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 چکیده 

ندی هعیار سبک هندی است. وی تصاویر و خیاالت شاعرانۀ سبک  بیدل دهلوی نمایندۀ تمام
 هنهدی را  را تکامل بخشیده است. بررسی تشبیه در غزلیّات او، بسیاری از ابهامات و تصاویر سهبک 

بنهدی   یوۀ تقسیمشتحلیلی، به  -برای ما آشکار میسازد. پژوهشگران در این مقاله با روش توضیحی
اند؛ روشی  ه استخراج تشبیهات بیدل پرداختهب -ه روشی دستوری و زبانشناسی  استك -رُز  کبرو

اعر را شه های فکری او پرداخت و جهانبینی  كه میتوان به وسیلۀ آن به جهان ذهنی شاعر و دغدغه
 مورد مطالعه قرار داد .

ز رُبندی بروک  در این پژوهش ویژگیهای برجسته ساختاری تشبیه های بیدل بر اساس طبقه
 چیست؟

 همچنین قلمروهای اساسی تشبیه در غزل بیدل كدام عرصه ها را در بر میگیرد؟
بطی تشبیه های ر -یشتر از تشبیهات اسنادیبیدل دهلوی ب-با این روش تحقیقات نشان داد، 

به و ه صورت ربط مستقیم مشه بو ساختار آن -اسناد مییابد  "مشبّه به "به  "مشبّه"یا اسنادی،  كه
ن هره برده است و به جرات میتوان این شیوه تشبیه را از برجسته تهری بدر غزلیّاتش -مشبه به است

لهه و  ویژگیهای ساختار تشبیهی او برشمرد. در مقایسه با سایرشاعران سهبک هنهدی، اسهلوب معاد   
ههای  ه تشبیه های موازی از بسامد پایینتری  در دیوان او برخوردار اسهت. پهس ازآن، خلهق تشهبی    

میشهود .   فشردۀ او و ساختن تركیبات اضافی نو و بدیع بیش از همه در غزلیّهات او یافهت   –اضافی 
شهبیه در  های مکانی در دیوان او بسامد بیشتری دارد. در نهایهت، بیشهترین قلمهرو ت    قلمرو تشبیه

 های مکان و سپس اشیا است. دیوان بیدل تشبیه
 سبک هندی  بروک رُز،بیدل، بیدل دهلوی، تشبیه، كلید واژه: 
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Abstract 

Bidel Dehlavi is considered as one of the prominent poets of Indian 

school of poetry in Persian literature. He improved the imageries and 

poetic imaginations of this linguistic style. Studying the simile in his 

sonnets reveals many ambiguities and images. In this paper the 

researchers use the explanatory-analytical method based on Brook-Rose 

method which is a grammatical and linguistic way and due to this way, 

they could have found many of Biedel's  similes . By this method, we can 

reach the poet's mental world, intellectual concerns and study the poet's 

worldview. This essay shows more than any kind of simile, Bidel 

Dehlavi used the form of copula in his sonnets and this one is the most 

prominent features of his simile structure. Compared to other poets of 

this style, equations and parallelism have lower frequency. Then 

genitives and new compound combinations have the next place in his 

sonnets. Similes related to places and then objects are also frequent in his 

poems.  
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 مقدّمه -1

میشهود و یکهی از راهههای تشهخیص     صورتهای خیال از ركنهای اصلی شعر شهناخته  

افتراق و اشتراكات آثار ادبی است. در این میان بنیان و اساس غالب صور خیال بر شهباهت  

 استوار شده است و تشبیه،هستۀ اصلی و مركزی خیالهای شاعران را تشکیل میدهد.

شاعران سهبک هنهدی از ابتهذال تصهویرهای تکهراری گریزاننهد و در پهی نهوآوری در         

ل ،اشیا  و اطراف جهان را دوباره و با نگاهی موشهکافانه مینگرنهد تها چیهزی را بهه      صورخیا

تر ارائه دهند. نگرش بیهدل دهلهوی تها حهدودی خهالف      چیزی پیوند بزنند و تصویری تازه

، ذهنیّت گرا است و تصاویر انتزاعی او از طبیعت گرفته -گرا استطبیعت -سبک هندی كه

شده است. او با ذهنیّتی خاص، در ماهیّت اشیاء تغییر ایجهاد  نشده، بلکه بر طبیعت تحمیل 

 آفریند.میکند و هستی را به گونۀ دیگر میبیند و  جهانی انتزاعی می

های شهعر بیهدل،   پژوهشگران  برآن هستند تا با بررسی این نگرش متفاوت در تشبیه 

به بررسی و طبقه بندی آن )با تکیه بهر  دو بخهش سهاختار و محتهوا (؛ اسهاس تقسهیمات       

رز، تقسهیم  بپردازند. تقسهیمات تشهبیه بهروک    -كه روشی  متفاوت است -تشبیه بروک رز 

بندی نوینی است كه ارائه آن در شعر بیدل دهلوی بخوبی صورت پهذیرفت و نتهایج جالهب    

داشت. پس از پیشینۀ پژوهش و بیان كلیّاتی در زمینهۀ تشهبیه، در بخهش     توجّهی نیز دربر

بحث و بررسی به ارائه این نوع از تقسیم بندی پرداخته و به همراه نمونه های شعری بحث 

 و توضیح آمده است.

