زبان شعر رسا و ي واژگان و بافت نحوي و جانشينيباور بيدل، اگر همنشين به

  :شود ي نيزکاسته ميمفاهيم ولو عال ةاز جلو ،پديدارگر نباشند
  يلفظ نا رسا خاک است آب جوهر معن ز

   )۵۳۵ غزليات(افتد دم شمشير فرسايد نيام آن جا که تنگ 
حساب   به نيز کمبود»نامحرمي زبان« ،»زبان ينارساي«در کنار  ،بيدل  شعرةدرواژه نام

  :ديآ يم
  هاي راز ماند    باهمه شوخي مقيم نسخه     هاي زبان   اي بسا معني که از نامحرمي     

مگر  ، باشد خواننده بيگانه و ناآشنايداشت که زبان شعر نبايد برا بيدل باور
  :ناليد يبار م  گرفتار شد که باريوضع خودش در

  گفـــت وگـــوي زبـــان الل خـــوديم  غيرمــا کيــست حــرف مــا شــنود     
  نغمة پردة دل از همه آهنگ جداسـت         کس نيست زبان دان خيالم بيـدل     هيچ

  :يا
  گوش هم صدايي   بيدل زدور داريم در     اسرار پردة دل مفهوم حاضران نيـست      
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هاي  هاي سدة هژدة ترسايي تا نيمه از نيمه
ي در تاريخ گراي سدة نوزده، دورة بيدل

شعر دري افغانستان است، يعني شعر 
 .چرخد دور انديشه و بيان بيدلي مي به
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 از وضع بود که گويا شعرخوانان ي چنان تفسيري خاطر وة ماييسلّت ،در آن تنگنا
 او را يها اند و نوآوري  ناآگاهي نهان زبان فارسي و رازهاها يباريک از ،و شعر دوستان

حريم پذيرش   به راي ويها  خلق بود که راه سرودهينامحرم ،گفتار ديگر به. يابند يدرنم
  :بست يو دريافت م

  اندوه زبان داشتن و الل نمودن       امحرمي خلق فرياد که برديم زن   
  :يا

ــيچ  ــرت ه ــيد فط ــس نرس ــهک ــي   ب ــدل و معن ــال بي   اش خي
  

   و بس چه شعور خلق و چه هوش ما         يخبر همه راست بي  
  

  :گويد يخود م  بهو گويا از زبان همان خلق
 ناختيمـنيديم و تو را نشـگت شـدل آهنـبي

 رسي گوش ما صدايي مي فهم آنسو به اي ز
  :يا

 گوش هم صدايي دور داريم در بيدل ز ران نيستـاسرار پردة دل مفهوم حاض
اگر ديگر  ، گفتيبار ،فشرد که نااميدانه يآزرد و م ياين وضع دشوار چنانش م

  :رباعي. نويسم تا باد بخواند يخاک م را بر  نيست، شعرخوديخريدار
  از خلــق گذشــته اســت اســتعدادش  بيدل سخني چند کـه داري يـادش       
  !خـاک تـا بخوانـد بـادش      بنويس به   امروز تو نيز حرفي از گفتـة خـويش       

بيان داشته يروشن  به خويش را پيرامون مسألهةنظري ،ت دشواربا وصف چنان موقعي 
  :است

  هاي راز مانـد     همه شوخي مقيم نسخه    با  هـاي زبـان   اي بسا معني که از نامحرمي    
  که از پرواز ماند      چندان آسودگي باساخت    وي بسا بال و پري ازتنگـي دام و قفـس   

  پرور آغـاز مانـد    يک جهان انجام، خجلت     گرد نارسايي خاک شـد    که فطرتها به   بس
 ة ترکيب و عبارت و تشبيه و استعاريناکاراي  وي زبان فارسياحساس نارساي

 پندار که ة چند الييها و ژرف و نگاره دار  مفاهيم ريشهة افادي برايمتداول سبک هند
آن داشت که دستگاه ترکيب  شاعر را بر ، بيدل بوديتغزّلـ  ي کاخ سبک تفکّريها ايهپ

تر  الکار افتاده بود، فع  به، کمابيشي شاعران سبک هندةخام  به را کهي زبان فارسيپذير
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 و ها تشبيه  و تشبيه درها  نو، با تشبيهيعبارت و عبارت ترکيب ،سازد و صدها ترکيب
  . پيشکش کندي فارسيزبان ادب  به ديده نشدهي زنجيريها استعاره

 و يآن همه بارآور از ،شده بود  زبان آغازيدريافت نارساي  که ازيپويش ،سرانجام
 ي برايبخش  لذّتيها  زبان انجاميد و جنجالي و نامحرميگرهناک  به گذشتهيثمربخش

 هرچه يتگ و آراسي ابهام و تازگها آن سال که در  آنيبخش برا  لذّت.شاعر آفريد
  . بيدل بوديال شاعر پرسش انگيزتر، زبان شعر ايده

 ي زبانيها صاحب نظران برآنند که نوساخته
خودش  ديوار شعر سرا در چهار سخن هر

مين شاعر نيز کمتر شعر دو  بهيمانند و حتّ يم
 ي و همخوانيرساي که از مگر آن ،گذرند يم
 ،ي زبان و خوش آهنگيپذير  ترکيبيها قاعده با

 بيدل سخن ديگر ة دربار. برخوردار باشندکامالً
  .گونه است
 ۱۸۵۷ تا ۱۷۰۷از ( هند را در دوام يک و نيم قرن ة شبه قاريادب فارس ،محقّقان

  .١اند  سبک بيدل شناختهة غلبةدور) يترساي
تاريخ   دريگراي  بيدلةدور ، نوزدهة سديها  تا نيمهي ترساية هژدة سديها از نيمه

آن   پس از.چرخد ي ميدور انديشه و بيان بيدل  به شعرييعن ،نستان است افغايشعر در
  .تا امروز ،يابد ي بيدل ادامه مينيز پيرو
بيدل و   بهنگرش ، نوپردازان افغانستان نيزيبعض شعر  دريحتّ ،ما روزگار در
 ة ميانه بسا شاعران سديآسيا  همچنان در. کرديتوان شناساي يرا م او  ازياثرپذير

