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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Hint is one of the most widely used literary 
techniques. Many literary industries may be vacant in the collection of poems 
of early or late poets, but the industry commonly found in poetry is allusive. 
Due to the fact that allusion has undergone a special change and expansion in 
the Indian style, Bidel Dehlavi, like other poets of the Indian style, used this 
industry in his lyric poems; At the same time, his view of allusion was not like 
that of his earlier and contemporary poets. Although Bidel is less efficient in 
using the industry than his contemporaries, he has tried to innovate more. In 
this article, by describing some of the verses in which the allusion is used, an 
attempt has been made to solve the semantic problems of these verses as much 
as possible and for those who are interested to have a better understanding of 
the themes of this famous poet. 
METHODOLOGY: The method of work in this research, like most researches in 
the field of humanities, is descriptive-analytical and the use of library resources. 
FINDINGS: Bidel is one of the least useful poets of Indian style in the use of 
Iranian allusions. But in his lyric poems, the names of lovers such as Majnoon 
and Farhad, along with Shirin and Lily, have a high frequency. Instead, Islamic 
teachings have a considerable frequency in his poems. Unlike the poems and 
Masnavi, which have made significant themes from the allusion to the Prophet 
Muhammad (pbuh), Bidel has alluded to prophets such as Moses, Jesus, Jacob, 
and Joseph in his sonnets. 
CONCLUSION: Most of Bidel's use of the allusion industry has been done by his 
capture of the narrative, story, and story in question, and more importantly, he 
has almost always had his own interpretation of the subject. In fact, in almost 
all cases, the use of allusion in his sonnets is associated with conveying a moral-
religious message, even if we are dealing with a romantic story. He has also 
occasionally combined allusion with industries such as simile, equation, irony, 
paradox, and metaphor. 
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 مقاله پژوهشی
 تلمیح و انواع آن در غزلیات بیدل دهلوی

 
 ثریا رازقی، *بهرام پروین گنابادی، محمد حاجی عبدالحسینی

 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.
 

 

 :چکیده
 شاعری اشعار مجموعج در شاید. است ادبی شگردهای پركاربردترین از تلمیح زمینه و هدف:

 یافت شعر در عموماً كه صنعتی اما باشد، خالی صنایع ادبی از بسیاری جای متأخر، یا متقدم

است. با توجه به اینکه تلمیح، در سبک هندی دچار تحول و دسترددی خاصی  تلمیح میشود،

لوی نیز چون دیگر شاعران سبک هندی، از این صنعت در غزلیات خود استفاده ده بیدلشد، 

به نسبتپیشین و همعصر خود نبود. بیدل ادرچه  مانند شعرایتلمیح به  كرد؛ درعین حال نگاه او

. نوآوری بیشتری داشته است ، سعی دركارتر استهمعصران خود در استفاده از این صنعت كم

برخی از ابیاتی كه در آن تلمیح بکار رفته، سعی شده است مشکالت معنایی در این مقاله با شرح 

مندان درک بهتری از مضمون پردازیهای این شاعر این ابیات در حد توان مرتفع دردد و عالقه

 پرآوازه داشته باشند.

 انیسانی علیوم حیوزۀ در كیه تحقیقاتی بیشتر همچون تحقیق، این كار درروش روش مطالعه: 

 است. ایاز منابع كتابخانه استفاده و تحلیلی -توصیفی میگیرد، انجیام

كارترین شعرای سبک هندی است. اما در بیدل در كاربرد تلمیحات ایرانی، یکی از كم ها:یافته

غزلیات او، نام عشاقی همچون مجنون و فرهاد در كنار شیرین و لیلی، بسامد باالیی دارد. درعوض 

ارای بسامد قابل توجهی در اشعار او هستند. بیدل برخالف قصاید و مثنویها تلیمحات اسالمی د

كه از تلمیح به حضرت محمد)ص( مضمونهای قابل توجهی ساخته است، در غزلیات بیشتر به 

 تلمیح پیامبرانی همچون موسی، عیسی، یعقوب و یوسف پرداخته است.

صرف او در روایت، داستان و ماجرای غالب استفادۀ بیدل از صنعت تلمیح، با تگیری: نتیجه

موردنظر صورت درفته است و مهمتر اینکه تقریباً همیشه برداشت دلخواه خود را از موضوع داشته 

مذهبی  –است. در واقع تقریباً در همج موارد كاربرد تلمیح در غزلیات او با انتقال پیام اخالقی 

یم. همچنین او داه تلمیح را با صنایعی چون همراه است حتی ادر با ماجرایی عاشقانه روبرو باش

 تشبیه، اسلوب معادله، كنایه، پارادوكس و استعاره آمیخته است.

  

 4155مرداد  46 :دریافت تاریخ   

 4155شهریور  41:  داوری تاریخ   

 4155شهریور  69: اصالح تاریخ   

 4155آبان  45: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 دهلوی، تلمیح، غزلیات، بیدل

 سبک هندی
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 مقدمه
تند ای هساند، هركدام جاذبهها و صنایع ادبی، لفظی و معنوی، كه باعث جلوه و زیبایی شعر فارسی شدهتمام آرایه

چشم مخاطبان قرار دهند. یکی از مهمترین و پركاربردترین این  تا پیام درونی شعر را با هنرمندی و ظرافت پیش

صنایع، تلمیح است. تلمیح در شعر، بال ادبی را به بال فرهنگی پیوند میزند و با توجه به دسترۀ تلمیح، اشاره به 

آشنا  ای كوتاه )بیت( با بسیاری از نکاتآداب و سنن، فرهنگ عامه و اصطالحات دونادون، مخاطب را در دزاره

میکند و شوق و عالقج سخن دوست را برای دنبال كردن شعر بیشتر میکند. در شعر فارسی، آداهی از تلمیحات 

دشاییهای جغرافیایی، اجتماعی، تاریخی و بسیاری از اصطالحات علمی میشود و ما را بمعنای داه باعث دره

ل حاوی تلمیحی است، میباید داستان یا شعر یا مثازاینرو برای درک بیت یا عبارتی كه »تلمیحات نزدیکتر میکند. 

 (.5)فرهنگ تلمیحات، شمیسا: ص « سائر مورد اشاره را بتمامی دانست.

 اتتلمیح نوع از خراسانی، سبک یعنی غزنوی، دورۀ آغاز و سامانی عهد شعرای آثار در تلمیح هایبارقه نخستین

 تلمیحات بین پنجم، قرن اول نیمج و چهارم قرن اواخر ایشعر آثار به اسالمی تلمیحات با ورود كه بود ایرانی

 لمیحاتت بهاسالمی نسبت تلمیحات ترازوی كفج بسرعت دورۀ غزنویان در شد كه برقرار توازنی ایرانی و اسالمی

 ایرانی یراساط عراقی حتی سبک آغار و سلجوقیان درفتن قدرت با ششم قرن كه در جایی تا شد؛ سنگینتر ایرانی

بالمنازع تلمیح در  حاكم هشتم هجری و هفتم قرن در اینکه قرار درفت. تا شعرا از ایتمسخر عده و طعن مورد

 تشنج ازآنجاكه دوره این شاعر. بود دیگری لون از اوضاع هندی سبک در اسالمی شد. اما اشعار شعرا، تلمیحات

وه ك این از جدید منابع  استخراج به و كرد نگاه دیگر جور به تلمیح و شسته را خود چشمهای بود، نو مضامین

 «نیآفریمعنی» شمیسا سیروس تلمیحات فرهنگكتاب  در دلیل به همین پرداخت. قرون طول در شده تراشیده

 همین ( بواسطج39است. )همان: ص  معرفی شده هندی شعر سبکی مختصات از تلمیح، از شاعران استفادۀ در

 .آوردمی انارمغ به را تلمیح دستگاه بودن مییابد و زایا تازه جانی هندی کسب شعر در تلمیح كه است آفرینیمعنی

 قابل ورهد این در را تلمیحات بررسی كه است هندی سبک در فارسی شعر  تلمیح دستگاه در تصرفات تنوع همین

 چهاردهم و همسیزد قرن اشعار در میبینیم ششم و پنجم قرن اشعار در كه را تلمیحاتی عین»ودرنه  توجیه میکند،

