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 چکیده:
علم معانی یکی از دانشهای ادبی و بالغی است كه روشهای ایراد كالم را به  زمینه و هدف:

مقتضای حال و مقام مخاطب بیان میکند و سخنوران از منظر آن توانایی خود را در فن بالغت 

سخن و ادای مقصود به مقتضای حال و مقام شنونده نشان میدهند. بیدل دهلوی بیگمان یکی 

های دانش معانی در غزلهای رسی در سبک هندی است. یکی از جلوهاز ستاردان آسمان ادب پا

بیدل، ایجاز است كه تاكنون چنانکه باید به آن پرداخته نشده است؛ به همین خاطر پژوهش 

 حاضر میکوشد سی غزل آغازین از بیدل را از منظر ایجاز بررسی نماید.

ی آن با استفاده از منابع هاتحلیلی است و داده-روش این پژوهش توصیفی روش مطالعه:

بیت( از غزلهای بیدل  339ای جمع آوری شده است. جامعج موردمطالعه سی غزل )كتابخانه

 دهلوی به تصحیح اكبر بهداروند است كه انتشارات نگاه آن را منتشر كرده است.

« الیهفحذف مضا»بیشترین بسامد و « ایجاز قصر»های پژوهش بیانگر این است كه یافته ها:یافته

 پایینترین بسامد را در سی غزل آغازین بیدل دهلوی دارند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The science of semantics is one of the literary 
and rhetorical sciences that expresses the methods of expressing words 
according to the situation and position of the audience, and from that point of 
view, the speakers show their ability in the art of rhetoric and conveying the 
meaning according to the situation and the position of the listener. They show. 
Bidel Dehlavi is undoubtedly one of the stars of Persian literature in Indian style. 
One of the manifestations of semantic knowledge in Bidel's sonnets is brevity, 
which has not been addressed as it should be; For this reason, the present study 
tries to examine the beginning thirty sonnets of Bidel from the point of view of 
brevity. 
METHODOLOGY: The method of this research is descriptive-analytical and its 
data has been collected using library sources. The studied collection is thirty 
ghazals (338 verses) from Bidel Dehlavi's ghazals edited by Akbar Behdarvand, 
which was published by Negha Publications. 
FINDINGS: The findings of the research show that " Terseness Brachiology " has 
the highest frequency and " omission Ellipsis" has the lowest frequency in the 
beginning thirty ghazals of Bidel Dehlavi. 
CONCLUSION: Bidel has used a lot of metaphors such as simile, allusion, 
metaphor, simile, contradiction, allusion, and contradiction to make his speech 
concise and by this means he has added to the richness of his speech and made 
the audience's mind struggle. 
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 مقدمه
ی دویبیدل دهلوی از شاعران مشهور اواخر قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم است كه دذشته از غزلسرایی در مثنوی

، محیط اعظم، غزلیات( هم استاد بوده است. او آثاری به نظم و نثر دارد ازجمله 44: 4343سرایی )انصاری، و رباعی

(. تخصّص اصلی 41)همان: ی  نکات و رقعات، و چهار عنصر، تنبیه المهوسین، طور معرفت، طلسم حیرت، عرفان

غزل آمده است  6934بیت میرسد و در كلیات چاپ كابل بیدل غزلسرایی است و مجموع غزلیات او به پنجاه هزار 

 (.63)همان: ی 

سبک هندی در آثار بیدل به اوج رشد خود رسیده است و او نمایندۀ تمام عیّار سبک هندی است. ویژدیهای این  

 كه-آمیز دیده میشود. بیدل دهلوی، بیشتر اشعار خود را با صور خیال خای سبک در شعر بیدل، در حدّ اغراق

بیدل ابتدا »اهلل خلیلی درمورد تخلّص شعری بیدل مینویسد: سروده است. خلیل -دریافت آنها بآسانی ممکن نیست

ز بیدل ا»رمزی تخلّص میکرد؛ امّا پس از آن با همّت جستن از معنویت باطنی سعدی شیرازی و با الهام از مصراع 

 (.63: 4393)خلیلی، « ادتغییر د« بیدل»تخلّص خود را به « بینشان چه دوید باز

سبک بیدل در »درمورد سبک شعری بیدل میگوید:  94صفحج  هاشاعر آینهمحمّدرضا شفیعی كدكنی در كتاب  

ود خبلحاظ معنی مبهم؛ ادرچه زبان به خودی ها پیچیده است و غالباً ها و ساختار جملهشعر، دشوار است. استعاره

ل و آور و در طوسوررئالیسم شعر بیدل، حیرت«. انه نیز استفاده میکندساده است و شاعر حتّی از تعبیرات عامی

زا از دیدداه عرفانی او )وحدت وجودی( سرچشمه عرض شعر فارسی بینظیر است كه بیشتر این خیال شگفتی

 (.94: 4349درفته است )حسینی، 

 شبیه، تمثیل، استعاره، كنایه، تضادّ،دیری از ایجاز و اطناب، بدیع معنوی، تلمیح، تبیدل در غزلیّاتش، با بهره 

نما و انحراف از نُرم )هنجاردریزی( به زیبایی توانسته است سطح سخن خود را ارتقا دهد؛ بر خواننده تأثیر متناقض

ای دیگر سخن بگوید. به نظر میرسید كه پژوهش در غزلهای بیدل دهلوی از دیدداه ایجاز، ضروری دذارد و بگونه

یم بیدل در اعتالی دانش معانی )ایجاز( چه نقشی داشته است؟ به همین دلیل در این مقاله، سی است تا نشان ده

 غزلِ آغازین از غزلهای بیدل، از دیدداه دانش معانی )ایجاز( بررسی شده است.