 ةنمون«  درينگارش عين به. باليدند ي از بيدل ميپيرو به ، بيستمةهم و آغاز سدنوزد
 داد که بايد ي تشخيص ميضرور ،گرفت يدست م  بههرکس که قلم » تاجيکادبيات

 شاعر ها  بيدل را در شعر دهة تازي زبانيالگوها ،اين بنا بر. اسلوب بيدل سخن بگويد به
 .باشد ي دلکش و درخور پژوهش مستقل ميود بحثتوان يافت و اين خ ياو م بعد از
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يک دست نبودن  بيدل خود به
هايش معترف بوده است و  سروده

 .شمرده است آن را طبيعي مي
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 انجام ي ايتاليايي زبان ادبيکه دانته برا ، کردي چنان خدمتي زبان شعر فارسيغنا  بهدليب
  .داد

  : کنيميتوانيم چنين فشرده بخش بند ي بيدل را مي و نحوي صرفيها ساخته
 ،از اسم ذات) درحاصل مص ،نويسان پيشينه زبان قول دستور  بهيا(ساختن اسم معنا  .۱

 از ،ي و ماريگژدم و مار گژدم از ،يدستمبو دستمبوي از ،ي از زمين زمين:مانند
جمعيت  ،ي شبنم طراز:مانند ، مرکّب آنة و گونيلنگر ،از لنگر ،يمضراب مضراب

 .ي و قطره سيارياجمال
 يکر ،چين کردن ،چين کشيدن ، کردني تر:مانند ، مرکّب تازهيها ساختن اسم فعل .۲

  .تراشيدن  کردن و نقص قصوريسر ،ردنک
 .تمنّا کاشتن، ناله نوشتن، درد دل فروختن و آفتاب بافتن: و با کاربرد استعاره

 ة چند واژيبا همنشين ساز ، مرکّبي هنريها  مرکّب و صفتيها صفت ،ها اسم .۳
 ،هجوم آباد ، کمينةغنچ ، ستم ترانه:مانند ،)مستقل و نامستقل(وارسته و وابسته 

بهار  ،نشئه جوالن صيد ،ريز قيامت خنده ،حيا عنوان ،سرمه تفسير ،ش نفسخام
 . گل پرورده دشنامياندوده لطف و بو

صد صحرا  ،سه سرو آه کردن دو ، يک دو گلشن شکفتن:مانند ،ي عدديها وابسته .۴
 .يک آينه دل ،صد شررپرواز ،جنون

 . دست دعاةآين ،خط عجز نفس ، رگ گل بستر ناز:مانند ، تازهيها عبارت .۵
جگرخون کن پوشيده و  ، آرايش تخم شرري مزرع نيست:مانند ،ي ترکيبيها عبارت .۶

 يداران عدم و نوا صفر آينه ،سرسر انتظار چراغان اعتبار ،پيغام عجز سرمه نوا ،پيدا
گفتار  چون بحث بر نيولوجيزم بيدل را در (. چندين بم و زيرة پيراييبيخود
  ). پندارميمين چند يادکرد را بسنده مجا ه اين ،ديده دارم  بهيديگر

صورت يا  ،تعبير امروزين به ،رود ي که سخن از لفظ ميگاه ، بيدليها سروده در
 محتوا يا ،شود ي ميمعنا يادآور  که ازيبايد فهميد و گاه يم را  شعر(form) فرم

(content)را درنظر بايد گرفت .  
اين  که در  چنان.نشاند يبر معنا م صورت را در براة واژيخودش نيز گاه گاه ،بيدل

  :بيت
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 دلـد بيـدا نشـات پي ريک معنيـمعني گر ش به
 صورت نيز نتوان يافت مانندت جهان گشتم به

  )۲۲۰:غزليات(
شعر  ،بيشتر ،آيد يبرابر لفظ يا صورت نم در ،ي معنةاگر واژ ، بيدليها سروده در

  :ها اين بيت که در چنان ،درنظر دارد ،صورت کلّ به ،را
  مصرعي اگـر خـواهم سـرکنم غـزل دارم           هاسـت  بحرفطرتم بيدل مـوج خيـز معنـي      
ــد مــي  ــد مــن فهــم تن   سير فکرم آسان نيست، کوهم و کتل دارم         خواهــد معنــي بلن

*  
  ن کنـي تکـرار    هر انجم   ت به چه الزم اس    تالش معني اگر خاص انبساط خود است      

*  
   مـا ةدارد سـخن از کرسـي انديـش   پايه    ست بلنـد   معاني بيدل از فطرت ما قصر    

*  
  هــر زانــو آرد فکــر مــن بــه ســرفرو نمــي  ام بيدل بر طبايع آسان نيست      مشق معني 

 اين نقيصه را در ،پژوهان شعر. تکرار قافيه است ، غزل بيدليها ويژگي  ازييک
 ياند که گويا شاعر سبک هند اند و چنان پنداشته مانع شمرده باليسبک هند شعر

  .پندارد ي را بايسته نمي ديگرة کلميآورد و جست و جو ي مکرر مة قافياي انديشه يب
  :نويسد يم ،کند ي که باغ دهره را وصف مي، جايعنصر چهاربيدل در دفتر چهارم 

  .١“…ر بستن مکرةناگزير قافي ، عبارتيها تنگي  ازي قمريکوکو”
 مجاز ياز رو ،ل نيز خود بيديها آيد که تکرار قافيه را در غزل ياز اين گفته برم

  .بايد فهميد ،يشمردن نه بل که بنابر ناگزير
  نقد بيدل

نقد ديگران بر  ،ي يک.آماج دو گانه دارد ، اين بخش گفتاريعنوان نقد بيدل برا
 يها  نگرشيديگر.  ماستيپاسخ بيدل طرف دلچسپ ،که در برابر آن ، بيدليها سروده
  .خودش شعر  به بيدلةناقدان
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  عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيات و نقد ادبي  ٩٥

  

 .آغازيم ينويسان م  تذکرهي شماريها نوشته از ،بيدل گران بر شعر نقد ديةدرحوز
  :نويسد ي م عامرهةخزان ةتذکر  دري آزاد بلگراميغالم عل