(. در این جستار به بررسی انواع تلمیح و دسترددی آن در غزلیات بیدل 73همان: ص ) «بازیابیم. میتوانیم نیز

جلدی بیدل به تصحیح محمدسرور موالیی انتخاب شده پرداخته میشود. ابیات شاهد در این مقاله از دیوان سه

 دهندۀ شمارۀ غزل است.دد سمت راست، نشاندهندۀ شمارۀ جلد و عاست. عدد سمت چپ ممیز، نشان

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
 این اشعار شد، دیریابی مشتاقان او دریبانگیر ابتدای آشنایی ایرانیان با اشعار بیدل، همان از كه از مشکالتییکی

نبود  مهمتر ههم از و ذهن، از دور تراشیهایمضمون استعارات كمترآشنا، انتزاعی، بود. تصاویر دومتفاوت شاعر

 از بسیاری فهم تا میداد هم دست به دست همه و و وفور اشکاالت چاپی، همه از دیوان او عالمانه منقح تصحیح

 ارسیف تلمیحات شعر به بیدل یابتازه نگاه میان این شود. در دشوار و سخت كاری مندانبرای عالقه بیدل اشعار

 رچنده شرحی با كه است این بر مقاله این میشود. سعی او شعر انخوانندد توسط او اشعار دیریابی بر مزید نیز

 .ندك هموار اشعاری كه تلمیح در آنها بکار رفته است كمدست درک برای را راه ابیات بیدل، بعضی بر مختصر
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تج رش های فراوانی درمورد بررسی اشارات و تلمیحات شعرا در ادب فارسی بهنامهكنون كتابها، مقاالت و پایان تا

ولی ادر دایرۀ جستجو را محدود به تلمیحات اشعار بیدل دهلوی كنیم، میتوان به این كتابها  4تحریر درآمده است

 و مقاالت اشاره كرد:

 كه بخش دو در است پژوهشی كتاب (: این4399)از عبدالحکیم خاكسار  بیدل اشعار در تلمیح صنعتكتابها: 

 امیدكنندهنا تلمیح از تعریفی اشتباه ارائه با هرچند دوم بخش و یافته تصاصاخ بیدل آثار و حال شرح به اول بخش

 هاآن او، از ابیاتی آوردن ضمن و كرده آوریجمع را توجه بیدل مورد شخصیتهای از تلمیح ونهبیست ،6میشود آغاز

 مقایسه كرده است. عطار و مولوی و حافظ چون معروفی شعرای ابیات با را

(: این كتاب از دو فصل تشکیل شده 4393آرانی )از ماشاءاهلل جشنی در اشعار بیدلف اسالمی تجلی قرآن و معار

یری های تأثیرپذهند، به شیوهقارۀ است. در فصل اول ضمن اشاره به چگونگی نفوذ زبان و ادبیات فارسی در شبه

ز بیدل، تلمیحات قرآنی اشعار بیدل شاعران از قرآن و حدیث پرداخته است. در فصل دوم بعد از ارائج شرح حالی ا

 را از غزلیات، قصاید و مثنویهایش، بدون شرح و تفسیر آورده است.

(. در این مقاله، نویسنده بر 4349از فوزیه پارسا و دیگران )« روایی در آثار بیدل دهلوی-مضامین قرآنی»مقاالت: 

نوشتج محمد راستگو، به تأثیرات بیدل از قرآن  سیقرآن و حدیث در شعر فار تأثیر شده در كتاباساس شیوۀ ارائه 

 و حدیث پرداخته است.

(. نویسنددان در این مقاله به 4345) زادهحسینو  شریفیاز « تفسیر انفسی قرآن كریم در اشعار بیدل دهلوی»

 مهمترین و دمی رداز الهی آیات انفسی تفسیر به فلسفی بیان با خود اشعار در بیدل اند كه چوناین نتیجه رسیده

كامل  انانس والیتی نقش و الهی آیات بلند مضامین و معانی تمثیلی، بیان وجود، او وحدت اشعار در انفسی مبانی

 دارد. قرار واقعی شیعیان زمرۀ در است،

 متفاوت نگاه به مقاله این (. در4345از رجب توحیدیان )« دهلوی بیدل شعر در نرم از انحراف و خوانیمخالف»

 دهش اشاره یوسف سلیمان، و عیسی، جم، جام خضر، حیات، آب اسکندر، ابراهیم، چون تلمیحاتی به دهلوی بیدل

 .است

 

 روش مطالعه
 تحلیلی -توصیفی  روش میگیرد، انجام انسانی علوم حوزۀ در كه تحقیقاتی بیشتر همچون تحقیق،این  كار در روش

 تلمیح رایدا كه ابیاتی دهلوی، بیدل غزلیات مطالعج از پس كه یبترت بدین. است ایاز منابع كتابخانه استفاده و

 بعد و دشت مستندسازی مطالب مختلف، به فرهنگهای مراجعه با و شد تنظیم فیشها س س. دردید مشخص بود

 صنعت وعموض با كه هایینامهكتابها، مقاالت و پایان .تنظیم دردید و بندیطبقه الفبا حروف براساس فیشها آن از

 لبید غزلیات دیوان تلمیحات و قرار درفت مطالعه مورد بود ارتباط در شاعر نگاه نوع و هندی سبک و تلمیح

 موالیی است محمدسرور جلدی بیدل به تصحیحسه از دیوان مقاله این در ابیات همج. شد برداریفیش و جستجو

 انتخاب رمعتب دستنویسهای تریندیرینه از قزوه )كه -طباطبایی تصحیح به بیدل كه با دیوان دوجلدی غزلیات

                                                      
سدی پالنگری در پایان 4 شارات و تلمیحات در خمسج امیرخسرو دهلوی    »نامج خود با عنوان . عباس ا   69مقاله و  15كتاب،  64« فرهنگ ا

 نامه را نام برده است.پایان

 «!تلمیح از كلمج ملح به معنای نمکی ساختن درفته شده»در تعریف تلمیح مینویسد:  هبه اشتبا 69. در صفحج 6
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 همچنین در بسیاری ابیات، از نسخج صوتی غزلیات بیدل به روایت مرحوم حسن حسینی شده( مقابله دردیده است؛

 .)كه در فهم بسیاری از اشعار بیدل راهگشا بود( یاری درفته شده است

 

 بحث و بررسی
 چند و پنجاه تا وپنجسی از را او غزلهای میزان هاتذكره اوست. شاعری داهجلوه و بیدل شعری قالب مهمترین غزل

 غزل قالب». میشود شامل را بیت 36753 كه دارد غزل 6954 بیدل كابل، كلیات مطابق اما اند،برشمرده بیت هزار

 تراش آفرینی،مضمون و هرف تخیل احساس، و عاطفه شهود، و اشراق هایتجربه به یافتن راه برای مناسبی جایگاه

 (46)مقدمج دیوان بیدل: ص « است. بیدل اندیشج در وزن تنوع و سازیتركیب واهدان،

یابی در آن، طبیعی است كه این تغییرات در همج انواع با توجه به تغییرات دستردۀ سبک هندی و اهمیت مضمون

بک هندی دور نمانده و صنایع شعری این دوره نیز اعمال شود. صنعت تلمیح نیز در این دوره از چشم شاعر س

ات سازی با تلمیحهای خراسانی و عراقی برای مضمونتصاویر بدیعی توسط شاعران این دوره بوجود آمد. ادر در دوره

سازی میزد، در سبک هندی شاعر با حدومرزی وجود داشت و شاعر در محدودۀ وقایع تاریخی، دست به مضمون

ر خود خلق میکند. البته تصرف در تلمیحات، چنانکه شمیسا در تصرفاتی، اجزای جدیدی برای تلمیح موردنظ

 آورده است، انواعی دارد:  فرهنگ تلمیحات

 ظحاف.میکند تصرف و دخل آن در آداهانه میبرد، یعنی دست تلمیحی اجزای در بعمد شاعر داهی»:قصد روی از( 4

 : میگوید

 (64بازنجست )دیوان حافظ: ص  و كرد اوهی جم خاتم خواجه كه/   رواست و دشت دراز آصف بر مور زبان

 هنرفت آن بازیافتن در او اهمال و آصف بوسیلج خاتم شدن دم از سخنی كجا هیچ سلیمان اسطورۀ در آنکه حال

 (.36)فرهنگ تلمیحات، شمیسا: ص « است.