  پیشینۀ پژوهش -2

بیدل دهلوی شاعری است كه برای ایرانیان و حتّی بسیاری از اهل فضل و دوستداران 

شعر در ایران ناشناخته مانده و كمتر شاعری تا این حهد گمنهام بهاقی مانهده اسهت.  عهدم       

های باریک، ابهام و پیچیدگی اسهت  موفقیّت بیدل در ایران، به علّت خیالهای نازک، اندیشه

كه در شعر بیدل وجود دارد. پژوهشهایی در قالب كتهاب و مقالهه در مهورد بیهدل دهلهوی      

از محمّدرضها شهفیعی   « هها شهاعر آینهه  »جمله مهمترین آنها: كتاب صورت گرفته است؛ از 

( است كه به بیدل و ابهامات شهعری او و برخهی خصوصهیّات بهارز شهعرش      1379كدكنی)

( هم  بیشهتر بهر   1380از  صالح الدّین سلجوقی) «نقد بیدل دهلوی»پرداخته است. كتاب 

از « تعاره در غهزل بیهدل  اسه »عرفان و فلسفۀ بیدل تاكید داشهته اسهت؛ همچنهین كتهاب     

 . ( به ساختار استعاره در غزل او پرداخته است1390محمّدرضا اكرمی)

رُز تاكنون پژوهشی انجام نگرفتهه  در مورد  تشبیه در شعر بیدل دهلوی به روش بروک

بررسهی  »است. تنها كتابی كه در مورد تشبیه به شیوه بروک رُز منتشر شهده اسهت كتهاب    

ای ( است؛ همچنین، تاكنون مقالهه 1390از امیرحسین ماحوزی)« ستشبیه در غزلیّات شم
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در مورد تشبیه بیدل نوشته نشده است. مقاالت فراوانی در مورد غزلیّات بیدل دهلهوی كهار   

 شده است اما هیچ كدام تشبیه های او را بررسی نکرده اند .

  مبانی نظری -3

تشبیه، تعریهف و ارائهه شهده     در كتابهای بیان، صورتهای مختلفی از معنای اصطالحی

هایی از تعریف اوّلیۀ تشبیه در زبان عربی است كه در است. بیشتر این تعاریف، ترجمۀ گونه

ههای اشهعار نیهز بیشهتر     كتابهای ابتدایی بالغت آمده است. تقسیم بندیها و مثالها و نمونهه 

 عربی است. در اینجا به چند نمونه از موارد یاد شده اشاره میشود:

شبیه عبارت است از مانند نمودن چیزی به چیزی در معنایی به ادواتی خاص. بیان ت»

معهالم البالغهه   «) مشاركت دو چیز است در وصفی از اوصهاف بهه توسهط الفهاظ مخصهوص     

تشبیه، یعنی مانند كردن چیزی به چیزی دیگهر  »( و یا همایی مینویسد: 244،رجایی، : ص

 (.  135)معانی و بیان ،همایی: ص «از جهت تناسبی كه منظور گوینده باشد

 : پورنامداریان نیز از تشبیه بهه عنهوان هسهتۀ اصهلی خیالههای شهاعرانه یهاد میکنهد        

تشبیه، هستۀ اصلی و مركزی اغلب خیالهای شاعرانه است. صورتهای گوناگون خیال و نیز »

كشهف  انواع تشبیه مایه گرفته از همان شباهتی است كهه  نیهروی تخیّهل در میهان اشهیاء      

 (.214)سفر درمه ،پورنامداریان: ص «آوردمیکند و در صور مختلف به بیان در می

شایان ذكر اسهت، كهاركرد هماننهد پنهداری در زمینهۀ زبهان معیهار در جههت ایجهاد          

جایگاههای پیشتر نبوده است، جایگاههایی كه زبان خیال در لباس هنری تشبیه به اذههان  

تشبیه را میتوان یک ابزار دوسویه دانست كهه از طرفهی   مخاطبان پیشنهاد میشود، در واقع 

با یاری پدید آورنده، مفاهیم ذهنی او را به مخاطب منتقل میکند و از سوی دیگر با كمهک  

به خواننده اطّالعات كاملی از موقعیّت اجتماعی، فرهنگی، سهبکی ، تهاریخی، زبانشناسهی و    

 .را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد روان شناسانه دوران زندگی یک  شاعر یا  نویسنده

،  امها  «تشبیه از اركان بالغت اسهت » همایی در یادداشتهای خود در اینباره مینویسد: 

نظر فقط به عالم الفاظ است و بنده از این نظر آن را از اركان بالغت میدانم كه فلسفۀ ادبی 

 )معهانی و « وان معلهوم كهرد  و روح تاریخی و ملّی و ادبی هر قومی را از روی تشبیهات میته 

 (.139همایی: ص بیان،

در اسهتعاره  » هاوكس در كتاب خود، تشبیه و استعاره را ایهن گونهه مقایسهه میکنهد :     

