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  موسيقي شعر بيدل دهلوي
  ∗احمد ذاکري

  : قرار داد که عبارتند ازيتوان مورد بررس  ميدگاهيدل را از دو دي شعر بيقيموس
ف شعر را يه و رديت و قافي که آهنگ واژگان و بييا آواي يروني بيقيموس :الف

  .رديگ ميدربر
 مثل، يع مد،ي نحويوندهاي شعر که تناسب واژگان، پيا معنوي ي درونيقيموس :ب

دل از شاعران بزرگ يب. شود  مي را شامل…المحال و هي شاعرانه، توجهاي اسيمق
سبک  ة است و در تنوع اوزان که در شعر دوري اصفهانيهند در سبک هند ةحوز
ژه در بحر يو بهاد ي دارند، دست دارد از زحافات زفراوان کاربرد ي و هنديعراق
ن يو همچن) عالتنمفت( مرفّل يز مطون آنها رجيتر برد و شاخص  مي سودررج
اوزان کم  بهن مقاله فقط يا. است) متفاعلتان(ل ي تطويشيبحر کامل زحاف افزا در

  .پردازد  مي دارندي فراوانديوان بيدل که در يشعر فارس کاربرد در
  يديواژگان کل

، يشي، زحاف افزايو وزن عروض ، بحري درونيقي، موسيروني بيقي شعر، موسيقيموس
  .المحال هياس شاعرانه، توجي مرفّل، بحر کامل مطول، مقيز مطورج

ـ  غلغ نچو  ست بيدل سخنم کارگه حشر معاني        ت کلمـاتم  ور قيامـ   صـ  ةل
 شعر يبرخ. دارندهايي  هدگايگوهر شعر د ةادب و شعر، دربار ةپردازان گستر هينظر
. اند ن افزودهآ به را هم ي مقفّي صفت موزون و بعضيل دانسته و گروهي مخيرا سخن

خواهد و   مي روانياز جنون و طبعاي  هيکه شعر دست مااند  هگمان برداي  هپار
                                                   

  .)ايران (عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج  ∗

 



  موسيقي شعر بيدل دهلوي  ٣٦١

  

 يدل شعر را کارگه حشر کلمات و معاني ب،دين مقاله خوانديطور که در مطلع ا همان
شود و   ميرابيسها  ف شعر چهار آبشخور دارد و از آنيگمان گوهر لط  بي.داند مي
دهد و   مي از آن چهار مشرب، شعر کمال خود را از دستکدام ضعف هر ةانداز به
 زبان تازه، ـ الف: رد؛ آن چهار آبشخور عبارتند ازيپذ  ميي کاستيکارگاه نقد ادب در
ن چهار يک از ايهر. نواز  روحيقيموسـ  نو، د الينقش خ ـ ز، جي احساس شورانگـ ب

 ةي شاعر را که جان ماينندگيعنوان، هنر و آفر
  .کشد  ميچالش به است يآن، آگاه

 شعر يقيموس بهن مقاله يچون موضوع ا
جا فقط  ني اختصاص دارد؛ در ايدل دهلويب
موسيقي شعر خواهيم پرداخت و از پرداختن  به
  .پوشيم سه عنصر ديگر شعر چشم مي به

 دود و واژگان را گرما بخشيده هاي شعر مي موسيقي همچون خوني است که در رگ
. بخشد  مييشعر زندگ بهجه ينت واژگان و در بهقت يدارد و در حق مي اسامان و هرقص ب به

 شعر يقي موس،ريخواجه نص. ش نخواهد بوديباي  هسي مجسمه و تنديقيشعر بدون موس
  :ديگو  ميابد وي  ميرا در وزن

ب حرکات و سکنات و تناسب آن در عدد و ي است تابع نظام ترتيأتياما وزن ه”
  .١“مقدار

نگرد و آن را   ميهي شعر از دو زاويقيموس به ير ادب فارسانگان متأخّ از فرزيکي
  .٢کند  ميميتقس) ش واژگانيب و آرايترک (يو درون) وزن (يروني بيقيموس به

 م،يريم دو حوزه درنظر بگي در شعر بخواهيا اصفهاني ي سبک هندياگر برا
 شمار بهاصفهان  ة حوز قهرمانيزيهند و صائب تبر ة قهرمان حوزيدل دهلويد بيترد بي
  .روند مي

                                                   
اهتمام دكتر جليل تجليل،  ، بهمعياراالشعار): ه ۶۷۲ :م( ابوجعفر محمد الديننصير طوسي، خواجه نصير  .1