 

 سابقه و ضرورت پژوهش
ی، مگیران، پرتال علوم انسانپس از جستجو و رؤیت پایگاههای الکترونیکی داده در كشور )ایرانداک، سامانج دنج، 

مركز اسناد و مدارک علمی كشور، علم نت و...( آشکار دردید كه درمورد زنددی بیدل دهلوی و آثار و افکار او 

پژوهشهایی در افغانستان، تاجیکستان و ایران انجام شده است؛ امّا تاكنون هیچگونه پژوهشی در حوزۀ علم معانی، 

اند های بیدل صورت نگرفته است. با توجّه به این موضوع، نویسنددان این مقاله كوشیدهبخصوی ایجاز، در آثار و غزل

 پژوهش كنند.« ایجاز در سی غزل آغازین بیدل دهلوی»به شیوۀ توصیفی تحلیلی، در زمینج 

 

 بحث و بررسی

 ایجاز در سی غزل آغازین بیدل دهلوی

بسیار باشد؛ به  آن لفظ اندک و معنی كه است چنان اصطالحاست و در  دوییمعنی كوتاه به لغتایجاز در : 0ایجاز

بیان دیگر، هرداه الفاظِ اندک، مفاهیم و اغراض بیشماری را به بهترین شکل بیان كند، آن را ایجاز مینامند. خواجج 

                                                      
1 .Brevity/ Laconism 

http://wikifeqh.ir/لغت
http://wikifeqh.ir/لغت
http://wikifeqh.ir/اصطلاح
http://wikifeqh.ir/اصطلاح
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(. 454شیراز در معنی ایجاز فرموده است: بیا و حال اهل درد بشنو/ به لفظ اندک و معنی بسیار )دیوان حافظ: ی 

فاالیجاز هو اداء المقصود من الکالم باقل »در نظر سکّاكی ایجاز، ادای مقصود با عباراتی كمتر از حد متعارف است: 

(. از دیدداه شمس قیس، ایجاز آن است كه لفظ آن كم و 465)مفتاح العلوم: ی « من عبارات متعارف االوساط

شر ای دل ار ثنا دفتی/ همه دفتی چو مصطفی دفتی معنایش بسیار باشد؛ چنانکه سنایی دفته است: تا به ح

ایجاز عبارت است از تعبیر نمودن از اصل مقصود به لفظی كوتاه وافی »(. نصراهلل تقوی میگوید: 377)المعجم: ی 

به مراد. پس ادر لفظ كوتاه و وافی به مراد نباشد خارج از باب بالغت و مردود است چنانکه در قول سعدی: عمر 

(. سیما داد میگوید: ایجاز از صناعات 464: 4347)تقوی، « و آفناب تموز/ اندكی مانده خواجه غرّه هنوزبرف است 

بالغی است و چنان است كه ترتیب معانی بر الفاظ بیشتر باشد. ایجاز از ویژدیهای ذوق سلیم و روح قریحه است 

اندک؛ به شرطی كه مخلّ معنی نباشد؛ مانند این  (. بنابراین ایجاز بیان معانی بسیار است در الفاظ43: 4345)داد، 

شناسی و ایضاح بعد از ابهام سروده است: دو بیت از حکیم ابوالقاسم فردوسی كه در معانی وصف پرورددار، جهان

ده رهنمای به نام خداوند جان و خرد/ كزین برتر اندیشه برنگذرد/ خداوند نام و خداوند جای/ خداوند روزی

 (.4: ی 4)شاهنامه، ج 

 ایجاز بر دو نوع است: ایجاز قصر و ایجاز حذف.

آید، بلکه از ها پدید نمیها و جملهواهه از حذف آن كوتاهی و رسا كه كوتاه است ایجاز قصر سخنی :0ایجاز قصر 

ایجاز »یگوید: آید و بسامد فعل در ایجاز قصر معموالً باال است. تقوی درمورد ایجاز قصر ممجموع سخن به دست می

سی: پی كم؛ چنانکه در قول فردوبه لفظ قصر عبارتست از تقلیل لفظ و تکثیر معنی یعنی ادا نمودن معنی بسیار 

(. سعدی شیرازی در 467-469: صص 4347)تقوی، « مصلحت مجلس آراستند/ نشستند و دفتند و برخاستند

(. در 565: ی كلیات سعدیود و سنگ و سبوی )غزلیاتش فرماید: عشق دیدم كه در مقابل صبر/ آتش و پنبه ب

این بیتِ سعدی، تضادّ میان آتش و پنبه و سنگ و سبو و تشبیه آنها به تضادّ میان عشق و صبر یکجا جمع شده 

 (.43: ی 4345است )داد، 

 از نام ادر نگذری، از ننگ برون آ

 

 ای نکهت دل اندكی از رنگ برون آ  

 (95ن بیدل دهلوی: ی )دیوا                       

ادر نمیتوانی از شهرت بگذری، از بدنامی بیرون بیا. ای نکهت دل )ای معشوق خوشبو و زیبارو( از رنگ كه نماد  

هستی و جهان مادّی دربرابر بیرنگی و خایّ ذات خداوند است، بیرون بیا و اظهار وجود نکن! در این بیت، بیدل با 

هت دل( و تضادّ )نام و ننگ( دریایی از معنی )دوری از نام و ننگ و اظهار وجود استفاده از استعارۀ مصرّحه )نک

ای از این بیت پرمغز حذف هایی اندک ریخته است؛ هیچ پارهبخش( را در قالب واههنکردن درمقابل آفریددار هستی

