
  ٣٠٤  قند پارسي

  

  يدل دهلوي در شعر بيعوامل شاعرانگ
  ∗پروين سالجقه

 :سخن گفتن از عوامل شاعرانگي در شعر شاعري که
ــ ــيزار آيهـ ــنـ ــرداز زله در پـ   جوهر شاخه مژگـان در آب اسـت        ز  شفـ

 اي که بتواند حق ه مقاله چرا که براي تهي.کاري بس دشوار و فوق طاقت است
کار گرفته شده در ساختار شعر او را   بهه عناصريتمامي ادا کند و کلّ  بهمطلب را

 :برابر عظمت شعر او دربرگيرد در
  هرسـو   به ها گشاده  ر از مژه آغوش   تحي  اليخيـ   بـه ام الي، نشـسته  در انتظار جم  

هاي شعر بيدل  بهسه جنبه از جن  بهطور عمده  به محور سخنم را،هر تقدير به
  ذهن و تصوير در شعر،منش استعاري زبان«ة  دربار،طور اجمالي  بهدهم و  مياختصاص

 .شوم  مينکاتي را يادآور ،»بيدل
  جدا از فرايند،شود  ميبررسي متن شاعرانه  بهچه که مربوط ي امروزه آنطور کلّ به
ل کلّتحوشعر در قلمرو تعريف وةچرا که مقول. ي ادبي و مقوله نقد نيستها هي نظري  
 ةي نظري دربارها  بحث.پردازان ادبي بوده و خواهد بود ه نظريتوجههمواره مورد  ،نقد
ي فراواني را پشت ها  چالش،زمان ارسطو آغاز شده و در گذر تاريخ  از،شاعرانه متن

 ثيرپذيري از دستاوردهايأ با ت،ويژه در قرن بيستم  به،ها ي آناست که برآيند کلّ سرنهاده
آراء صورت گرايان روس و پس از ي شعري در ها هدانش زبان شناسي و همچنين نظري

 ،شناسي  در حوزه زبان.اي را براي آن فراهم کرده است  جايگاه ويژه،ساختارگرايان ،آن
 ي ارزشمندي براي درکها  رهيافت،شناسي پردازان نشانه هتکيه بر آراء سوسور و نظري با

                                                   
  .، تهران آزاد واحد مركزينشگاهپژوهشگر و استاديار دا  ∗
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از   شاعرانهمتن اي که گونه  به؛نظر گرفته شده است آن در نظام زبان درةجايگاه ويژ
  :شود  ميگونه تعريف  اين، روسةشناس برجست  نشانه»يوري لوتمان«ديدگاه 

ر ترين شکل قابل تصو ست؛ پيچيدهها  رابطهة يا رابطها  نظام نظام،شاعرانه متن”
 را »دال«شعر ] زيرا[ .کند  ميکه چندين نظام مختلف را درهم فشرده سخن است

دهد که تحت   ميژه را در چنان شرايطي قرارکند و وا  ميالاتمام وجود، فع هب
دهد و   مياعالي عملکرد را از خود بروز ي اطراف حدها فشار شديد واژه

  .“سازد  ميترين استعداد خود را رها غني
 بيدل يکي ،نظر لوتمان  بهتوجه با

از معدود شاعراني است که شعر او 
 ها نظام نظام  بهدر بسياري از موارد

 و ها مدد درک لحظه به تبديل شده و
  چندين نظام،ذهن و زبان شاعرانه

هم فشرده ساخته و در مختلف را در
کشف زباني شده است   بهقنتيجه موفّ

 استوار ،استعاري منش که يکسره بر
گرفته  بهره) مدرن کالسيک، رمانتيک و( اصلي استعاره ةاين زبان از سه سرچشم. است
از. سامان رسانده است  بهن را اعالي کارکرد واژگان در زباو حد ال همين رو، بستر سي

خلق   بهواقع شده و ل جادويي شاعرانه اوي تخياين زبان، جايگاهي مناسب براي تجلّ
 .است دادي جهان واقعي منجر شده بياني تصويري و خارج از مرزهاي قرار

ر ثّؤل مه و يگانه در شعر بيدترين عواملي که در خلق يک فضاي يکّ مهم يکي از
ساحت   بهقطع پيوندهاي جهان شاعرانه او از جهان واقعي است و پناه بردن او ،است