فرض میشود كه انتقال ،امکانپذیر است یا اصالً انجام نگرفته امّا تشبیه، انتقهال را پیشهنهاد   

آن را توضهیح میدههد. بطهور كلّهی      «گویی»و « چون»،« مانند»میکند و با استفاده از اداتی

در تشهبیه سهبب میشهود كهه رابطهۀ عناصهر بهین آن        « گویی»یا « چون»ساختار مالزم یا 

طرفین تشبیه  دیداریتر از رابطۀ عناصر استعاره باشد. در واقع فرض میشود تشبیه،  قهوم و  

مقایسهه یها   خویش فقیر استعاره است و تنها استخوانهای خالی فرایند انتقال را به صهورت  
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اش هم محدود میشود تمثیلی محدود ارائه میکند كه چون از پیش تعیین شده است، دامنه

تاثیرات مهار شدۀ تشبیه ممکن است به بزرگی یا بزرگتر از معانی نهفته وسیعتر امّها غالبها    

 (. 14)استعاره ،هاوكس : ص« مبهمتر از استعاره باشد

یال ده به بررسهی صهورخ  «  دستور زبان استعاره»بروک رُز منتقد بریتانیایی در كتاب 

ن ص بهه جهها  شاعر برجستۀ بریتانیایی پرداخته و با طبقه بندی تازۀ از استعاره به شیوۀ خا

یهافتن   درونی شاعران و سبک ویژه آنها راه یافته است. از آن رو كهه ایهن طبقهه بنهدی در    

وشهی  رنگرش شاعر بهه جههان    ویژگیهای خاصّ تشبیه در متون عرفانی و راهیابی به نحوۀ 

كهه تکیهۀ    -بدیع و راهگشاست ،بررسی ساختار غزلیّات بیدل دهلوی را بر اساس این روش 

 یهن نهوع،  انههادیم. در   -خود را بر نحوۀ رابطۀ دستوری میان دو ركن تشبیه قهرار میدههد   

رار د قه رابطۀ دستوری میان اجزای تصویر و شیوه قرارگیری تصویر در جمله ، مهورد  تأكیه  

 میگیرد؛  امری كه در بالغت سنّتی كمتر مورد تأكید قرار گرفته است. 

یرهای هها، نمادهها و تصهو   هها، اسهتعاره  پس این جمله را میتوان تعمیم داد كه تشهبیه 

و  شعری عبارتند از شاعر. هر گوینده و شاعری بهدون آنکهه خهودش بخواههد،  مهنِ  خهود      

ه و ... به  های ادبهی ای پُر بسامد و كلیدی، آرایهرا در تصاویر شعری، واژه ه شهستی شناسی

یها، ز دلبسهتگ تعبیری پنهان و به تعبیری آشکار میکند. تکرارها ریشه در ناخودآگاه دارد و ا

 فرافکنیها، ناكامیها، آرزوها و امیال برآورده نشده سرچشمه میگیرد .

« ه بهمشبّ»و « همشبّ»تقسیم بندی تشبیه، بر اساس دستور زبان و نحوۀ پیوند میان »

ایهن   عاره  ازمیتواند تفاوتها را به روشنی آشکار سازد. بروک رُز  در كتاب دستور زبهان اسهت  

 بر نحوۀ شیوه بهره گرفته است. از آن جهت كه تحقیق های اخیر در مورد تشبیه و استعاره

ت ا)بررسهی تشهبیه در كلیّه    «ارتباط دستوری میان دو ركن تصهویر تأكیهد فهراوان میکنهد    

 (.41ماحوزی: ص شمس،

 بروک رُز استعاره اسمی را به پنج گروه تقسیم میکند :        

   1جانشینی ساده. 1

 2روش اشاره . 2

 3اسنادی –روش ربطی . 3

 4روش ربطی با استفاده از فعل ساختن . 4

 1روش اضافی . 5

                                                      
1- Simple replacement 
2- Pointing formula 
3- Copula 
4- Verb to make 
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ور دسهت باید توجه داشت كه مقاومتی كه تاكنون دربارۀ بررسی صور خیال بر اسهاس  »

 دستوری، زبان بوده، از آن روست كه به گفته بروک رز بسیاری از تقسیم بندیهای نحوی یا

 (.41همان :ص«)صرفاً به خاطر ایجاد نوعی جدول یا فهرست مطرح شده است

در میان این طبقهه بنهدی ،بهه غیهر از روش جانشهینی سهاده كهه در حهوزه اسهتعاره          

شهاره ،  رسی در قلمرو تشهبیه قهرار میگیهرد. روش ا   میگنجد، چهار دسته دیگر در ادبیات فا

ی تقسیم بندیهای متعدّدی مییابهد كهه بسهیار روشهنتر از تشهبیه مضهمر در بالغهت سهنّت        

 هایتشبیه های فشرده و دقیقتر ازهای اضافی نیز قلمرویی گسترده تر از تشبیهاست.تشبیه

ن كه در آ بطی یا اسنادی استبلیغ دارد. امّا برجسته ترین این روشها در شعر بیدل روش ر

ز تشهبیه،  ارُز با تفصیل بسیار دربهارۀ ایهن دسهته    روبروییم. بروک« الف،ب است»با ساختار 