  غريب اختراع نموده که اهل محاوره قبول ندارندي چيزهايميرزا در زبان فارس”
قدم خرام  هرگه دو  فرزند خويش سروده است کهةافزايد که در مرثي  ميو
  .١“…/خرام کاشتن عجيب چيزيست/کف داشت  بهانگشتم عصا از/شتکا يم

 ة ابراهيم خان خليل و تذکريتأليف عل ،گلزار ابراهيمدر  ،چنين واکنش ناسازگارانه
 ةاهللا قاسم در تذکر قدرت  مير.شود يديده م  نيزيآباد  خان عظيمي حسين قلعشق نشتر

چند  شمارد که در ي مييها ا اشتباه بيدل رة ساختيها  و عبارتها  نغز، ترکيبةمجموع
  :شود ي بيان مها چنين بيت  پاسخ بيدل، با.او رخ داده است  آثاريجا

  يده ماندـم کسان پوشـفه ن ازـبيدل اشعار م
  شود يچون عبارت نازک افتد رنگ مضمون م

  :يا
 انـشـدل از کالم خامـدا کن که بيـگوش پي

 کس نتوان شنود آورده است هيچ ي کزا معني
  :يا

 دـواهـخ يـد مـنـم تـن فهـد مـني بلنـمع
 سير فکرم آسان نيست، کوهم و کتل دارم

  :يا
  ايلـب فضـوربزند در کس ،ايلـع رسـ جميبتپد پ گر

  باب تأمل فهم کالمم ، چو طبيعت بيدلينيست کس
  :يا

ــتن      چرخ و انجم گفـتن  يک عمر سخن ز   ــدم گف ــأخّر و تق ــه ت ــد نکت   ص
  قـدر فهـم مـردم گفـتن         يک نکته به    شـوار اسـت   بر سر انصاف رسي د     گر
 را درنظر دارد که يکه گروهبل ،سواد هند ي بة مردم پيداست که نه تودةاز واژ

  .اند شعر سروکار داشته با
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  ٩٦  قند پارسي

  

 يآميز نگاران چند سطر پرخاش پاسخ آن ناقدان و تذکره  به نيزعنصر چهار در
  :نوشته است

 رد  بهها فطرت تا قصور ،شيدن استساز سخن خرو  بهفهم اين کودنان درخور”
غبار  تا ،جوالن اظهار کوشيدن  اين افسردگان دريقدر رساي  بهو انکار نجوشد و
  .١“ها نپوشد حسد چشم انصاف

 از نگرش بيدل يا  نيز گوشهها گونه دفاعيه اين
  .سازند ي شعر روشن مةشاعر و پذيرند و شعر  بهرا

پرورده و نو  بايد با زبان آراسته و يمفاهيم عال
 شعر بايد دانش خويش را ةبيان شوند و پذيرند

بالفعل زبان   بالقوه ويها  امکانات و ظرفيتةدربار
  .شعر ارتقاء ببخشد

 نامدارترين اديبان يها  شعر بيدل آماج نکوهشي زبانيها  که نوآوريها آن سال در
 يترازو رفت و در ي لفظ و معنا برهم خورده مة بايستياو بود و آن همساز همروزگار

خود  گونه با کرد، شاعر، خودش نيز بدين ي مي لفظ چندين بار سنگينةشعر پل
  :انديشيد يم

ــهعــ  ات بيدل غريب کشور لفظ است معنـي       دار عــالم مينــا نگــاه رض پــري ب
*  

  جويم مراد  لفظ مي  ام کز  نصيب معني  بي
  

  کنم و حرم گم مي    دل اگر پيدا شود دير    
 )۸۹۷: غزليات(                            

*  
  ليک از عبارت چاره نيست ، نيميغافل از معن

  نومـمل بشـمح د زـدم بايـ گوييلـه ليـهرچ
  )۹۷۱ غزليات(
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بيدل بارها بر سازگاري و توافق 
تعبير  لفظ و معناي شعر يا به

امروزي، هماهنگي و همخواني 
 .فشارد  پا ميصورت و محتوا



  عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيات و نقد ادبي  ٩٧

  

که استعاره و تشبيه و  ،تر  پسان. شديخويش نيز سپر زمان اين گفت و گوها با
 يها نوآوري نيز در ، بيدل مأنوس گرديد و شايد شاعرة ساختيها  و عبارتها ترکيب

 پشت سر گذاشته شد، چنين ياد »بحران« دست گرفته پيشرفت و گويا ي و نحويصرف
  :آورد يم

ـ          به   کم مينا گرفتم با پري همسنگ گرديدم         معنـا ةقيد لفـظ بـودم عمرهـا، بيگان
 را که اشاره ي گوناگون فراز و فروديها که سخن بيدل در زمان ،همين واقعيت

  :يابد ي بازتاب ميروشن  به اوياين رباع ت، درکردم از سر گذرانده اس
  آن فرود آمده اسـت     چندين وقت و   در  صد زبان فرود آمده اسـت       شعرم که به  

ــود ــورات نب ــه ت ــه هم ــا بگــويم ک   آسـمان فـرود آمـده اسـت        باره ز  يک  ه ت
 يکه روز ،اند  هم آوردهيحکايت ،ديدگاه بيدل  شعر ازي تناسب لفظ و معناةدربار

  : گذاشتي بر اين بيت بيدل انگشت خورده گيريعالنعمت خان 
  ي کيفيـــت مـــا ظـــاهر آرايـــةنـــشد آيينـــ

  

  يچندين لفظ پيداي  بهينهان مانديم چون معن
  : بيدل پاسخ داد.ماند ينهان نم ،شود يشود معنا نيز پيدا م هرگاه لفظ پيدا: و گفت

 که  هدف من معنايي ست.خودش لفظ است ،داريد  را که شما درنظريمعناي
  .١مانند حقيقت انسان ، شوديصدها لفظ بيان نم با