 مثل. افیهق و ردیف شدن درست برای مثالً. میکند دخالت داستان اجزای در بضرورت شاعر داهی»: ( بضرورت6

 زیر: مطلع به معروفی شعر در قافیه رعایت بسبب كه سعدی

 (4454درنگی )غزلیات سعدی: ص  روزدار سفر در شدم/  تنگی جور از آمد بتنگ وجودم

 : میگوید

 سنگی )همانجا( سد از بگذشتم یأجوج چو/   بریدم سکندر چون پی زیر جهان

 (.33)فرهنگ تلمیحات، شمیسا: ص « است بوده آهن از بلکه نبوده سنگی اسکندر، سد اینکه حال

 صافی برمیداشتند آب نیل از 4سبطیان وقت هر كه است آمده موسی داستان در»اجزا:  روابط كردن ( معکوس3

 :میفرماید مناجات در موالنا. میشد آلودخون كنند، استفاده نیل آب از میخواستند 6قبطیان داه هر اما بود،

 (447كنی )مثنوی، دفتر دوم: ص  نیلش بود خون جوی رچه/  كنی تبدیلش كه داری كیمیا

 (.31)فرهنگ تلمیحات، شمیسا: ص « است. فرموده بعکس یعنی

 :است دفته اهدها تسامح به كرم، جای به هفتواد كرم و اردشیر به اشاره در 3عمعق اینکه مانند :مترادفات ( ذكر1

 (53كرمان )دیوان عمعق: ص  را آن مر بخوانند كه زمینی به/  اهدرهایی شد درم یکی كه دارم یاد

                                                      
 . یاران موسی4

 . یاران فرعون6
   بخارایی، شاعر اوایل قرن ششم ه.ق . عَمعَق3
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 )همانجا(.« اهدها نه است كرم هنوز میشود، بزرگ بسیار جثه به هفتواد كرم هرچند

 :كرد تقسیم میتوان كلی نوع دو به عمدتاً را فارسی شعر تلمیحات در نوآوری

 ،مترادفات استعمال بوسیلج علم جزایا و تلمیحی اضافات در مدام شاعران كه معنی بدین»صورت:  در ( نوآوری4

 در تان،داس از تازه برداشتی اصوالً یا و تشبیه بر مبتنی غالباً معادالت آفرینند و اینمی معادل و میکنند نوآوری

« شود.می اطالق جانور چوب موسی، عصای به مثالً یا و دفته میشود ماتم پیر یعقوب، بجای مثالً. است زبان حیطج

تلمیحات تکراری در غزلیات  مترادفات جدیدی از بیدل سعی داشته نیز زبانی نوآوریهای همین . در(17)همان: ص 

  خود بازآفرینی كند.

 در .است فراتر بسیار دیگر مترادفی بنام تلمیح یک نام تغییر از مرحله این در شاعر معنی: كار در ( نوآوری6

 و یکشدم دیگردون ایتسمه تلمیح، دُردۀ از و میکند زیروزبر را تلمیح نوع كاربری شاعر دویی معنایی، نوآوریهای

 بیت حافظ: این در افزاید. مثالًجدید می موارد تلمیح، یک هایزیرمجموعه به

 (667)دیوان حافظ: ص  باش حیوان آب چو سکندر چشم ز نهان /  باشی همنشین خضر با كه هواست درت

 بآ هوای به اسکندر. است شده بازدفته دیگر ایشیوه به یاتح آب جستجوی و اسکندر آشنای و مشهور قصج»

 از را خود مصاحبت، این برای و دارد را خضر همنشینی آرزوی حیوان آب اینجا در اما شد؛ همنشین خضر حیوان

 (.44تلمیح، توكلی: ص  قلمرو درزدایی و آشنایی حافظ) «ساخته است. پنهان اسکندر

 سعی هپیوست میگذارد، بنمایش را خود فکری استقالل شعر، یک از استقبال در حتی كه دهلوی بیدل چون شاعری

 کری بیدل،ف منظومج در نیز تلمیح كاربرد كه صدالبته است كرده بدیع و نو مضامین ساخت به معطوف را خود بلیغ

 است. نبوده بركنار نوآوری از

 

 انواع تلمیح در غزلیات بیدل دهلوی

تلیمح را به سه نوع كلی ایرانی، سامی، و یونانی تقسیم میکند. همچنین تلمیحات  حات،فرهنگ تلمی شمیسا در

سامی را دارای دو زیرمجموعج اسالمی و عربی میداند. ازآنجاكه در غزلیات بیدل، تلمیح از نوع سامی عربی نداریم، 

 یم.ادر این نوشته تلمیح را در ذیل سه نوع ایرانی، اسالمی و یونانی بررسی كرده

 اینکه كرد، مخصوصاً توجه هم ایران تاریخ به ملل، تاریخ به خود توجه در اسالمی فرهنگایرانی:  تلمیحات

 وبیهشع دیگر و از طرف بود خلفا برخی توجه مورد این و بودند كهنی سنتهای دارای كشورداری آیین در ایرانیان

ین ترتیب اشاره به داستانهای شاهنامه از قبیل رستم و به ا .میدادند نشان زیادی عالقج ایران تاریخ تدوین به هم

سهراب، بیژن و منیژه، آرش كمانگیر و بسیاری دیگر از حکایات شاهنامه در پربار شدن تلمیحات ایرانی بسیار 

و  یپزشک اشاره به علوم مسائل نجومی، عامیانه، باورهای تاریخی، حوادث به اشاره مغتنم بوده است. از سوی دیگر

 اهنامهشه نیز تنوع اینگونه تلمیحات را افزایش دادند. بیشترین تلمیحات ایرانی در غزلیات بیدل، به شخصیتهای غیر

اختصاص دارد. او در این میان، بیش از همه به رستم پرداخته است. در غزلیات بیدل، رخش، اسب رستم، عموماً 

 نماد سرعت و قدرت است.



 443/ تلمیح و انواع آن در غزلیات بیدل دهلوی

 

 (4/74ما ) زین بست، 6دهرموج  رخش به دردون/  ویم پهل 4دروتازخیال،  با استعمری 

ام، دویی میگوید عمری است كه با خیال خودم در رقابت و مسابقه هستم، اما همچنان در كنار خود ساكن مانده

 3«صویرآهوی ت»زمانه زین اسب مرا بر موج دوهر، قرار داده است كه هیچ حركتی نمیتواند بکند! این تركیب شبیه 

 در اشعار سبک هندی به تناوب بکار رفته است. است كه

 از ار رستم اما بیدل است شجاعت شوكت و قدرت نماد و ایرانی هایاسطوره شخصیت معروفترین رستم»باآنکه 

 یزن سخره به را او داه و میبرد بکار خود شعر در ثانوی بیان مقصودی برای و نام این نمادین جنبج به توجه راه

 (31آذر: ص  ایرانی، حکیمهای و اسطورهدهلوی  )بیدل« میگیرد.

 (4/453را ) مرد زداید دل از غبار تا غیرت دست/  خوان هفت این سر بر تکانَد رستم دامن

ر از و غبار آیینج دلها را بزداید، توانمندت بیدل با اشاره به تلمیح هفت خوان رستم، دست غیرتی كه بتواند تیردی

مه میداند. یا از دیدداهی دیگر، در نظر او برای زدودن غبار آینج دل، دست غیرتی باید رستم هفت خوان شاهنا

 داشت كه كاری بمراتب سختتر از هفت خوان رستم در پیش رو دارد!