مشهبّه  »ه به « مشبّه»نحوۀ تاثیرگذاری آن و اقسام متفاوتش به بحث میپردازد. در این نوع، 

 ست .به ااسناد مییابد. ساختار آن به صورت ربط مستقیم مشبّه و مشبّه« به

لیل بررسی رویکرد زبانشناسی و محتوایی به صور خیال سبب خواهد شد كه ما در تح

، ائه میشودای كه در این تحقیق ارواقعی یک اثر به دشواریهای اصولی برخورد نکنیم. شیوه

 . بررسیهای محتوایی است كه از دل ساختار زبانشناسی بیرون می آید

 بحث و بررسی -4

   :2اشارهتشبیه با روش  1-4

ضمایر  روشن نیست. گاهی از« مشبّه به »و «مشبّه»در این روش نحوۀ  ارتباط میان »

ود. از قرار میشاشاره و گاهی از اصوات و حتّی در برخی موارد تنها با یک كاما این ارتباط بر

 ا،هه ی تشبیهنظر بروک رُز این شیوه از استعاره مصّرحه روشنتر و از سایر شیوه های ارتباط

وی تصهویر  تر است؛ چرا كه به صورتی كامالً غیر مستقیم میهان دو سه  پوشیده تر و زیركانه

 (.   45)بررسی تشبیه در كلیّات شمس ،ماحوزی : ص« ارتباط برقرار میسازد

سهت از  ااشکال این نوع تشبیه ها در آن است كه برای قابل درک بودن تصویر، ناچار »

شهبیهی  تن این تصاویر آن است كه فرد، با كشف رابطۀ تركیبهای آشنا استفاده كند و حُس

)دستور « به لذّت و هیجان میرسد –ور ادات، واضح نیست كه در ظاهر به دلیل عدم حض -

 (.  68زبان استعاره ،بروک رز : ص

 : بروک رز این شیوه را به چهاردسته طبقه بندی میکند

  3  بیان نمایشگر .1

                                                                                                                       
1- Genitive 

2- Pointing formula  

3- Demonstrative expression 



 197/ در غزلیّات بیدل دهلوی نوآوریهای تشبیه

   1 تقارن یا توازی .2

    2بیان ،بدلعطف  .3

    3ارتباط ندایی یا آوایی .4

در آن  "مشبّه به"و  "مشبّه "های بدون اداتی است كه این دسته بندی، یادآور تشبیه

ای هه تشهبیه  به صورت پنهان با یکدیگر ارتباط مییابند و از نظر كاركرد بطور كلّهی از سهایر  

  .فشرده متمایز میشوند –فی سنادی و تشبیه های اضاا -های ربطیبدون ادات چون تشبیه

   :4شیوۀ بیان نمایشگر 1-1-4

یبرد و موارد كاربرد این شیوه در كالم در حقیقت جایی است كه فرد از نامی سخن م»

ه چیهزی  سپس با نامی دیگر به همان اسم اشاره می كند. گویی در اثنای آن زمان، كلمه به 

وشهن  ریشود،  هر چند غالباً معنی دیگر بدل شده است. در حقیقت این تغییر حدس زده م

« باشهد  اسهتفاده كهرده  « ایهن »و « آن»است؛ بویژه اگر شاعر از نمایانگرهای مشخّص مانند 

 (.69)دستور زبان استعاره ،بروک رز: ص

 «این»و « آن»استفاده از حروف نمایشگر  1-4-1-1

رد و سخن میبه موارد كاربرد این شیوه در كالم در حقیقت جایی است كه فرد نامی از 

یگر بدل دسپس با نامی دیگر به همان اسم اشاره میکند، در اثنای آن زمان كلمه به چیزی 

 . شده است

 ام نور جان در ظههلمت آباد بهههدن گهم كرده

 امهن گم كردهآه از این یوسف كه من در پیر                                                           

 ( 1154، ص2جدهلوی ، )بیدل                                                                                           

، نورجان و روح به یوسفی تشبیه شده كه در پیراهن ظلمت آباد بدن گهم شهده اسهت   

ن شهیوه  ما را به معنای یوسف رهنمهون میکنهد. بیهدل در ایه    « این»شاعر با راهنمایی واژۀ 

کهان  م« بهه مشهبّه »قرار داده است و در بیشهتر مهوارد   «  مشبّه»را « دل»و « عشق»بسیار 

ات است؛ پس از آن، تصاویر، لحنی تعلیمی دارد و به نکهوهش نفهس و محتسهب و نفسهانیّ    

 . انسان پرداخته است

 دل گداخته بر شهههش جههههت بغل واكرد 

 (.658،ص1شیشه گرفت این پری چه انشا كرد )بیدل دهلوی ،جبه  جهان       

                                                      
1-  Parallelism 

2-  Apposition 

3-  Vocation  

4-  Demonstrative expression 
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دل  انهد و بهه نهوعی تسهخیرش میکردنهد؛     افکنهده به اعتقاد قدما، پری را در شیشه می