 که تابع يهمان معاني ،ي يک:اند گونه دوي شعريديدگاه بيدل، مفاهيم و معان پس از
 يا يمعن  بهيا لفظ روزنه  هر.کشد ي را بردوش ميمعنا يا معاني  هر لفظ بار.اند الفاظ
  :ييعن .گشايد ي ميمعاني

   عريان تا لفظ نگردد فاش معني نشود     
 

  پردگي رنگ است، آشـفتگي بوهـا       بي
 )۱۷: غزليات(                           

درد و   بيدل با. شعر اعتبار داردة دانش و فهم پذيرندةپاي ، نيزيآن معان  بهپيوسته
يش کمتر ها آرايش و پرورش زبان سروده  بهآورد که هرچند ي ياد مياز روزگار ،دريغ

  .نشستند ي نارسا فرو نميها آميز فهم  گلهيها نگبا ،باز هم ،نگريست يم
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  ٩٨  قند پارسي

  

  هاي ساز مانـد  پرده پرده شد، در  هرقدر بي   جهـل مـستمع    ها بـسيار بـود امـا ز         نغمه
 ،شک يب ، کندياعظم پهناور شعرش سرافراز کوه و کتل بر  به کهي شاعريبرا
 ، مستقيم باشدة رابطي که بين واژگان و معانيکاربردن زبان  به بيان ويسادگ  بهکوشش

  .کمتر اندوه بار نبوده است
 يمعان ، را بيدليگنجند و آن معان يالفاظ مروج و شناسا نم  که دريمعاني ،ديگر
  .نامد يبرجسته م
  :فشرده است پا ،همان باور  شوق برة برجستيمعنا  بهبا تشبيه خود ، ديگريجا ،بيدل

  لفـظ  گـنجم بـه   معني برجستة شوقم نمي 
 

  گردد پيرهن عريان مـرا همچو بوي گل ن 
 )۷۶: غزليات(                               

يابد  ي خود را در سرايش بيدل باز مة باختي برجسته کرسيهمان معن ،رفته رفته و
  :کند يبرابر انتقادها سربلند م  دري چون واکنشيگراي يو معن

  نهــال گلــشن قــدر ســخنوري بيــدل
 

  ستقدر معني برجسته گردن افراز ا       به
 )۲۵۸: غزليات                         (

 که در اتّساع يکرد است که عبدالقادر بيدل با آن همه قدرت جا سزاوار ياد اين در
 ي عاطفيها دادن انديشه  قراريروشن  دريکه برا ظرفيت زبان داشته است و با آن

 بيش ي کدريها شيشه ،نمايش معنا هنوز الفاظ را در ،آميز خويش توانمند بوده خيال
  .شناخته است ينم

تنگنا   را دريهرحال معن لفظ در ،دارد که يبيدل در بيت زيرين آن پندار را بيان م
 سنگ . گرفتيدامن صبور ،ي معني الفاظ من، باده يعنيکه در الفت مينا چنان ،فشرد يم

  . در ناماليماتيکنايه است از تحمل و صبور ،دل بستن بر
  عنـي نچينـد دقّتـي    لفظ ممکن نيست بر م    

 
  باده بر دل سنگ بست از الفت ميناي مـن  

 )۱۰۳۹: غزليات(                             
 نيز هستند که از ي ديگرة نانوشتيانتقادها ، که برشمردمي آن انتقادهاييهمسون در
  : مثال اين بيت را درنظر بگيريمةگون به. شوند ي بيدل فهميده ميها پاسخ

   يک دست کم داردي طور معنمگو کين نسخه،
  ارد، ساز سخن صد زير و بم ديا تو خارج نغمه



  عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيات و نقد ادبي  ٩٩

  

 از ي امروز هم شمار. بيدل يک دست نيستنديانتقاد چنين بوده که شعرها
صد زير و بم داشتن ساز  ، شاعر در پاسخ.پژوهندگان شعر بيدل همان باور را دارند

  :سخ بازتاب يافته استاين بيت ديگر نيز همان پا  در.شمارد يسخن را عيب نم
  ت نيستـبلند و پس يشعر اگر اعجاز باشد ب

   يک دست نيستها دريد بيضا همه انگشت
يش معترف بوده است و آن را ها يک دست نبودن سروده  بهپيداست که بيدل خود

 او را نيز گواه يها  اينک يکي از رباعيي اين داوريپشتيبان  به.شمرده است ي ميطبيع
  :آورم يم

  ني تاوان و نه ترجمان بايد خواسـت         من اقسام بيان بايد خواسـت       ز بيدل
  »نيست نظمت يکدست«:  گفتيحيزيد

  )۴۰۹: رباعيات (»! از خران بايد خواستياين معن« :گفتم
که آن  ،اند  سرودهيآميز  مبالغهيها ستايش شعر خود بيت شاعران کالسيک در

 ها آن مفاخره  بيدل نيز از.شوند يته مشناخ» مفاخره «يفارس تاريخ شعر  درها سروده
  .بسيار دارد

شعر و   بهشان نسبت ديدگاه  بهتوان ي ميبين  شاعران نيز با باريکيها»مفاخره«از 
عرب  آور نام فالن سخنور را با  خوديشاعر  چرا فالن سخنور در.برد شعر خودشان راه

 ي شعرهايمعنا  بهي ديگرلفظ و آن  بهي و چرا آن يکينه با ديگر ،برابر گذاشته است
   کرده است؟يخويش سرافراز

  : اين بيت استي بيدل يکيها»مفاخره«شمار  از
  سـت  معاني  حشر ةبيدل نفسم کارگ  

 
ـ      صـور قيامـت کلمـاتم      ةچون غلغل

 )۸۷۳: غزليات(                       
اين بيت  ، اشاره کرده است»ها شاعر آيينه« در ي کدکنيعيسان که دکتر شف همان

 گرايان روس را صورت» رستاخيز کلمات= شعر«ة  صور نظريةغلغل  بهتشبيه واژگان با
 ،که آماج» يمعان حشر«مگر نبايد نديده گذشت که در مصرع نخستين از  ،آورد يياد م به

  . هستينيز سخن ، نازک و بيگانه استيهمان معان



  ١٠٠  قند پارسي

  