 نجام میگیرد؛ شمس قیس)سترده( نشده است و ایجاز قصر دارد. ایجاز در ادبیات فارسی داهی بوسیلج صور خیال ا

(. استعاره اوج ایجاز 379)المعجم: ی « استعارات و تشبیهات جمله از باب ایجازست»رازی در این مورد میگوید: 

بدیل استعاره هستند و به همین خاطر ابیات آنها هنری است و از میان شاعران قدیم فردوسی و نظامی استاد بی

 .(416: 4344نمونج ایجاز است )شمیسا، 

 بوی دل ادب ز دماغم نمیرود

 

 ام دو روز به دامان بوریاغلطیده  

 (91)دیوان بیدل دهلوی: ی                         

                                                      
1 .Terseness Brachiology 
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استشمام دل ادب )دل باغ معرفت( از یادم نمیرود )من به یاد و متعلّق به عالم معنا هستم(؛ فقط دو روز )زمانی  

دیری از تشبیه بلیغ اضافی )دل ادب(، ارزش )بوریا( مهمان هستم. شاعر با بهرهكم( در این دنیای ناپایدار و بی

و استعارۀ مکنیّه )دامان بوریا( معانی بلند و عرفانی را در عبارتی استعارۀ مصرّحه )بوریا استعاره از دنیای فُرودین( 

ای از سخن و با استفاده از تشبیه بلیغ و استعاره، معنایی دسترده كم دنجانده است! در این بیت، بدون حذف پاره

ه دلیل ین بیت ب)به یاد باغ ملکوت بودن و دل نبستن به این دنیای فرودین( را در كلماتی اندک جای داده است. ا

 استفاده از تشبیه بلیغ اضافی )دل ادب( و استعارۀ مصرّحه )بوریا( و استعارۀ مکنیّه )دامان بوریا(، ایجاز قصر دارد.

 چشم باید بست و دلگشت حضور شرم كرد

 

 غنچه میخندد بهار عالم ایجاد ما  

 (91)دیوان بیدل دهلوی: ی                       

ودذار پرداخت )باید احساس شرمساری كرد(؛ چون باید چشم را به روی دنیای فانی بست و شرمگینانه به دشت 

ایم، كه غنچه )طبیعت الهی( به بهار دنیایی، كه ما انسانهای بیگانه از عشق و حقیقت در آن مانند دلی بالیده

مکنیّه از نوع تشخیص )غنچه به انسانی مانند شده دیری از استعارۀ میخندد و ما را تمسخر میکند. شاعر با بهره

است كه میخندد( توانسته است معنایی بسیار عمیق )توجّه به عشق و حقیقت و دوری از دنیای دذرا( را در عبارتی 

اندک بگنجاند و سطح سخنش را ارتقا دهد. چون در این بیت چند مطلب )دوری از این دنیای فانی و توجّه به 

 یکجا جمع شده است، ایجاز قصر دارد. جهان مطلوب(

 صد خامه بشکنی كه به مشق ادب رسی

 

 خطهاست در كتاب دبستان بوریا  

 (91)دیوان بیدل دهلوی: ی                       

باید بسیار تمرین كنی تا به مشق ادب )نه ادب واقعی( برسی، چون كه دفترِ مشقِ كتابِ فقر و درویشی خطهای 

دیری شرط رسیدن به مقام ادب، فقر و درویشی است(. شاعر با بهرههای فراوانی( دارد )پیشر و نشانهبسیاری )آثا

از تشبیه بلیغ اضافی )دبستان بوریا(، كنایه )صد خامه شکستن: كنایه از تمرین بسیار( و آوردن چند مطلب بصورت 

هایی اندک، معانی بسیار انسته است در جملهیکجا )فقر و درویشی و مقام ادب( سطح سخن خود را باال برده و تو

شرط رسیدن به مقام ادب واقعی است( بگنجاند. این بیت نغز و پرمغز به شیوۀ و عمیق )اینکه فقر و درویشی پیش

 ایجاز قصر پدید آمده است.

 ایمشمع سان عمریست احرام ددازی بسته

 

 نیست در پهلو به غیر از پهلویِ ما زاد ما  

 (91)دیوان بیدل دهلوی: ی                       

ایم كه در راه معشوق بسوزیم )ما مثل شمع مسیر دداختن را طی میکنیم؛ یک عمر است مانند شمع احرام بسته

توشه و خوراک »یعنی « زاد»چون بدنج شمع ذوب میشود و در این مسیر دویا شمع از خودش تغذیه میکند(. 

در این مسیر مانند شمع از پهلوی خود میخوریم )از افاضات شفاهی محمّدكاظم كاظمی(. بیدل میگوید: ما «. راه

 در جای دیگر در همین معنی دوید:

 پهلوی خود میخورم چون شمع و از خود میروم

 
 رهنورد وادی تسلیمم از زادم مپرس 

 (946)دیوان بیدل دهلوی: ی                      

تشبیه مرسل )شمع سان(، استعارۀ مکنیّه از نوع تشخیص )احرام بستن شمع( و كنایه )از  دیری ازشاعر با بهره

هایی آید( را در جملهپهلوی خود خوردن( معانی زیادی )زاد و توشج ما در راه عشق، با سوختن ما به دست می

ه، ر دارد؛ چون شاعر از راه تشبیكوتاه جای داده و به این وسیله سطح كالم خود را باال برده است. این بیت ایجاز قص

 استعاره و كنایه، معانی بسیاری را بیان كرده است.
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 پاس اسرار محبت داشتن آسان نبود