ورد  گهداخته، هم چون پری است كه جهان را در شیشه كرده است و طلسمی انجام داده و

 میخواند، برعکس جهان را در شیشۀ تسخیر خودش كرده است؛ گویی شاعر میگویهد: كهلّ  

 .  و در شیشه طلسم شده اندجهان، در تسخیر پری دل است 

  :1 تقارن یا توازی 1-1-4-2

ختاری وجود ندارد، بلکه تکرار سا« مشبّه»در این روش در حقیقت اشارۀ صریحی به »

وع یا موضه « مشبّه»نشان دهنده آن است كه تصویر در حقیقت همان « و»خاص و یا آمدن

ن آزده میشهود، میتهوان از   و ایده است .چون اتّصال، به جهای آن كهه بیهان شهود، حهدس      

 «برداشتی تشبیهی كرد و یا آن كه هر یهک را بهه صهورت مسهتقل تفسهیر و تعبیهر نمهود       

ای از هدر بالغت فارسی این نهوع تهوازی در گونه   (. »80ص بروک رز: )دستور زبان استعاره،

فیعی كدكنی آن را شنخستین بار  -های مضمر از یک سو و هم چنین در شکلی كه تشبیه

 )بررسهی تشهبیه در كلیّهات شهمس،     «ز سوی دیگهر دیهده میشهود   ا -وب معادله خواند اسل

 (.48ماحوزی : ص

 : های موازیتشبیه 1-2-4-1-1

ن ابطه پنهاها، معادلۀ میان دو كلمه صورت میپذیرد و برقراری ردر این دسته از تشبیه

 . تمیان یک كلمه با كلمه دیگر است، لحن شاعر تعلیمی و نکوهش كننده اس

 خریداران همه سنگند معنیهای نازک را 

 گشازیان خواهی كشید اجناس بازار حلب م                                                   

 (.979ص ،2ج  )بیدل دهلوی،                                                                               

د خهواهی كهر   معنیهای نازک، همانند اجناس بازارحلب، اجناسی قیمتی هستند، زیان

 . اندمتاگر این معنیهای تازه و نازک را آشکار كنی چون مردمان همه خریدار سنگ بی قی

 ز بینایی است از خار عالیق ، دامن افشاندن  

 اه خویش مژگان راآن بِه كه بر دارد ز ر نگاه،                                                           

 (.325،ص 1لوی ،ج)بیدل ده                                                                                        

به و از روی محور جانشینی برحسب تشها « مژگان»و « خار»انتخاب دگرگونه دو نشانه 

ت بهر دیریهابی مفههوم بیه    « وجه شبه»و « ادات»تركیب آن بر محور همنشینی بدون ذكر 

 ایط، فقط آشنایی با موازنه كلید گشایش آن خواهد بود.افزوده است و در این شر

  اسلوب معادله 2-2-4-1-1

اسلوب معادله یکی از ترفندهای ادبی است كه شهاعران سهبک هنهدی بهرای القهای      »
                                                      
1- Parallelism 
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مفاهیم ذهنی و عمیق خود از آن سود جسته اند. منظهور از اسهلوب معادلهه یهک سهاختار      

این صنعت مانند تمثیل است، با این فهرق  مخصوص نحوی است كه در شعر اعمال میشود 

كه در اسلوب معادله دو مصرع از لحاظ نحوی به طور كامل مستقل است و هیچ حرف ربط 

یا شرط یا چیز دیگری آنها را به هم ربط نمیدهد در صورتی كهه در بسهیاری از مهوارد كهه     

ی : فرهنهگ بهدیعی ،موسهو   «) تمثیل نامیده میشهود ایهن اسهتقالل نحهوی شهرط نیسهت      

 (.«27ص

كدكنی بهر كیفیّهت ظههور ایهن شهگرد ادبهی در سهرودههای بیهدل         دقّت نگاه شفیعی

هر مصهرعی  »: معرفی كند« دریچۀ آشنایی با بیدل»دهلوی، سبب شده است كه مصرع را 

جداگانه مفهومی دارد، مستقالً دارای زیبایی وارزش هنری است؛ بحدّی كه شهما میتوانیهد   

ردن بارها یکی از دو مصر ع را با خودتان تکرار كنید، بدون ایهن  در وقت خواندن و زمزمه ك

 (.73كدكنی: صشاعر آیینه ها ،شفیعی«)كه نیازی به مصرع موازی آن داشته باشید

درمقایسه با دیگر  شاعران سبک هندی،  بسامد اسلوب معادله در دیوان بیهدل بسهیار   

 كم است .

