
  …ميرزا بيدل و »اعظم سواد«قصيده مقايسه تطبيقی   ١٦١

 و دليب رزايم »اعظم سواد« دهيقص مقايسه تطبيقی
  يدهلو خسرو ريام »راالبرارحب«

  ♦نورزاد يعل نوردکتر 
  چکيده
 و ارتباط يمبنا بر يدهلو رخسرويام با دليب يها سروده يهنر و يفکر ونديپ بحث

 همگون يها سرچشمه و هند قاره شبه در سخنور دو هر شعر زبان ييايجغراف مشترکات
 پژوهش کي جاديا تواند يم دارد، آبشخور يفرارود يفارس زبان عتيطب زا که آن،
 نيا از انيشا يتوجه موضوع نيا  به تاکنون تأسف با که تواند، کرده نيتأم را يا هيپرما
 دکتر افغانستان نامور پژوهشگر مقاله از ميتوان يم نجايا تنها. نشده ظاهر قيتحق روزنه
 خسرو، ريام« عنوان ريز »دليب بوطيقاي« خود کتاب در که م،يشو ادآوري آرزو لغفورابدع
 نيا هموزن يها دهيقص ياجمال طور به هرچند موصوف. آورده قلم به »دليب و يجام
 سواد« و يجام عبدالرحمان »االسرارةجلّ« ،يدهلو خسرو ريام »راالبرارحب« شاعر سه
 تذکّر با دانشور محقّق نيا مباحث رهيدا اما است، نموده سهيمقا را دليب رزايم »اعظم
 نييتع در شاهد اسناد آوردن با گريد ريتعب به و يموضوع ديد از همسان اتياب

 مذکور، مطالب مفصل حيتوض و شرح از اجتناب و دهيقص سه هر يموضوع مشترکات
 ارياخت در که شعرا، وانيد يخطّ نسخ اساس بر ديقصا سه هر کامل متن نقل به همزمان
 توجه از آرزو لغفورابدع قيتحق وهيش و کار روش البتّه،. است دهيورز کتفاا است، داشته
 با يلمعاناابو يهنر و يفکر يوندهايپ انيب در ياجمال يپژوهش اصالً موضوع نيا  به
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 نيا يبرا که نجاستيا از. است خسرو ريام آنها از يکي که بوده، خود ماقبل سخنوران
 در مقصود گنج تا ست، يکاف چند يليدال نيهم برشمردن يافغان معروف شناس دليب
  :ديبگو ما با و اورديب دست به شيخو قيتحق روش نيا

 استقالل نامه که د،ينما يم حشر يا وهيش  به را کلمات گرمش دم با دليب ،يبل”
 دل،يب و حافظ يها سروده رظتنا با مستقل مکتب و سبک نيا. دارد بغل در را
 نيبهتر به دليب و يخاقان دل،يب و خسرو ريام دل،يب و صائب دل،يب و يسعد
 بر اشارت بدون بشارت اهل که ،ييجا آن تا دهد، يم نشان را خود يوجه
 همگون کامالً يفضا در .داشت خواهند اشراف رظمتنا رظمنا يهنر يها ظرافت

 يعني لحن، يروان دهيچک دهنده نشان داشتن مستقل پرواز و دنيپر هماهنگ و
 .١“است سبک
 يکيپاات و يموضوع و يفکر يوندهايپ قيعم قيتحق نجانبيا نظر  به هرچند
 با البتّه و است خواستار را گسترده پژوهش کي انجام خسرو ريام و دليب يها سروده
 تا شود، يم يسع مقاله نيا در اما شد، خواهد اقدام گذار ره نيا در فرصت دادن دست
 دهيقص از دليب دهيقص يکيپاات يها تفاوت و تأثّر مسئله يبررس و ليتحل اساس بر

 آور نام سخنور دو نيا يوندهايپ موضوع از ييها بخش يدهلو خسرو ريام هموزن
 ريام راه  ادامه در دليب يهنر تجدد و ابتکارات ژهيبو هند، زبان يفارس اتيادب قلمرو
 ارکان با خاصه يمکتب در مبتکر شاعر دليب چون. شود دهيکش قيتحق رشته  به خسرو
 يهند سبک قلمرو در يحتّ او يها کارنامه نيا و است يشاعر هنر ليفضا و يبکس

 شعر گذار ره مرسوم وهيش نيا زين خسرو ريام دهيقص نيا از استقبال در اند، شده اعتراف
 بر قيعم تسلّط و تأمل و است نکرده نظر صرف يلمعاناابو را شيخو يشاعران آرمان و
  .گذاشت خواهد بحث نيا تحقق در ما ارياخت بر يفراوان ليدال ها يمعن پدر ةسرود نيا