 

 دنج ویران كرد بیدل خانج آباد ما  

 (91)دیوان بیدل دهلوی: ی                        

نگهداری اسرار محبت الهی كار آسانی نیست؛ ای بیدل دنج محبّت )عشق( خانج آباد ما را ویران كرد. دنج را در  

اند؛ بنابراین جای دین حقیقی )محبّت: عشق الهی( دل درویشان است؛ همانگونه كه جایِ دنجِ ها مینهادهویرانه

 سنایی در همین معنی در یکی از قصاید خود فرماید:(؛ 169: 4374ها بوده است )شفیعی كدكنی، سالطین ویرانه

 دین ز درویشان طلب زیرا كه شاهان را مقیم

 
 رسم باشد دنجها در جای ویران داشتن 

 (144)دیوان سنایی غزنوی: ی                   

 یح به حدیث قدسی:دیری از استعارۀ مصرّحه )دنج: راز عشق(، مقابله و تضادّ )ویران و آباد( و تلمبیدل با بهره

 «قالَ داوُدُ علیهِ السّالمُ یا ربِّ لماذا خلقتَ الخلقَ قالَ كنتُ كنزاً مخفیَّاً فأحببتُ أن أعرَفَ فخلقتُ الخلقَ لِکی اُعرَفَ»

( توانسته است در یک بیت، معنایی عمیق )دل انسان دنجینج اسرار الهی است( را جای دهد! 64: 4375)فروزانفر، 

 .خود ایجاز قصر داردر ذات این بیت هم د

دالئل نباشد. صاحب  معنی مخلّ كه شرطی ، بهاست از كالم بخشی حذف ، حاصلایجاز حذف :0ایجاز حذف
موضوع حذف بابی است كه راه آن دقیق و منشأ آن لطیف و تأثیر آن عجیب و »درمورد حذف مینویسد:  االعجاز

ای به شبیه به سِحر است؛ زیرا در این باب میبینی كه نیاوردن لفظی از ذكرش فصیحتر است و سکوت از كلمه

ازی ایجاز حذف آن است كه با ستردن (. در نظر كز455ّ)دالئل االعجاز فی القرآن: ی « افزایدبیان و بالغت آن می

ای از سخن آن را كوتاه دردانند؛ امّا این كوتاهی نباید آنگونه باشد كه مایج پوشیددی، تاریکی و نابهنجاری پاره

ایجاز حذف بر دو قسم است؛ »(. محمّد خلیل رجایی درمورد ایجاز حذف میگوید: 657: 4376سخن دردد )كزّازی، 

ذف جزئی از اجزاء كالم است اعم از اینکه مفرد باشد یا جمله، عمده باشد یا فضله یا به حذف زیرا ایجاز یا به ح

(. در ایجاز حذف، جمله یا جزئی از جمله برای داللت باقی سخن بر آن حذف شده 657)معالم البالغه: ی « كالم

كه به قرینج معنوی باشد و  (. حذف، زمانی به بالغت سخن میفزاید و ارزشمند است44است )ابدع البدایع: ی 

 مخلّ كالم نباشد.

 

 2حذف مضاف

 وحشتکدۀ ما و منت درد خرامی است

 

 زین پرده چه دویم به چه آهنگ برون آ 

 (95)دیوان بیدل دهلوی: ی                       

ای از این حجاب بیرون بیا دانم چگونه؛ امّا به هر شیوهای كرده است؛ نمیناز و غرور، تو را تبدیل به وحشتکده 

حذف شده است و « واو»و به كمکِ « من»پیش از « وحشتکده»)خودخواهی را كنار بگذار تا رستگار شوی(. واهۀ 

دیری از تشبیه بلیغ اضافی ت. شاعر با بهرهاین سترددی باعث كندوكاو ذهنی مخاطب و بالغت سخن شده اس

ت به/ مانند: ادا)وحشتکدۀ ما و وحشتکدۀ من(، تشبیه بلیغ اسنادی )وحشتکدۀ ما و من: مشبّه/ درد خرام: مشبّه

. 4شبه كه حذف شده است(، ایهام تناسب )پرده: تشبیه كه حذف )سترده( شده است/ ترسناكی و ویرانگری: وجه

ام موسیقی كه در این معنی با آهنگ تناسب دارد( و كنایه )از پرده بیرون آمدن: آشکار شدن( . نوا: مق6حجاب، 

سطح كالم خود را باالتر برده و بر خواننده و شنونده تأثیر دذاشته است. همانگونه كه در ایجاز قصر ذكر شد، برخی 

                                                      
1 .Ellipsis Brachylogy 
2 .omission Ellipsis 



 7/ سی غزل آغازین از غزلهای بیدل دهلوی از دیدداه دانش معانی )ایجاز( بررسی

 

یشتر بحث را باز میکنیم؛ وحشتکدۀ ما صور خیال، ازجمله تشبیه بلیغ، موجب ایجاز در سخن میشوند. در اینجا ب

و من، در اصل اینگونه بوده است: ما و من )منیّت( مانند وحشتکده ترسناک و نابودكننده است؛ ادات تشبیه و 

اند و این حذف باعث ایجاز و بالغت است؛ چون ذهن شنونده و خواننده به تکاپو میفتد. در شبه حذف شدهوجه

ایهام تناسب است كه معنی دور آن )نوا: از مقامهای موسیقی( « پرده»ین بیت واهۀ ایهام هم حذف داریم؛ در ا

ارتباط دارد و این سترددی سبب ایجاز شده است. در كنایه هم معنی حقیقی حذف « آهنگ»حذف شده است و با 

 میشود.