 »رقعات« را که از ي ادبةي همان نظريبيان فشرده و شعر ،اين بيت در ،گمان من به
تعبير   به شعر ياي و توافق لفظ و معناي بيدل بارها بر سازگار.يابيم يم ،کرديم نقل

 يفشارد و اين نکته در شمار ي صورت و محتوا پا مي و همخوانيهنگاهم ،يامروز
  . او بيان شده استيها بيت

   منييده با ميناـشر جوـباده چون آب گه  کرد فرق  از لفظم توانديکيست رنگ معن  
  )۱۰۲۵ :غزليات(

  :يا
  ام لطافت محو شد فرق پري از شيشه در  ازـتيـني ندارد امـم از معـدرها لفظـق آن  

 )۸۵۵: غزليات(
مگر اين درهم جوشيدن يا باهم 

 ،بايد يم ،شعر جوشيدن محتوا و صورت در
ل را باال ببرديآميز  کنايهعِدبزيرا از .  و تخي

 سخن شاعرانه يوذ و کارگرنف ،نگاه بيدل
تعبير بيدل سخن  به. بدان وابسته است

  .موزون بايد پهلودار باشد
ــ ــ يلفــظ ب   قــدرها دلنــشين  نباشــد آنيمعن

  

  استپر  يپهلوست تير ب ي که بيحرف موزون
 نيز گسترش ينزد بيدل تا تعبير ديگر ،ي بودن بيان شعرييا کناي» پهلودار«اين 

  .ياب نبودن شعر است  آسانبودن يا» بسته«که  ،يابد يم
  جا اعتباري نيست حرف بـسته را  بيدل اين   بــا کــالم آبــدارت کــي رســد الف گهــر 

 درخشان شعر بيدل شناخته يست که ويژگا از ابهام هنري يبيان ديگر ،»بسته حرف«
  : بکريمعنا ،ي يک:رسد ي مي ابهام هنريآن فرازا  به شعر بيدل با دوشهپر.شود يم

 دفتر بيدل مـا خـصلت قلـزم دارد          ل گهر معني بکـر    اص تأم مفت غو  
*  

  تـ گنج غناسةـايـرمـر سـر گهـام يکس نيـمع
  ام  از کسان دزديدهي که گويينيست زان جنس

  )۸۹۸: غزليات(

دار  رواني شعر بيدل در سکته
بودن آن است و سکته را در بيتي 

کند که  لنگر شمشير تشبيه مي به
 .سازد تر مي شمشير را برنده



  عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيات و نقد ادبي  ١٠١

  

  : پندار نوساختيها صور خيال يا نگاره ،يديگر
 يد، کهـن نـيم    آد هزار سال بر   ص گر  ست لباس خيـال مـن   يبيدل تجدد  

 .يابد يم» يبستگ« ،تعبير بيدل  بهشود، يا ي مي ابهام هنريدارا ،ن دو رکنشعر با اي
 زبان شعر ي و روانيشود که هنوز آسان ينهاده م پيشيا  فرهنگيةجامع در ،اين ديدمان
  .باب است

  عرياني  خوش آن نفس که چو معني رسد به       
  کـردن  تـي ادا  کيفي  سخن خوش است بـه    

 

  بهـارش لبـاس پوشـاني      چو بـوي گـل ز     
ــي آب نگــردد ز  ــه معن ــاني ک ــگ عري   نن

 )۱۱۶۷: غزليات(                            
 ،يمانند جان ماکاروفسک ،يپردازان امروز  نظريهةگفت  بهسخن بسته يا پوشيده

 ي يعن.باشد ي فورگراوندنگ ميست که دارااسخني  ، پراگيشناس گذار مکتب زبان بنيان
 ،کند ياتوماتايزد م يرا د  و فورگراوند شعرگردد ي بيانش چشمگير مة که نحويسخن

  .شود يل واداشته ممتأ  به شعرةکند و خوانند ي ميزداي  سالستييعن
 اتوماتايزيشن در نقد شعر خود ي ديهمين معنا  بهرا درست» سکته«بيدل اصطالح 

شعر  اتوماتايزيشن در يسکته يا د«مقالت   من شرح اين موضوع را در.کاربرده است به
دسامبر  ، هفتمةشمار( پديده ة خواهندگان در مجلّ.ام رسانده نشر  بهاين پيش از ،»دلبي

  .يابند يم)  لندن۲۰۰۴
  :ورزم يآوردن چند مثال اکتفا م  بهجا اين در

  سکته خيز افتاده چون موج گهر تقرير من         تأمـل نگـذري    بيدل از طـور کالمـم بـي       
*  

  بيدل نکند مـوج گهـر شـوخي جـوالن         
 

  کست است قدم شعر روا نم     سکته ش  در
 )۹۹۶: غزليات(                            

  .آورد ي برمي کمال هنريبخشد و بربلندا يرا علو م  شعر»سکته«
  جا که محيط بيکران سخن است      آن

  ــأم ــالي ت ــم ع ــينظ ــد لي م   خواه
 

  تمکين گهر موج روان سخن اسـت      
  معذور که سکته نردبان سخن است     

 )۵: رباعيات(                          
  .ها را بازکرد»سکته«  توان قفل يم» تأمل « و با کليد زرين 

 سخن بيدل ما خـصلت قلـزم دارد       اص تأمل گهر معني بکـر     مفت غو  
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شمشير  لنگر  بهيبيت دار بودن آن است و سکته را در  شعر بيدل در سکتهيروان
  :گونه بدين ،سازد يتر م ندهکند که شمشير را بر يتشبيه م

  نـم رـعـي شـر دارد روانـتـشـل بيـتأم در
  مصرعم از سکته جز شمشير لنگردار نيست

  )۲۷۲: غزليات(

  نقد ديگران
 نقد شعر  هست که ديدگاه بيدل را دري مقالت کوتاه»رقعات«کتاب  ۱۳۷بر روية 

  . سازديروشن م ،همروزگارانش
اين  نويسنده در .ز استانگي  هم پرسش»رقعات«دفتر  گرفتن اين نوشته در جا