  کليدي واژگان
 نسخ سبک ده،يقص شاعر، هنر تأثّر، ر،يتأث ،يدهلو دليب خسرو، ريام

                                                   
  .٩٥، ص مشهد بيدل، قاييبوط آرزو، عبدالغفور  .١
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  مقدمه
 اتياب تعداد يبررس د،يآ يم انيم به مذکور ديقصا يقيتطب سهيمقا در که يبحث نينخست
 که است، نظر نيا بر آرزو لغفورابدع يافغان شناس دليب. ابدي يم محسوب دهيقص دو نيا
 ياسالم يجمهور يوضر قدس آستان کتابخانه در محفوظ خسرو ريام اتيکل نسخه در
 آن تيب ٤٢ پژوهش ضمن محقّق نيا که است، آمده تيب ١٠٦ در مذکور دهيقص رانيا
 اما .١است نموده مقرر نسخه کتابت مشکل در را گريد اتياب اختصار علّت و آورده را
 جابولقا و فيبقا محمدوفا اهتمام با که خسرو، ريام »منتخب آثار« يکستانيتاج نشر رد
 است تيب ١٢٤ دهيقص اتياب تعداد است، دهيرس چاپ دست  به ١٩٧٥ سالدر  شاهيدادل
 نسخه يک اساس بر آن مقدمه در زاد افصح اعالخان استاد اشارت روي از متن اين و

 تحت تاجيکستان جمهوري هاي علم آکادمي کتابخانه يشرق هاي دستنويس شعبه در موجود
 تهراني نشر و ٣٨٦ شماره با بورگزسنپتر شهر دولتي کتابخانه در محفوظ نسخه ،٢١١٤ رقم
 .٢است ديده را چاپ روي و آماده ميالدي ١٩٦٤ سال در خسرو امير »کامل ديوان«

 نيا خسرو ريام آثار نشر گريد يها نسخه از يبرخ و يشعر يادب يها سامانه در اما
 يکستانيتاج نشر در که نيا علّت  به .است شده نقل تيب ٢٥ حجم در يهمگ دهيقص
 مطالب يبررس و ليتحل ضمن است، شده نقل دهيقص مکمل نسبتاً صورت شاعر اتيکل

 نشر يشورو دوران در سبب هب که است، تذکّر قابل اما. رديگ يم قرار اساس بر همان
 يتهايب قاتيتحق انيجر در و است شده حذف هم آن از ياتياب اتيکل نيا دنيگرد
 کاربرد دهيقص گريد يها نسخه و آرزو عبدالغفور استفاده مورد نسخه از نظر مورد
 در که شود، يم مقرر نسخه دو نيا نهيزم در دهيقص يشناس متن سهيمقا ضمن. گردند يم

 در بعد من( يوضر قدس آستان هکتابخان نسخه يعني آرزو، لغفورابدع استفاده مورد متن
 يها غلط مورد چند در) ن،. ن-.شود يم داده تذکّر آقر نسخه ياختصار صورت  به مقاله
 نسخه در اتياب نيا يها نمونه و رسد يم مشاهده به آن خواندن انيجر در يمنطق
کتابخانه  يبخش نسخ خط وان شاعر محفوظ دريد ي، بر اساس نسخ خطيکستانيتاج

                                                   
  .١٤٨مشهد، ص  بيدل، قاييبوط آرزو، عبدالغفور  .١
  .٥ص  ،٤ ج آثار منتخب، دهلوي، خسرو امير  .٢
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 نشر به حيصح ه شده است،يته ٢١١٤با شمارگان  نزبکستاا يم جمهورعلو يآکادم
  :است آمده آقر کتابخانه نسخه در ليذ صورت  به نيريز تيب جمله، از. اند دهيرس

ــار ــب ک ــد داراني ــاه نباش ــتن خوابگ   ١اسـت  کنگر جاي آلوده خواب درويش همت  آراس
  :است يحصح منطقاً که آمده، شکل بدين تاجيکستان نشر در بيت اين

ــار ــداران ک ــد بي ــاه نباش ــتن خوابگ   ٢است لنگر کنج آلوده خواب درويش بستر  آراس
 معنايي پيوند بستر کلمه با آلوده خواب و خوابگاه هاي واژه سخن منطق تقاضاي به
 بيت. گردد مي روشن مؤلف مطلب بيت خواندن شکل همين با صورت در و دارند
  :شده کتابت چنين آقر نسخه در ديگر
  ٣اسـت  گـر  افسون قوت کُشنده زهر کُشتن  است دل صاحب مذهب گزنده نفس ستنخ

  :آمده گونه اين تاجيکستاني نشر در بيت درست شکل
  ٤اسـت  گـر  افسون قوت کُشنده رما کُشتن  است دل صاحب مذهب گزنده نفس خستن
 خلل مطلب به که کُشنده، زهر کُشتن به نسبت است، صحيح مار کُشتن معنا نظر از
 رسد در نشر تاجيکستاني در نوشت سرليک اشتباهاً نظر مي به ولي .کند مي وارد منطقي
 .تايپست طغلآمده است، که البته  »حستن«در مصرع اول  »خستن«جاي   به

  :شده ضبط چنين آقر نسخه در ديگر بيت
  تـاس ظالم روي به کان چيني است ورـج دـابج

 ٥است اژدر پشت  به کان نقشي است، مرگ نسخه
  .٦است صورت ينهم  به نيز تاجيکستاني نشر نسخه در بيت اين شکل
سفانه اين بيت را پژوهشگر افغانستاني ضمن نشر متن قصيده در کتاب ااما مت