 فشار یأس و امید از شرار جسته نشاید

 

 به روی یکددر افکن سر دو سنگ برون آ 

 (95)دیوان بیدل دهلوی: ی                        

فشار روحیِ ناامیدی و امیدواری برای كسی كه از آتش دنیا رهایی یافته است )خود طالب سوزهای درونی است(  

سزاوار نیست )یأس و امید در وجود چنین كسی مرده است(. تو نیز ناامیدی و امید را در هم بکوب و از این جهان 

كه مضاف است، پیش از امید حذف شده « فشار»اهۀ دویی )امور اعتباری( رها شو و بیرون بیا. در مصراع نخست و

است. شاعر با استفاده از استعارۀ مصرّحه )شرار و دو سنگ(، تضادّ و تقابل )یأس و امید( و كنایه )به روی یکددر 

افکندن دو سر سنگ: رها كردن( سخنش را ارتقا داده و بر مخاطب تأثیر دذاشته است. در استعاره هم ادات و 

ها، معانی حقیقی حذف شده است و این سترددیها موجب تکاپوی ذهنی خواننده و شنونده در كنایهشبه و وجه

تقابل معنایی »دردیده و این كار ازطریق ایجازِ حذف انجام شده است. صفوی درمورد تضادّ و تقابل میگوید: 

(semantic oppositionّهنگام بحث دربارۀ مفاهیم متقابل یا در اصطالح متضاد ) ها به كار میرود. در اكثر واهه

پ/ چ»، «خام/ پخته»، «زیر/ رو»، «خرید/ فروش»، «باال/ پایین»فرهنگهای لغت، انواع تقابلهای معنایی از قبیل 

اند و این به آن خاطر است كه مفهوم مشخّص شده (antonymsهای متضادّ )و جز آن با برچسب واهه« راست

 (.447: 4397)صفوی، « ابل مفهوم واهۀ دیگر قرار درفته استها در نقطج مقیکی از این واهه

 مپرس از شوخی نشو و نمای تخم حرمانم

 

 شراری داشتم پیش از دمیدن سوخت حاصل را  

 (46)دیوان بیدل دهلوی: ی                             

حرمان و نومیدی در راه عشق نه تنها برای عشق راستین بازدارنده نیست، بلکه مزاح است و خللی در ارادۀ او  

چیز، جز عشق، را در وجودم نابود كرده است )پس ناامیدی برای من فقط  چون آتش عشق همه ایجاد نمیکند؛

 )تخم حرمان(، استعارۀ مصرّحه )شرار= عشق( یک شوخی است(. در این بیت بیدل با استفاده از تشبیه بلیغ اضافی

به معنی « شوخی»حرمان( كه زیرساخت تشبیهی دارد و حذف در آن وجود دارد )ادر  #نما )شوخیمتناقض

زیبایی، جذبه یا عشرت در نظر درفته شود(، سطح سخن خود را ارتقا داده و بر خواننده و شنونده بیشتر تأثیر 

 دذاشته است.

 0الیهحذف مضاف

 ثمر كجاست درین باغ دو چو سرو و چنارت

 

 ز آستین طلب صدهزار دست برون آ  

 (94)دیوان بیدل دهلوی: ی                  

ای كن و از آستین طلب )یکی از مراحل عرفان( ای( وجود ندارد، ارادهدر این باغ )دنیای فُرودین( ثمری )بهره

م و تالش بسیار( بیرون بیاور )این دنیا بهرۀ معنوی ندارد؛ خود را از صدهزار دست مانند سرو و چنار )ارادۀ مصمّ

َ ت بعد از سرو( است. -الیه )وابستگیهای این دنیا رها كن و جهان مطلوب را طلب نما(. شاهد مثال، حذف مضاف

                                                      
1 .omission Ellipsis 
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یّه )آستین رۀ مکندیری از استعارۀ مصرّحه )این باغ(، تشبیه جمع )تشبیه شخص به سرو و چنار(، استعابیدل با بهره

الیه به زیبایی تمام سخنش را به اوج برده و عالی دردانیده است! در تشبیه جمع، ادات تشبیه طلب( و حذف مضاف

شبه )تالش بسیار( حذف شده است. در استعارۀ مکنیّه )آستین طلب( هم مشبّه )انسان( و ادات )مانند/ )چو( و وجه

كه موردنظر شاعر است حذف دردیده است « دنیای فرودین»ه )این باغ( مثل( حذف شده است. در استعارۀ مصرّح

ر تأثیر قراباعث ایجاز حذف دردیده و مخاطب را تحت  -اندكه از راه تشبیه و استعاره به دست آمده-و این حذفها 

 داده و به تکاپوی ذهنی واداشته است.

 فالطون ملک دانش ادر شناسم سر از كف پاشوم   نخواند طفل جنون مزاجم خطی ز پست و بلند هستی

 (44)دیوان بیدل دهلوی: ی                   

عشق در وجود من مانند طفلی بازیگوش به نیک و بد روزدار بیتوجّه بود و آرزوهای خود را جستجو میکرد. ادر  

از حیرت و مستی عشق دست بردارم، آنگاه افالطون سرزمین عقل و دانش خواهم بود. شاهدمثال در این بیت، 

تشبیه بلیغ اضافی )طفل جنون/ طفل مزاج است. شاعر با استفادۀ بجا از « پست»پس از « هستی»الیه حذف مضاف

/ ملک دانش(، تشبیه بلیغ اسنادی )من مانند افالطون میشوم(، كنایه )خطّ كسی را خواندن كنایه از یاد درفتن و 

الیه، معنای سخن خود را باالتر برده است. در كنایه، چون مطلبی ذكر و مطلبی دیگر دریافتن( و حذف مضاف

خطّ »مطلبی كه حذف شده و مراد اصلی دوینده است باعث ایجاز میگردد. در این بیت دریافت میشود، همان 

را آورده، امّا مقصود اصلی )یاد درفتن و دریافتن( را حذف كرده است. در تشبیه بلیغ هم ادات « كسی را خواندن

طون میشوم( حذف شده شبه )نادانی در طفل جنون/ وسعت در ملک دانش/ دانایی در من افالتشبیه )مانند( و وجه

 است و این حذف باعث ایجاز شده و سطح كالم را ارتقا داده است.