 .۲۲، ص ش ه ۱۳۶۹جامي، تهران،  نشر

 .۵۱ ص ،ش ه ١٣٥٨، مؤسسة انتشارات آگاه، تهران، موسيقي شعر : دكتر محمد رضا شفيعيسرشك كدكني،  .2

 يندگان سبک هنديان سرايم در
دل از نظر وزن شعر، يد، بهن ةحوز
 جداگانه يو حسابيت وضع
 .گر دارديندگان ديسرا  با
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 يندگان سبک هنديسرا کدام از چي، هي و چه درونيروني شعر چه بيقياز نظر موس
 زحافات ةژيو به يد، تنوع اوزان و بحور عروضيتوان سنج  نميدلي را با بيو اصفهان

  .ده استي آفريقي ممتاز در موسي از او شاعريدل دهلوي در شعر بيشيافزا
  :د توجه داشتيل باينکات ذ به يدل دهلوي ب شعريدر بررس

شود و   ميلي واژگان تشکييت که از وزن و تناسب آواي بييوزن و تناسب آوا .۱
  .گيرد  در درون اين سامان قرار مي…واژگان و قافيه چه عمودي و چه افقي، رديف و

، يزيمآ ، حس)ضينق (المحال توجيه، ييزدا ييآشنا: ، همچونييرآواينظام تناسب غ .۲
  …ر ويالنّظ ، مراعات)اسلوب معادله( مثل يمدع
  دلي شعر بيي وزن و تناسب آوايبررس

ار محدود ي بسيسبک خراسان به نسبت ي اوزان و بحور شعر فارسيدر سبک عراق
ان يم کاربردند، از به را يندگان، بحور و اوزان مطبوع و مرغوب عروضيد و سرايگرد
 ي در سبک عراقي، تعداد اوزان شعر فارسيرس در فاي وزن عروض۲۶۰ بهک ي نزديزيچ

 ي و خواجوالدين  است که موالنا جالليادآوري بهالزم . کند  نمي وزن تجاوزياز س
  .نديآ  ميشمار به، استثناء يکاربرد اوزان در سبک عراق دگاهي از ديکرمان

 زي ني اصفهانيدر سبک هندها  دنبال آن به و مکتب وقوع و يموريت ةدر شعر دور
 زبانان، يدر چند وزن و بحر مورد پسند فارسها   شعر و انحصار آنهاي ت وزنيمحدود

دل از نظر وزن يهند، ب ة حوزيندگان سبک هنديان سرايم در. افتيژه عوام، ادامه يو به
که سراغ بحور  دل با آنيب. گر دارديندگان ديسرا  جداگانه باي و حسابيتشعر، وضع
بندد   ميکار به اوزان را يبحور و اوزان مرغوب تنوع و گوناگون در يرود ول  نمينامطبوع

. اند  نداشتهيتوجهها  آن بهگر شاعران هم روزگارش يکند که د  مي استفادهيو از اوزان
  .ن مدعاستي اين دوره گواه راستيبسامد اوزان در ا به ينگاه

ف، متقارب، يخفهزج، رمل، مضارع، : دل عبارتند ازيکار رفته در شعر ب بهبحور 
ن يا مزاحف اوزان مختلف ايصورت سالم  بهدل يع که بيسر  ـمقتضب رجز، کامل، وافر
 دل مانند موالنايجالب توجه آن است که گاه ب ة نکت.ديآزما  ميبحرها را در شعر خود

  .نديافري بيدي وزن جديشيق زحاف افزايکوشد از طر مي
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  بحر کامل
 )متفاعلن(ژه در غزل بحر کامل يو به يک هند از بحور کم کاربرد در شعر سبيکي

رد، مطبوع و مرغوب خواهد ين بحر بهره بگي از ايخوب بهاگر شاعر بتواند . باشد مي
ن ي هم،کند  مي هم استفادهيشيجز وزن سالم آن از زحاف افزا هن بحر بيدل در ايافتاد؛ ب
  . شعر او در بحر کامل استيقيز رمز رونق کار موسيامر ن

  :گردد  ميدل ارائهيجا چند نمونه در بحر کامل سالم از ب نيدر ا
  معني راز مـن؟    بهام که رسد      تب و تاب اشک چکيده    

  

   دل مگر شنوي تو حديث گذار مـن شةز شکست شي 
  

  )۱۰۳۴ ص(
  چه خوش است اگر بود آن قدر هـوس بلنـدي منظـرت            

  

