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پرآوازة سبک هندي، شاعري مضمون  زمینه و هدف: پرداز و تصویرساز است که  بیدل، شاعر 

، آن را به صور  سازخالق و ترکیب  عنصر رنگ را از حوزة معنایی خاص خود خارج کرده و با ذهنی 
است و با همین کلمۀ ساده شبکۀ تداعی بسیار وسیعی را بوجود گوناگون و دلنشین تبدیل کرده  

با موتیو   .استآورده   بیدل  نوآوریهاي  از تصویرسازیها و  این پژوهش آن است که برخی  هدف 
هاي وي تبیین  و زبانی بررسی و تحلیل شود و ارتباط آن با عقاید و اندیشه  «رنگ» از منظر بالغی

 گردد.
است. اي انجام شده  تحلیلی و به شیوة کتابخانه-پژوهش پیش رو با روش توصیفیروش مطالعه:  

را  آن  نگاه  انتشارات  که  بوده  بهداروند  اکبر  تصحیح  به  دهلوي  بیدل  دیوان  کار،  اصلی  منبع 
 ت.  اسمنتشرکرده 

است، تاآنجاکه افزون بر در دیوان بیدل بیش از هفتصد بار از واژة رنگ استفاده شده  ها:  یافته
، میتوان او را «شاعر رنگ» نیز نامید.  ها» که شفیعی کدکنی به وي نسبت دادهعنوان «شاعر آینه

است؛ گاه معناي رنگ در اشعار بیدل، گاه بصورت زبانی و گاه در ساختار ادبی و بالغی بکار رفته  
قابل توجهی   لفظی و گاه مجازي و غیرواقعی از آن اراده شده است. به این ترتیب، این عنصر سهم

 گیري معنا و صورت اشعار او داشته است. در شکل
از منظر بالغی، بسامد چشمگیر استعارات نو و دور از هنجار با عنصر رنگ، بر ابهام   گیري:نتیجه

، بیشتر در راستاي عقاید است. تصاویري که بیدل با واژة رنگ ساختهوده و غناي سخن بیدل افز
هاي عرفانی اوست و در مفهوم دگرگونی، نابودي و فنا خالصه میشود که آن را در قالب استعاره

ریخته و سوررئالیستی کمیاب، تشبیهات و کنایات بکر و تازه بکار برده و جهانی دور از ذهن، درهم
شده با رنگ، باالترین بسامد را  است. از منظر زبانی، ترکیبات اضافی ساختهگذاشته  را بنمایش  

جودي است، بخصوص ترکیباتی چون «شکست رنگ» و «گردش رنگ» که با عرفان وحدتداشته  
 شاعر مرتبط است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Biddle Dehlavi,a famous Indian poet, is a 
poet and illustrator who took the word “color” out of its specific meaning and 
turns it into various and pleasant forms with a relative and compositional mind 
and with that word, the network has created a very wide association. The 
purpose of this researches to study and analyze some of Biddle’s illustrations 
and innovations with color motifs from a linguistic and to rhetorical perspective 
and to explain and clarify its connection with his ideas and thoughts. 
METHODOLOGY: The present research has been done by descriptive- analytical 
method and library method. The main source of the work was Bidel Dehlavi’s 
Divan, edited by Akbar Bahdarvand, which was published by Negah 
Publications. 
FINDINGS: In Biddles Divan, the word “color” has been used more than seven 
hundred times, so much so that in addition to the “poet of mirrors” attributed 
to him by Dr. Shafiee Kadkani, he can also be called “poet of color”.  color is 
used in Biddeles poems sometimes linguistically and sometimes in literary and 
rhetorical structure. Sometimes it is intended in the literal sense, and 
sometimes in the virtual and unreal meaning. Thus, this element has played a 
significant role in shaping the meaning and form of his poems. 
CONCLUSION: From a rhetorical point of view, the remarkable frequency of 
new and abnormal metaphors with the element of color has added to the 
ambiguity and richness of Biddles speech. The images that Biddle made with 
the word color are more in line with his mystical beliefs and are summarized in 
the concept of transformation, destruction and annihilation, which he used in 
the form of rare metaphors, similes and pristine and fresh allusions and it shows 
a world far from the mind, chaotic and surreal. From linguistic point of view, 
additional compounds made with “color” have the highest frequency, 
especially compounds such as “color circulation” which are related to the 
mysticism of the poet’s existential unity. 
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 مقدمه 
شالوده از  پییکی  است.  رنگ  شعر،  سازندة  عناصر  اصلی  و   ریزي هاي  مضامین  ایجاد  و  خیالی  مناظر  و  تصاویر 

رنگها موضوعات جدید، روایت کردن داستان و چیزهایی از این قبیل، جزئی جدانشدنی به نام رنگ در خود دارد.  
هاي پیدایش خویش بویژه شعر فارسی نیز از آغازین دوره.  شکلی از بیان احساسات، افکار و تجربیات آدمی هستند

هاي ادب منظوم فارسی، با رنگها است. بسیاري از عاشقانه  اجزاي طبیعت، از این عنصر بهره بردههنگام استفاده از  
تردة مضامین عرفانی بـه شعر فارسی، عنصر رنگ براي گس  آشنایی دیرینه دارند. از قرن ششم و با ورود جدي و

مهمترین مقاصد و  مسلک  رفعا  تجسم و محسوس ساختن امور معقول و ماورایی وارد عرصۀ شاعري شد. شاعران
بیدل واژة رنگ را از حوزة   .انـدهاي خود را در قالب تصاویري که محمل بعضی رنگها هستند عرضه کردهاندیشه

ساز، آن را در قالب استعارات، تشبیهات و کنایات تازه و معنایی خاص خود خارج کرده و با ذهنی خالق و ترکیب
مرتبه بر شاعر بودن، عارفی بلنداست. با توجه به اینکه بیدل عالوه  تبدیل کرده  صور گوناگون و دلنشین  کمیاب، به
اي این مقاله درصدد است به این سؤاالت پاسخ دهد که بیدل با عنصر رنگ چه تصاویر و مضامین تازه،  نیز هست
دام صور خیال قابلیت  است؟ این تصاویر و ترکیبات نو و بکر در راستاي کدام عقاید عرفانی اوست؟ ک را ساخته  

 است؟ اش داشته بیشتري براي تصویرسازي و بیان مقاصد عارفانه
 

 روش مطالعه 
کاربرد واژة رنگ در دیوان بیدل با بسامد آماري بررسی شود و تصاویر و نوآوریهاي    نحوة  در این پژوهش تالش شده

ابتدا با مراجعه به کتابخانه، منابع نظري پژوهش و همچنین کتب    زبانی واکاوي و تحلیل گردد.-وي از منظر بالغی 
در حدود ست. در مرحلۀ دوم  ا  یهاي الزم صورت گرفتهبردارمربوط به بالغت و صور خیال مطالعه شده و یادداشت

است. غزل جاي گرفته    50که در   بیت از دیوان غزلیات بیدل بعنوان نمونه و بصورت تصادفی انتخاب شده  600
ویژگیهاي زبانی و بالغی مربوط به عنصر «رنگ» در این ابیات مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل آماري بر مبناي  

، 99،  52،  27است از:    ، دیوان بیدل دهلوي میباشد. غزلهاي موردنظر عبارتاست. منبع اصلی کارآن صورت گرفته  
102  ،131  ،147  ،169  ،204  ،207  ،216  ،246  ،287  ،302  ،304  ،332  ،339  ،377  ،405  ،456  ،474  ،494 ،
523  ،585  ،737  ،778  ،832  ،1015  ،1030  ،1036  ،1065  ،1164  ،1165  ،1169  ،1353  ،1369  ،1556  ،1701 ،

1897 ،1906، 1991  ،1998 ،2024 ،2025 ،2026 ،2044 ،2068، 2218 ،2285 ،2350 ،2539. 
 