 0حذف فعل

 خاک پست و دامن دردون بلند

 

 عذر دست كوته آوردیم ما  

 (95)دیوان بیدل دهلوی: ی                      

دسترسی نیست و انسان درفتار  ای معشوق پوزشِ ناتوانی ما را بپذیر، زیرا عشق وجود تو بلند است و قابل 

عد از ب« است»وابستگیهای دنیوی نمیتواند به مراتب واالی معرفت و بصیرت دست یابد! شاهدمثال حذفِ فعل 

ایه )دست كسی از چیزی كوتاه بودن: محروم دیری از مجاز )خاک: انسان(، كناست. بیدل با بهره« بلند»و « پست»

ذهن خواننده و « است»بودن از آن(، استعارۀ مکنیّه )دامن دردون(، تضادّ و تقابل )پست و بلند( و حذف فعلِ 

ه را اراده كرد« انسان»خاک را دفته و « مجاز»شنونده را به تکاپو انداخته و سطح سخنش را باالتر برده است. در 

را دفته؛ امّا معنی حقیقی آن « دست كوته»هم « كنایه»جاز حذف )حذف انسان( روبرو هستیم؛ در است؛ پس با ای

)محروم بودن( را حذف كرده است؛ همینطور در استعارۀ مکنیّه مشبّه )انسان( حذف شده است. در تضادّ و تقابل 

ست كه نتواند به كمک بال در اینجا به معنی كسی ا« پَست»هم معنی حقیقی دو واهۀ متضاد حذف شده است؛ 

به معنی عشق حقیقی و وجود مطلق است؛ بنابراین با ایجاز حذف « بلند»همّت به مدارج كماالت حقانی برسد و 

دهندۀ تضادّ میان دو واهه كمتر باشد، با ایجاز بیشتری روبرو مواجه هستیم. در تضادّ و تقابل هرچه روابط نشان

 (.431: 4343نما( ببینیم )شریفی و كردبچّه، یتوانیم در پارادوكس )متناقضهستیم. اوج ایجاز در تضادّ را م

 طی شد به وهم عمر چه دنیا چه آخرت

 

 زین یک نفس تپش به كجاها زدیم پا  

 (91)دیوان بیدل دهلوی: ی                        

                                                      
1 .verb Ellipsis 



 4/ سی غزل آغازین از غزلهای بیدل دهلوی از دیدداه دانش معانی )ایجاز( بررسی

 

این عمر بسیار كوتاه به چه ارزشها و عمر ما )در این دنیا و سرای باقی( در وهم )خیال( دذشت؛ شگفتا كه برای 

منزلتهایی پشت پا زده و از آنها محروم ماندیم! از نظر ابن عربی در هستیِ محقق، جز خدا نیست؛ امّا آنچه غیر از 

: ی 4زایل )فصوی الحکم، ج  ایو سایه حایل است خیالی است حق جز ذات اوست، در وجود خیالی است؛ هرچه

دیری از تضادّ و تقابل )دنیا و آخرت(، حذف شده است. بیدل با بهره« آخرت»بعد از « طی شد»ب (. فعل مرك343ّ

وابستج عددی هم هست( و حذف فعل مركّب، « یک نفس تپش»كنایه )یک نفس تپش: كوتاهی عمر و زنددی/ 

ر، را در شع« یهای عددوابسته»سخن خود را ارتقا داده است. شفیعی كدكنی نخستین كسی است كه اصطالح 

(. در تضادّ و تقابل 15-51: صص 4374های آن را نشان داد )شفیعی كدكنی، بویژه شعر بیدل، مطرح كرد و نمونه

حذف شده و در كنایه )یک نفس تپش( معنی حقیقی، یعنی كوتاهی عمر، « طی شد»)دنیا و آخرت( فعل مركّبِ 

 حذف شده و سطح سخن را ارتقا داده است. از جمله حذف شده است و این حذف )سترددی( سبب ایجازِ

 داه آهم میرباید داه اشکم میبرد

 

 نقد من یک مشت خاک و این همه سیالبها 

 (44)دیوان بیدل دهلوی: ی                            

 تای معشوق، داهی درفتار آه و نالج عاشقانه و داهی غرق در اشک چشمانم هستم؛ با اینکه من بیش از یک مش

« سیالبها»و « خاک»بعد از « است»حذفِ « همه سیالب غم بسوی من روانه است!ارزش نیستم؛ اینخاکِ بی

است. بیدل به كمک استعارۀ مکنیّه از نوع تشخیص )آه مرا میرباید/ اشک مرا میبرد(، « حذف فعل»شاهدمثال برایِ 

اره به آیج پنجم از سورۀ حج و آیج دوازدهم از استعارۀ مصرّحه )سیالب: غم و نابودی(، تلمیح )یک مشت خاک: اش