  که بر آن مکان چو قدم نهي خم اگر شوي نخورد سرت           
  

  )۲۳۴ص (
   uu- uu -=  مطول، متفاعلتان بحر کامل

ر يد و نظينما  ميندرت رخ به ي در بحر کامل در تمام ادب فارسيشين زخاف افزايا
  :ديسرا  ميدهد و  مين زحاف هم توجه نشانيا بهدل يبام  هدي ندييآن را در جا

  جرأت وصف لبت رسدم خم و پيچ عنان ادب         بهنيم آن که    
  
  

ــلز  ــر زده تأم ــوج گه ــسن ادا ام  م ــه در ح ــان ادب ب   زب
  

  )۱۵۹ص (

  بحر مقتضب
 تفنّن و خود ين بحر برايفات اادهد و از زح  ميبحر مقتضب کمتر رغبت نشان بهدل يب

ار روح يجهت تناوب آن بس بهز يرد نيگ  ميکار بهن بحر يچه در ا برد و آن  مي بهرهييآزما
  :نواز است مانند

  تـرک آرزو کــردم رنــج هــستي آســان شــد 
  

  ها کاين قفس گلستان شد      پر فشاني سوخت  
  

  )۴۷۰ص (
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  هاسـت   قيد الفت هستي وحشت آشياني    
 

  هاست شمع تا نفس دارد شيوه پر فشاني   
 )۳۲۶ص (                                        

  هاست  باز درس خاشاکم سطر شعله خواني     
  

  هاسـت   زنم آتش عذر پر فشاني      صفحه مي 
  

  )۱۸۳ص (
ر بحر مقتضب مثمن  ديکه همگ

 فاعالت مفعولن از يعني مقطوع يمطو
گرفته شده ) مفعوالتُ مستفعلن(اصل 
  .است

دل پس از بحر هرج و يب: بحر رجز
ن بحر عالقه يا بهتث و مضارع جرمل و م

جا  ني در ا.رديگ  ميکار بهن بحر را ي اوزان و زحافات ايکه برخاي  هگون بهدهد   مينشان
ا ارکان يرکن متناوب و  بهن رکن يان زحافات ايم دل دريم که ب کنيادآوريد يهم با
  :د رغبت دارد همچونمتّح

  :مفتعلن مفتعلن: يرجز مطو
  شور جنون در قفسي با همه بيگانـه بـرآ    

  
  اشک گهر طينت ما راه طپش سر نکنـد     

  

  يک دو نفس ناله شو و از دل ديوانه برآ          
  )۹۱ ص(                                   

  ل دبستان ادب اين سبق از بر نکنـد        طف
  )۴۰۳ص (                                 

  :مفتعلن مفاعلن= ون ب مخيرجز مطو
  ثمري حصار شد در چمـن اميـد مـا          بي
  

   مفسلي از گداي مـا     ةفخر نخواست شکو  
  

   بـرگ بيـد مـا    ةزد سـاي   طرة امن شـانه   
  )۴۴ص (                                  

  اب ناز رفت در ني بورياي مـا       خو بهناله  
  )۱۰۱ص (                           

  :مستفعلن= رجز سالم 
  حيرت کن ادا تمهيـد پيغـام مـرا         بهقاصد  

 
  بري نام مـرا  ماند نشان گر مي کز من نمي 

 )۱۰۱ص (                                   

دل يکه در اوزان و بحور شعر باي  هنکت
دل را ي بيقيت موسيفيقابل توجه است و ک

ا تناوب ارکان چه ي اتّحاد ،بخشد  مياعتال
 .در حال سالمت و چه مزاحف است
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  هاي تر صدا نم خورده ساز وحشتم زين نغمه
  

  حفل ما و منم محو صفير هر صدادر م
  

  )۷۲ص (
ن يا بهدل ي ب. استيشي افزايدل در بحر رجز زحافات کاهشي بهاي ي از شگفتيکي

ها   دارد و از آنيارينوس انس بسأوزن نام
 مطول يبرد، گاه  ميصورت متّحداالرکان سود به

اد ي بهند و ما را يآفر  ميمرفّل گاه مخبون مرفّل
اندازد؛   مي شمسغزليات در نالدي موالنا جالل

  :ديير توجه فرمايزهاي  هنمون به
   - - u u –مفتعالتن =  مرفّل يرجز مطو

  قسمت جـامم  دوري بزمت در غم و شادي گر کند اين مي 
  

  صــبح نخنــدد بــر رخ روزم شــمع نگريــد بــر ســر شــامم 
  

   - - u – uمفاعالتن = رجز مخبون مرفّل 
  را عنـان نگيـرد   ام    هـاي سـاز امکـان ترانـه         فسردگي