 سابقۀ پژوهش 
 شناسی کتابها و مقاالت ارزشمندي تألیف شده است که به برخی از آنها اشاره میشود: در زمینۀ بیدل 

ها» اثر شفیعی کدکنی از اولین پژوهشهایی که به بررسی سبک و زبان بیدل پرداخته، کتاب «شاعر آینهکتابها:  
است که مباحث بدیعی، ) است. نویسنده در این کتاب برخی عوامل ابهامزا را در شعر بیدل بررسی کرده  1366( 

به   ) 1367حسن حسینی در کتاب «بیدل، سپهري و سبک هندي» (   بیانی و برخی نکات صرفی را دربر میگیرد.
یپردازد. بخشی از کتاب نیز به انطباق شعر سپهري و بیدل  معرفی بیدل دهلوي و حل برخی دشواریهاي شعر او م

شامل دو بخش   ) 1393کاظمی ( محمدکاظم  تاب «کلید در باز» اثر  و اثرپذیریهاي سپهري از او مربوط است. ک
است: در بخش اول نویسنده بیشتر به دشواریها در شعر بیدل از جوانب هنري و بالغی شعر پرداخته و در بخش 

) 1395محمدکاظم کاظمی در کتاب «گزیدة غزلیات بیدل» (   .است، سیزده غزل بیدل را شرح داده  دوم این کتاب 
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انگیز بیدل است. پی فتح باب ورود به دنیاي خیال  در  شرح ابیات دیریاب آنها، غزل و نیز  470با گزینش حدود  
) به بیان ویژگی انواع رنگها (سیاه، سفید، آبی و...) و جایگاه  1395عالم رنگ» (  دار«آیینهدر کتاب  حمید خصلتی

است. وي همچنین در  آن در شعر بیدل پرداخته و در فصل دیگري جایگزینهاي رنگ در شعر او را بررسی کرده  
) 1395اهللا حبیب ( است. کتاب «طرز شوق» از اسد  این کتاب موتیو آیینه را در شعر بیدل مورد بررسی قرار داده

باب سبک  به بیدل دهلوي اختصاص دارد و نویسنده در آن کوشیدهمباحثی در  است سرفصلهاي   شناسی شعر 
 و تحلیل قرار دهد.   شناسی را در شعر بیدل دهلوي طرح کند و مورد تجزیه مباحث سبک

مؤلف در این پژوهش   ):1390ي ( هاي عددي خاص در غزلیات بیدل» از رقیه کاردل ایلوارمقاالت: «ساخت وابسته
وابسته انواع  ساخت  دسته به  طبق  بر  عددي  پرداخته  هاي  کدکنی  شفیعی  از  بندي  یکی  طریق  بدین  تا  است 

 شگردهاي شعري بیدل را نشان دهد. 
): در این مقاله ترکیباتی که بیدل با واژة 1394سازیهاي رنگین در غزلهاي بیدل دهلوي» از بتول جعفري ( «ترکیب

 گیري شده است. بندي شده و نوع ترکیبات اضافی نیز بررسی و آمارساخته، دسته نگ»«ر
رضا کمالی مهدي  و  مهرداد اکبري گندمانیاندازهاي تازه ساختار بالغی تشبیه در اشعار بیدل دهلوي» از  «چشم
شود که چگونه ساختارهاي تشبیهی بیدل، در پیوند با دیگر   نشان داده  در این پژوهش تالش شده  ):1398(   بانیانی

 ساختارهاي بالغی، تحوالت بافتهاي موقعیتی را در سطوح مختلف آشکار میکند. 
): مؤلف در این  1390فرهنگ تحلیلی ترکیبات و تعبیرات غزلیات بیدل دهلوي» از مهدي طباطبایی ( «نامه:  پایان

رساله به استخراج  ترکیبات و تعبیرات در غزلیات بیدل و تحلیل ساختار آنها پرداخته و میزان تأثیرگذاري این 
 است.  ترکیبات و تعبیرات را در دیریابی مفهوم شعر بیدل، بررسی کرده 

سازیهاي رنگین در غزلهاي بیدل دهلوي» با وجودي که شباهت موضوعی دار عالم رنگ» و «ترکیبدو اثر «آیینه
انواع با پژوهش حاضر دارند،   از زوایاي مختلفی (بررسی  یافته و هرکدام  از تحقیق حاضر  آنها را بنوعی متفاوت 

گ» را بررسی کرده و هیچکدام بطور مستقل این سازي) موتیو «رنرنگها، جایگزینهاي آن در شعر بیدل و ترکیب
 اند.زبانی واکاوي و تحلیل نکرده -عنصر را از منظر بالغی

 
 بحث و بررسی 

 رنگ در شعر بیدل و ارتباط آن با عقاید عرفانی 
نقش   بدلیل  عرفانی،  متون  در  آنها  به  توجه  و  هستند  آدمی  تجربیات  و  افکار  احساسات،  بیان  از  شکلی  رنگها 

برخالف اشعار شاعران برجستۀ سبک اي دارد.  مسلک، اهمیت ویژهپذیري در شناخت بینش شاعران عارفتأویل
ا در تصویرسازي، عمدتاً بصورت تشبیهات هایشان، استفاده از رنگه خراسانی، مانند منوچهري و فرخی که در سروده

ملموس و حسی است، در سبک هندي، بویژه در اشعار شاعرانی چون بیدل، تصاویري که با رنگ ساخته میشود، 
تر شدن آنها در ذهن وي پیچیده دگرگونی و بینی سراینده در واقعیات وبیشتر تصاویر انتزاعی است و حاصل نازك

ک هندي، رنگها بصورت مستقیم کاربرد کمتري دارد و بیشتر از مفاهیم آنها استفاده در شعر شاعران سبهستند.  
چراکه شاعر سبک هندي بیشتر در پی مضمون رنگین است و به صورت شعر توجهی ندارد و همین باعث  میشود، 

نقش محوري   هاي مهم و پربسامد است ودر دیوان بیدل، رنگ از واژهابهام و تعقید در شعر سبک هندي میشود.  
اي است که گویی با شاعري نقاش روبرو هستیم و  اشراف کامل بیدل به رنگ بگونه  در تصویرسازیهاي شاعر دارد.