 شوخی موج ، این گوهرها را فالخن میشود   با همه آسودگی ، دلها، امل آورده اند   

 (.1186، 2)بیدل دهلوی ،ج                                                                                                  

آورد به بیدل، با یک تشبیه بلیغ اسنادی، خیزش موج را كه گوهرها را به روی آب می

دو مصرع دور از ذهن و دیریاب است؛  و رابطۀ بین«وجه شبه»فالخن مانند كرده است؛ امّا 

  با توجّه به مصرع دیداری و محسوس رابطه آنها با مصرع اول این چنین حاصل میشود:

دل انسان، با آن همه آرامش، سکون و بی حركتی كه در درون سهینه دارد، بهاز بهرای    

 نیل به آرزو و امل در حال جوش و خروشهی اسهت، همهانطوری كهه مرواریهد بها آن همهه       

سکونی كه در ته دریا دارد خیزش موجی، سبب باال آمدن آن مروارید میشود. بطور خالصه 

میتوان دو طرف معادله را اینچنین اثبات كرد: دل مانند گوهری آرام و بی حركت است، امّا 

 . آرزو همچون موجی سبب بی قراری آن شده است
 موج از شکست خویش جوشن میشود پیکر          جامههۀ فتحی چو گرد عجههز نتوان یافتن 

 (.1186، 2)بیدل دهلوی ،ج                                                                                                

در خور توجه اسهت امها مقصهود اصهلی در ایهن بیهت،       « گرد عجز»تشبیه بلیغ اضافی 

رابطه آن دو با هم و « وجه شبه»نمایاندن اجزای ذهنی و حسی دو مصرع و از همه مهمتر 

وقتی كه موجی در گریز از محلّ خیزش خود شکسته میشود، هماننهد زرههی الیهه    »است: 

الیه به نظر میرسد و مراد شاعر این است كه موج در گریز و فاصله گرفتن از محلّ خیهزش  

خود با شکسته شدن صاحب زرهی میشود كه مظهر استحکام ،پیروزی و شکست ناپهذیری  

ای دور از ذههن، كهالم خهود را در مصهرع اول تبیهین میکنهد و       رقراری رابطهاست. وی با ب
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میگوید: شکست خود وسیله پیروزی است همانطوری كه مهوج بها شکسهته شهدن جوشهن      

های دور از ذهن سبب برجسهتگی شهعر بیهدل    «وجه شبه»چیرگی را تصاحب میکند، این 

 . تمیشود كه همیشه با مکث زیادی جهت دریافت آن همراه اس

  :1ارتباط ندایی و آوایی  1-1-4-3

کنهد اصهوات   ارتباط برقرار می«  بهمشبّه»و « مشبّه»در این شیوۀ ارتباطی، آنچه میان 

دارد نه « ای»است و حروف ندا. بیدل چندان تمایلی به ساختن تصویرهایی با حروف نهدایی  

ده زی اینچنینی در كالمش پیچیده و دشوار است كه كمتر دست به ساختن تصویرهایقو آن

د شهوق  مهور  است. ارتباط ندایی در دیوان غزلیّات او معدود است و در این ارتباط آوایی مع

ای ز پسوندهاخطاب قرار میگیرد، معشوق را به مکانهایی انتزاعی تشبیه میکند و با استفاده 

ش رو مکانساز كه از ابداعات بیهدل اسهت؛ و در دیهوان او بسهیار مشهاهده میشهود؛ در ایهن       

  . ستامعشوق و زیباییهای او به مکانهایی انتزاعی و خارج از دنیای واقع تشبیه شده 

 ای نردبههان طههههراز خُمستانِ اعهتبار

 

 ایچون نشئه تا دماغ به صد جها رسیههده   

 (1317ص ،2ج )بیدل دهلوی،              

 بیخبر از خود مگذر، جانب دل هم نظهری 

 
 سهههحری  ای چمنستان جمال ،آینه دارد  

 (1332)همان،ص                                     

  فصل سیر دل گذشت اكنون بهه چشهم مها بیها      ای بهارستان اقبال، ای چمن سیما، بیا
 (961ص )همان،                                      

 :2بدل یا عطف بیان 4-4-1-1

ن آمزیّهت  اسهت .  "مشهبّه بهه   "و "مشبّه "این روش ،روشی آشکار برای پیوند میان »

 -مستقیم بودن است و نقطۀ ضعف اصلیش در آن است كهه نهه قهدرت پیونهدهای ربطهی      

ین سهاده تهر   اسنادی را دارد و نه پوشیدگی تقارن و توازی و اسلوب معادله را . پیونهدها در 

 (.50بررسی تشبیه در كلیّات شمس ،ماحوزی : ص«) فرم خود با یک كاما، شکل میگیرد

آشهکار   استفاده كرده اسهت و بطهور   "یعنی  "عطف بیان از واژه  بیدل در بیشتر موارد

 یین و كهم رابطۀ دو طرف تشبیه را بیان كرده است. در دیوان او بسامد عطف بیان بسیار پها 

  است.

 میشکافم پرده هستی تو می آیی بهرون 

 

 نقش نامت بسته ام یعنی معمهای تهوام   

 (1066ص ،2ج )بیدل دهلوی،              

 : 1های ربطی یا اسنادیتشبیه -2

                                                      
1- Vocation  

2- Apposition 
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اسهناد مییابهد، بهدون آنکهه ادات یها وجهه       « مشبّه به»به  « مشبّه»در این نوع تشبیه 

اسهت.   « مشهبّه بهه  »و  «مشهبّه »شبهی در میان باشد ساختار آن به صورت ربهط مسهتقیم   

اسهتفاده از شهیوۀ ربطهی یها     «  مشبّه به»و « مشبّه»مستقیم بودن راه برای مرتبط ساختن 