  

  حديث توفان نواي عشقم خموشي از من زبان نگيرد        
  

  )۶۰۸ص (
  فهم چندين رسـاله پيـدا   بهنشد درين درسگاه عبرت    

  

  جنون سوادي که کردم امشب ز سير اوراق الله پيدا         
  

  )۱۲۵ص (
م، شکل يکن بحر متقارب ارائه بهر از بحر رجز را اگر يشوم که زحاف اخ  ميادآوري
که  آن به مشروط ي ول،١شود  مين استخراجآبحر متقارب مقبوض اثلم از = ول فعلن فع

بحر  بهباال که اگر هاي  ه نه مانند نمون،از جمع دو مصرع هشت رکن حاصل گردد
د که در محاسبه يآ  ميت شانزده رکن حاصليک بيمتقارب مقبوض اثلم برده شود در 

  .د بودممکن خواه ناين وزني چنياوزان شعر فارس
                                                   

  .۱۸۰، ص ش  ه۱۳۷۳، نشر قطره،  عروض فارسي:ماهيار، عباس  .1

 هشتاد ديوان بيدل دهلويدر 
ها را فعل تشکيل  فدرصد ردي

اسم  هايي که به دهد و رديف مي
 .ختم بشوند کم هستند
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 فيبحر خف
فاعالتن (مخبون اصلم : پردازد از آن جمله  ميچند زحاف و وزن  بهفيدل در بحر خفيب

فاعالتن (ن مخبون محذوف يو همچن) فعالتن مفاعلن (يو مخبون دور) مفاعلن فعلن
  :ديير توجه فرمايزهاي  هنمون  به).مفاعلن فعالن

   نبـود  همه بوديم و غير يـار       تا نفس ما و من غبـار نبـود   
 ينک دو نمونه از وزن مخبون دورينمونه باال در وزن مخبون اصلم سروده شده و ا

را ي ز،ديآ  ميحساب  بهدلين وزن از اختراعات بي، ا)فعالتن مفاعلن(ف يدر بحر خف
دل آن را مثمن ي ب،شود  ميطور که مالحظه  همانيولاند  هف را مسدس دانستيخف بحر
  . و متناوب ساخته استيرداده و از آن وزن دو قرار

  فهم خود ره عـزم دگـر گـشا          به نرسيدي
  

   مژه بر بند و در گشا    ،جهاني که نيستي   به
  )۱۲۴ص (                                 

  گ گلـاي رنـماشـت  بهن رودـازنيـر آن نـاگ
  چنگ گل  بهچمن از شرم عارضش ندهد گل

  )۸۰۷ص (
  :ن مفاعلن فعلندر وزن فاعالتاي  هنک نمونيو ا

  رسـدم  نه تعين نـه نـاز مـي    
  

  رسـدم   جبين يک نياز مي    تا
  )۹۹۱ص (                   

  عيبحر سر
زحاف  ن بحر بايدل در ايع است، بي کم کاربرد در غزل بحر سريگر از بحرهاي ديکي

د، باش  ميعين وزن در بحر سريکاربردترکه پر) مفتعلن مفتعلن فاعالن(وف  موقيمطو
  :کند مانند  ميسرودن شعر  بهاقدام

  در طلبت شب چه سحرها گذشت     
  

  ز آتش رخسار کـه سـاغر گرفـت        
  

ــ   ــمع آبل ــر ش ــز س ــتةک    پاگذش
  )۲۵۴ص (                          
ــ ــه چــو مــن در گرفــت ةخان    آيين

  )۲۷۳ص (                          
دل را ي بيقيت موسيفيابل توجه است و کدل قيکه در اوزان و بحور شعر باي  هنکت
تناوب . ا تناوب ارکان چه در حال سالمت و چه مزاحف استي اتّحاد ،بخشد  مياعتال
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بحور و اوزان اي  هکه پار نيل ايد و دليافزا  مي شعريقي موسيگوش نواز  بهو اتّحاد ارکان
را که ي ز،ستجو شودد جين نکته و راز بايند در هميآ مينامأنوس از آب در نامرغوب و
 يشکل دور  بهژه تناوب در ارکان شعر وزن رايو  بها متناوب ندارند،يحد و ارکان متّ

ن يچند نمونه در ا  بهجا نيکند در ا  مي آن را دو چندانيقي موسيتفيآورد و ک ميدر
  :شود  ميمورد بسنده
ــي ــپ م ــشت ايجــرس   م انگور شيشه در بغل دار     ةهمچو دان   أ ازل دارمادم ن