«شعر بیدل تأثیري ژرف   است.نگاه وحدت وجودي شاعر به جهان، انعکاسی از نور و رنگ در اشعارش ایجاد کرده  

http://ensani.ir/fa/article/author/163717
http://ensani.ir/fa/article/author/87041
http://ensani.ir/fa/article/author/87041
http://ensani.ir/fa/article/author/87041
http://ensani.ir/fa/article/author/87041
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اکه چشم را در نور غرق میکند و دل را در تیرگی» (بیدل،  انگیز بر خاطر میگذارد، چرو درعینحال تیره و حزن
 «رنگ براي ارائۀ جهان بینی و فلسفۀ شعر بیدل، ابزاري قدرتمند شده  ).69سپهري و سبک هندي، حسینی: ص 

دار عالم دار عالم رنگ میبیند؛ جهانی که سرشار از رنگ است» (آیینهآید و شاعر خود را  آیینهکه به مدد او می
 ).29، خصلتی: ص رنگ

 دار عالـــم رنـــگ از کجا شـــــدم  آیینـــه  پیــغام بـوي گــل به دماغــم نمیرســید              
 )1091: ص2(دیوان بیدل، ج                         

افکار عرفانی خود استفاده بیان  براي  از واژة «رنگ»  تازه و پیچیده، استعارات،    بیدل  با مضامین  را  نموده و آن 
 بحساب سوررئالیسم مکتب هاي مؤلفه جزو  میتوان را آنها و خیالپردازي همراه کرده که برخی از نمادها، کنایات

غزلیات بیدل، غیر از عشق و درد شخصی، انعکاس عرفانی است که تجربۀ موالنا و حافظ را با اندیشۀ ابن  آورد.  
ابنعربی و جامی درمی بیدل پیرو عرفان وحدت وجودي  زرّینآمیزد.  تأثیرپذیري عربی است. عبدالحسین  کوب 

). اساس 310کوب: صکاروان حلّه، زرّین (باعربی، انکارناپذیر میداند الوجودي ابنبیدل دهلوي را از اندیشۀ وحدت
  اندیشۀ بیدل، اندیشۀ وحدت و یگانگی است:

 دامن خویش است چون صحرا گل دامان ما   غیــــر وحدت برنتابد همت عـــرفان ما                                       
 )206: ص1(دیوان بیدل، ج                           

«اعتقاد به وحدت وجود یعنی پذیرفتن اینکه حقیقت یکی است و منشأ وجود، همان حقیقت واحد است. بنابراین 
جمیع موجودات، تراوشی از مبدأ احدیّتند که به طریق تجلّی و فیضان و انبعاث از او صادرگشته، سرانجام به طریق 

 ). 161رجوع به همان مبدأ برمیگردند» (عشق صوفیانه، ستاري: ص 
  بیدل نیز آسودگی را در غرق شدن در همان مبدأ هستی و وحدت وجود میداند:

 ماهیان را هرچه باشد غیر دریا آتش است.   غرق وحدت باش اگر آسوده خواهی زیستن                                 
 )381: ص 1(دیوان بیدل، ج                       

خارجی که باعث ایجاد کثرت و پدیدار شدن عالم میگردند، خلق نامیده میشوند. ظهور و تجلّی و تعیّن موجودات  
 هاي جهانبینی دهلوي است: ثبات وحدت ازطریق کثرت از نشانها

 در پیش دارد شخص تنها را  هاخیال آیینه نمایی غافل از وحدت مشو بیدل                            به این کثرت
 )118(همان: ص                                   

 در اشعار بیدل وحدت با بیرنگی ارتباط دارد: 
 بیرنگ شــــو که آینه بسیـــار نازك است                           وحــدت به هیچ جلوه مقــابل نمیشود

 )288(همان: ص                                 
از دیدگاه بیدل، عارف اسیر رنگ نمیشود، بلکه بسوي عالم بیرنگ پرواز میکند؛ عالمی که مجّرد از تمامی کثرتهاست. 

 تر از تجرّد میداند:  بیدل گاهی خود را باالتر و وارسته
              فشانتــر از کــف دست تجــرّدیـمدامن

              
 رنگــی که جـز شکست نبنـدد، حناي ماست 

 ) 300(همان: ص                                        
موالنا نیز در مثنوي همین دیدگاه را دارد و معتقد است «مبدأ رنگ و پیدایش رنگها در برخی مواقع به رنگی  

 ).468ها در اندیشۀ موالنا، تاجدینی: صبازمیگردد که وي آن را بیرنگی مینامد» (فرهنگ نمادها، نشانه
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 موسیـیی با موسییـی در جنــگ شــــد                   چـون که بیرنـــگی اسیــر رنگ شـــد                             
 )  2467: بیت 1(مثنوي، د                             

اهللا مینامند و این وحدت حکمی است که شخص «وحدت دیگري نیز در زبان عرفا مصطلح است که آن را فناء فی 
). بیدل  190داده، اما شخصیت وي باقی است» (وحدت وجود، ضیاء نور: ص  فنایافته آثار وجودي خویش را ازدست

دهلوي نیز به خدا رسیدن را، فنا شدن و از خود بیرون آمدن میداند و معتقد است انسان تنها با فانی شدن از  
رنگ»   ترکیبات «شکست  با  تنگاتنگی  ارتباط  فنا  بیدل،  غزل  «در  برسد.  غیب  عالم  به  میتواند  بشري  و صفات 

یکی از ویژگیهاي عارف را گردش رنگ و شکستن آن میداند، زیرا عارف وجودي از خود «گردش رنگ» دارد. شاعر  
 ).1394ندارد و سرانجام او نیستی و فنا است» (جعفري، 

 چـــون شعــله بـرگـریز ندارد خـــزان ما                                       عرض فناي ما نبود جز شکست رنگ
 ) 517: ص 1(دیوان بیدل، ج                          

 
 کارکرد رنگ از منظر بالغت 

از عنصر    گیري انگیزي بمنزلۀ روح و جوهر شعر است. شاعر با بهرهخیال عنصر اصلی بیان شاعرانه است و خیال 
خیال، از بیان عددي و خبري و رسمی فاصله میگیرد و با تصرف در مفاهیم و افزودن تصویري از ذهن خویش بر  
آن، با کشف و برقرار کردن ارتباطی میان اجزاي کالم، مقصود خویش را با بیانی مخیّل و شاعرانه بازمیگوید. در 

است؛ چنانکه موضوع علم ي مختلف مورد توجه قرار گرفته  هاادب فارسی، کیفیت ارتباطات عناصر خیال در حوزه
بیان، علوي مقدم: ص و  (معانی  متمایز خیال است  و  بررسی صور خیال 85بیان، بحث در صورتهاي متفاوت   .(

هاي تشخیص افتراق و اشتراك آثار ادبی است. بررسی از این دیدگاه، در نهایت سبک و ارزش شاعرانه یکی از راه 
گیري از میراث گذشتگان را مشخص میکند. تشبیه،  ا روشن میسازد و میزان قدرت و نوآوري و بهرههنري اثر ر

رنگی    است، قطعاً شیوع این فنون، آن هم بهاستعاره، مجاز، و کنایه اگرچه در ادوار دیگر شعر، فراوان بکار رفته  
ست، از ویژگیهاي خاص این سبک خاص که مناسب با فکر دقیق و ذوق خیالپرور فلسفی شعراي سبک هندي ا