                                                   
 اسالمي جمهوري رضوي، قدس آستان کتابخانة در محفوظ خطّي نسخه کليات، دهلوي، خسرو امير  .١

  .٢١٣ص  ايران،
  .٨١٢ص  ،٤ ج منتخب، آثار دهلوي، خسرو امير  .٢
  .٢١٣ص  ي،خطّ نسخه کليات، دهلوي، خسرو امير  .٣
  .۸۱۴ص  ،٤ ج منتخب، آثار دهلوي، خسرو  .٤
  .٢١٣ص  خطّي ، نسخه کليات، دهلوي، خسرو امير  .٥
  .٨١٥ص  ،٤ ج منتخب، آثار دهلوي، خسرو  .٦
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اين صورت  به رضوي سآستان قدخه کتاب خانه ساز روي متن ن »بيدل بوطيقاي«
  :است طغلخوانده که 

 تـاس ظالم روي  به کان چيني است ودـج دـابج
  ١است اژدر پشت  به کان نقشي است، مرگ نسخه

 و جور همان افراد قبيل اين هستي مايه و نيست ظالم مخصوص هرگز جود عمل
 و آمده قصيده تاجيکستاني و نشر يرضو سنسخه آستان قد متن در که است، ظلم
 سخهن در نيز ديگر بيت يک. خوانده است طرا غل دانشمند افغاني آن که رسد، مي نظر  به

  :يل خوانده شده استذت رصو به غلط »بيدل بوطيقاي«رضوي در کتاب  سآستان قد
  رهست در سخت رو البتّه) ؟( فقطه داناتر هرچه

 ٢است باور متـته البتّه طبيب، تر ونـميم هرچه
  :ت شدهبثچنين  تشکل درست بي رضوي سمتن نسخه کتابخانه آستان قد در

  ٣اسـت  باور تهمت البتّه طبيب، تر ميمون چه ور  رهسـت  در رخسـت  البتّه فقيه داناتر هرچه
٣   .٤آمده صورت ينهم بهنيز  تاجيکستاني در نشر

 نسخه متن در قصيده اين ابيات از چندي که رسد، مي مشاهده  به گونه، همين
 بوطيقاي«اند و موارد ديگر در کتاب  شده ضبط اشتباهرضوي  سآستان قدکتابخانه 
 تغييرات ديگر موارد اين، کنار در. اند خوانده شده طغلاز روي اين نسخه » بيدل

 اصلي محورهاي از بيرون نظرداشت با که رسند، مي نظر  به قصيده متن در واژگاني
 شود مي فروگزاري قصيده متن شناسي نسخ کار تفصيالت از نگاشته اين مطالب بررسي
 متن استقرار و الطاغ چنين وجود تأکيد و ارتباط خاطر  به ابيات چند اين تذکّر و

 ديگر بار را زاد افصح استاد انديشه واقعاً نکته اين. گرفت صورت مقايسه براي صحيح
 کتابخانه هاي دستنويس شعبه کتابخانه در ٢١١٤ شماره نسخه واقع در که سازد، مي ثابت

 کتابت شانزده عصر اول يا پانزده عصر آخر در بوده، معتبر بسي آکادمي علوم ازبکستان
                                                   

  .١٥٥، ص مشهد ،بيدل قاييبوط ،آرزو عبدالغفور  .١
  ۱۵۷همان، ص   .٢
  .۲۱۳ص  خطّي، نسخه کليات، دهلوي، خسرو امير  .٣
  .٨١٦ص  ،٤ ج آثار منتخب، دهلوي، خسرو امير  .٤
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 و مکمل نسبتاً عامل نسخه اين از تاجيکستاني نشر متن گران تهيه استفاده .١است دهش
 در تکمله همه آن با اين عالوه بر اما. گرديده »ابرار درياي« قصيده شدن تهيه صحيح
آستان  نسخه در بيت چند که رسيد، مشاهده  به قصيده تاجيکستاني نشر در موجود متن
 ابيات يا که رود، مي تخمين. است شده حذف نسخه ينا از داشته، جاي رضوي سقد

 که اين يا است نداشته جاي متن گران تهيه استفاده مورد نسخه در حقيقت در مذکور
 ابيات. اند شده حذف آنها زمان سياست هاي محدوده از برخي گرفتن اعتبار به علّت  به

  :صاحبند را ذيل صورت قصيده تاجيکستاني نشر در محذوف
  زور اهــگ زاري اهــگ ديــنـچ ردارــم نــاي رــبه

 ٢است نر مه شش و ماده مه شش که غليواژي، چون
*  

  ٣اسـت  جعفر دارد، طيار را بال اوه ک کسي نه  برد بيرون فلک از طيار که باشد، آن جعفر
* 

  خداست بهر از نه هم آن شرع علم خواند که وان
  ٤تــاس وراد ادــقـاعت و رـيــم مـيــتعظ يـپ از

* 
  ٥است پيغمبر سنّت و خدا فرمان چه آن  مـرگ  وقـت  تا مرا کار ده توفيق ربم يا

٥  و است آمده رضوي سقد نآستا نسخه در قصيده خاتمه عنوان به آخر بيت
 نشر از ديني مطالب تذکّر و مناجات موضوع فراگيري علّت  به شايد که رود، مي تخمين