، سخن خود را اعتال بخشیده و مخاطب را به اندیشیدن وادار كرده است. در «است»سورۀ مؤمنون( و حذف فعلِ 

شبه و در تلمیح، داستان خلقت حضرت آدم به، در استعارۀ مصرّحه مشبّه، ادات تشبیه و وجهاستعارۀ مکنیّه مشبّه

 است و این سترددی باعث ایجاز حذف شده است. )ع( حذف شده

 بساط نیستی درم است كو شمع و چه پروانه

 

 كف خاكستری در خود فروبرده است محفل را  

 (46)دیوان بیدل دهلوی: ی                             

بساط مرگ و نیستی آنچنان پررونق است كه هیچ نشانی از شمع و پروانه )عشق و عاشقی( به چشم نمیخورد و  

فقط كمی خاكستر از سوختن شمع و پروانه باقی مانده كه محفل عاشقی را در خود فروبرده است )جز خاكستر 

بعد از « است»فِ فعل، حذف فعلِ دیگر نشانی از محفل عشق و عاشقی باقی نمانده است(. شاهدمثال برای حذ

است. بیدل با استفاده از استعاره )نیستی استعاره از مستغرق كردن(، كنایه )بساط « پروانه»بعد از « شد»شمع و 

سطح كالمش را ارتقا داده « شد»و « است»نما )بساطِ نیستی( و حذف فعلِ درم بودن: رونق داشتن(، متناقض

شبه )مجذوب و مستغرق كردن(، در كنایه معنی حقیقی )رونق )مثل= مانند( و وجهاست. در استعاره ادات تشبیه 

ق شبه )مستغرنما )بساطِ نیستی( كه در آن ادات تشبیه )مانند( و وجهو رواج داشتن(، در پارادوكس یا متناقض

اوج هنری ایجاز كه -نما اند و این حذف باعث اختصار سخن و ایجاز كالم شده است. در متناقضشدن( حذف شده

اند. بیدل با حذف فعلهایِ داهی چند جمله از معنای آن اراده میشود كه از جمله حذف شده -در آن پنهان است

سطح سخن خود را باالتر برده و ذهن مخاطب را به جنبش و  -كه یادآوری شد-و سایر حذفها « شد»و « است»

 تکاپو انداخته است.
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 4حذف بخشی از جمله

 هوسکده با آرزو به جنگ برون آازین 

 

 چو بوی دل نفسی پای زن به رنگ برون آ  

 (95)دیوان بیدل دهلوی: ی                             

كه همیشه با آرزوهای تو در حال -مانند بوی دل به رنگ دل )تعلّقات دنیوی( پشت پا بزن و از هوسکدۀ دنیا 

، «دهازین هوسک»دیری از حذف عبارتِ وابستگی آن بردار(. دوینده با بهرهبیرون بیا )دست از دنیا و  -جنگ است

استعارۀ مصرّحه )این هوسکده: دنیا( و كنایه )پشت پا به چیزی زدن: چشمپوشی از آن/ پا به رنگ زدن: دست از 

شبه جهتعلّقات كشیدن( سطح سخنش را ارتقا داده است. در استعارۀ مصرّحه ادات تشبیه )مثل/ مانند( و و

)وابستگی ایجاد كردن( و در كنایه معنای حقیقی )چشمپوشی كردن( حذف شده است. این حذفها سبب ایجاز 

 شده و كالم را ارتقا داده است.

 قدح شکسته به زندان هوش چند نشینی

 

 دلوی شیشه دو دوری بگیر تنگ برون آ  

 (95)دیوان بیدل دهلوی: ی                        

اندازه میخواهی درفتار زندان هوش و عقل باشی )هوشیار و از مستی عشق بیبهره باشی(!؟ دو دور شراب عشق چه 

در « از زندان هوش»ات را بشکن( و از این هشیاری خود را وارهان. شاهد مثال حذف، عبارت متممی بنوش )توبه

(، استعارۀ مکنیّه )دلوی شیشه( و كنایه مصراع دوم است. شاعر با استفاده از تشبیه بلیغ اضافی )زندان هوش

كرده( سطح سخنش را ارتقا داده است. حذف عبارت )درفتن دو دور دلوی شیشه: شکستن توبه/ قدح شکسته: توبه

از ذكر آن فصیحتر و بسیار سحرانگیز است و شنونده و خواننده را به تکاپوی ذهنی میندازد. در « از زندان هوش»

شبه )درفتاركننده(، در استعارۀ مکنیّه ادات تشبیه )مانند( و ات تشبیه )مانند/ مثل( و وجهتشبیه بلیغ اضافی اد

ها هم معنی حقیقی )توبه كرده و شکستن توبه( حذف شده است كه این حذفها بر تأثیر مشبّه )انسان( و در كنایه

 وجوش ذهنی انداخته است.كالم افزوده و خواننده و شنونده را به جنب

 ع ازین شبستان در خود زد آتش و رفتصد شم

 

 ای خار پای همّت زینسان تو هم برون آ  

 (94)دیوان بیدل دهلوی: ی                      

در این دنیای فانی عاشقان زیادی غرور و همج تعلّقات دنیوی را به آتش كشیدند؛ پس ای كسی كه همچون خاری 

« ترف»پیش از « ازین شبستان»از جهان برخیز و آن را ترک كن. عبارتِ ای؛ تو هم اینگونه بر پای همّت خود شده

دیری از استعارۀ مصرّحه )صد حذف شده است. بیدل با بهره« برون آ»در مصراع نخست و در مصراع دوم پیش از 