و در هر دو بار، از آن برای انتقال مضامین اخالقی و عرفانی استفاده بیدل در غزلیات خود دو بار به بیژن اشاره كرده 

 است.كرده 

 (6/4435نمیگنجد  ) بیژن ای،كنده خود درخور چاهی تو/  جسمانی وهم دامگاه از عشق است تازبرون

ین دل از بند ك»ای معرفی میکند كه باید بر طاق نسیان دذاشت و قدرت واقعی را در و او را در كنار رستم، افسانه

 میداند:« دشودن

 (4/449دشا )بند كین  از دل قدرتی، مرد در/  نه طاق به رستم و بیژن هایافسانه

دورۀ  در»، اجزای متنوعی برای تلمیح به بیژن آمده است، اما این نوع تلمیحات ایرانی فرهنگ تلمیحاتدر 

 تند،سر دذاش پشت ی دهلوی بیدل تا عبدالرزاق ابومنصور و مروزی مسعودی از ی ادبیات ایران در كه ایهفتصدساله

 مرگ داه به بیدل زمانج در و سرانجام بسخره درفته كمكم متأخر هایدوره در و دادند ازدست را خود رنگ و طعم

( بیدل در غزلیاتش، چندین بار به 36آذر: ص  ایرانی، حکیمهای و اسطورهدهلوی  )بیدل« شدند. خود نزدیک

یداری دولت دنیا قرار داده است. او ای برای اشاره به ناپاجمشید، پادشاه باستانی ایران، اشاره كرده و او را دستمایه

جام جمشید از نمادهای نامور در فرهنگ و ادبیات »جام جمشید را با داغ عشق معشوق عوض نمیکند و باآنکه 

 (44لی: ص حسن تحیر، انشای و )بیدل« است، هردز برای شاعر به خجستگی داغ نیست.

 (6/4455مبارک ) جمشید به جام ،ما به تو داغ/  باشد كهرنگ  هر به استشوقی  قانع دل

بیدل در بیتی دیگر، معشوق را جام می به دست، جمشیدوار، در حال رسیدن میبیند كه این صحنه، آرزو را 

وامیدارد كه از خوشحالی، كاله نازش را به آسمان پرتاب كند. در این بیت از جمشید و جامش صرفاً برای 

 تصویرسازی استفاده شده است.

 (6/4344میرسد ) اكنون من جمشید دست، در می جام/  فکنْد بر دردون ناز كاله خواهد آرزو

                                                      
   دیرندهدهنده، پیشی. مسابقه4

شود، از نظر بیدل مانند موج  6 ست با این تفاوت كه موجِ دوهر حركتی ندارد و   . خطهای ناهموار و منحنی كه بر روی مروارید دیده می دریا

 همیشه ساكن است:  

 (6/4446موج دوهر با همه شوخی ندارد اضطراب/ سعی چون بی مقصد افتد، آرمیدن میشود )

 (674)دیوان طالب آملی: ص  دشت توانیم منقّش دیبای به / تصویر آهوی افکنی تیر چو تو 3
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جمشید را در ۀ انحالل اسطور»كه  در جایی دیگر بیدل، آدمی را از مدهوش شدن در لذت حکمرانی برحذر میدارد

 یمایرانی، حکی هاو اسطورهدهلوی )بیدل « ان دید.توینوعی تقابل و هماوردطلبی با مضامین عرفانی بروشنی م

 (37آذر: ص 

 (6/4441جمشید ) بر سر شیشه میشکند هنوز/  جام یک مستی كه دولت، نشئج ز حذر

برای  ،فرهنگ تلمیحاتیکی دیگر از شخصیتهای ایرانی كه در تلمیحات بیدل وجود دارد، زردشت پیامبر است. در 

، تفاسیر زند، و سرو كاشمر زردشت و ابراهیمقبلج زردشت )كنایه از آتش(، یکی دانستن  چون زردشت، اجزایی

، ضمن اشاره به آتش، زردشت را نیز در تعریضی شاعرانه «آتش»آمده است. اما بیدل در غزلی با ردیف  )كشمر(

 پرستی او را چیزی جز غفلت نمیداند:نواخته است و آتش

 (4/697را؟ ) آتش ،زرتشت چون چند می رستی غفلت ز/  را زر، بر پشت، آتش فکر از آفتاب ای مکِش

ها محور خود، از آنشیرین، فرهاد، و خسروپرویز از شخصیتهای غنایی هستند كه بیدل در تصویرسازیهای تلمیح

 بهره برده است.
 (4/344را ) تیشه نرانَد شیرین بر صورت كوهکن/   عشق كارمآل  تمیزیهابی نباشد در

 (4/141پرویز است ) كام به شیرین لب ربتش كه/  عیش می كوهکن،به  نگردد تلخ چگونه

زنجیر عدل یکی از مهمترین عناصر تلمیح انوشیروان است اما بیدل در غزلیات خود نامی از انوشیروان نیاورده 

 است و فقط در یک بیت به زنجیر عدل اشاره كرده است:

 (3/6943زندانی ) نهآیی از سازد نازنینان بهر كه بس اینقَدَرها ستعدل ا حلقج زنجیر در فلک

میگوید زیبارویان به عاشق عنایتی نمیکنند و بهمین خاطر روزدار عادل هم آیینه را برای آنان تبدیل به زندانی 

 كرده است تا اسیر خودبینی باشند.

محمود از سالطین معروف سلسلج غزنوی جزو معدود پادشاهان دورۀ اسالمی ایران است كه در تلمیحات بیدل 

 د؛ بویژه داستان عالقج او به ایاز، كه از غالمان ترک بود. حضور دار

 (6/4744)4كله شکستن محمود و چین زلف ایاز/  به ملک عشق ندارد تفاوت اقبال
 (3/6347تا به زلف ایاز میرسدم )/  ناز اقبال نارساییها

 است.اشاره دارد به بریده شدن زلف ایاز، میگوید اقبال من نیز مانند زلف ایاز، ابتر 

 بتمرتختمی حضرت احوال مانند است رجال اسالم به خود اسالمی یا مربوط تلمیحات سامی»تلمیحات اسالمی: 

ات، شمیسا: )فرهنگ تلمیح« قرآن كه بیشتر به تاریخ یهود اختصاص دارد ]اسرائیلیات[ تفسیر به مربوط مطالب یا و

غلوب م ملل احوال نیازمند شدند كه از و حتی مندقهبا پیشرفت اسالم در كشورهای مختلف، مسلمانان عال(. »9ص 

. آمد پیش تاریخنویسی مسئلج ازاینرو و خود و مطالبی از این دست آداه شوند جنگهای حوادث شرح و تاریخ و از

 و داشتند كشورداری آیین در قدیم پادشاهان رسوم و اخبار به فراوانی عالقج منصور و معاویه چون خلفا برخی

 ایرس با عقاید آشنایی هر تقدیر مجموعج این مطالب و به میکردند. تشویق امور اینگونه در تحقیق به را مورخان

 و ییونان علوم با آشنایی المخلوقات وعجایب جغرافیا، سفرنامه، كتب تألیف و نصاری و یهود مخصوصاً و مذاهب

 آشنا نآ با بودند، بافرهنگی اشخاص عیطبی كه بطور نویسنددان، شعرا و كه شد وسیعی فرهنگ به منجر غیره

 تاهمی روایات و قرآن فهم برای مخصوصاً كه مطالب، این اندکاندک. كردند اشاره آنها به خود هاینوشته در و شده

( به این ترتیب حکایات و روایات و اقوال منسوب 43همان: ص ) شدند. مشهور و یافته رسمی هایجنبه داشتند،

                                                      
 (.441برخاست )دلستان سعدی: ص  مملوكی و مالکی آمد درمیان معشوقی و عاشق . چون4
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از جنگها  (ع) علی حضرت، اتفاقات و رویدادها درمورد حضرت آن معراج خصوصاً ماجرای (ص) اكرم پیامبر به

 یامبرانپ سردذشت دربارۀ قرآنی داستانهای كربال، واقعج عظیم ی او، وقایعی چوندرفته تا داستانهای جوانمردیها

 داستان ،(ع) موسی حضرت زلیخا، و یوسف ، داستان(ع) ابراهیم حضرت ،(ع) نوح حضرت آدم )ع(، حضرت مانند

قارون و بسیاری از دیگر وقایع، این بخش از تلمیحات ادب فارسی را سرشار از مطالب زیبا و خواندنی كرد. 

 پرتکرارترین نوع تلمیح در غزلیات بیدل نیز از این نوع است.