 نشر در که افزود، توان مي مطلب اين به رابطه در. شده حذف ايام آن در تاجيکستاني
رضوي نيز موجود  سآستان قدنسخه  متن در آن که آمده، هم تخلّص بيت تاجيکستاني

  .ندارد جاي »بيدل بوطيقاي«در کتاب  ولی بوده
                                                   

  .٣ص  ،٤ ج آثار منتخب، دهلوي، خسرو امير  .١
  .۲۱۳ص  خطّي، نسخه کليات، دهلوي، خسرو امير  .٢
  .همان  .٣
  .همان  .٤
  .همان  .٥
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 هاي نسخه اکثر در و است معروف »اعظم سواد« عنوان به که بيدل، ميرزا قصيده
 حتّي و قافيه و وزن نظر ازاگرچه  است، شده ودهسر بيت ١٥٧ حجم در او ديوان
 که رسد، مي نظر به ولي ماناست، را خسرو امير »ابرار درياي« قصيده استقباليه موضوع
 و تأليف سبک زمينه در هايي فرقيت و دارد تجسم بيشتر تفصيالتي ابوالمعاني سروده در

 نخستين از خسرو رامي قصيده اول نظر در. رسد مي مشاهده  به موضوعات توسعه
 روش اين جامي موالنا بعداً و شده ايجاد رديف و قافيه و وزن اين بر که قصايديست،

پس از جامي اين  .است سروده »االسرار جلة« عنوان زير را اي قصيده بخشيده، مداوت را
 هرچند و است راه اين چهارم در نفر بيدل ي ادامه داد ويشيوه را علي شير نوا

 دو هر تطبيقي مقايسه دارد، اولويت بيدل بر جامي تأثير که است، معتقد رزوآ لغفورابدع
را  فراوان تفاوت کنار در آنان ميان پيوندهاي تواند مي بيدل و خسرو امير از قصايد
 امير که است، معلوم رود، مي قصايد تأليف سبک مورد در سخن وقتي. سازد آشکار
 اين هاي شاخصه بيشتر او قصيده تأليف وهشي و ست عراقي سبک نماينده اصالً خسرو
 در که رسد، مي مشاهده به گاها ولي. است ساخته گر جلوه خود در را ادبي سبک
 هاي سروده در هندي سبک خصوصيات از برخي نفيسي يدعس استاد تعبير به حقيقت
 را نظر اين تواند مي قصيده اين در تأمل که اند، نموده پيدا تجسم عراقي سبک شاعران
 امير قصيده در بودن، عراقي سبک در اي سروده از بيرون که آورد، وجود به ما در

 سبک عناصر تظاهر همين و نمود آشکار توان مي را هندي سبک خصوصيات خسرو
 قصيده بيت نخستين در حتّي. دارد مي مستقر بيدل ميرزا و او تأليفات ميان را روابطي هندي
 عنوان به که هندي، سبک شعري صنايع ترين لمستعم از تمثيل، جلوريزي خسرو امير

  :باشد تواند مي نظر اين گر ثابت امر شود، مي ارزيابي مکتب اين شعر خصوصيت
  تـاس سر درد غلغلش بانگ و خالي شه وسـک

 ١است بر و رحب شه تر، و خشک  به شد قانع هرکه
 اصلي حکمت دوم مصرع در و است گزين جاي تمثيل اول مصرع در ضمناً اينجا
 ورزد، قناعت حيات پر و خالي کم، و بيش به که هر يعني شود، مي تفسير آن به توجه
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 شاه نقاره چون بشود، تفسير هم خاموشي معني به تواند مي قناعت اين. اوست عالم شه
 سر درد و مردم ناراحتي باعث تواند مي وي ناگوار و بلند صداي است، خالياگرچه 
 هاي حرف اساس بدون و بيهوده که دانش، و فضل از خالي انسان منتها،. گردد خودش
 هم خسرو امير تلقين رو، اين از. گردد خود شرمساري باعث روزي گويد، بلند و پست
 نرفتن برون سخنگويي حد از و ورزيدن قناعت دانش و فضيلت امر در که است، آن
  .گرداند احترام صاحب را انسان تواند مي

 که رسد، مي مشاهده به خسرو قصيده اين در تمثيل استفاده ديگر مورد چندين در
  :شد خواهد اکتفا ديگر نمونه دو ذکر  هب

  ١اسـت  آذر بتان بر منّت برداشت، تبر چون  خليـل  زيرا شد،ک را نفست فقر ار گوي، شکر
* 

  ٢اسـت  کشور پاسبان و نيام در خفته تيغ  اسـت  عـالم  پادشاه و گليم در پنهان مرد
 قصيده در خسرو گرفته کار به تمثيالت اين از برخي حتّي گاها که است، جالب

 قصيده دو اين ميان پااتيکي محکم پيوند واسطه بي امر اين که اند، شده تکرار هم بيدل
  :است آورده وجود  به