 جلب توجه سخنوران مقالت پس از
 ي نمونه براةگون  بهييها بيت ، بيانيباريک به

  هنديان وي طرز شاعريمقايسه و هم سنج
  را ازيو يک ،آورد يم ،فارسيان يا عراقيان

نگاه ناپسند  ديگر  پسنديده و ازينگاه
  .شمارد يم

  :خوانيم يآن مقالت م در
تا  ،تفتيش افکارخود بايد نمودن ،وسع استعداد  بهطايفه را هر ،اين صورت در”

ل چشم تأم ،قدر مقدور  بهدانان آن طريق برآيد و هر فرقه را مستحسن زبان
.  تحسين لطايف شناسان حاصل نمايديتا شايستگ ،مراتب بيان کشودن بر
 مايِل  چند عبرت شامِل ارباب خبرت است و تنبيهيبيت ، از اين عالميانموذج به

  :اصحاب غفلت
  زان باش از يـاران نـاني     گري  طلب کن يار جاني تا تواني     

اظهار هويداست و طبع  يب ،چون حقيقت ايشان ،قبح اين ارشاد بر طبع هنديان
  .“ توهم بر هوايپا ،ينسبت ي بيحکم معذور به ،اين مقام عراقيان را در

  .د نظر باشدشايد مور ،  شکل بياني و گپ گونگياين بيت برهنگ در
  وضـع هريکـي رم خـوردي       بيهوده ز   طور خلق برهم خـوردي     که ز  اي آن ”

نظريات ادبي و زبان شناختي 
ترين  شماري از مدرن  بيدل، با
هاي انديشمندان جهان  تئوري

 .معاصر همسويي دارد
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آهنگان زبان ديگر  مذاق اهل فارس پرناگوار است و تقرير به ،حسن اين عبارت
  .“ قباحت اظهاريرا بيخبر

جا افتاده بيان را نارسا ساخته  يکه ب ، باشديکاربرد هريک  بهاين بيت شايد اشاره در
  :است

  ار خر را بدسـتم سـپار   که افس    آدم سرشتي مگو زينهـار     گر”
*  

ــنمآورد ســــ   دست خود جلـو را      بگرفته به   رق دو راد بــ
 زبان آوران هند غير از ،تلفّظ را تفاخر شمارند هرچند سخنوران فارس اين نوع

  .“پندارند ي نميدست آويز تمسخر و رسواي
بيت   در. شرط وجود ندارد شرط وي بين جزاي منطقيمناسبت ،در بيت نخستين

  :حشو است ،مصرع دومين ،دوم
  :بيت”

  ره صواب کو نيست تويي      يک ره به     خطا مـي پـويي     ةادج  ت به س عمري
ت اين وضع بر جميع طور صواب بر طبع عراقيان روشن و خفت کيفي  اينيخطا

  .“اهل سماع مبرهن
  . استکار رفته  به زبانةخالف قاعد ،که او= کو  ،بيت نقل شده در
  :بيت”

  وقـر  که حرف باطل و پوچ است بي         وده از فقــرزن بيهـ ري دم مـ سـي  بـه 
تا  ،ست اضبط نفس از احتياطات ضروري ،جرأت اين اظهار گو را در يفارس

  .“ نشوديگوي سرفه ي وقار از دست نرود و طبيعت منفعل بةسررشت
شود و  يهوم ديده مهم تکرار يک مف ،وقر يباطل و پوچ و ب: در عبارت ،مثال باال در

  : وقرة و تنافر واژينيز ناخوش آهنگ
  ي نيـست ا  ا ندادي چـاره   چو داو م    هاي تو کيست    حريف بد قماري  ”

 هنديان يک ةطور بيانها طبع فارسيان آزاد است، ليکن ناموس قبيل تشنيع اين از
  .“قلم بر باد

  :ديده دارد ه دو مصرع را شايد بيارتباط ياين بيت ب در
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 فارس را در اکثر مقام از طعن عبارات فارغ بايد انديشيد و يتقدير شعراين ا بر”
 ةا قافيام . معذور بايد فهميدي زبان فارسي هند را همچنان در دعويشعرا
ت احتياط قباحت علّ  بهيع نظم و نثر فارستتب يب ، هندي شعرايپرداز سخن

از  ، اقسام لغزشةالحظم  به از اين طايفهي طرازيو معن ، تمام دارديطرفين، تنگ
  .“آرد يآسان سر برنم ،ت طبع دقّةنشئ

 يدهل  در. کوچيديدهل  بهي بود و باش هميشگي براي ترساي۱۶۸۵سال  بيدل در
 ،اش  زندگييها و انيس و جليس بازپسين سال  بندرابن داس خوشگو شاگردةنوشت به

شنيدند  يند و شعر مخواند يم آمدند و شعر ي فراهم مي وةخان  به سخنوران شهرها شب
  .کردند ي خويش را نزدش اصالح ميها و سروده

بيدل   به اصالحي خويش را برايگان دولت نيز شعرها  بلند پايهيآن بعض فراتر از
چين قليچ خان،   بهبجاه اول ملقّ  آصفنواب شکراهللا خان و :مانند ،فرستادند يم

ه بود تا هر شعرش را پس از شاکر که ديوان خويش را نزد بيدل گذاشت  بهمتخلّص
تتبع اين غزل بيدل سروده   دري مذکور غزلنواب ي بار.اصالح داخل ديوان سازد

  :فرستاد
  جهاني که نيستي مژه بربند و در کـشا          به  فهم خود دِر عـزم دگـر کـشا        نرسيدي به 

  :نويسد يبيدل در پاسخ م
 داشت و  پيچشي که ربط همواريش اندک»نظرکشا«زمين غزل  خاصه در… ”

  :گماشت ياکثر طبايع احتمال لغزش م بر ،متين از طبع سليم و فکر غير
 خيال يفضول ، چند تغيير بعض لفظيبيت در » آفرينيآفرين بر طبع معن« :مصرع

  .“ت مآل بوددقّ
خواندن  نويسد که با يکنان م  فرستاده است اشارهنواب  بهآثار خود که  بهسپس بيدل
  :نگارش بيدل  به را بيابد ياها  زبان سرودهياه  کاستيةآن شعرها چار