آدم  شخصیت حضرت یکی از پربسامدترین تلمیحات اسالمی در اشعار بیدل، تلمیح به ابعاد دونادون داستان و

است. در این موارد عناصر و موتیفهایی چون دریستن آدم برای توبه، یاددیری اسماء از خداوند، بار امانت، سجده 

نکردن شیطان، هبوط از بهشت، و آفرینش از خاک، از مهمترین و رایجترین این تلمیحات هستند. شگرد بیدل 

آنها و استخراج مفهوم و كاركرد موردنظر خویش است. در واقع بیدل  برای استفاده از این مفاهیم، عموماً تصرف در

به هر چیزی چنگ میزند تا مضمونی از آن استخراج كند و معموالً در این كار موفق میشود. پیام اغلب ابیات 

رار ی قمحور بیدل، اخالقی و عرفانی است. برای نمونه او در بیت ذیل، رانده شدن آدم از بهشت را دستاویزتلمیح

ای شد كه صاحب داده است برای یادآوری ناپایداری دنیا. او آدم را شخصی میداند كه با غفلت خویش مهمان خانه

 آن بود!

 (6/444میشود ) مهمان صاحبخانه كه آنجا است عبرت/  دید؟ چه جنت از آدم عقبا، وهم فضول ای

پس مانند او برای مورد بخشش قرار درفتن، از ابزار دریه یا در بیت زیر، خطاب به انسان میگوید تو فرزند آدمی، 

 بهره ببر:

 (3/6644) 4دریستن آدمْ ز دیر، دیده میراث/  است رحمتی امّید درت آدمی، ابن تو

تلمیح اسالمی دیگر در اشعار بیدل، اشاره به روز الست است؛ روزی كه خداوند به فرزندان آدم خطاب كرد: الست 

من پرورددار شما نیستم؟ آدمیان دفتند: بلی. الست داهی به معنای روز ازل آمده است. بیدل نیز بربکم، یعنی آیا 

 بیشتر همان معنای روز ازل را مدنظر داشته است:

 (6/4745استش ) دست به كآیینه آنجا مبر تحفه دل/  استش الست روز از خودآرایی آیین

 (3/6935الستی ) صبح همان و رفت ابد/   فاش نشد خورشیدت رمز دریغا

غالب تلمیحات اسالمی بیدل در حوزۀ بزردان دینی شامل پیامبران، امامان و عارفان است. برای نمونه در بیت زیر 

 ، مخاطب را از غفلت برحذر میدارد. 6با اشاره به روایت آغاز طوفان نوح از تنور پیرزنی

 (6/4611دارد ) تنور چندین 3مسامت هر به طوفان/  غافل مباش خود از احتیاطی مرد در

شاعر با اشاره به دمیدن آب از تنور معروف خانج پیرزن كوفه، میگوید بهوش باش كه هریک از منافذ بدن تو مانند 

 تنور آن پیرزن، میتواند طوفانی را بوجود بیاورد!

(، ن به ابراهیم )ع(، خضر )عاز پیامبران دیگری كه بیدل با اشاره به آنها، صنعت تلمیح را بوجود آورده است، میتوا

داوود )ع(، سلیمان )ع(، یوسف )ع(، موسی )ع(، عیسی )ع(، و یعقوب )ع( اشاره كرد. بعد از آدم، بترتیب بیشترین 

                                                      
 (.445الرحیم )بقره /  التواب وأنا توب علیهم فأولئک وبوا وأصلحوا تابوا الذین . إال4

  سیییَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیلٌإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَ فَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیهَا مِن كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ أَهْلَکَ إِلَّا مَن       تَّىح 6

 (.15)هود / 

  . مسام: منافذ بدن3
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خضر، یوسف، سلیمان، موسی، نوح، یعقوب، عیسی، خلیل، بسامد تلمیح پیامبران در غزلیات بیدل عبارتند از: 

 محمد، و داوود.

ت در غزلیات بیدل كه به سلیمان )ع( اشاره دارد، بردرفته از ماجرای او با مور، سوار بر باد شدن، بیشترین تلیمحا

 و ماجرای انگشتر خاتم است.

 (3/6464شو ) سلیمان ملک و واكش موری چشم كنجبه  بیدل!  آدهی قناعت اقبال سامان از در

موز آۀ عاشقانه به آن میشود، بدنبال انتقال پیامهای عبرتاو حتی در اشاره به داستان زلیخا و یوسف، كه معموالً اشار

 است:

 (6/4917حرص ) زندان در آه افکند كه را ما یوسف  میکشیم زلیخا ناز و ده یعقوب غم ده

ای تلمیحی از دیگران با بیدل حرص و مطامع دنیوی را موجب سر خم كردن پیش دیگران میداند و در استعاره

 ، و از بلندطبعی و قناعت با عنوان یوسف یاد میکند.عناوین یعقوب و زلیخا

استفاده كرده است و برخالف شاعران دیگر، نه از نام  4بیدل در تلمیح به حضرت ابراهیم، از لقب او، یعنی خلیل،

 پدر ابراهیم یعنی آزر و نه از فرزندان ابراهیم یعنی اسماعیل و اسحاق، تلمیحی ارائه نداده است. او خلیل را با

بکار برده است و در مضمونی نو، تواضع ابراهیم را باعث سرد شدن آتش میداند. همانطوركه « آتش»یادآوری 

 مشاهده میشود، بیدل همچنان مفهوم و پیام موردنظر و دلخواه خویش را از تلمیحات استخراج میکند.

 (3/6454م )نکرد خَم كه دوشی دردید، كبر محراب/  میکرد 6خلیل آتشم را، باغ همواری

 همین مضمون را در بیتی دیگر اینگونه آورده است:

 (4/447دوتا را ) قد كردن نتوان كبرمحراب /  خوییشعله است ! كفربیدل 3شیب هنگام

 تشآخاموشی او دربرابر خداوند را دلیل و تسلیم بودن ابراهیم ی مضمون، حیاهمین به و در جایی دیگر نزدیک 

 است: بیان كرده

 (4454 /6) خلیل وضع ز را 1نمرود آتش حیاست/  آیدبرنمی تسلیم جرئت به غضب

پیامبر دیگری كه فقط یک بار در تلمیحات بیدل از او نام برده شده، حضرت داوود )ع( است. حضرت داوود به 

رداخت  یت زبور خویش مقرائ به بیابانها از دذر هنگام كه است آمده رۀ اودرباداشتن صدایی آسمانی مشهور است. 

ایش موم بر تعالى آهن را بمانندکردند، بارىیو به همراه او كوهها و پرنددان و وحوش خداوند را تسبیح و ستایش م

شاره آوایی او اسرایی و خوش. بیدل به توانایی نغمهکند از آن بسازدینرم كرده بود تا بتواند هر آنچه را كه اراده م

 با الف زدن در داشتن صدای خوش، داوود نمیشود: دارد و معتقد است كسی

 (3/6935) 5سرایینغمه از شدن نخواهی داوود/  دلویت الف، اثر خراشد چند تا

او در تلمیح به حضرت موسی، به آتش طور و ید بیضا، بیش از عناصر دیگر اشاره كرده است. همچنین سامری در 

 كوه به یموس وقتی كه بود مرتد شخصی لقب سامری اسالمی، صصق بر شعر بیدل، مظهر نیرنگ و فریب است. بنا

 اد داوی به آنکه برای و درفت را اسرائیلبنی زرهای حیله به دماشت، اسرائیلبنی هدایت به را هارون رفت و طور

                                                      
 (.465خَلِیلًا )نساء /  إِبْراهِیمَ اللَّهُ اهلل است و این لقب اقتباسی است از آیج وَاتَّخَذَ. حضرت ابراهیم ملقب به خلیل4

 (.44)انبیا/  إِبْرَاهِیمَ عَلَى وَ سَلَامًا بَرْدًا كُونِی نَارُ یَا ستان شدن آتش بر ابراهیم: قُلْنَا. تلمیحی است قرآنی به دل6

  . س یدی موی، كنایه از پیری3

 (.47)صافات /  الْجَحِیمِ فِی فَأَلْقُوهُ بُنْیَانًا لَهُ ابْنُوا . تلمیحی است قرآنی به آیج: قَالُوا1

 دری داند )حافظ(نه هر كه سر بتراشد قلن 5
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 زرو در كه براق جبرئیل نعل خاک از قدری و بساخت دوساله بشکل دداخته زر از ایمجسمه بودند افتاده 4آپیس