  ٣اسـت  خيبـر  راه مفتاح حيدري ذوالفقار  اسـت  ظلمت راه مصباح مفلسي احتراق
 ما انديشه به که است، آمده »احتراف« »احتراق« واژه جاي به »آقر« نسخه در
 که واژه، شدن خوانده احتراف صورت در چون است، غلط سخن منطق تقاضاي  به

 مفلسي، آتش يا سوزش تنها و يابد مي خلل تناسب جايي تا است، شدن ور پيشه معني
  .گردد دامي صبح سوي به او زندگاني ظلمت راه چراغ تواند مي مفلسي احتراق يعني

  :است يافته تذکّر گونه اين بيدل بيت در دوم مصرع تمثيل
  ٤اسـت  حيدر دست سعي از ذوالفقار آبروي  کــو مـرد  امــا اسـت،  بســيار الف دسـتگاه 
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 اين رسد، مي ظهور به خسرو امير قصيده در که هندي، سبک عنصرهاي ديگر از
 سبک اين شاعران ةشيو هب را وي ةسرود جايي تا که است، تراشي لفظ و سازي ترکيب
 اين براي نموده چند .بخشد مي تقويت بيدل ةسرود به را پيوندش ساخته، نزديک ادبي
  :يافت خواهد تذکّر انديشه اين اثبات براي خسرو امير قصيده از تراکيب گونه
  شدن مستحکم شدن، مجموع و استوار خود در معني بهـ  کشيدن دامن  به پا
 وهـک وـچ کش دامن به پا نجنبي، بادي هر ز تا

 ١است رـرسـس ادـب عمر و غبار مشتي آدميـه ک
 نموده استفاده انسان معني به را غبار مشت ترکيب کاربرد خسرو امير اين، بر فزون
 غبار مشت ترکيب. »است غبار مشت آدمي« که دارد، تأکيد اين به نيز صريحاً و است
  :است شده استفاده کنايه همچون انسان يمعن به نيز او غزل از بيتي در بيدل ديوان در

  ٢چـرا  پـرواز  همه اين غبار، مشت اي آخر،  بلنـد  اقبـال  دامـن  خودشـکني  جـز  نيست
 شدن عصباني معني  به »شدن پيدا پوست از رگ« تعبار خسرو امير قصيده در
  :آيند بيرون انسان وجود هاي رگ حالت اين در که است، رفته کار  به

  ٣اسـت  مسـطر  را راستي مريدان تعليم بهر  پوست ز شد پيدا چو گر نامرادي از را پير
 ساخته هندي سبک شيوه با فراواني هاي تعبار قصيده اين ترکيب در همزمان،

 حکايت بيدل قصيده بويژه هندي، روش  به آن تأليف سبک کلّي قرابت از که ،اند شده
 اصل سوي  به سفر رنج و تمشقّ با معني  به »رفتن تشنه راه« چون تراکيبي که کنند، مي

 کشيدن، دست نامطلوب و غير چيزهاي از معني به »شستن سودا از دل« نمودن،
 ،»بودن بستر در کژدم و مار« ،»شيرمردان بوستان« ،»آراستن خوابگاه« ،»فسق رگاروز«
 استنباط وجه اين امثال و »برداشتن کوه دامان را باد« ،»گرفتن معني استاد را مست«

 داراي و عددي هاي وابسته توسط تراکيبي ساختمان زمينه در حتّي. باالست گفتار
 بيدل بخصوص هندي، سبک شاعران شعر در اصالً که سوس،حنام و محسوس عناصر
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 هندي سبک تحول هاي زمينه وجود عنوان  به خسرو امير قصيده اين در است، مروج
 پنجصد« ،»حسرت صد« چون ديعد هاي وابسته با يهاي تعبار مثالً،. اند کرده خدمت
: سوسحنام و محسوس عناصر کاربرد توسط عباراتي. اين امثال و »غرغر ده« ،»ره ساله
 نسخه« ،»جور ابجد« ،»دل گشتن زنده« ،»گزنده نفس« ،»همت رخش« ،»عشق کيمياي«

  .اين امثال و »دهر مادر« ،»مرگ
 تنها اينجا ما و دارند نفراوا نفوذ عبارات و تراکيب گونه اين هم بيدل قصيده در
 جاي هم خسرو امير قصيده در که کنيم، مي توجه تعبيرها و الفاظ اين از بخش آن  به

 امير قصيده از بيتي در مثالً،. است کرده عطا معني هاي تازگي آنان بر بيدل اما دارند،
 باد تأثيري بي شاعر آن کاربرد ضمن که است، رفته کار به »بستن يخ آب« تعبار خسرو
 سبک شيوه هب هم بستن کف تعبار ديگر، سوي از. کند مي تأکيد بسته يخ آب به را

 بازو و قوت از معني  به که است، کرده پيدا حضور شاعرانه خيلي بيت اين در هندي
 تجسم را خود اصل بازو و پنجه با هميشه راد چون ،است پهلوان شخص بازماندن
  :باشند عناصر نهمي هم وي قدرت و نصرت وجه و نمايد

 است مشکل وي بر مدح نام بست، کف چون راد
 ١است منکر وي بر ادـب نقش بست، خـي چون آب

 کالم در ترکيب معنايي تحوالت اما است، برده استفاده را ترکيب اين نيز بيدل
 اگر روان آب يعني دهد، مي شرح را تعبار خود صريحاً حتّي و است آشکار لمعانياابو
 :شود مرمر سنگ ،بندد يخ