  :)فاعالت مفعولن( مقطوع يمقتضب مثمن مطو
   فنا را  ةجز پيش ما مخوانيد افسان    

  
  شناسـد آواز آشـنا را       هرکس نمي 

  )۴۹ص (                           
  :)مفعولٌ فاعالتن(مضارع اخرب 
   ام شکر خوش معاشي حيرت چه گويد آينه

  

  خوش تالشي حيـرت     به ز جلوه باج گرفتم   
  

  )۱۸۳ص (
  )مفاعلن فعالتن (يمجتث مخبون دور

اوزان   بهتاام  هدين مقاله کوشيکنم که در ا  ميان بحث اوزان و بحور اضافهيدر پا
تمام اوزان و بحور مرغوب و   بهاورم و اگرينمونه ب ها ان آنينامأنوس بپردازم و از م

  .تافت نميا برن مقاله آن ريپرداختم ا  ميدليوان بيمأنوس شعر که فراوان هستند در د
  فيه و رديقاف
ل تکرار شدن، يدل  بهدوار دخالت دارد و هري شعر بسيقيم موسيف در تنظيه و رديقاف

 واژگان در شعر  بهعي ترجيف نوعيه و رديقاف. بخشد  ميضربان و نبض شعر را سامان
ف، يه و رديم قافيده  قراريات آن را همانند کاروانياگر شعر و اب. ديآ  ميحساب به
 است که ين جرس و هديدن هميدک کشين کاروان خواهد شد و ي ايرس و هدج

  .ديافزا  مي آنيزيرساند و در شعر بر دالو  ميسرمنزل مقصود  بهکاروان را زودتر
 هايي فيدهد و رد  ميليرا فعل تشکها  فيهشتاد درصد رد ديوان بيدل دهلويدر 

ا سه يشود و دو   مييات طوالني ابهاي في ردياسم ختم بشوند کم هستند و گاه  بهکه
ر يدهد و ناگز  ميشي را افزايع واژگانيف ترجي شدن رديطوالن. رديگ ميکلمه را دربر



  ٣٦٨  قند پارسي

  

ه و يآوردن چند نمونه از قاف  بهجا ني در ا.دهد  ميشتر نظمي شعر را بيقيتکرار آن موس
  :ميکن  ميدل اکتفاي شعر بهاي فيرد

  رارا ـون کرد صحـي ليلي چه افسـنگاه وحش
  که نقش پاي آهو چشم مجنون کرد صحرا را

  )۱۲۷ص (
  اند اينجا  نه طرح باغ و نه گلشن فکنده      

  
  انــد اينجــا در آب آينــه روغــن فکنــده

  )۱۲۹ص (                               
  بايد گذشت زين گلشن نيرنگ مي پر فشان

  تـبايد گذش بايد آمد رنگ مي بوي گل مي
  )۱۹۰ص (

دل و يه شعر بي در قافتأملقابل  نکتة
عنوان   بهه است کهي تکرار قافيسبک هند

 حساب  به شعري سبکهاي يژگي از ويکي
که از نظر  ه با آنين تکرار قافيد و هميآ مي
 بر يشود ول  مينمک ي بي مقداريمعن
  .گذارد  ميريه تأثيع قافي ترجيقيموس
  د مطلعيتجد

 ةي شاعر قافيعنيد مطلع است يهند، تجد ة حوزي شعراي سبک هندهاي يژگي از ويکي
 يقي موسيتفيد مطلع بر کيتجد. برد  ميکار  بهيت اول و دوم را مقفّيچهار مصراع ب هر
دل ي و بيري کشميهند غن ة حوزي شعرانايم گذارد، در  ميير خوبي شعر تأثيرونيب

  :ديسرا  مييغن. گران ممتاز هستندين فن از دي در ايدهلو
  داـم پيـت کـري اسـ ادراک در پيلةـعـروغ شـف

  داـدم پيـبحـع صـمـش دا زـني پيـن معـود ايـب
  داـم پيـنـان آن صـردد دهـگ ميـب نـط لـز خ

  ١باشد رقم پيدا که پنهان است مضمون گرچه مي

                                                   
 .١٣ ش، ص ه ١٢٦٢، كوشش احمد كرمي، چاپ پارت ، بهديوان غني):  ه١٠٧٩: م(غني كشميري، ملّا محمد طاهر   .1