 . آفرينش هنريةلحظ فردي در
اي در   شعر گريز از رئاليسم وانمودي کليشه،توان شعر بيدل را  ميبدين طريق

 .کند  ميتوصيه حساب آورد که خرق عادتي جسورانه را  بهروزمره زندگي
 عادت مردن است بند رسم و  وزندگي در قيد

 دست دست توست بشکن اين طلسم ننگ را

»نتيجه گريز از    در شعر بيدل، در»تذهني
 بديل، کمال يافته سمت عرفاني بي ها به کليشه

ف تصو«و شناختمدار پيش رفته و در نتيجه 
ان بيعرف«، به»عيمد تبديل شده است،»عااد ، 

 »عرفان آينه بين«هاي اصلي  که خود بنيان
 .نهاده است در شعر بيدل را بنا
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بيدل  ي مدرنيسم در اسلوب نوشتارها گريز از رئاليسم عادتي که يکي از نشانه
کند که جايگاه وهم فرا واقع است و ساخت   ميتي هدايتسمت فرا واقعي  بهاو را ،است

بستري   بهپذيرد و  مي انجام»گريز« همين ةنتيج تصاوير استعاري در شعر او در فضا و
تصاوير هنري متناقض نما  ي قدرتمند و هنجارگريز وها استعاره يابي براي سامان مناسب
 :شود؛ تصاويري ازاين دست  ميتبديل

ـ گ  مـي  لب ما قاه قـاه     ده بر که خن   داريـم   مييها ت شيشه عيش خاصي  به   دري
سمت عرفاني   بهها  گريز از کليشهنتيجه  در شعر بيدل، در»تذهني «،عالوه بر آن

عرفان « به،»عيف مدتصو«بديل، کمال يافته و شناختمدار پيش رفته و در نتيجه  بي
 در شعر بيدل را »عرفان آينه بين«ي اصلي ها  تبديل شده است، که خود بنيان،»عااد بي
 :نهاده است بنا

 غفلت چه فسون خواند که در خلوت تحقيق
 دـن شـنه بيـود و آيـخ  بهمـت نگاهـبرگش

 :دارد شناختي رسانده است که فناي مطلق را در پي  به بيدل را»عرفان آينه بين«و همين 
ــ   نه کثرت نـوايم  ،نه وحدت سرايم   ــايفنـ ــ،مايم فنـ ــاي فنـ   مايم فنـ

کشاند که نهايت   ميسمت تواضع و قناعتي  به بيدل را،همين عرفان ناب ،همچنين
 از حاصل جمع ، ناچيزي در برابر جمال معشوق را که در مکتب بيدلعايي و اظهاراد بي
 :دارد  مي بيان،شود  مي حاصل»و جمال آفرين جمال«

ـ  رت نگـاهي  گشتگان وادي حيـ    گم   در گرد رنگ باخته کن جـستجوي مـا        ماي
 : چيزي در پي ندارد، براي شاعر»دين و دنيا«ر برباد دهنده  جز تحي،اين شيفتگي

ـ تح ات که نه دين دارم ونه دنيـايي        جلوه به  تمم پرداخــر دو عــالفکــ ر تــو زي  
 :سازد مي قناعتي اندک خواه را نصيب او و

   نيمـي  ،يک حباب  از ما، قسمت کنند بر    جام وهميم، از بزم نيستي کـاش        به قانع
ي اي پديدار شناسانه و فلسف  انديشه، غني شده در شعر بيدلةت يا انديشاين ذهني

 شمارد؛  ميکشد و ناچيز  ميچالش  بهه رازندگي روزمر مش عادت زده حاکم برست و آراا
 و عدم آرامش »پريشاني «، عناِصر هستية در سرشت کلي،بين  بصيرتةشاعر با ديد پس

 :کند  ميمشاهده
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 ندانستم ت فريب اين جهان خوردم،جمعي به
 وفان پريشاني کمين داردت غنچه، هر که در

تالشي خستگي ناپذير، در صدد آن است تا   در،عر بيدل فلسفي در شةانديش
 نصيب او ،نتيجه کشف و شهود شاعرانه شگرف زيبايي جهان آفرينش را که در حقيقت