  ٢است مرمر سنگ بست، يخ روان آب هرکجا  افســـردگي مبنـــد عـــزّت از آزاد دل بـــر
٢  است، آفريده مرمر سنگ تعبار کاربرد توسط خسرو امير باشد، ديگر مورد در

 که است، آن جالب. توان نمي شستن آب با را مرمر سنگ توسط نوشته حرف يعني
 در را آب قدرت خسرو امير وي از قبل اما مارد،ش مي مرمر سنگ را بسته يخ آب بيدل
  :داند مي عاجز سنگ اين نقش کردن زايل
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  ينــب رــتزوي هـــگري و ارـنگ و شــنق از رــپ دل
 ١است مرمر سنگ  به کان حرفي، شست، نتوان آب ز

 در تکرار هاي تعبار کاربرد توسط بيدل که گردد، مي آشکار نکته آن ديگر بار اينجا
 عبارات و ترکيب اين ظاهر  بهاگرچه  و دينآفر مي تازه هاي معني خسرو امير قصيده
 و هنري و سبکي تحوالت ولي آورند،  مي وجود به سخنور دو اين کالم ميان ربطي
 کاربرد در حتّي تحوالت اين. گردد مي آشکار برجسته طور  به بيدل قصيده معنايي
 و وزن يک در قصيده دو اين که است، لّممس امر چون رسد، مي مشاهده  به نيز ها واژه
 همان هم اينجا اما. گردند مي تکرار دو هر در يمقفّ واژگان اند، شده نگاشته رديف
 واژه قصيده دو هر در مثالً،. کند مي خلق تازه معاني بيدل که رسد، مي مشاهده به روش
 شعرا مطالب تغييرات معنايي تطبيقي مقايسه اما است، شده استفاده قافيه براي خاکستر

  .نمايد مي آشکار برجسته طور  به کلمه اين معنوي تحول در را بيدل اهتمام و
  :خسرو امير

 ست دوزخي دارد، مال حرص که هر کس، و ناکس
 ٢است خاکستر فتد، آتش در هرچه سرگين و ودـع

 زشت، و خوب از فتد آتش در هرچه معني به خسرو امير قصيده در مذکور واژه
 سرگين و بسوزند آتش در خوشبويي براي هم را دوع. شده استفاده شود، خاکستر امنته
 امير آفريده معني. است خاکستر دو هر آخر اما دارد بد بوي دوم که کردن، گرم براي را

 در بيدل .شود خاکستر منتها بسوزد، آتش در هرچه که است، آن واژه اين توسط خسرو
  :گرفته کار به نينچ را آن اش قصيده نخستين بيت

  ٣اسـت  خاکسـتر  ها شعله مرگ احرام جامه  است رهبر پيري موي را ما خاک حريم در
 شعله مرگ احرام جامه آن و کرده کسب نو معني خاکستر واژه بيدل شعر در منطقاً
 باشد، مي شعله کفن يا شعله مرگ سپيد جامه که گفت، توان مي حتّي يعني است،
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 را نکته اين و پيچاند مي خود به را آتش هستي که است، يا جامه همزمان خاکستر
 نزديک خاک حريم و مرگ  به را انسان پيري موي که آن، معني به ارتباط در لمعانياابو
 مطلب اين به رابطه در هم گور معني به خاکستر ديگر، جانب از. گرفته کار به کند، مي

 است، انسان تمثال شعله اگر و است خاک همين سرانجام را آدمي چون شده، استفاده
 تحوالت که گردد مي احساس روشن اينجا از. باشد تواند مي گور تمثال خاکستر پس
  .رسد مي مشاهده  به روشن بيدل هاي سروده در شاعري هنر اساس بر معنايي

 هر در و است نموده قافيه را خاکستر واژه مورد چند در بيدل که است، جالب
 خاکستر بيدل قصيده ديگر بيت در. آيد مي بيرون کلمه اين وجود زا اي تازه معني مورد
 شود، خاکستر سرانجام نمايد، شروع سوختن  به و کند دود آغاز در هرچه معني  به
  :رفته کار  به

  ١اسـت  خاکستر انتها است، دود هرچه ابتداي  شـود  مـي  پيـري  صـبح  جواني شام عاقبت
١  خسرو رسد، نظر  به بيدل و خسرو امير معني ميان ارتباطي اي اندازه تا شايد اينجا

 دود هرچه پايانگويد که  می بيدل و شود، مي خاکستر سوزد، مي آتش در گويد هرچه می
 معنايي تحوالت به دست جايي تا بيدل مورد اين در هم باز اما. است خاکستر است،
 الَّکَي اينجا ريست،پي صبح جواني شام پايان که دارد، تأکيد اول مصرع در وقتي زند، مي

 ارتباط وجه. هست زندگي آن در هنوز که عمر، انجام يعني است، پيري تمثال خاکستر
 پيري صبح و است شده مشابه دود به جواني شام که دارد، تجسم جا آن در معنايي
 رابطه وجه خاکستر رنگ با صبح و سر موي سپيدي دود، و شام سياهي. خاکستر  به