اسنادی است. نقص این ساختار، در آشکاری بهیش از انهدازۀ آن اسهت. در یهک شهعر ایهن       

تركیب، نمیتواند به فراوانی مورد استفاده قرار گیرد، مگر در شرایط بالغهی خهاص از سهوی    

لحنهی مقههتدر بهه شهعر      «  مشهبّه بهه  »و « مشهبّه »دیگر این ارتباط مسهتقیم و بیواسهطه   

خالقیّت را به ما میدهد. همچنین زمینۀ ظهور پهارادوكس یها    میبخشد و مجال بروز ابداع و

های (. تشبیه105)دستور زبان استعاره ،بروک رز:ص « نما را در شعر ایجاد مینمایدمتناقض

بهرداری قهرار میگیهرد.    ههای متفهاوتی مهورد بههره    ربطی در دیوان غزلیّات بیهدل بهه گونهه   

های ربطی و اسنادی اسهت كهه بهه وفهور     ترین ویژگی ساختاری شعر بیدل، تشبیهبرجسته

 . یافت میشود

 ساختار الف . ب است 4-2-1

  الف و ب هر دو مفردند 4-2-1-1

نخست می آید و تصویر در پی آن، ادات و وجه شهبه حضهور   « مشبّه»در این ساختار 

ندارند. استفاده از این ساختار در شعر بیدل نسبت به ساختارهای دیگر اسنادی بسهیار كهم   

اسناد شده است. حضور معشوق هم در این گونهه  «  مشبّه به» ببه  « مشبّه» الفست و ا

 .ساختار بسیار كمرنگ است

 سههههخن،گالبفروش ای ز لعلههههت،

 

 نگهههههه از نرگسهههههت شهههههرابفروش  

 (871ص ،2ج )بیدل دهلوی،                 

 ست مجنونانه باید زیستنازندگی لیلی 

 

 تا دمهی دارد نفهس نهاز غزالهی میکهنم      

 (1069ص )همان،                                  

 : الف یا ب مقیدند 4-2-1-2

این ساختار در دیوان غزلیّات بیدل بسیار پهر بسهامد اسهت و بیشهتر امهور انتزاعهی و       

آن گهاهی  « وجهه شهبه  »های عقلی به حسّی است و ایجاد تصاویر سوررئالیسمی كه تشبیه

ی انتزاعی كه ساخته بیدل است .در تصهویرهای  مکانهای آن، «مشبّه به»نامفهوم و دیریاب  و

بیدل طرفین تصویر معموال  با هم سازگاریهای منطقی ندارند و بهه دشهواری میتهوان میهان     

اجزا تصویرهای غیرعادی او پیوندی یافت. در فضای وهم آلود شعر بیدل كیفیّهت و كمیّهت   

مشهبّه  »و بیشهتر   جهان و اشیا مطرح نیست، شیء صفات طبیعی خود را از دست میدههد 

                                                                                                                       
1- Copula  
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مقیّد واقع شده است. امّا گاهی طرفین تشبیه با تتابع اضافات مقیّد شهده انهد و گهاهی    « به

طرفین با دو تشبیه اضافی هستند كه به هم اسناد شده اند ،شهایان ذكهر اسهت ایهن گونهه      

 . روش اسنادی مقید از ویژگی سبکی شعر بیدل است

 عههالم امکههان تماشههاخانه آیینههه اسههت 

 

  خویشهم دچهار   ۀهرچه میبینم به رنگ رفت 
 (831ص )همان،                                     

عهالم امکهان و    اسهت، «وجهود و هسهتی  »استنباط نهوعی  « عالم امکان»در شعر بیدل 

ساخته شده اند ، میتوان با اندكی تسامح نوعی مهادی و حسّهی بهر    "امکان"مکانهایی كه با 

وحشت شاعر از بی مکانی نیست بلکه از مکانمند بهودن  آن در نظر گرفت ،و به نظر میرسد 

یا سرزمین امکان وجود و یا فرو آمدن از فراواقعیت و بیخودی بهه واقعیهت و خودآگهاهی و    

 امکان است و آگاهی از رنگها و تعلقات وجودی خویش.

 از بس كهه امتحانکهده وههم هسهتی ام    

 

 آید نفس چو آیینه ام هر زمان بهه لهب   

 (268ص ،1ج بیدل دهلوی،)                 

 منِ شاعر و هستی وجودی اش ،به امتحانکده هستی ،اسناد و تشبیه شده است .

گسستگی جهان شعر او از عالم واقع،به حهدی اسهت كهه امکهان ورود مخاطهب واقهع       

یک سره از بین میبرد ، و در جهانی دیگر نفس میکشهد   "فراواقعی"اندیش را به این فضای 

)متعلق به تجربه های ناب « بیخودی»و ساخته شده از تركیب دو عنصر یعنی جهانی اثیری

كهه مولهود جههان فراواقهع اسهت . )درآمهدی بهر زیباشناسهی         « عنصر وههم  » شاعرانه ( و 

 (5شعر،سالجقه:ص 

امتحانکده وهم هسهتی  »های دال بر وجود فضای فراواقعی یا سوررئالیسم ،همانند واژه

واژه ها در شعر بیدل فضایی خاص و دو سویه ایجهاد كهرده    ،و همنشینی این دو دسته از« 

است .كه بار اصلی داللتهای شاعرانه را به دوش میکشد و میتوان گفت كمتر شاعری اسهت  

 كه مانند بیدل در قطع پیوندهای شعر خود از دنیای واقعی و قرادادی كوشیده است .