المحال  صنعت توجيه در ديوان بيدل به
خوريم و شايد مشرب  بسيار برمي

اين امر کمک  عرفاني بيدل نيز به
 .رسانده است



  موسيقي شعر بيدل دهلوي  ٣٦٩

  

  .ستي اندک او اندک نغزلياتان يم ن نوع دريه که از او البتّ
د مطلع يتجد  بهطور مکرر نسبت  بهشمارد و  ميهيراک آيد مطلع را يدل تجدياما ب
  :کنم  مي را ارائهي ادبةين آراي مثال دو نمونه از اي برا،کند  ميش اقدامهاي در غزل
  تـذشـودن در گـژگان گشـت نظّاره تا مـرصـف

  تـر گذشـد و از سـتي آمـود هسـي بـغ برقـتي
  خاطر در گذشت  بهوحشتي زين بزم چون شمعم

  تـرگذشـزد کز س وجـها م ن آن قدرـامن دـچي
  )۳۲۰ص (

  تـتن اسـحق پيوس  بهدوري از اسباب ما و من
  دريا بستن است  بهقطره را از خود گسستن دل

  تـوستن اسـد دل پيـه را با عقـ من نالةدـسج
  ام چشم از دو عالم بستن است همچو مژگان سجده

  )۳۶۵ص (
  ي درونيقي موس-۲

دگاه تناسب و ي و از دييرآواي هستند که از نظر غيناعاته و صي آراي درونيقيموس
ه ي، تشب، طباق و تضاد)ريالنّظ مراعات(تناسب : شوند، همچون  ميارتباط واژگان حاصل

 هاي در کتابها  هين آراي از اي چون برخ… والمحال توجيه شاعرانه، هاي اسيل مقيتمث
دارند و امروزه، جسته جسته  نيي جاي گذشته زبان فارسي ادبهاي شيصناعات و آرا

 يادآوري  به ما هم،رنديگ  مي قراري مورد بحث و بررسيا رساالت ادبي مقاالت يبرخ در
  .ميپرداز  مي دارنديدل فراوانيوان بيکه در دها   از آنيبرخ
   مثل، اسلوب معادلهيل، ارسال مثل، مدعيه تمثيتشب
داشته و سبب   واتأمل  بهب و نقد راگنجد اهل اد  ميهي که در مقوله تشبين صنعت ادبيا

نهد و تفاوت آن   ميآن را ارسال مثل ناماي  هفرزان.  مختلف شده استهاي نام و عنوان
  .١داند  ميليه تمثي فقدان وجه شبه در ارسال مثل و اثبات آن در تشب،ليه تمثيرا با تشب

                                                   
  .٢٠٤-٨، ص ش  ه١٣٧٠، انتشارات فردوس، تهران، ها شاعر آينه:  محمد رضا شفيعيسرشك كدكني، دكتر  .1



  ٣٧٠  قند پارسي

  

ر دوست دارد گي دي و بزرگوار١ مثل داده استيآن نام مدع  بهيگريکه د يدرحال
  .٢ن فن را اسلوب معادله بنامديا

 آن در عالم محسوسات نمونه و يکند و برا  مي را مطرحييه شاعر ادعاين آرايدر ا
ها  ن اسلوب معادلهي هستند و همن فني قهرمان ايزيدل و صائب تبري ب،ديجو  مييمثال

 آبدار معروف ايه تيتک ب  به رايزيده و صائب تبريمثال سائره بدل گرد  بهاست که
  .کرده است

  نکشد شعله سر از خاکـستر     
  

  نفس سوختگان هموار است   
  ۱۷۳ص                     

  

  بود آرزو تشويش جان کاهي نبود       گر نمي 
  

  ماهيان را نشتر قلّاب حرص کـام داشـت    
  )۲۱۷ص (                                  

  

  د مايل افتادگي مينـا شکـست      سنگ تا ش    هاي خصم ايمن مباش از فريب خاکساري
  )۲۱۵ص (                                   

  

  زينـت ظــاهر غبــار معنــي اســرار ماســت 
  

  شيشه رنگين حجاب آب ورنگ باده است      
  )۱۹۷ص (                                   

 نظم و سامان ي نوع، وجود دارديي هم سويان دو مصراع از نظر معنيم چون در
 يقيتوان از آن با عنوان موس  ميگردد که  ميت احساسيان دو لخت بيم  دريمعنو
  .ردب  نامييرآوايا غي ييمعنا
   شاعرانههاي اسيمق
نظر دستور زبان و نحو   هستند که ازياضيرري غيارهاياس و معي شاعرانه مقهاي اسيمق