 ي معني همکسوت صفايي عبارات در اندک مدتيها شکسته ،يفضل ايزد  بهتا”
  )۱۲۷: رقعات (.“برآيد

 اصالح و اظهار نظر يين خان برا از صدرالدي غزليبار ، شکراهللا خاننواب
  :نويسد که يفرستاده است، که بيدل در پاسخ م
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 ي غزل وقتيليکن باق« ين غزل را اصالح کرده فرستادم،چند بيت آغاز”
سير . همان خودش تواند برآمد  آن مگرةمعرض توهم آورد که از عهد به

 دول که الف ي نيست، خاصه ابنايتماشاي يطرازان اين عصر ب  سخنيها فطرت
  )۴۴رقعات . (“اين فن هم داشته باشند کمال در
رتکلّف و  پيبا نثر ،اند  او بازتاب يافتهيها  بيدل که در نامهي و نقدهاها داوري

آن روزگار رواج  نيست که در دور  مگر.شوند يکه زود فهميده نم ،اند ع نوشته شدهتصنّ
  .گيران کشوده باشند نامه گره از کار ،ي نويسندگةچنان شيو
 اندک يراست بودن و حتّ ک و آن نقدها و پاسخ نقدها رة ديگر درباريگفتن

  .ن استخشونت بيا
بندرابن داس . برد يکارم  بهياش نيز کوبندگ رو و شفاهي به رويبيدل در نقدها

در دفتر سوم  ، بيدلي زندگيها ترين يار آخرين سال دوست و نزديک ،خوشگو، شاگرد
دو رخداد را نمونه  ،ي و شکست مخالفان و بدگويان سبک وياز زبون ، خوشگوةسفين

  .آورد يم
  :نويسد که يم
 خواسته پس از صرف يمهمان  به بيدل رايشاه تاريخ فرخظم خان مؤلّف  نايروز”
  :اين بيت او را برايش خواند ،طعام

  “نـد باف يد نمـ نـي نمـ   چيةمـوي کاسـ     به  زند غلط اسـت  توانگري که دم از فقر مي   
 .بود» بافتن نمد«ايد و مقصودش تعبير  اين بيت سخن تازه آورده و گفت که در

  :بيدل گفت
  .“يافت نکنمآن احمق نيستم که طعن صاحب را درمن ”

» بافتن نمد« کاربرد يها ومسعود سعد سلمان نمونه ،يمعزّ ،يخفر ،يعسجد و از
  .آورد

  : زده صدا کرديناظم خان شگفت
  .“شک کافر باشد يب ، اين عزيز شک آردياستاد اهللا هرکه در و”

  :نيم خود بندرابن داس خوشگو بخواةخام رخداد دومين را از
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خدمتش رسيد،   بهيبا مثنوي ،توان برد ي عصر که نامش نميشعرا  ازي يکيروز”
  :اين بيت رسيد  بهچون

  چو گل خون شد ز زخم انتظـارت     رارتقـ  م بـي  اقي کـه چـش    ا س بي
عالم صفت و موصوف معلوم  قرارت، از  فرمود که اضافت چشم بيحضرت آن
 ييعن ، شاعر اضافت المي استة ارادکه قرار است؟ حال آن  چشم که بيي يعن.نيست

  .قرار برآورده ياسم ب  بهچشم عاشق تو که خود را
 دارد و چيز ديگر يشاعر را بايد که از اين چنين گفتگو احتراز نمايد که اراده چيز

 را موقوف داريد، ي فرمود که زاللحضرت آن.  بسته استي آن عزيز گفت که زالل.برآيد
  : اين بيت بسته دري آن عالم است که کس اين از.خود حرف زنيد از

   تو بيرون بـاد    ةچشمش از کلّ    چشم بد بينـد    هرکه سويت به  
 در مدح ميرزا الغ يهمان قسم شعر ، آن جناب فرمود. کاوکاو کرديگو يآن مثنو

  .١اند بيگ گفته
 بيدل يشود که داور ي ميبيدل نيز از دو بزم شاعرانه يادآور در کتاب چهار عنصر

منزل   که دريمحفل ،نخستين.  اوستي ادبيها  ديدگاهةنشان دهند ، همها آن ةدربار
اشتراک درويش  ه از پيران طريقت قادريه و بيحضور شاه قاسم هوالله در ،ظريف ميرزا

  . و چند سخنور ديگر برگزار گرديدي هروةوال
 پيش ييعن ،)۱۶۶۴( پيش از سال درگذشت ميرزا ظريف  اين محفليزمان برگزار

 ست که بيدل اوا هروي يشاگردان فصيح  درويش واله از. بيدل بوده استي سالگ۲۱ز ا
 سخن رفته است که يآن محفل با عبارات تأييد  از.شناسد يم» ي طرز نويآرا يمعن«را 

  :گونه دهد، بدين ي نويسنده را نشان ميهمسون
تحريک   به حضور بودند وةنيز مستفيض مطالع ، موزون طبعان الهام سبقيجمع”

نبض انديشه  انگيز در  عبارات شوق.کشودند ياعجاز م دفتر ،ي سحربيانةسلسل
 .افراشت يها علم ناله م  نفسة دردآميز در پرديکاشت و معان يها م تپش

                                                   
اهتمام سيد شاه محمد عطاءالرحٰمن کاکوي، سلسلة  ، بهخوشگو  سفينة:داس دهلوي، بندراِبن خوشگوي  .1
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نشين  مربع ،رباعيات ي خيال بود و پهلودارةتاز عرص يکه ، فردياتيبرجستگ
 ،تسلسل و تمکين سکته عنوان ييک قلم طومارکشا ،يتقرير روان. صدر مقال

  )۱۳۸: رباعيات( “…ل کاله تأميآرا شکست ،يکدست
 ي معانيکنار دردآميز عبارات را دريانگيز اين چند سطر نيز شوق بيدل در

  .گمارد يه م توجيمعن  بهلفظ و هم  به همييعن ،نشاند يم
 رتي ،پهلوست ي که بيحرف موزون« :اگر مصرع ، نيزي رباعي برايو صفت پهلودار