انگیز پنهان بماند و با برقرار با بکارگیري صورخیال تالش میکند معانی در پردة الفاظ رنگین و خیال است. بیدل  
 انگیزتر و رساتر باز میگوید.  کردن پیوند میان رنگ و مفاهیم فلسفی و عرفانی، مقصود خویش را مؤثرتر و دل 

 
 تشبیه

از ارکان زبان مجازي در تصویرپردازي نقش مهمی دارد. اگر دستگاه بالغی، شامل همۀ تصاویر، تشبیه بعنوان یکی  
تهاي دیگر خیال،  تزئینات بدیعی و بیانی دانسته شود، «تشبیه مهمترین عنصر سازندة این دستگاه است که صور

پور مه،  در  (سفر  میشوند»  ناشی  آن  از  کنایه  حتی  و  رمز  تشخیص،  استعاره،  تشبیه 182نامداریان: صمانند   .(
دهندة وسعت و شیوة نگرش شاعر است. در سبک هندي، تشبیه اهمیت بسیار دارد. شاعر سبک هندي بویژه نشان

اي میرساند که ذهن مخاطب عادي در درك آن دچار مشکل شود (ر.ك: بیدل، نخست پیچیدگی و ایجاز را به نقطه
ي اینکه مخاطب مفهوم موردنظر را آسان بپذیرد، با تشبیهی موضوع ) و در مرحلۀ بعد برا1371امیري فیروزکوهی، 

دهد، نه  اي از موضوع بدسترا محسوس میکند. از جمله ویژگیهاي تشبیه در این دوره: هر تصویر باید ادراك تازه
 ). 244اینکه معنایش تکرار شود (ر.ك: بیگانه مثل معنی، محمدي: ص 
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ها بیشتر اعتباري ). وجه شبه1395در این اشعار بیشتر است (ر.ك: فتوحی،  بسامد پیچیدگی و بیگانگی تشبیهات  
 و تخیّلیند. ایجاز بکاررفته در تشبیهات سبک هندي زیاد است. تشبیهات غریب و ناآشنا بسامد زیادي دارند. 

 کارکرد رنگ بصورت تشبیه   
 افســردگی گل نکشـــد آفت چیـــدن                               

 
 بیــدل، چقـــدر گردش رنگ اســت حصــارم 

 ) 393: ص 1(دیوان بیدل، ج                        
است. گردش رنگ به معناي تغییر و دگرگونی رنگ و نابودي است. در این بیت گردش رنگ به حصار تشبیه شده 

آن با حصار که اطراف جایی شاعر گردش رنگ و پژمردگی را براي گل مانند دیوار امنی میداند، چون هم گردش  
 که رنگش پریده، از چیده شدن در امان است.  میکشند تناسب دارد و هم گلی 

 جز شکست رنگ گلچینی ندارد باغ وصل      
 

 در میان مـا و جانـان بیخــودي دلّالـه اسـت  
 )336(همان: ص                                      

ها و ترکیبات رایج در زبان گفتار مردم است. این ویژگی در اشعار یکی از ویژگیهاي سبک هندي، استفاده از واژه 
اوج خالقیت و زیبایی رسیده   به  بوفور دیده میشود و  این ترکیبات، «شکست رنگ» است. بیدل  از  است. یکی 

شکست رنگ که خود یک تصور ذهنی و نوعی درك مجرد از یک حالت نفسانی یا ظهور مادي آن در    «مفهوم
و در مرکز آن تداعی، حالت فنا   شکل تغییر صورت است، در شعر بیدل زمینۀ یک رشته تداعیهاي گوناگون شده

رنگ به گلچین تشبیه   ). در این بیت شکست331ها، شفیعی کدکنی: صیا زوال موردنظر شاعر است» (شاعر آینه
 است. پریدن رنگ، چون رنگ را از چهره میگیرد، مانند گلچینی است که گل را از باغ و گلستان میچیند. شده 

 سحر نسیمی درآمد از در، پیام گلزار وصل در بر     
 

 چو رنگ رفتم ز خویش دیگر، چه رنگ باشد نثار بویت  
 ) 405: ص 1(دیوان بیدل، ج                                   

به است. از خود رفتن در اشعار بیدل، به معنی فنا و نیست شدن هست. این نیست شدنها در مصراع دوم رنگ مشبهٌ
عدم مطلق نیست، بلکه گذشتن از هستی خود دربرابر معشوق و رسیدن به اوست. به همین دلیل از خود رفتن 

). بیدل براي 742یر معنوي از عاشق تا معشوق یا از بنده تا خدا تلقی میشود» (گزیدة غزلیات بیدل، کاظمی: صس
است. در این بیت هاي گذرا مانند رنگ، برق و... استفاده کرده  اینکه از خود رفتن را عینی و تصویري کند، از پدیده
 آن را نثار بوي خداوند میکند.شاعر با از خود رفتن، رنگ (وجود) خود را میبازد و 

 مفت چشم ماست سیر این چمن، اما چه سود            
 

 این قدر رنگی که میبالد کم از دیوار نیست  
 )324: ص 1(دیوان بیدل، ج                       

جهان مانند دیواري است که در مقابل چشمان ما قرار گرفته و ما را از مشاهدة شاعر معتقد است رنگهاي این  
 حقیقت بازمیدارد و هرگونه تعلّقات دنیایی، ما را از رسیدن به خدا بازمیدارد. 
 بسمــل ز چکیــدن ننگ است  خون ما را دم  بس که چون رنگ ز شوقت همه تن پروازیم                                  

 )315(همان: ص                                 
است. رنگ همواره در حال پریدن است؛ گویی تمام وجودش از پرواز در این بیت شاعر خود را مانند رنگ دانسته  

 است.               شکل گرفته 
 شعور عالم رنگم به آسانی نشد حاصل                      

 
 صفــاهـا باختم تا محـرم زنـگار گردیــدم  

 ) 1001: ص 2(همان، ج                              
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 است. صفا (بیرنگی) تشبیه شده رنگ در این بیت به معناي تعلّق و تعیّن است و به زنگاري دربرابر
 موج صهبا دام پرواز است مرغ رنگ را   رویی صید توست                                   دل چو خون گردد بهار تازه 

 )188: ص1(همان، ج                               
است. رنگ از چهره به مرغ تشبیه شده    درپیترکیب «مرغ رنگ» در این بیت اضافۀ تشبیهی است. پریدنهاي پی

اثر سرخی خون به چهره برسد و تو شاداب و باطراوت  شاعر میگوید وقتی دلت خونین میشود، موجب میشود 
از آن به پرواز در ات آید و بر چهرهمیباشی. آري دل تو نیز مانند موج صهبا، دامی است که رنگ مانند مرغی 

 مینشیند.  
  است:وانی از ترکیب «طایر رنگ» استفاده نموده بیدل در ابیات فرا

 آبیار                                از برگ گل در این چمن وحشت
 

 خـواهــد پـري ز طایــر رنــگ بهــار مانــد  
 )654(همان: ص                                       

 و آن پر، برگ گل است. است که با وحشت پریده و پري از آن برجاي مانده اي رنگ مانند پرنده
بیدل پریدن رنگ و رسیدن به عالم بیرنگی را با تصاویر فراوانی همچون طایرِ رنگ، پروازِ رنگ، پریدنِ رنگ، رنگ 

به عالم وحدت است،   است. پرواز در عرفان، پرواز مرغ روح درجهت رسیدنپریدن، پرافشانیِ رنگ و ... نشان داده  
اي براي فرار است. بیدل همان اندازه که از اما پرواز در شعر بیدل راهی براي رسیدن نیست، بلکه ابزار و وسیله

رنگ بیزار است، به پرواز اهمیت میدهد، زیرا پرواز را راهی براي فرار از جهان میداند و در نهایت موجب شکستِ  
 رنگ میگردد. 