 و کثرت ،مسند باور بنشاند  در،شده است
صل وحدت هستي مدارانه متّ  بهرا در آن

جوالنگاه سفر   بهکند؛ پس عرصه شعر او
. شود  مييلوحدت و بالعکس تبد  بهکثرت

 در »شناخت «اين مسئله باالترين هدف
 واحد و ةپيکر ل درمأ که ت،شعر او را

چرا که . زند  مي رقم،زيبايي هستي است
 معشوق است و »ديدار« جايگاه ،اين عرصه

بديل او ي جمال بير از تجلّتحي: 
  ن کردنـد  نـه خـرم   ر همه جا آي   کز تحي   گه ديدار اسـت    نرگسستان جهان وعده  

 :بندد  مياي ابدي دل گريه ي برآن حتّ  بهاري که شاعر در آرزوي نائل آمدنديد
  تا چشم دارم آينه خـواهم گريـستن         دار بــشکفدم ديــعــال ايد گلــي زشــ

  فراهم آوردن بستري، فلسفي در شعر بيدلةيکي ديگر از بارزترين نمودهاي انديش
اي  گونه  به در شعر است؛»کاسبازتاب يا انع «انگيز عنصر کرد حيرت  براي کار،مناسب

 گيرند  مياي عجيب قرار ي حيات در شعر او در چرخهها که در فرايندي جادويي پديده
 مثابه ابزاري براي  بهتي دست پيدا کنند تا بتواندخلوص و شفافي  به،تا پس از پااليش

ناصر ترين ع ت خود از جزيياين فرايند در کلي. آيند کار  بهانعکاس زيبايي معشوق
 آيينه زاري از تالقي  بهگيرد و جهان شعر بيدل را ها را در برمي ترين آن يتا کلّ هستي

»  آينه و شاعر،شبنم« سه عنصر ،که از اين ميان. کند  ميد تبديلي متعدها انعکاس
 ت نوعکه از کيفي چرا. اند  را از آن خود ساخته»آينگي«باالترين درجه مقام انعکاس و 

 :اند  هر سه در حيرت،کنند و قرار است آن را بازتاب دهند  مي مشاهدهاي که زيبايي
  هـا  آينـه دان  چون شبنم گل آينه در      تماشاي تـو آبـست     از حسرت گلزار  

جهاني اثيري و آميزش  جهان شعر بيدل
ق متعلّ (»بيخودي«يافته از دو عنصر 

 »وهم«و ) شخصي هاي ناب عرفان تجربه به
است، ) نمودي گريز از رئاليسم وا ق بهمتعلّ(

او، پيوسته در  همين دليل عناصر شعر و به
اي  اند و دامنه  جهش و رهاييحال لغزش،

 .شدن ندارند بسته، محدود و قابل ساده
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 :و
 ني رنگ فهميدم ين گلشن نه بويي ديدم و ادر

  دمـنه خنديـرتي گل کردم و آييـبنم حيـچو ش
قيد و  بوالندن اين زيبايي بي ق،ت در شعر بيدلاين ميان دغدغه اصلي ذهني در
 پس انديشه .مخاطب است  به،ت يافته ازلي و ابدي و تغيير ناپذير در جهانقطعي ،شرط

. کند  ميتي اقتدار طلبانه دست پيداقطعي  بهگذارد و  ميت را فرواو جانب نسبي در شعر
 ر جهان خودي عرفان اجتماعي را بها  دريچه،بيند  مينيز زيبا ي چهره جهان راها زشتي

 نمودي گزيند و چالشي تازه را با رئاليسم وا مي عرفان شخصي و احوالي را بر،بندد مي
  شايد.آن از حوصله اين بحث خارج است  بهريزد که پرداختن  ميدرزندگي واقعي طرح

تي اهمي  به،ت در شعر بيدل شفافية فرايند چرخةنتيج  ديگري که درةبتوان گفت نکت
» اُبژه« بهها  تبديل شدن پديده،کند  مياز ديدگاه مباحث زيبايي شناختي دست پيدا ويژه
 نتيجه اين  در.است) »آنيميسم «عملکرد عنصر( ت قوي جاندارانگارانهنتيجه ذهني در

 ،موارد چرا که در بسياري از. ماند دايره نمي  بيرون از،چيزي  هيچ،جاندارانگاري هنري
 يي صاحب شعور تبديلها تشخصي  به نيز»مفاهيم« ها، عناصر و پديده عالوه بر