  .اند گرديده معنايي
 ولي است، کرده قافيه را خاکستر واژه مرتبه ٨ مجموع در خود قصيده دربيدل 
 را اي تازه مطلب مورد هردر  و نيست مکرر کلمه اين معناي هرگز که شود، مي احساس

 در بيت خود در اکثراً شاعر نظر مورد معني. کند مي کشف آن خاصيت شناخت زمينه در
 :مثالً. يابد مي تذکّر واژه ذکر ضمن
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  ١اسـت  خاکستر از ايمن باشد، سنگ در تا شعله  کشـيد  بايـد  نمي پا دامن ز خواهي، عافيت
١  سنگ از اگر شعله چون ست،ا  نيستي شدن، محو خاکستر از الَّکَي بيدل منظور اينجا

 تواند مي ماندن پنهان خود در رو، اين از. شود خاکستر و گيرد آتش زود آيد، برون
  .باشد نجات وسيله
 انديشه بار که است، رفته کار  به عدم و فنا نيستي، معني به خاکستر ديگر، دمور
  :کشيده را بيدل فلسفي
  ٢اسـت  خاکسـتر  همـان  اخگر دل داغ پنبه  نيسـت  امن پذير صورت فنا بي هستي ساز
 مطلب بودن، فنا و نيستي سرانجام، برابر در خود اصلي معني از فراتر خاکستر اين
 عدم از يزچ همه که است، آن بر بيدل تأکيد چون باشد داشته واندت مي نيز را اصالت
 آتش ظهور اصل وجه همان اختر دل داغ پنبه رو، اين از. برگردد همان  به و شود پيدا
  .آيد پديد خاکستر يعني نيستي، از که است،

  :باشد مي نيز چيزي از يافتن آسودگي و مرگ تمثال مبين قصيده اين در همزمان خاکستر
  ٣اسـت  خاکستر ته مژگان جمعيت را شعله  نيست باب را آسودگي مرگ  به جز ظالم طبع
 اين و برسد آسايش مرحله  به تواند مي شدن خاموش و مرگ حالت در تنها شعله
 و خاطرجمعي مفسر مژگان جمعيت. دهد دست خاکستر زير در تنها اوراي ب مقام

 جايگاه معني اينجا خاکستر بودن، مرگ تمثال برابر در رو اين از و است آسايش
  .کند مي افاده نيز را آرامي و آسايش
 صورت به باشد، هستي وسيله که خاکستر، داشتن نيستي معني همين ديگر مورد
  :شده تأکيد ذيل

 تـس دگيــزن ايــنم وــنش هــروانـپ يـنيست
 ٤است خاکستر اش قُمري بال است، سرو تا شعله
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 معني  به واژه اين ديگر جاي داشتن، خرد چيز و غبار و گرد به مشابهت وجه بر
 در بزرگي دليل که خردي، شيء يعني است، رفته کار  به بزرگي خود در مجسم خردي
  :است نهان آن

  ١است خاکستر از مشتي سکندر سد را مور  نيسـت  مقـدار  آن بودن ضعيفان ما راه دام
  .کند مي ثابت خاکستر واژه معني ضمن رد را خرد اندازه معني ديگر بار مقدار آن تأکيد
 در قافيه ساختمان براي اساساً خسرو امير اگر که شود، مي روشن ها بررسي اين از
 استفاده مرتبهيک  را کلمه يک اصالً ورزيده، اجتناب واژگان تکرار از خويش قصيده
 موفق ناب معاني آفريدن به قافيه جاي در واژگان دادن تذکّر مکرر با بيدل اما کند، مي
 اين ضمن در. نموديم بررسي »خاکستر« کاربرد از مورد ٨ در را اش نمونه است، شده
 دارد امتياز بيدل قصيده در واژگان کاربرد هنري شيوه و معنايي توسعه ديگر بار مطلب
. سازد مي ثابت معنوي و موضوعي و هنري تحوالت در را لمعانياابو تالشهاي امر اين و
 همينگونه نيز اين امثال و »زر« ،»تر« ،»پر و بال« ،»ساغر« کلمات خاکستر واژه کنار در
  .اند آمده دچار معنايي تحوالت به قافيه مقام در خود تکرار با

 قصيده هماگرچه . است شده موفق قصيده تشکّل در بيدل نيز شناسي ساختار نظر از
 خود بيدل اما اند، شده شتهنو مکمل بخش يک در جامي عبدالرحمان هم و خسرو امير

 قصيده سه  به را آن گاهي توان مي که است، نموده جدا قسمت سه  به را خويش قصيده
 صورت آن معنايي محکم ارتباط و قصيده دروني پيوند اما. نمود معرفي هم جداگانه
 قصيده يک عنوان به را آن مجموعاً ما که نموده، ايجاد آن بخش سه هر در مکملي
 قصيده جداگانه هاي قسمت بيدل ديوان هاي نسخه بعضي در. نماييم مي مطالعه مکمل
 قصيده دروني پيوند به هم امر اين نوعي که اند، شده ياد سوم و دوم اول، مطلع عنوان  به