 م ز وحشت دل تنگ         چو غنچه بس که تپید
 

 شکست بـر رخ مـن آشیــان طایــر رنـــگ  
 ) 940(همان: ص                                         

است و بمحض شکوفایی رنگش تغییر میکند، من هم از وحشت دلتنگی   مانند غنچه که براي شکوفا شدن بیتاب
 ام تغییر کرد. بیقراري کردم که رنگ چهره

 کارکرد رنگ بصورت ادات تشبیه  
آن را بکار برده  اي دارد و با بسامد باالیی  رنگ» شاید خاص بیدل نباشد، اما بیدل به آن عنایت ویژهادات تشبیه «به

و شاید هم اندکی قبل از آن، بر مجموعۀ رایج ادات تشبیه (که در زبان فارسی عبارت است است. «از عصر صفوي 
مانند»    رنگ» است؛ یعنی «بهو آن ترکیب « به  از: چون، همچون، مانند، مثل و...) یک کلمۀ دیگر هم اضافه شده

اعتبار رنگ باشد؛ بلکه درمورد و این کلمه به هیچ وجه اختصاص به مواردي ندارد که سخن از مقایسۀ دو چیز به  
 ).68ها، شفیعی کدکنی: ص تشابه شکل، حرکت، اندازه و هر نوع شباهتی، این ادات بکار میرود» (شاعر آینه

 به یاد آرد دل بیتاب اگر نقش میانش را                                
 

 به رنگ موي چینی سرمه میگیرد فغانش
 ) 131: ص 1(دیوان بیدل، ج                          

است. شاعر میگوید همانگونه که تَرَك (موي) چینی صداي خوش را از   میان (کمر) معشوق، به موي تشبیه شده
 آن میگیرد، موي میان او نیز فریاد و فغان ما را خاموش میسازد. 

            هم توانم زد صف جمعیت رنگی            مگر بر      
 

 به رنگ شمع یکسر تیغم و با خویش در جنگم 
 ) 993(همان: ص                                         

نفسانی   همانطورکه شمع میسوزد و شعلۀ آن جسمش را ذوب میکند، شاعر هم با شمشیر عشق به مبارزه با هواهاي 
 و همچنین تشبیه ضمنی شعله به تیغ درخور توجه است.  و خودپرستی برخاسته
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 رنگ سایه از خود غافلم، لیک اینقدر دانم            به
 

 که گر پنهان شوم نورم و گر پیدا، همین رنگم  
 )993(همان: ص                                   

ترتیب اگر از وجود خود درگذریم، مانند سایه از خود غافلم. اگر سایه ازمیان برخیزد، چیزي جز نور نخواهد بود. بدین 
 به وجود مطلق میرسیم. 

 هاي دیگر از کاربرد این ادات تشبیه عبارت است از:نمونه 
 شــــد سراپایــم به ســودن مــژه فرسوده  تـوانـی اجزایـــم                             به رنگ خامـــه ز بس نا

 (همانجا)                                
 رنگ شمع ممکن نیست، سوز دل نهان دارم           به 
 

 جنون مغزي که من دارم، برون استخوان دارم    
 )994(همان: ص                                

 استعاره 
ادبیات است که مفصلترین مباحث در حوزة از مهمترین عناصر زیبایی در هنر و  به خود    استعاره یکی  را  زبان 

انگاري است و بهمین دلیل میزان تخیّل و ابهام در آن در سطح است. اساس استعاره، ادعاي یکساناختصاص داده  
باالیی قرار دارد و دریافت مفهوم آن به شنونده و خواننده واگذار میشود. در قرن یازدهم که سبک هندي متولد 

اي که یافتن جامعهاندیشی بیشترین تأثیر را بر استعاره میگذارد تا جاییخیالی و باریکیابی، نازكمیشود، مضمون
هاي ناگشودنی همراه میکند. «استعاره در  دور از ذهن براي رسیدن به معنی بیگانه، گاهی شعر این دوره را با گره

ران که شاعران زبان شاعران دورة دوم سبک هندي از جمله بیدل، به اوج دشواري و دیریابی میرسد. این سخنو
اندیشیهاي افراطی کشاندند. لهجۀ خاص هندي در زبان اند، شعر را بسمت باریکطرز خیال یا خیالبند نامیده شده

و مضامین و صورخیال دور از ذهن، شعر آنان را از شاعران دورة اول این سبک متمایز میکند (استعاره در غزل  
گوي دورة دوم سبک هندي است. عالقۀ این شاعر ار شاعران مبهمعی). بیدل نمایندة تمام434بیدل، اکرمی: ص  

گري میکند. او به اشیا و هاي تازه و دیریاب تقریباً در تمام فضاي شعري او جلوهگویی در لباس استعارهبه ابهام
کر و نیز ناپذیر دارد و براي رسیدن به معنی بیگانه و مضمونی بهاي اطراف خویش نگاهی موشکافانه و وصفپدیده

هاي دیریاب اي، بدنبال کشف جوانب گوناگونی در آنهاست. «با تنوع و فراوانی استعارهبراي گریز از هنجار کلیشه
 ).438در اشعار بیدل، جهانی خیالی و سورئالیستی رقم میخورد که درك شعر وي را دشوار میسازد» (همان: ص 

 کارکرد رنگ بصورت استعاره  
 اي میداند که از چهره میپرد. د، رنگ را پرندهگاه بیدل در اشعار خو

 اي کاش سعــی بیخودیی داد ما دهــد                   
 

 ام           بالـی که داشــت رنـگ، به حیـرت شکسته
 ) 393: ص 1(دیوان بیدل، ج                         

است. وقتی حرکت با پریدن امکانپذیر شاعر در این بیت رنگ را به اعتبار پریدن آن، داراي بالی میداند که شکسته  
 صورت انسانی، مخاطب اوست: نباشد، باید با بیخودي به آن رسید. و گاه به

 چشـم به گلــزار مــیرسیـم   از یک گشــاد اي رنـگـــهاي رفتـه به مژگان غلـو کنید                                
 ) 978(همان: ص                                        

 باشد، در نظــر دارد بهـار   رنــگ هر جا رفتــه  زندگی میباید، اسباب طرب معدوم نیست                     
 )         821(همان: ص                                        

 در مصراع دوم رنگ به انسانی تشبیه شده که هر جایی میتواند برود. رنگ هرجا رفته باشد، در نظر آشکار است.
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 نشان عالــم نومیــدییم بیدل                        بهـار بـی
 

 رنگ مطلبها سراغــم میتوان کرد از شکست 
 )184(همان: ص                                        

است. ترکیب «شکست  شاعر در این بیت خود را ناامید میداند و آرزوهایش را به انسانی تشبیه کرده که رنگ باخته  
 رنگ مطلبها» اضافۀ استعاري میباشد.