. آمدمی بیرون داو صدای آن میدمیدند، از آن در چون و درفت جان دمید كه او در بود، آورده بدست فرعون غرق

 شماست.  خدای این: دفت اسرائیلبنی به سامری

است وجود دارد و مکر و فسون در تلمیح به سامری، جزء دوساله در همج ابیاتی كه بیدل از آن استفاده كرده 

با تزویر شیخ و زاهد و محتسب مقایسه شده است كه البته در این مقایسه، از نظر بیدل، مکر و سامری همیشه 

 در و زهاد ریایی، بسیار بیشتر از خدعج سامری است: حیلج شیوخ حیله
 (4/65را ) میکند دوساله باطل تعلیم سامری/  ریا است درس سرخط را ابلهان زاهد مکر

القمر، و وحی جبرئیل اشاره كرده ه مواردی مانند معراج آن حضرت، معجزۀ شقاو درمورد پیامبر اسالم )ص( ب

سیر )تف« بشکافت. كرد اشارت ماه به كه بود آن دستش معجزۀ»القمر می ردازد. است. در بیت زیر به ماجرای شق

 (444سورآبادی: ص 

 (6/4574)بلند  اعجاز داشت شهادت انگشت حکم/  نهند دردن القمرشق خط بر تا غافالن

 ماجرای معراج نیز از اجزای رایج تلمیح به حضرت محمد است كه بیدل در بیتی به آن اشاره كرده است:

 (6/4499شد ) چه نمیدانم پیغمبر ،دریا دشت قطره  م رس بیدل من از حقیقت معراج عرض

 کار برده است.دیگری هم معراج را در معنای اوج و داهی نیز در تقابل با پستی ب 6بیدل در ابیات

بیدل از امامان شیعه مانند حضرت علی )ع(، امام حسن )ع(، امام حسین )ع( و امام زمان )عج( نیز در تلمیحات 

( تلمیح به 4345زاده، ای او را اهل تشیع میدانند.)شریفی و حسینخود یاد كرده است. شاید از اینروست كه عده

ارد اما بیدل از این میان به معروفترین آنها اشاره كرده است. اجزای متنوعی د فرهنگ تلمیحاتحضرت علی در 

نشین خیبر است و درِ آن قلعج مستحکم را با دستان خود از جا كند. بیدل كار سخت حضرت علی فاتح قلعج یهودی

ر بین ای نان دای را كه حضرت علی )ع( در كندن درِ خیبر انجام داده، با سختی بدست آوردن لقمهالعادهو خارق

 و چنین مضمونی آفریده است: خلقی كه برای آن، سر خود را میشکنند، مقایسه كرده

 (4/594است ) قلعج خیبرشکنی 3شکنی ناشتا در استسرشکنی  بس ز لقمه سر هر بر را خلق

نیازی بی تغنا واو چندین بار از حادثج كربال با اظهار اندوه و تأسف بسیار یاد كرده است. در ابیات زیر بترتیب از اس

 )از مراحل سیروسلوک( و ناپایداری و بیرحمی روزدار سخن دفته است.
 (3/6951آبی ) دم میخواهد تیغ از او ناز شهید/  استغنا رمز از م رس دیگر در كربال برو

 ود.بنیازی، ادر آبی هم طلب كردند، از دَم تیغ تشنج كربال دارد كه از شدت بیاین بیت اشاره به شهیدان لب

 (6/4561) 1آفریدند محرم از سال سر/  هشدار است خونریزْبنیاد جهان

بیدل در این بیت معروف هشدار میدهد كه آغاز جهان جز به كُشتن آدمی نیست؛ چنانکه آغاز سال قمری با ماه 

 خون، یعنی محرم، آغاز شده است. 

 پیش كه است شخصی اسالمی روایات در لدجا»شاعر در اشاره به حضرت مهدی )عج(، از دجال یاد كرده است. 

 جور و ظلم از پر را دنیا سالهچهل یا روزهچهل دورۀ در و میکند ظهور او عهد اوایل موعود یا مقارن مهدی ظهور از

                                                      
  . داو مقدسی كه در مصر باستان ستایش میشد.4

  بیت 35. بیش از 6
 ناشتا شکستن: اندک چیزی خوردن 3

 (.415. سالی كه نکوست از بهارش پیداست )امثال و حکم، دهخدا: ص 1
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دجال(. بیدل دجال را همواره  ذیل )لغتنامه، «كند پر داد و عدل از دوباره را دنیا و دفع را او مهدی تا میسازد و كفر

نام مهدی )عج( آورده است تا تضاد ظلم و عدل را بیشتر نشان دهد. او مغروران جاه و مقام را دجالهایی میداند  كنار

كه حتی سعی حضرت مهدی ) عج( برای هدایت آنها كافی نیست، بهمین خاطر توصیه میکند آبروی دین را 

 طلبان نباید ریخت:درمقابل این جاه

 (4/444) دجالها این به آیدبرنمی مهدی سعی/  جاهن مغرورا در پیش مبر حق دین عِرض

از شخصیتهای دیگری كه بیدل در تلیمحات خود بکار برده است، میتوان به حاتم طائی و منصور حالج اشاره كرد. 

درمورد حاتم عموماً به كرامت و بخشنددی او اشاره شده است. بیدل نیز در چند بیتی كه از  فرهنگ تلمیحاتدر 

 حاتم استفاده كرده است، ادر چه بخشنددی و كرامت او را مدنظر داشته:تلمیح 

 (6/4511آفریدند ) حاتم خاص شهرت، كه/  جود خجلت از شوید خون !كریمان 

 نیازی را از كرامت حاتم نیز فراتر دانسته است:اما استغنا و بی

 (4/643را؟ ) حاتم نام ریچند دی تا نیستی ددا در/  ارزدنمی پر كاهی استغنا در كِشت كَرَم

 این همان تصرف بیدل در تلیمحات رایج و نوآوری در استفاده از آنهاست كه از روی قصد انجام درفته است.

 یاد كرده است:« حالج»بیت از لقب  همچنین بیدل فقط در یک

 (6/4753منصور ) رایت دار، علَم از فراشت/  حالج چون كه كسی شد یقین سریر شه
ای كه بیدل به حالج دارد، داه در است. در كنار نگاه محترمانه استفاده كرده ابیات فراوان دیگری، از منصوراما در 

میز است آبرخورد بیدل با منصور غالباً ستایش»دویی او را، الف و دزافی بیهوده و از سر ادعا میداند. ابیاتی انا الحق

 (795بیدل، كاظمی: ص  غزلیات )دزیدۀ« همراه با تعریضی شاعرانه و در مواردی نیز بتبع مضمونی كه درنظر دارد،

 (4/665را ) منصور خاكستر فشان داغم سر بر/  سوختم باطل اوهام اندیشج از بیدل

ها و اوهام باطل خود را با اوهام منصور در ادعای خدایی، یکی میبیند و با توجه به خاصیت خاكستر بیدل اندیشه

 داغ خود میداند. 4گی، خاكستر منصور را مرهمی برای التیامدر بهبود زخم و سوخت

 (4/994)6دذشت باال اندكی بایست وَهم از غرور/  وانکرد راهی تسلیم ما، منصور بر حیف

با اینکه بنمایج منصور و دار، در شعر فارسی بسیار بکار برده شده است، بیدل سعی داشته از این مضمون، تصاویری 

 دهد:ارائه  غیرتکراری

 (4/669را ) نشئج منصور شور بُرد، باال دار/  لیک تحقیق، خمخانج در نیست دُردی و صاف

 فالطونا مانند بلیناس و هرمس یا .است علم رجال به مربوط بیشتر و هندی یونانی تلمیحاتتلمیحات یونانی: 

است. او بیش از همه در این میان ارسطو و جالینوس و دیگر رجال. تعداد تلیمحات یونانی در اشعار بیدل اندک  و

به اسکندر اشاره كرده است. آب حیات )چشمج اسکندر(، سد سکندر، آینج اسکندر، و تقابل او با خضر از اجزای 

این تلیمحات است. بااینحال بیدل بیش از همه، به عالقج مألوف خود، آیینه را در تلیمحات اسکندری بکار برده 