موجوداتي   بهد،موارد متعد  در»حيرت و حيراني«؛ و اين است که مفاهيم شوند مي
 :نشيند  مي»حيرت«ه ب، خود،نظير معشوق  بيةدر برابر جلو ،هوشمند

ــش ز   که حيا پرور است شوخي حـسن     يخلوت  به ــم آيچ ــه بي ــن ــست حيرون نش   يران
 :يا

  چشم آينه بيرون نشسته اسـت      حيرت ز   رور و نـاز در خلوتي که حسن تو دارد غـ  
گونه  زبان شعر بيدل، اين ل است اين است کهأماين بيان قابل ت اي که در  نکته،حال
 طلبد؛  ميزدا را نيز  خوانشي آشنايي، بدون ترديد،و هنجار شکن است زدا آشنايي

 مخاطب ،خوانشي که در آن.  متن و مخاطب،فؤلّخوانشي از نوع گفتمان سه جانبه م
تي و قرار دادي خوانش شعر جهان شعر مجبور است ابزارهاي سنّ  بهنزديک شدن براي

 زيرا جهان .دنبال ساده کردن نظام پيچيده اين زبان شاعرانه نباشد  بهنهد و سو يک  بهرا
هاي ناب  بهتجر  بهقلّمتع (»بيخودي«جهاني اثيري و آميزش يافته از دو عنصر  شعر بيدل

همين دليل   به و،است) نمودي گريز از رئاليسم وا  بهقمتعلّ (»وهم«و ) شخصي عرفان
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 محدود و ،اي بسته اند و دامنه  جهش و رهايي، پيوسته در حال لغزش،او عناصر شعر
يي فراواقعي که جايگاه گريز او از ها مکان  بهدلبستگي بيدل. شدن ندارند قابل ساده

نکته ديگري است که ،اند عزلت شاعرانه و عارفانه  بهزندگي روزمره و پناه بردن تواقعي 
ر ؤثّ م،يي از جهان شعر اوها تر شدن گوشه  در روشن،آن در اين مقوله  بهاشاره شايد
 اشکال خود بر فضايي اختصاصي و فردي داللت دارند؛ ةهم  درها اين مکان .باشد
 .نشان و يا حيرتکده  بيآلودند يا يا وهم يي کهها مکان

جهان « در همجواري با ها اين مکان
تي جادويي و کيفي  به در شعر بيدل»پريوار
کرده و در همراهي  اي دست پيدا افسانه

، مکان »نشان فضايي المکان و دشت بي« با
را در شعر او مطرح » عدم«فلسفي 

مند و هستي  ا نوعي عدم مکاناند؛ ام کرده
 ة و استفاد»فلسفي مکان«مدار آفرينش اين 

 ،ابزاري از آن در جهت خلق معاني تازه
ي معنايي و ها يکي از زيباترين پارادوکس

ت شعر بيدل است؛ چرا فلسفي در ذهني
تر و  شناختي کمال يافته  بهمات اميد مقد، خود»آباد ظلمت « در»عدم مکانمند«که اين 

 :نهان داردمعشوق را در خود  اي يي از حضور افسانهها نشانه
  موي خود را جانب ملک عدم داريم مـا          اننـش  م از دهـان او    که يـابي   اميد آن  بر

 جايگاه تجربه و کشف و شهود عارفانه نيز هست و ، در شعر بيدل»فلسفي عدم«
 :کشد  ميي صبح ديدار معشوق را انتظار تجلّ،مکاني است که شاعر در آن تنها

 ايم دهـيوابـدم خــاد عـآب تـس در ظلمـنف بي
 ي ماها شب شاخه زن گيسو، سحرانشا کن از

 :يا
  ت بايدم راه عدم پرسـيد و رفـت        تا قيام   ام نشان بوي سراغي بـرده     زان دهان بي  

ت يافته هرچند بيدل از جهان فردي
ا رسد، ام نظر مي خود راضي به

پريشاني  گاهي از رنج آوارگي و
گويد که معني  خود نيز سخن مي

سمت  ضمني کالم اين سخن را به
راه  رنج کشيده در گاليه يک عارف
 .کند دايت ميدشوار شناخت، ه
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گسسته از  آلوده و  عدم، جنونکده، خمارآباد،نشان ي بيها مکان  به بيدل،هرحال به
 ،)فاني را يا اين جهان (»امکان صحراي« چرا که .بسته است دل) جهان موجود(جهان واقعي 