 گلچینی فرصت چو سحر زد به دماغم           
 

 دامـن رنگـم  به شبیخـون شـکـن رفت تـا  
 ) 428(همان: ص                                         

تا اینکه رنگش دچار شکست    که دامن دارد. سحر عمر کوتاه خود را صرف گلچینی کرده  رنگ به انسانی تشبیه شده
ن است که با دامن تناسب دارد و معنی  است. واژة «شکن» ایهام دارد. یک معنی آن چین و شکشده و ازبین رفته  

 دیگر آن شکستن رنگ که با  دامن و گلچینی متناسب است.
 همه را به عالم بیخودي قدحی است از می عافیت      

 
 سر و برگ گردش رنگ بین که خطی کشد به حصار ما 

 ) 253(همان: ص                                       
سر و برگ مجازاً در معناي قصد و نیت و توجه به کاري است. ترکیب «سر و برگ گردش رنگ» اضافۀ استعاري 
است. در عالم بیخودي همه به فکر عافیت هستند. شاعر از گردش رنگ میخواهد که این حصار عافیت را ازمیان 

 بردارد. 
 ش خون تمنا، گلفروشیهاي رنگ                        ریز

 
 پــرفشانیــهاي حیـــرت، بلبل گلــــزار ما

 ) 393(همان: ص                                       
است. شاعر پریدن رنگ را از چهره، به فروختن گل تشبیه کرده و به رنگ جان   ورنگچهرة انسان سرخ و باآب

  است.گریهاي آن را در قالب واژة «گلفروشی» آورده بخشیده و جلوه
 رنگی بسمل است      هرکسی تا خاك گردیدن به  

 
 خون رنگــی در فسردنها روان دارد عقیـــق 

 )                                                                                           936(همان: ص                                        
دادن هستند؛ همانگونه که سرخی عقیق بیدل معتقد است انسانها تا زمان مرگ، هرکدام به نوعی در حال جان  

وجود دارد؛ شاعر از یک سو خون را رنگی است که در آن روان است. در این تصویر تناقض    بدلیل خون فسردة
افراط در مضمون از سویی دیگر، روان میداند و بدلیل  به تناقضفسرده و  گویی دچار آفرینی، در تصویرپردازیها 

 میشود. 
 بینشان بود این چمن گر وسعتی میداشت دل                          

  
 رنگ می بیرون نشست از بس که مینا تنگ بود 

 )697(همان: ص                                         
است. رنگِ می همانگونه که رنگ می از مینا بیرون میزند، آن چمن نیز رنگی از دل ماست که از تنگی بیرون زده  

 است.نشسته در اینجا استعارة مکنیه است و به انسانی تشبیه شده که بیرون 
 ایجاد عشقی نیست در اقلیم ناز            حسن، بی 

 
 گل چـــو موج رنـــگ زد، گلباز پیدا میشود 

 )690(همان: ص                                         
زیبایی است، عشق هم هست. زیبایی ایجاد عشق میکند؛ همچنانکه وقتی گل رنگ (زیبایی)    به اعتقاد بیدل هرجا

میشود پیدا  (عاشق) هم  گلباز  میکند،  بیت شاعر جلوه.  پیدا  این  بنمایش  در  بخوبی  باد  وزش  براثر  را  گري گل 
 میگذارد. 

 مجاز  
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مانند بکار برده هاي گوناگون آن، با معانی مختلف و با بسامد باال و کمبیدل در اشعار خود واژة «رنگ» را با برگرفته
دهندة افکار و اعتقادات اوست. شاید بتوان گفت در کمترین موارد، که انعکاس  و تصاویر رنگارنگی را خلق کرده

است. رنگ در اشعار واژه، معناي مجازي آن را در ذهن پرورانده    معناي اصلی رنگ را درنظر داشته و اغلب از این
 است: بیدل در این معانی مجازي بکار رفته

 مجاز از گونه، نوع و شکل   
 آهنگ نیست                  پردة ساز جنونم خامشی

 
 که گردانی مرا       ناله میگردم به هر رنگی

 )167(همان: ص                                         
 رنگ در اینجا مجاز به عالقۀ الزمیت است.

 جلوه و زیبایی
 رنگ بهار امکان از گردش آفریدند                                   

 
 هر صاف دُردپیماست، هر صبح شام دارد

 )600(همان: ص                                         
ها و زیباییهاي بهار همراه با تغییرات و دگرگونیهایی است؛ همانگونه که هر شراب صافی همراه با دُرد و هر جلوه

گري و  هصبح، شامی را بدنبال دارد. در این بیت رنگ مجاز به عالقۀ الزمیت میباشد، چراکه رنگ یکی از لوازم جلو
)، رنگِ 1290زیبایی است. بیدل رنگ را در این معنی و مفهوم اغلب همراه با  بهار  بکار میبرد: رنگِ بهار آینه (ص

 ). 516)، رنگِ بهار شرم (ص 715)، رنگِ بهار هستی (ص595بهار سرشک (ص
 مجاز از اثر و نشانه 

 حرفی است نیرنگ بقا، نشنیده گیر این ماجرا             
 

 می نیست جز رنگ صدا، گر بشکنی جام مرا 
 ) 211(همان: ص                                      

هاي صداست و مجاز به عالقۀ علت و معلول است. شاعر میگوید شکستن رنگ صدا در این بیت به معنی آثار و نشانه
 م گوش نده که حرفی بیش نیست. جام وجود، شرابی جز صدا و آواز ندارد، پس به افسون بقا و جاودانگی ه

 رنگ و بو: مجاز از رونق و زیبایی؛ جلوه و جالل  ظاهري: 
 در بهار آگاهی ناز خودفروشی نیست            

 
 رنگ و بو فراموش است گلشنی که من دارم

 )1114(همان: ص                                   
 فریب محفل هستی مخور که این گل خودرو                                

 
 ز رنگ و بو همه دارد مگر وفا که ندارد

 ) 570(همان: ص                                      
 گري، رونق و زیبایی است. است، چراکه الزمۀ جلوه رنگ و بو، مجاز به عالقۀ الزمیت

 
 کنایه

که ریشه در آداب و    اي کنایاتی که در شعر بیدل وجود دارد، اغلب جوشیده از چشمۀ ذهن خلّاق اوست؛ چشمه
اي این کنایات را با دست خیال بشکل دلخواسته کلیشهرسوم، زبان گفتاري ایرانی و هندي دارد و زمانی که وي گِل  

که با رجوع به فرهنگهاي رایج هم این گره   آورد، شکل و مفهوم آنها بسیار غریب و ناآشنا میشود تا جاییدرمی
لید این قفل، آشنایی با آداب و رسوم و شیوة زندگی با خصوصیات زبانی و فرهنگی  براحتی باز نمیشود. شاید تنها ک

این شاعر ساختارشکن است. در اشعار بیدل عنصر رنگ در ساخت کنایات حضور چشمگیري دارد و به هر سه 
ساخته شده   صورت کنایۀ فعلی،کنایه از موصوف و کنایه از صفت یافت میشود و بسیاري از کنایاتی که با واژة رنگ
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)، رفتن رنگ 464)، شکستن رنگ (ص447بودن رنگ (صپریدگی است، مانند زري  باختگی و رنگدر مفهوم رنگ 
 ).233(ص