صورت عام و  به ،نگاه بيدل از ،سازد که شعر يما را باورمند م ، را يادآوريم»پر است يب
 ،اين سطرها  بازپسين نکته در. باشدييا کناي ،بايد پهلودار ،صورت خاصّ  بهيرباع
  .ل است که بحثش گذشت سکته و تأمةمسأل

ةنوشت  بهن روز،آ. شده است کامگار داير منزل مير در ،اکبرآباد مين محفل دردو 
غارت الفاظ   بههدامن توج هم بسته بودند و  بهيفاق چند مضمون اتّيموزون منش”بيدل 
 بيگانه بود و نتايج يمعن ،شان انصاف يطور ب  به بيگانهي معن. سلف برهم شکستهيو معان

امتياز نثر   به نظمةپاي ،ي خوش لهجگي سع.مفت زادان خانه از ،طبع نامنفعل ديگران بر
 ة گوهر را همقافي. تهنيت نشاندنيکرس  بهحرف مرثيه ،يرساندن و جهد مقام شناس

 رمل سالم فهميدن ةث محذوف را هم کفّمجتّ ،بحور کمال ياصغو ،صدف برآوردن
 ياد نمودن ادبار مناصب فطرت و يچاوش  به رايخاقان ،اين دستگاه به .تعديل اوزان مقال

  .١“همت مراتب زّلتن قبول فرمودن، يخادم  بهخسرو را
شعر و   بهتوان دريافت که بر ديدگاه بيدل نسبت ي مييها  هم اشارهها اين گفته از

  : بيشتر بيندازنديشاعر روشن
  . سخنوران گذشتهي بيان و تکرار معانيکهنگ. ۱
  . بيگانه که رواج روز بودي معناة با مقوليبيگانگ. ۲
  .نبود مضمون بکر در شعر. ۳
  .گرداند ي نثر مة کالم که نظم را هم پايةادنسج سست و افت. ۴
  .يسخنور ضعف بالغت در. ۵

                                                   
  .۲۳۹ ص ، مطبوعة نولکشور،چهار عنصر: آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم  .1
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  . آن روزگاري شعري قافيه و عروض و ديگر معيارهايها  از اصليخبر يب. ۶
  ازي مبرم سخن بعضيها  از کاستييشمار ،ها گويا اين نکته ،بيدل نظر از
  .اند سرايان بوده سخن

 ي زيادة سخنوران بلند پايه و پست پاي با او،يپيرامون بيدل و در همنشين در
رام  نندآ ، عطاءاهللا عطامحمد ،ياب خان يمعن ،ي نعمت خان عال:مانند ،زيستند يم

حسين  ،يحکيم فيض عل ،ايزد بخش رسا ،شکراهللا خان ،بندرابن داس خوشگو ،مخلص
عبدالعزيز  ،همت عاشق محمد ،) خانينگارش موالنا خسته حسين عل به( خان يقل
 مير ،يقيوم خان فداي ،ميرزا عباداهللا خان ،ميرزا سهراب رونق ،يوسف آيينه ،تزّع

  .ديگران حيم و عبدالريقاض ،عبدالصمد سخن
  :نويسد يچنين م ميرزا روح اهللا و ميرزا عباداهللا ،دو برادر  بهيا نامه در دليب
وجود  که با ،چه نگارد ، که رفيق طبيعت وحشت نصيب استيدرد تنهاي از”

 مقيم انجمن تصوير زيستن است و ،فهم قحط سخن از ،کثرت يک عالم آشنا
 نفس .گريستن  تعبيريها ترجمان رنگيني  خوابناکان بساط غرور بريهمصحبت به

زبان خامه با دوات   ازيکه گاه ،داند ي اوقات جمعيت، اين قدر مغتنم ميشمار
 .“شود ي مي همدرس خموشيصحبت کتاب  بهيگردد و گاه ي ميگرم سرگوش

  )۶۶ :رقعات(
  : يابيمي اين بيت را مي ديگريجا و در

  اند کـري چنـد     روف نواسنجي خويش  مص  کو گوش که کس بر سخنم فهم گمـارد؟     
 خوب را يادب  شعر خوب يا اثريها  از بايستهيچند ،اکنون از ديدگاه بيدل

  :يابند ي درميان گرامخود خوانندگ ، راها  نبايستهها آن باور که در برابرآن با ،شماريم يم
  .بکر بودن موضوع. ۱
  .ي بيگانه و ناآشنا و ريشه دار در عوالم تفکّر و هستيآوردن معان. ۲
   بيانيصورخيال تازه و آراستگ. ۳
   صورت و محتواي و سازگاريهمسوي. ۴



  عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيات و نقد ادبي  ١٠٩

  

عبارت، داشتن ابهام  ديگر  بهدار و تأمل طلب بودن سخن يا  بيان يا سکتهيبستگ. ۵
 ي فور گراوندنگ و رواني دارايزبان شعر ،تر  امروزييتعبيرها به. يرگ  چشميهنر
  . شدهيزداي

  .پاکيزه بودن از تعقيد. ۶
  .يسرايش رباع ويژه در به ، بودن کالمي و دومعناييپهلودار بودن يا کناي. ۷
  .ي شعرشناختيها  احکام قافيه و عروض و ديگر اصلةرعايت آگاهان. ۸

نه تنها از  ،يفارس عبدالقادر بيدل در تاريخ شعر ، کهدانم ي ميدر فرجام نوشتن
 و نقد ي از شعر شناختيست که فصل نويناپردازي   نظريهيفرازين چکادهاست، بلکه و

  . خويش تا آخر پا فشرديها  را آغازيد و در راه اثبات حقانيت انديشهيادب
انديشمندان يها ترين تئوري  از مدرنيشمار با ، بيدلي و زبان شناختيات ادبنظري 

 يغ فرهنگنوابتوان از اندک شمار  ي را ميگونه و  بدين. دارديجهان معاصر همسوي
شايد  ي امروزهم ماش را حتّي ي و شعري ادبيها  از آموزهيجهان شمرد که بخش

  .کار بست  بهسرمشق قرارداد و
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