در هراس است؛  کند؛ از بيم آفت آن  ميهمابتذال متّ  بهداند؛ آن را  مي»سراب«زراعتگاه 
ت مد در بسامان خويشدارد و از سرنوشت نا  ميآن بر حذر  بهدل بستن مخاطب را از
 :دگوي  مي سخن،اقامت در آن

 م آفت استـکان بس که بيـدر زراعتگاه ام
  گندم دلي در سينه نيستةدانخلق را چون 

ي ناب کشف وها گرفتن لحظه  قرار، شعر بيدليها يکي از اساسي ترين نکته اام 

 »آينه «. است»آينه«شهود شاعرانه او در برابر 
نمادين شده  يها يکي از جاندارترين موتيف

  او را»حيرت و حيراني«در شعر بيدل است 
 ةدربار .دهد  مي هستي بازتابةتمامي گستر به

چند و چون کيفيع اين نماد در ت کاربرد متنو
ا  ام.است  جاي سخن فراوان،شعر بيدل

  زماني است که شاعر»آينه«زيباترين نقش 
کند و آن   ميلاي دو سويه محو  وظيفه،آن به
 و »ابزاري براي تماشاي زيبايي«مثابه هم   بهرا

نشاند و اين نقش   ميهستي ةدر برابر عظمت جاودان» چشم تماشاگر زيبايي«هم 
 اين ةنتيج پارادوکس تصويري شعر بيدل است که در انگيزترين  حيرت،اقض نمانمت

ي هنري با اين نماد عجيب ها خلق و زيباترين بازي» حيرت آينه« نماد شگرف ،فرايند
 :شود  ميآغاز

  چرا زروي تو حيرت، شکار آينه اسـت؟         دوش  ت دام بـه   نـه نيـس   ير آي جوه اگر ز 
 :و

ـ  رفته ـ  م از خـوي   اي ست حيرت از آيينه هرگز پا برون نگذاشته        مـان دلـيم   قيا از م  ش ام  
آن خالي از لطف نباشد اين است که   به اشاره،اين مقوله اي که شايد در ا نکتهام

رسد  مينظر  بهت يافته خود راضيهرچند بيدل از جهان فردي،ا گاهي از رنج آوارگي  ام

  فلسفي در شعر بيدل، درةانديش
تالشي خستگي ناپذير، در صدد آن 

شگرف زيبايي جهان  است تا حقيقت
نتيجه کشف و شهود  آفرينش را که در

 شاعرانه، نصيب او شده است، در
اور بنشاند، و کثرت را در آن مسند ب

 .صل کندوحدت هستي مدارانه متّ به



  عوامل شاعرانگي در شعر بيدل دهلوي  ٣١١

  

سمت گاليه   بهگويد که معني ضمني کالم اين سخن را  ميخنپريشاني خود نيز س و
 :کند  مي هدايت،راه دشوار شناخت رنج کشيده در يک عارف
 مــآي يـنم رت برـروم از دام حي يـ ماـهرج به

 دوشمنگ شبنم از چشمي که دارم خانه برر به
 :آميزتر و اندکي دردناک و در بياني گاليه

 بار منـ از غودـت يک زخم نمکسـعالم گش دو
 خواهد پريشاني؟  ميمشت خاک من ديگر چه ز

 :و يا
  نشد يارب؟،پويم  ميره آوارگي عمري ست

 وارم دل شود پيدا نهـکه چون تمثال يک آيي
 است که در حسرت »آينه« باز هم حکايت ها،  اين حکايتةا سرانجام همام و

درکنشي  دارد و دست برنميهم  جا مانده از پيکر شاعر  بهي از غباريار حتّ» ديدار«
 ي قدرتمند متناقض نما در شعر بيدل را درها ديگر از زيباترين استعاره  يکي،جادويي

 :زند  مينظير و شاعرانه رقم  در بياني بي»آينه از غبار پيکر شاعر چکيدن«ت أهي
ــارم    پشم حسرت ديـدار   تباده    ست به  داده ــشارند غب ــر بف ــد گ ــه چک   آيين
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