 رنگ استغنا: کنایه از احساس نیاز:شکست
 نواها در شکست رنگِ استغناست، سائل را در آن محفل که حاجت میشود مضراب بیتابی                 

 )92(همان: ص                                          
 رنگی به روي کار داشتن: کنایه از رونق ظاهري داشتن: 

 زین چمن رنگی به روي کار بس آیینه را   دل ز نادانی عبث فال تجمّل میزند                               
 ) 103(همان: ص                                        

 درپی رنگ که مانند قدم برداشتن باشد:ساز قدم کردن رنگ: کنایه از پریدن پی
 رنگم به رهت ساز قدم کرد، ز بس ریخت درس ورق عجز من امروز روانی است                        

 )286(همان: ص                                       
 رنگ تصوّر کردن پیمان: کنایه از شکستن پیمان: 

 غرور حسن رنگ ما تصورکرد پیمان را  مروّت کیشی الفت وفا مشتاق بود امّا                           
 ) 194(همان: ص                                        

 امتحان: کنایه از رنگ باختن کامل:رنگ
 اند بر ما هرجاست دست و تیغی یازیده گاه عبرت چون رنگ امتحانیم                    در عرصه

 ) 147(همان: ص                                       
 زري بودن رنگ: کنایه از رنگ باختن:

 از محک غافل مباش اي بیخبر، رنگم زري است  بختی هرچه باشد، امتحانگاه وفاست                  تیره
 )447(همان: ص                                      

 ها و زیباییها»: کنایه از «ازبین بردن جلوه: رنگ بردن
 بودیم دکان خودفروشی               بر وهم چیده 

 
 دل آب گشت و خون شد، گل رفت و رنگها برد  

 )                            780(همان: ص                                      
ها و زیباییهاي  شاعر در این بیت میگوید: بر مبناي وهم و خیال، تفاخر و خودنمایی میکردیم و بهمین دلیل جلوه

 خود را ازدست دادیم. 
 

 کارکرد رنگ از نظر زبانی 
مألوف کرده و منجر به هنجارگریزي شده در سطح فرم اشعار بیدل، عناصر متعددي زبان را ناهاي عددي:  وابسته

هاي  است. وابسته  هاي خاص عددي از مهمترین این عناصر است که دریافت شعر را نیز دشوار کردهاست. وابسته
عنایی برقرار میکنند، از خاص عددي کلماتی هستند که در محور همنشینی زبان، هنگامی که با معدود رابطۀ م

هاي عددي با بسامد باال و بصورت گسترده تبلور هنجار عادي و متعارف خارج میشوند. در زبان اشعار بیدل، وابسته
است. «آن هم در مواردي که گاه یکی از دو عامل بعد از عدد، امري انتزاعی است و گاه هر دو از اموري یافته  

قا غیر  و  انتزاعیند  اندازههستند که  و شاعران عصر صفوي،  بل  تمثیل در شعر صائب  و  اصفهانی  (سبک  گیري» 
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). بیدل از واژة رنگ براي ساخت چنین ترکیباتی استفاده کرده و بنظر میرسد از این ترکیب براي 90سیاسی: ص
 است.برده نشان دادن نوعی اغراق بهره 

 به کنه مطلب عجزم کسی چه پردازد                     
 

 ب خموش طلسم هزار رنگ صداستل
(دیوان بیدل،                                          
 ) 471: ص 1ج

 در این نمونه، هم وابستۀ عددي و هم معدود مادي است.
 تعلق نیست مانع وحشت ما را                                    اثرهاي    
 

 قفس تا ناله دامن برزند صد رنگ چین دارد 
 ) 572(همان: ص                                         

 نقشهاي به معنی نگارستان چین است. در ادب فارسی نگارستان چین جایی پر از تصاویر و   چین در این بیت مجازاً
 بدیع و رنگارنگ است. در این نمونه، هم وابستۀ عددي و هم معدود مادي است.

 ایم در دل              صد رنگ آه حسرت پیچیده     
 

 این ناز و آن نیاز است از ما به پاي مطرب 
 )256(همان: ص                                         

 معدود انتزاعی است.در این بیت وابستۀ عددي مادي و 
 سائل به کف اهل کرم گر به غلط هم                      
 

 رنگ سؤال است صد چشمی بگشاید  لب 
 ) 377(همان: ص                                         

رنگ در این بیت به معنی حیله و نیرنگ است. سؤال سائل از اهل کرم همراه با نیرنگ فراوان است. معدود و وابستۀ  
 عددي هر دو انتزاعیند. 

شعر بیدل براي خوانندگانی که با ذهن و زبان او مأنوس نیستند، شعري دیرآشنا و دشوار بنظر  ترکیبات اضافی:  
میرسد. «صرف نظر از عمیق بودن آبشخورهاي معنوي بیدل، یکی از عوامل پیچیدگی شعرش، فراوانی ترکیبات 

ند» (بیدل، سپهري و سبک هاي اوست. ترکیبهایی که عموماً خاص او هستند و از ذهن او برمیخیزاضافی در سروده
). این ترکیبات بیشتر از نوع اضافۀ اختصاصی، استعاري و تشبیهی است. بیدل واژة «رنگ»  24هندي، حسینی: ص

)، بهارِ رنگِ عتاب 1290است؛ ترکیباتی مانند رنگِ تحیّرآینه (ص   را بصورت ترکیبات اضافی با بسامد باال بکار برده
)، شکستِ رنگِ 240)، شکستِ رنگِ مینا (ص560)، بهارِ چشمکِ رنگ (ص569)، بهارِ رنگِ عبرت (ص1361(ص

 ). 124)، شکستِ رنگِ امکان (ص 92استغنا (ص
 نه بر صحرا نظر دارم، نه در گلزار میگردم                           

 
 بهارِ فرصتِ رنگم، به گرد یار میگردم                             

 )1145(همان: ص                                      
ترکیب «بهارِ فرصتِ رنگ» به معناي نهایت کوتاهی مدّت ماندگاري رنگ است. شاعر میگوید: من مانند بهار که 
زمان کوتاهی براي رنگارنگی دارد، فرصت کافی ندارم، اما به جاي گشتن در گلزار و صحرا به گرد یار میگردم. به 

رد یار گردیدن، هم به این نکته اشاره دارد که بیدل همچون پروانه بر گرد شعلۀ جمال یار میگردد و هم کنایه از گ
 گردیدن رنگ به معناي تغییرکردن و پیوستن به عالم بیرنگ الهی است. 