 تالش در دنیا از مضامین موردتوجه بیدل در این تلمیحات است.دری و است. بیهوددی جستجو

 (6/4959حظ؟ ) چه اسکندر به جز حسرت خضر، نصیب از/  نیست موقوف جستجو تالش بر قسمت جام

 (3/6445جم ) جام، در نی آینه، در دید سکندر نی/   ایمدیده محبت حلقج داغ در ما آنچه

                                                      
 (6/741ایم       میتوان خاكستر ما را به داغ ما دذاشت ). در ددازِ خود چو اخگر فیض مرهم دیده4

 ای به باال رفتن سرِ منصور بر دار مجازات هم دارد.. باال دذشتن اشاره6
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« خُم»جزء  ، ازافالطون است. او در همج ابیاتی كه تلمیح افالطون را بکار بردهتلیمح یونانی دیگر در غزلیات بیدل، 

 است: استفاده كرده

 (6/4674زنید ) افالطون تدبیر بر است، دریبان خُم/  بغل در تأمل، خرابات دارد عالمی

 نزوا نشسته بود.میگوید سر در دریبان بردن و تأمل كردن، حکم همان خُمی را دارد كه افالطون در آن به ا

 (6/4694كنید ) افالطون و آرید برون خُم زین را خویش كسی فهمد در استدانایی  ننگ دردون قید

آمیزی به این فیلسوف یونانی دارد و سعی میکند حضور او را با مفاهیم در مجموع بیدل نگاه مثبت و ستایش

 عرفانی پیوند زند!

 (4/355را ) فالطون نمیباشد خُم جز عافیت حصار/  كندر دریبان  سر آدهی، حوادث شور از در

 

 تشبیه تلمیحی
اند. تهبدیع و بیان به آنها پرداخ ۀبالغیند كه اندیشمندان علوم بالغی از دیرباز در دو حوز جتلمیح و تشبیه دو مقول

اند ید آوردهای پدالغی تازهب جبرخی شاعران ایرانی با استفاده از ظرفیتهای زبان فارسی، با تلفیق این دو مقوله دون

نام تشبیه تلمیحی از آنها یاد میشود. قرار دادن شخصیتهای اساطیری، دینی، عرفانی، علمی و غنایی در با كه 

ها، آداهی شاعر از این مقوالت و تسلط او در این زمینه را نشان میدهد. همین مسئله به در این تشبیهجایگاه مشبّه

 جونها با این دهای شاعر، نوآوریهای او در این بخش و تناسب معنایی مضمونی سرودهسروده ها دربسامد این تشبیه

، الدین همایی نسبت داده است )بیان. شمیسا كاربرد اصطالح تشبیه تلمیحی را به جاللبالغی را توجیه میکند

ل شخص، تفسیر و تأویل، پذیری، واكاوی حوادث، ترغیب و تشویق، مقایسه، بیان احوا(. عبرت335شمیسا: ص 

بازسازی وقایع، مدح و ذم، هنرنمایی و مانند آنها از اهداف آفرینش تشبیهات تلمیحی است كه بصورت رویدادی 

ای تلمیحی هآمیز بیان میشود. )تشبیهای اغراقدینی، اساطیری و غنایی به موجزترین شکل با ادعای همانندی بگونه

های تحقیق، باید دفت بسامد تشبیهات ( با توجه به یافته49ی و پارسا: ص های شفیعی كدكنی، سلیمدر سروده

 تلمیحی در غزلیات بیدل بسیار كم است. به برخی از آنها در ادامه اشاره میشود.

 

 ایالف( تشبیهات تلیمحی اسطوره
 (4/141است ) شبدیز تیره، بخت نکنم غلط ادر/  امیدم داهعرصه از میبرد دواسبه

 (4/544) عنقاست بال كتابم ورقهای/  نشانیبی درس یرغ نخواندم

ی نام ااز عنقا بارها و بارها در غزلیات بیدل در تصویرسازی استفاده شده است. او حدود صد بار از این پرندۀ افسانه

 برده است.

صورت  جدر غزلیات بیدل بیشترین تصویرسازی با نام یک عارف، با منصور حال ب( تشبیهات تلمیحی عرفانی:

درفته است. در بیت ذیل بیدل دردن خود را به شمع بزم منصور تشبیه میکند كه هر لحظه امکان دارد بر سر دار 

 برود!

 (3/6619دارم ) من كهدردنی  است منصوری بزم شمع/  است كار در حشر به تا اینجا ریسمان و دار
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ه از نوع دینی است. در این بیت مخاطب را ب بیشترین تشبیهات تلمیحی بیدل، ج( تشبیهات تلمیحی دینی:

خضر تشبیه میکند كه از شرم، روی از دیگران پنهان كرده است. بدیهی است كه وجه شبه در این تشبیه به دلخواه 

 بیدل انتخاب شده است و در روایات مربوط به خضر، پنهان بودن او از روی شرم نیست.

 (3/6164زیستن ) بسیار خجالت از به مُردن   / خضر؟ چو افکنی رو به پرده ز خلق، تا كی

در بیت زیر نیز در وصف لب معشوق مذكر میگوید: موهایی كه كنار لب یار )لبی كه همچون مسیحا جانبخش 

است( بتازدی سبز شده است )خضر نماد سرسبزی و سبزپوش است( مانند اینست كه خضر، مسیح را در آغوش 

 از نوع مركب است.درفته است. این تشبیه تلمیحی 

 (4/354را ) مسیحا میکشد بَر به تنگ خضر، كه/  ماند بدان خط آغوش حلقج به لبش

 در بیت ذیل نیز داغ عشق معشوق به انگشتر سلیمان تشبیه شده است:

 (3/6514دستم ) در بود سلیمان ملک انگشتر همان دستم در بود سامان داغ یک همه در عشقت به

 روی همین از بود؛ پیچیده طاووس پای بر مار بصورت آدم، فریب رخداد در شیطان كه است هآمد روایتها برخی در

 است. طاووس محبوبترین پرنده در غزلیات بیدل است. شده زشت او پای

 (6/6641به درد خار پا، داغ است چون طاووس، دلزارم ) ز شرم عیب خود چشم از هنر برداشتم بیدل

 ا ازلحاظ اشتیاق دیدار به چشم منتظر یعقوب تشبیه كرده است.در بیت زیر نیز بیدل خود ر

 (4/95مرا ) در كنعان نیست جا و یعقوبم دیدۀ   4ام؟رفته بیرون از خویش سود چه ،دیدارم شوق

: تنها تشبیهات تلمیحی غنایی در غزلیات بیدل به فرهاد و شیرین، لیلی و مجنون، د( تشبیهات تلمیحی غنایی

 است.و وامق و عذر

 (4/736) 6استداشته  كندن فرهاد این قبر، تا نگین از/  ستا آدمی نادزیر طاقت، و عجز در نکَنیجا

 (4/546این است ) من تیشج فرهاد و میکنم جان/   خویش از میرود دلی لخت نفسم هر با

 (6/455میشود ) وامق عذراست همه در تکلفبی/  دل كرد هر جا به مستغنی طبع از آرزو

به داستان خسرو و شیرین، بیدل بسیار بیشتر از داستان لیلی و مجنون در تلمیحات خود استفاده كرده نسبت

 است. تشبیه ذیل از نوع مفروق است:

 (6/4444انتظار ) محمل و است وهم انجمن این لیلی/  انتظار دل، تا دیده از ایمچیده خیالی بر

 تلمیحی یونانی در غزلیات بیدل، در این بیت آمده است: : تنها تشبیهه( تشبیهات تلیمحی یونانی

 (6/4714نفس ) افالطون همچو خم، درین چندی 3كن راست/  توست پرواز معنی دستگاه خاكی جسم

ایی های از تشبیهات تلمیحی در غزلیات بیدل از نوع تشبیه اضافی است كه بسامد آنها چشمگیر نیست. به نمونهپاره

(؛ 3/6445(؛ خلیل همت )3/6547(؛ خضر جهد )4/546(؛  خضر توفیق )6/447ود: خضر خط )از آن اشاره میش

(. 4/4(؛ یوسف مطلب )4/764(؛ لیلی دل )3/6763(؛ رستم پیری )6/4445(؛ رخش عمر )6/479رخش تعیّن )

نها اشاره از آ هاییغیر از تشبیه، در غزلیات بیدل، تلمیح با صنایع بالغی دیگری نیز آمیخته است كه به نمونه

                                                      
صحیح طباطبایی « امبیرون رفته. »4 سینی،          -مطابق با ت صوتی ح سخج  صحیح موالیی و همچنین  ن سخج كابل و ت ست. در ن بیرون  »قزوه ا

   آمده است.  « رفتنم

 (.1)بلد /   كَبَدٍ فی الْإِنْسانَ خَلَقْنَا . اشاره به آیج: قَد6ْ
 . نفس راست كردن: نفس كشیدن3
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میشود. بیشترین بسامد در این میان متعلق به اسلوب معادله است كه با توجه به ویژدیهای سبک هندی، دور از 

 انتظار نیست.