 هاي بط، رايز، وابسته عدديرند روشنگر، مميگ  مي قراريعددهاي  هدر گروه وابست
دستور زبان  ،٣دستور مفصّل امروز هاي ب در کتابيترت  به است کههايي  عنوانيشمار

                                                   
  .١٨اهتمام حسين آهي، ص  ، بهديوان بيدل دهلوي: بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر  .1
  .٦٣ش، ص  ه ١٣٦٦، مؤسسة انتشارات آگاه، زمستان ها شاعر آينه :سرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيعي  .2
 .۳۱۷، ص ش ه ۱۳۸٢تهران،  ، سخنةس انتشارات مؤس،گفتارهايي دستور مفصّل امروز :رد، دكتر خسروو فرشيد  .3



  موسيقي شعر بيدل دهلوي  ٣٧١

  

نکتة قابل تأمل در قافيه شعر بيدل و سبک 
عنوان يکي  هندي تکرار قافيه است که به

آيد  حساب مي هاي سبکي شعر به از ويژگي
که از نظر معني  و همين تکرار قافيه با آن

 شود ولي بر موسيقي نمک مي مقداري بي
ميان  در. گذارد ترجيع قافيه تأثير مي

شعراي حوزة هند غني کشميري و بيدل 
 .دهلوي در اين فن از ديگران ممتاز هستند

 آمده ٣شمار و مقدار در زبان فارسي، ٢دستور زبان فارسي، ١ گشتارية نظرية برپايفارسي
  . آن باشدي برايدستور زبان عنوان خوب ةاس در مقوليد مقيق ةگمانم واژ  بهاست و

 يالملل ني و بياضي رة است که جنبيديا قياس ي عبارت از مقيعيبد ةينظر آرا اما از
  مطرحي و ادبيدگاه هنري بلکه از د،ندارد
ک دهن آواز، صد ي: باشد، همچون مي
 سجده، که يشانيرهن عرق، هزار پيپ

 شاعرانه هاي اسي مقيشانيرهن، پيدهن، پ
ان ي آواز و عرق و سجده هستند و ميبرا

 يونديرتباط و پا اسيآنها با مورد ق
 ةين آرايا  بهدليب.  وجود دارديناگسستن

 شنونده ي آن براي که لذّت روحيادب
رقابل انکار است، همچون صائب يغ
 مثال چند يبرا. دينما  مي توجهيزيتبر

  :آورم  مينمونه
  خوابت گذرد  بهدارـت ديـکي فرص  بهتا

  چون شرر جهد کن و يک مژه بيدار برآ
  )۱۳۱ص (

*  
  وه نازان بينمتـن بر جلـد چمـدم تا صـآم

  دامان بينمت  به گل،ساغر  بهمي، نشأ در سر
  )۱۶۶ص (

  محفل کش صد قافله عجز است اينجاسجده 
  ن پاي من استـرم در سر مـا و سـپ اشک بي

  )۲۴۵ص (
                                                   

 .۱۸۰ ص ، انتشارات دانشگاه فردوسي، مشهد،دستور زبان فارسي برپاية نظرية گشتاري: الديني، مهدي ةمشکو  .1
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 .۱۶۱، ص ش ه ۱۳۵۹، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، شمار و مقدار در زبان فارسي: نشاط، محمود  .3



  ٣٧٢  قند پارسي

  

  يک عرق وار اگراز شرم طلب آب شوي       
  

  تا ابد در گره قطره گهر خـواهي داشـت      
  )۲۱۹ص (                                 

  تـود آورده اسـز سجـامي از رمـم پيغا پيري
  يک گريبان سوي خاکم سر فرود آورده است

  )۲۰۸ص (
  المحال توجيه

ن ي است که اهل نقد و ادب بر اهايي ض، نامي، نقي پارادوکسيرهاي، تصوييمتناقض نما
توان  مي ٢ها شاعر آينه و ١بديع هاي ابکت  بهح آنهاي از توضي آگاهيکه برااند  هه داديآرا

  :گويد جا که مي کند آن عنوان خالف آمد عادت از اين آرايه ياد مي حافظ با. مراجعه کرد
  ٣ از آن زلف پريشان کردم     يتکسب جمع   طلب کام که مـن     هاز خالف آمد عادت ب    

  : گفتهيا نظامي
  ٤عادت بــوداالر ســه ســقافلــ  هرچه خالف آمد عادت بـود     

 ،وارونه خواهي از روزگار بدانند  بهد بعضي اين عنوان را نپسندند و آن را مربوطشاي
  .ه باشدين آراي اي برايتواند عنوان موجه  مي چون برخالف عرف و عادت استيول