 قافيه مطلع با قصيده بندي هقافي عناصر توسط اول مطلعاگرچه  همزمان،. دارد اشارت
 را بودن قصيده همان  ادامه نوعي و دارد را »به« صورت ومد مطلع شود، مي آغاز »ا ه«

 ديد از مستقل قصيده ظاهر صورت  به هم باز قصيده سوم بخش. کند مي بازگو
 و مهم جزء اول قسمت دو  به آن معنايي پيوند اما يابد، مي ابتدا »ا ه« اصول با بندي هقافي
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  .سازد مي ثابت را بودنش مذکور قصيده مکمل
 هم قصيده دو هر. آنهاست موضوعي اتّفاق در قصيده دو اين پيوند ديگر عامل
 آنها از بيتي هر روي از و کنند مي تفسير را زندگي حکمت و اخالق مسائل بيشتر
 قصيده عمومي موضوع چند مثالً،. نمود بندي دسته را قصايد کلّي موضوعات توان مي
  :است قرار بدين خسرو امير

 عالم بيش و کم  به ورزيدن قناعت .١
 آدمي روزگار و دنيا بودن ناچيز .٢
 زندگي مدار و دار به شکر .٣
 سياست در مردم بر تکيه و ادالت .٤
 راستکاران از پيروي و راستکاري و راستي .٥
 بلندي همت و همت .٦
 سرکش نفس با جهاد .٧
 برداشتن دنيايي سوداي از دل .٨
 انساني کماالت و عشق .٩

 يک گونه همين خسرو امير قصيده از بيت يک هر که گفت، توان مي مجموعاً،
اگرچه  و کند مي تکرار را زندگاني فلسفه و حکمت اخالق، موضوع يک و مطلب
 بر موضوعات نفوذ اما شوند، مي تکرار هم بيدل قصيده در موضوعات اين از اکثري
 ديگر، سوي از. رسد مي مشاهده به لمعانياابو قصيده در ابيات شمارگان اولويت اساس
 مهمترين جمله، از. دارند افزونتر نفوذ بيدل قصيده موضوعات يفلسف هاي جنبه

  :است صاحب را ذيل صورت بيدل قصيده موضوعات
 زندگي حقيقت و عالم معرفت .١
 شناختن را باطن و ظاهر از شستن دست .٢
 عدم بودن هستي اصل و نيستي و هستي پيوند .٣
 هنر کسب و حيا و شرم .٤
 آزادي عالم شناخت .٥
 يافتن هدايت و رستن ضاللت از .٦
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 کشيدن يودنيا جالل و جاه از دست .٧
 عالم تيصفر کوتاه و عمر گذشتن .٨
 و صبر قناعت، خاکساري، تلقين و خودرفتگي از و کبر کدورت، از دوري .٩

 شکيبايي
 داشتن معرفت و علم در فروتني و نبودن مغرور فضيلت و دانش  هب .١٠
 مل،حت و صبر شکر، و رضا جمله از اسالمي، عرفان مسائل ترين مهم اين، کنار در
 در آنان از برخي که دارد، امتياز بيدل قصيده در نيز اين امثال و دنيا عاليق از دوري
 هم باز لمعانياابو سروده در عرفاني مسائل وسعت اما. دارد جاي نيز خسرو امير قصيده
 در مجموعاً،. است خواستار را عميقي بررسي موضوع اين البتّه که است، تر هگسترد
 رسيد، نظر اين بر توان مي خسرو امير و بيدل قصيده موضوعي تطبيقي ررسيب جريان
 هاي جنبه نموده، مطرح را مسائل از خيلي نيز خسرو اميراگرچه  نيز نگاه اين از که

 ١٠٠ بر افزون نفوذ بيدل قصيده در اما است، بخشيده تقويت را اش قصيده موضوعي
 کاربرد زمينه در يکي هر که رسد، مي همشاهد به فلسفي و عرفاني و اخالقي موضوع
 .اند شده گر جلوه مطالب بيان هنري هاي شيوه

  نتيجه
 ميرزا »اعظم سواد« و خسرو امير »ابرار درياي« قصيده يتطبيق بررسي از مجموع، در
 سرايش تازه راه يک قصيده اين آفرينش با خسرو امير که نمود، مقرر توان مي بيدل
 موفق اين کنار در داده،  ادامه ديگران را آن که آورد، جودو  به را اخالقي قصايد
 و قافيه و وزن از استقبال کنار در بيدل ميرزا جمله، از. شدند هنري و معنايي تحول  به

 کاربرد هنري تحول  به کنند، مي آشکار را پيروي ظاهري جنبه بيشتر که قصيده، رديف
 در را اي واژه شايد خسرو اميراگرچه . يدگرد موفق شاعرانه هاي نيمعني آفري و واژگان
 مهم پديده يک خود ذات به هم اين و است نکرده تکرار قافيه براي خويش قصيده
 آفرينش  به قافيه جاي در واژگان تکرار روشاز  استفاده با بيدل اما است، شعر هنري
 از ييک خود نيز امر اين شک بي که گرديد، موفق واژگان تحوالت و نو هاي معني
  .است شاعري هنر برجسته هاي فضيلت
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