 به عرض بیخودیها گرم کن هنگامۀ مشرب                    
 

 ینا را اند اینجا شکستِ رنِگ م که مینالیده
 ) 240(همان: ص                                       

شکستِ رنگ مینا وقتی است که از شراب تهی شده و سرخی شراب آن ازبین میرود؛ بنابراین در این حالت مینا  
 باخته بنظر میرسد.   رنگ
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 به ناهنجاري از خود رفتنم صورت نمیبندد               
 

 و پرگار دارد گردش رنگم                        پر طاووسم
 )                                     393(همان: ص                                      

رایج در شعر بیدل و در معناي دگرگون شدن، تغییر حال یا  از خود رفتن و نابودي است.  «گردش رنگ» تعبیري 
شاعر در مصراع دوم خود را به پر طاووس تشبیه کرده است و میگوید: با این ناهنجاري، ازخود رفتن من ممکن 

رسد» (گزیدة غزلیات بیدل، کاظمی: ص نیست، همچنانکه رنگ طاووس نیز دور دایره میچرخد و به جایی نمی
558.( 

در دیوان بیدل ترکیبات تازه و رنگینی مشاهده میشود که از ترکیب موصوف و صفت ساخته ترکیبات وصفی:  
میشده   رنگ  واژة  با  بیدل  که  وصفی  ترکیبات  اغلب  گردیدن، جستن،  است.  «پریدن،  تداعی  شبکۀ  از  آفریند، 

 باختن و نابودي است که از منظر علم بیان، در حوزة استعاره هستند.  شکستن و رفتن» و در مفهوم رنگ
 رنگ رفته: رنگ پریده؛ رنگی که در حال نابودي و ازبین رفتن است: 

 تاز است شمع ما در این محفل             عنانچنان مطلق
 

 که رنگ رفته دارد پاس از خود رفتن ما را  
 )233(همان: ص                                     

با سرعت سپري  پاس بیدل میگوید عمر ما همچون شمع چنان  اینجا در معنی مراعات کردن است.  داشتن در 
 میشود که پریدن رنگ هم به گرد آن نمیرسد.   

 رنگ ازخودرفته: رنگ پریده؛ رنگی که در حال نابودي و ازبین رفتن است:
 میباید اینجا خضر ره در کار نیست                   وحشتی 

 
 رنگ ازخودرفته جز رفتن ندارد همعنان 

 )1240(همان: ص                                      
شاعر میگوید چون در اینجا راهنمایی براي ما وجود ندارد، باید گریخت و رفت؛ همانطورکه که رنگِ پریده جز  

 رفتن و نابود شدن همراهی ندارد.
 رنگ جَسته: رنگ پریده و نابودشده: 

 به سیر باغ مرو چون نماند فصل جوانی                         
 

   چمن چه دسته کند رنگهاي جستۀ ما را
 )240(همان: ص                                         

 رنگ به گردش آمده: رنگ پریده و نابودشده:
 اي در کمین ماست          رنگ به گردش آمده

 
 گر سنگ نیستیم، فالخن چه میکند
 )549(همان: ص                                         

دلیل این کلمه با گردش   در گذشته سنگ را در فالخن میگذاشتند و دور سر میچرخاندند و پرتاب میکردند، بهمین
رنگ در ارتباط است. شاعر میگوید سرنوشت ما با تولد آغاز میشود و زندگی مثل فالخن، بمحض تولد به گردش 

کمانی زیبا بنظر میرسد و ما مانند سنگ آید تا دوباره ما را به عالم دیگر بازگرداند. پس زندگی مانند رنگیندرمی
بود میشویم. اگر ما مانند سنگ آمادة نابود شدن نیستیم، پس روزگاري که ما را درون فالخن، سرانجام فانی و نا

 میچرخاند تا پرتاب کند، چکاره است؟
 دیده: رنگی که هر لحظه از رخسار میپرد:رنگ وحشت

 اي دارد               دیدهبهار عیش امکان، رنگ وحشت
 

 اي داردشکفتن چون گل اینجا دامن برچیده
 ) 393(همان: ص                                         
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پریده است. شاعر معتقد است که عیش  دیده»، یک ترکیب وصفی و صورت دیگري از رنگِترکیب «رنگ وحشت 
شدن گل همزمان با دامن جمع کردن و از غنچگی  این دنیا با ترس و نابودي همراه است؛ همانگونه که شکفته

 بیرون آمدن و در نهایت نابودي است. 
 

 جداول آماري 
                                               

 درصد تعداد ویژگی زبانی ردیف
 7/0 4 وابستۀ عددي 1
 65/0 39 ترکیبات اضافی  2
 18/0 11 ترکیبات وصفی  3

 
 

 
 
 

 درصد تعداد ویژگی بالغی ردیف
 26/0 16 تشبیه  1
 23/0 14 ادات تشبیه  2
 40/0 24 استعاره  3
 35/0 21 کنایه  4
 20/0 12 مجاز 5
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 گیري  نتیجه
بیدل دهلوي یکی از پرکارترین شاعران سبک هندي است که اشعارش سِحرانگیز و شورآفرین، صور خیالش خالقانه  
و نگاهش فلسفی و عرفانی است و دلیل نامفهوم بودن یا سخت و دشوار بودن زبان او را میتوان از یک سو مضامین 

عربی دانست و براي درك بهتر وجودي ابنحدتبکر و تصاویر استعاري کمیاب و از سویی دیگر گستردگی عرفان و
هاي او و برخی موتیوهاي پرکاربرد ایشان از جمله رنگ بیشتر آشنا شد. شاید بتوان اشعار او باید با افکار و اندیشه 

گفت بیدل در کمترین موارد، معناي اصلی رنگ را در نظر داشته و اغلب این واژه را در معناي مجازي آن بکار برده 
ت. با توجه به جداول و نمودارهاي باال، از منظر بالغی، بسامد چشمگیر استعارات نو و دور از هنجار با عنصر  اس

ریخته «رنگ»، بر ابهام و غناي سخن بیدل افزوده است. تصاویر و مضامین بکر با این واژه، جهانی دور از ذهن، درهم
تفاده از این واژه، ترکیب کنایی میسازد، گاه ترکیب وصفی و گاهی با اسبیدل    و سوررئالیستی را بنمایش میگذارد.

از منظر زبانی،  این واژه استفاده میکند.  از  یا بصورت وابستۀ عددي  اضافی. گاهی نیز در ساخت ادات تشبیه و 
رنگ ساخته واژة  با  بیدل  که  اضافی  رنگ، ترکیبات  ترکیباتی چون شکست  است؛  برخوردار  بسامد  باالترین  از   ،

در معناي دگرگونی، نابودي و فنا  که شاعر آنها را در راستاي عقاید عرفانی خود بکار گرفته است و  ش رنگ  گرد
 خالصه میشود. 

 
 نویسندگان  مشارکت

آقاي .  است  شده  استخراجدانشگاه پیام نور تهران    در  مصوب  فارسی  ادبیات  و زبان  دکتراي   دوره رساله   از  مقاله  این
سرکار خانم . اندبوده مطالعه این  اصلی طراح و داشته عهده  بر را رساله  این راهنماییعباس آباد   یوسف عالیدکتر 

آقاي دکتر .  اندداشته  نقش   نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این پژوهشگر  عنوان  بهپناه  شهین یزدان
 تخصصی،   راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و   تجزیه  به  کمک  با  نیزو سرکار خانم دکتر بهناز پیامنی  علی محمد پشتدار  
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 پژوهشگر   چهار  هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  انمشاور  نقش
 .است بوده

 

 قدردانی  و تشکر
 داوران   هیئت  ونور تهران    پیام  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود   بر  نویسندگان

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش این کیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان کهرساله 
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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