را در آن امر ناممکن و يپسندم ز  مين صنعتي اي را براالمحال توجيهبنده عنوان 
  آن راين اضداد است و کسي در فلسفه جمع ب کهيزيشود چ  ميهي ممکن و توجيمحال
که اي  هژه از دوريو  بهدارد واي  هگسترد ةنيشي پين صنعت در زبان فارسيا. رديپذ نمي
 ة شعر دورهاي يژگيص و وي باز شد در شمار خصايشعر فارس  به عرفان و تصوفيپا

 يشرب عرفاند ميم و شايخور ميار برين صنعت بسيا  بهدليوان بي درآمد در ديعراق
  :ميکن  ميه اکتفاءين آرايچند نمونه از ا  بهنکي ا.ن امر کمک رسانده استيا  بهزيدل نيب
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  موسيقي شعر بيدل دهلوي  ٣٧٣

  

  رياضت غره دارد زاهدان را ليـک ازيـن غافـل     
  

  که از خود گر تهي گشتند پر کردند هميـان را          
  

  )۸۹ص (
   ها محفل رفتگان در خاک هم دارند سامان ز

  

  هـا  يـستان مشو غافـل ز موسـيقار خـاموش ن    
  

*  

  ارزيـده اسـت     يد مي هيچ هم در عالم ام      جنس موهومم دکان آبرويي چيده است
  )۲۲۸ص (                                 

   ما از خموشي روشن است     نةچون حباب آيي  
  

   را روغن استيتهم بستن چراغ عاف  بهلب
  

  )۲۳۰ص (

  :م که سروده استيکن  مييض دکني از فياديجا هم  نيدر ا
  ١خرد را با جنون گلدسته بـستيم        ته بـستيم  خودکامي دل وارسـ    به

*  
  باده پرستي  بهانـن اي مهربـم مکـمالمت

  ٢آب کبابم  بهجان من آتش که من  بهمزن

  فهرست منابع
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 .٦١٧ش، ص ه  ١٣٦٢، تهران، انتشارات فروغي

 .۵۸۸همان، ص   .2



  ٣٧٤  قند پارسي

  

، )بررسي سبك هندي و شعر بيدل (ها شاعر آينه :سرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيعي .۴
 .ش ه ١٣٦٦مؤسسة انتشارات آگاه، تهران، زمستان 

، مؤسسة انتشارات آگاه، تهران، موسيقي شعر :سرشك كدكني، دكتر محمد رضا شفيعي .۵
 .ش ه ١٣٥٨

 .ش ه ۱۳۶۷، انتشارات اساطير، تهران، دستور زبان فارسي: شريعت، محمد جواد .۶

 .ش ه ۱۳۸۰ارات معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد، زنجان، ، انتشبديع: عقدايي، تورج .۷

كوشش احمد كرمي،  ، بهديوان غني كشميري):  ه١٠٧٩: م(غني كشميري، ملّا محمد طاهر  .۸
 . شه ١٢٦٢، چاپ پارت

تهران،  ، سخنةس انتشارات مؤس،گفتارهايي دستور مفصّل امروز :ورد، دكتر خسرو فرشيد .۹
 .ش ه ۱۳۸٢

، ديوان فيضي): ه ٩٥٤-١٠٠٤(لفيض بن شيخ مبارك ناگوري فيضي دكني، شيخ ابوا .۱۰
 .شه  ١٣٦٢، تهران، كوشش حسين آهي، انتشارات فروغي به

 .ش  ه۱۳۷۳، نشر قطره،  عروض فارسي:ماهيار، عباس .۱۱

، انتشارات دانشگاه دستور زبان فارسي برپاية نظرية گشتاري: الديني، مهدي ةمشکو .۱۲
  .ش ه ۱۳۷۳فردوسي، مشهد، 

 .ش ه ۱۳۵۹، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، شمار و مقدار در زبان فارسي: حمودنشاط، م .۱۳

اهتمام دكتر  ، بهمعياراالشعار): ه ۶۷۲: م(نصير طوسي، خواجه نصيرالدين ابوجعفر محمد  .۱۴
 .ش ه ۱۳۶۹جليل تجليل، نشر جامي، تهران، 

ر برات زنجاني، دكتاالسرار؛  مخزن: نظامي گنجوي، حكيم ابومحمد الياس بن يوسف .۱۵
 .ش ه ١٣٦٨انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 

 