 

 اسلوب معادله
 (4/446را ) آدم دشت دامن چین دندم،تبسمهای/  را مَحرَم است اُنس از دوری غفلت، قُرب خیال

 (4/341را ) جستجو آیینه چندین به اسکندر یافت دداخت / میباید صد شعله كف، به تا رسد داغی

 (6/444میشود ) سلیمان تخت هوا، اوج را خاک/  است بس ما عجز اقبال آیینج نیستی،

 (6/4554نمیبیند ) سوزن دیدۀ مسیحا كماالت/  سبکروحان با برنیاید تجرد از مقلد

 

 ایهام
 آمده و ایهامی بنام حضرت آدم نیز دارد.« رای ویژدیهای انسانی استكسی كه دا»در دو بیت ذیل، آدم در معنای 

 (6/534نیست ) آدم است، آمده برون آنکه بهشت از /  آرام پای به تیشه نزند دانا هیچ

 (3/6533) آدم ندارد كه بهشتی صحن در خاک/  بود باید نظرانمعنی صحبت طالب

 و در اشاره به دوسالج سامری آمده است. «احمق و ابله»در معنای « دوساله»در این بیت 

 (4/445نیست ) دوسالهبیخودان  ای ،است خركُره محتسب/  سود چه باشد سامری فسون در مَستان عذر

 ایهامی رایج و پربسامد در معنای طعم شیرین و معشوقج معروف ایجاد كرده است:« شیرین»در این بیت نیز 

 (4/456است ) بوده شیرین نام دویی تیشه زبان بر/  ردك ایجاد شیر جوی تلخکامی، در كوهکن

 

 پارادوكس

 (6/4437بغل ) در جم ساغر داشت كاسج درویش  غنا از دمید فقر عَرض، به آمد طلب تا

 (6/4131كنید ) دیدۀ نمناک طلب !كامانتشنه  است هوس سراب دشت، این در چشمج خضر،

 

 كنایه
با نام رستم همراه شده است. به رستم نه بخاطر جنبج حماسی او، بلکه بعنوان « نزنِ كسی بود»در بیت ذیل كنایج 

 نماد قدرت اشاره شده است.

 (6/411كَنْد ) مگسان بال كه ،4است مردی زنِ رستم،/  تهور الف اثر حکم به امروز

 :ماجرای تسخیر باد توسط سلیمانو « انجام كار بیهوده»آمیز است به ای ایهامكنایه« دره بر باد زدن»در این بیت، 

 (4/76چرا ) مستعجل عمر بر سركشی این حباب ای/  زد نتوانست باد بر دره هم سلیمان چون

ای تلمیحی و ساختج بیدل است. این كنایه بنوعی تمامی داستان حضرت یوسف را فرا یاد كنایه« یوسفی كردن»

 آورد:می

 (4/374دریاب ) چاهی بن نرسیدی درفلک به/  نیست مسیحایی اسباب كُن درت یوسفی

 استعاره
 استعاره از یوسف است:« مه كنعانی»

                                                      
 بودن كسی دست زیر یا بودن كسی تسلیم معنی به است عامیانه بودن، تعبیری كسی . زن4ِ
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 (4/633را )مَه كنعانی از بُن چاه برآر این /  اشک در غمکدۀ دیده ندارد قیمت

 

 گیرینتیجه
 ، از آنای برخوردار است، بیدل دهلوی نیز در غزلیات خودازآنجاكه صنعت تلمیح در سبک هندی، از جایگاه ویژه

استفاده كرده است، اما استفادۀ بیدل از تلمیح، بیش از آنکه یادآور داستانها و روایات تاریخی باشد، بیشتر در 

عاشقانج اوست. از همین روست كه بیدل برای ارائج مضامین منظومج فکریش تلمیح -خدمت بیان تفکرات عارفانه

د و یکی از دالیل تصرفات خارج از عرف بیدل در كاستن، آورهای خود، بشکل دلخواه درمیرا زیر پتک اندیشه

افزودن یا ایجاد اجزای جدید، در تلمیحات، همین است. ادر عموم شعرای سبک هندی، بر اساس تلمیحات رایج 

سازی میکنند، بیدل بر اساس اهداف خود، در تلمیحات تصرف میکند. از سویی دیگر اجزای شعر فارسی، مضمون

آفرینیهای بیدل، در ابیاتی كه تلمیح دارد، بکار رفته است، در بعضی ابیات، برای طج مضمونجدیدی كه بواس

برقراری ارتباط تلمیحی، فهم بیت را دچار پیچش كرده است. در واقع تالش بیدل برای خلق مضمونهای جدید 

 بطور طبیعی باعث دیریابی اشعار او شده است.

ی هر شاعر، طبیعی است كه بسامد بعضی تلمیحات، در آثار آنان، بیشتر از با توجه به عالئق شخصی و حاالت درون

 دیگر تلمیحات باشد. ازآنجاكه

آشنایی بیدل با اساطیر ایرانی از راه و  های ایرانی استهاسطور لدوران افوبیدل دهلوی در قرنی زنددی میکند كه 

بر یک ج جهای ایرانی، در سایلب ماهیت ملی از اسطورهدر س زبان بوده است،ادیبان و عارفان فارسی آثار مطالعه در

. به همین خاطر بسامد تلمیحات ایرانی در غزلیات بیدل دهلوی، فلسفی ی تاریخی، بسیار جدی عمل كرده است

 هیچاست،  رستم، رخش، زال، بیژن، جمشید، شبدیز و مانند آنها بردهچندان چشمگیر نیست و ادر هم نامی از 

های ایرانی در اسطوره دیری ازبهره ۀآنچه انگیزنمیشود.  دیده او شعر رآنها دد حماسی یا تاریخی اثری از كاربر

 شعر بیدل بوده، نمادین بودن و استفاده از آنها در محور جانشینی زبان است.

شترین بی پرداخته است. بعد از آدم، بترتیبآدم  بیدل در تلمیحات دینی، از داستانهای پیامبران بیش از همه به

خضر، یوسف، سلیمان، موسی، نوح، یعقوب، عیسی، خلیل، بسامد تلمیح پیامبران، در غزلیات بیدل عبارتند از: 

 است و نام عشاق معروفیی عاشقانه پرداخته بیدل از میان تلمیحات تاریخی، بیشتر به شخصیتهااحمد و داوود. 

ت او میتوان دید. همچنین نام رجال معروفی چون اسکندر، چون فرهاد، مجنون، و وامق در عالم شعر را در غزلیا

 افالطون، حاتم، و منصور حالج را از نظر دور نداشته است.

 

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  انسانی علوم دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 حطرا و داشته عهده بر را رساله این راهنمایی آقای دكتر بهرام پروین دنابادی. است شده استخراج تهران شمال

 و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به آقای محمدحاجی عبدالحسینی. اندبوده مطالعه این اصلی

 و هاادهد تحلیل و هتجزی در نیزبه عنوان مشاور  ثریا رازقیدكتر سركار خانم . اندداشته نقش نهایی متن تنظیم

 ره مشاركت و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته پژوهش این تخصصی راهنماییهای

 .است پژوهشگر سه
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 قدردانی و تشکر
انشگاه د انسانی علوم دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت و تهران شمالالمی واحد آزاد اس

 .نمایند اعالم دادند،

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی
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