ستان: در )شبشمع: عاشقان زیاد/ شبستان: جهان فُرودین(، كنایه )آتش در خود زدن: مرحلج فنای فی اهلل(، ایهام تبا

ازین »سطح كالمش را ارتقا داده است. حذف عبارت « ازین شبستان»و حذف «( دنیا»یادآور زشتیها و هراسهایِ 

 سحرآمیز و از ذكر آن تأثیردذارتر است و به بالغت جمله افزوده است!« شبستان

 ندارد اقبال جوهر مرد در شکنج لباس بودن

 

 ظفر برون آچو تیغ، وهم نیام بگذار و با شکوه  

 (96)دیوان بیدل دهلوی: ی                        

از خوشبختی دور است )پذیرفتنی نیست( كه مقام و منزلت انسان در دروِ شکنج لباس او )ظواهر او( باشد )تا 

زمانی كه در قیدوبند ظاهر هستی به سعادت و خوشبختی واقعی نمیرسی(؛ بنابراین مانند تیغ از نیام )دنیای ظاهر( 

حذف شده است. « با شکوه ظفر»دوم و پیش از  در مصراع« چو تیغ»بگذر تا پیروز و شکوهمند دردی. عبارتِ 

در مصراع دوم سخن خود را ارتقا داده « چو تیغ»دیری از تشبیه بلیغ اضافی )وهم نیام( و حذف دوینده با بهره

                                                      
1 .Ellipsis some of the sentence 
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شبه )پوشاننده بودن( حذف شده است و این سترددی مخاطب را است. در تشبیه بلیغ، ادات )مانند/ مثل( و وجه

 نداخته و سطح كالم را باالتر برده است.به تکاپوی ذهنی ا

 

 گیرینتیجه
مطالعج آثار بیدل دهلوی، ازجمله غزلهایش، نشان میدهد كه این شاعر مشهور قرن یازدهم و دوازدهم با سرودن 

غزل، به شیوۀ خایّ خودش در شعر فارسی تحوّل ایجاد كرد. اوج هنرنمایی بیدل دهلوی در غزلهایش  6934

نجاردریزی نما، تشخیص و هبا هنرنمایی و با استفادۀ بجا از استعاره، تشبیه، تمثیل، كنایه، متناقضنمایان است كه 

ای كه تنها با آشنایی با تفکر فلسفی، عرفانی )بخصوی عرفان ابن سطح سخنش را بسیار باال برده است؛ بگونه

رت و كندوكاو فراوان و آداهی از شیوۀ عربی(، سوررئالیستی و برخی موتیوهای پركاربرد بیدل مانند آینه و حی

 منحصربفرد او میتوان معانی بسیاری از غزلهای او را دریافت.

ایجاز قصر در غزلهای بیدل بسامد بیشتری دارد؛ چون بیدل یکی از موجزدویان سبک هندی است كه با استفادۀ 

ه نما(، تجاهل العارف و... توانستاقضآمیزی، حسن تعلیل، استعاره، كنایه، تضاد )بخصوی متنبجا از تشبیه، حس

دیری در این پژوهش احتمالی بوده است؛ چون با انتخاب روش نمونه است دنیایی معنا را در عبارتی كوتاه بگنجاند.

ی برجستج سبک هندهایی از غزلهای بیدل دهلوی میتوانیم با احتیاط، نتایج را به سایر غزلهای این شاعر نمونه

 «ایجاز قصر»های این پژوهش كه بر مبنای توصیف و تحلیل انجام شده است نشان میدهد تهتعمیم دهیم. یاف

كمترین بسامد را در سی غزل آغازین بیدل دهلوی به خود اختصای داده « الیهحذف مضاف»سامد و بیشترین ب

 است.

 مشاركت نویسندگان
دانشگاه پیام نور بردرفته شده است. سركار خانم  این مقاله از رسالج دورۀ دكتری زبان و ادبیّات فارسی مصوّب در

اند. آقای نصرت اله دكتر نردس محمّدی بدر راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و طرّاح اصلی این مطالعه بوده

اند. آقای دكتر مرتضی ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهخاكیان بعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری داده

اند. ها و راهنماییهای تخصّصی نقش داشتهمزدارانی بعنوان استاد مشاور، در كمک به تجزیه و تحلیل دادهحاجی 

 درنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر است.

 

 تشکّر و قدردانی

دانشگاه پیام نور و هیئت نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکّر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی  

 داوران رساله كه نویسنددان را در انجام و ارتقای كیفی این پژوهش یاری دادند اعالم نمایند.

 

 نعارض منافع

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

فعّالیّتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ورت نگرفته است. مسئولیّت دزارش تعارض كلّیّج قوانین و مقرّرات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلّبی ص

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیّت كلّیّج موارد ذكرشده را بر عهدۀ احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به 

 عهده میگیرند.
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(، شاهنامج فردوسی )بر اساس چاپ مسکو(، به كوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره،   4341فردوسی، ابوالقاسم، )  

 .4ی 

 .64(، احادیث مثنوی، تهران: امیركبیر، ی 4375الزّمان )فروزانفر، بدیع

 .657(، معانی، تهران: كتاب ماد )وابسته به نشر مركز(، ی 4376الدّین )اللكزّازی، میر ج

 .443، تهران: سمت، ی 4(، نامج باستان، ج 4343الدّین )كزّازی، میر جالل
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(، ابدع البدایع، به اهتمام حسین جعفری و مقدمج جلیل تجلیل، تبریز:   4377العلما )دركانی، محمّدحسین شمس  

 .44احرار، ی 
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