  ب است )مقید با ذكر ادات(–الف   4-2-1-3

«  مشبّه»بیدل «با ذكر اداتی به هم اسناد میشوند ،«مشبه به»مشبه و »ساختار در این 

معشوق در این ساختار وجهود نهدارد .شهاعر    «  تو»قرار داده است  و «  ما»و « من»را فقط 

در مثهال   .خودش را به همه امور انتزاعی، بو، صدا و رنگ، اشیا و حیوانات اسناد كرده است

به هم اسناد شده انهد و بیشهتر   «ادات تشبیه » به وسیلۀ« شبه بهم»و « مشبه»های فوق ، 

 وجودی شاعر مورد تشبیه است .« من »
 چو طفل اشک گداز دلیست پهرورش مهن  

 
 یتیم عهشقم و ربطی به شیر دایه ندارم 

 (1010ص )همان،                                  

 طاق عدم داریم ماچون حباب آیینه بر   صورت وهمی به هستی متّههم داریم ما
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 (200ص ،1ج )بیدل دهلوی،                 

در این ساختار بیدل حباب و تصویرهای بن مایۀ حباب و دریا و موج  بسهیار بهه كهار    

برده است. حباب از جمله عناصر طبیعی است كه مجالی بهرای تشهبیه، توصهیف و تصهویر     

بیرها و تصویرهای مختلهف  سازی و نازک خیالیهای شاعران هندی فراهم آورده است اما تع

بیدل از حباب با بن مایه های سایر شاعران سبک هندی متفاوت است  و در شعر او حالهت  

 غیر طبیعی و خاصّ و ویژه میگیرد .

های شعر بیدل بسیار بیشتر از آن كه تجلّی خدا باشند، نمود خودِ بیدل هستند. پدیده

بینهد و تکهرار   هها مهی  ش را در پدیهده های هستی،وی خودتکثیر بیدل است در همه پدیده

هایش را همسان و همدرد خود میخواهد و با شعرش چنهین  میکند . او همۀ هستی و پدیده

آفریند و تعاملی دو سویه بین بیدل و جهان، مدام برقرار است، امّا ایهن تعامهل   جهانی را می

جههان واقهع، بها    در ذهن بیدل رخ میدهد نه در واقعیّت. یکی شدن جهان ذهنهی بیهدل و   

 تحمیل ذهنیّات وی بر واقعیّات اشیاء صورت گرفته است . 

در دیوان غزلیّات بیدل وجهود  « ب است –الف »مورد ساختاراسنادی   1329در كلّ،  

مورد بیدل از  294ب است مقید با ادات ، –مورد تشبیه اسنادی الف  413دارد كه از میان 

اسناد شده است. گهویی او  « ما« »مشبّه»مورد   981استفاده كرده است و « من«  »مشبّه»

ای با خویش دست یافته اسهت و در نتیجهۀ اتّحهاد بیهدل و اجهزای      خود، چنان به استحاله

هایی میشوند وامانده و گرفتار خود و شرمنده و ها و اشیای جهان، بیدلآفرینش همۀ پدیده

ق حقیقهی و آسهمانی وچهه    سرگردان در بودنشان و مجالی برای توصیف معشوق چه معشو

یها  «  تهو »مهورد   35، و «مها »معشوق زمینی، نمیدهد فقط خهویش را میبینهد و یها جمهع     

 . معشوق مورد مخاطب شاعر قرار گرفته است

متّحدالمضمون نبودن غزل بیدل، مانند ساختار غزل دیگر شاعران این روزگهار خهود   »

و یکپارچه از معشوق سخن بگوید؛ به  به خود باعث میشود كه او نتواند و یا نخواهد سهراسر

همین دلیل درصد زیادی از غزل های بیدل اصال  عاشقانه نیستند و او به موضهوعات دیگهر   

سهلجوقی:   نقهد بیهدل،  «) فکر كرده ست كه در چارچوب دین، فلسفه، اخهالق بهوده اسهت   

 (. 139ص

پهر  وحهدت، بسهیار   « مها »وجهودی و گهاهی   « منِ»در جای جای اشعارش حضور این 

 بسامد است و حضور معشوق كمرنگ و دارای بسامدی پایین میباشد .

 « ب ،الف است:»ساختار معکوس  4-2-2

بیاید، تركیب احتماالً در اوّلین نگاه اسرار آمیزتر به «  مشبّه»پیش از « مشبّه به»اگر »

تشهبیه در  )بررسهی  « نظر میرسد. امّا قدرت لحن این تركیب، تاثیر آن را توانایی میبخشهد 

 (.60كلیّات شمس ،ماحوزی : ص
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معشوق بسیار كم مورد اسناد قرار گرفته اسهت   ،«الف است –ب »در ساختار اسنادی 

و «  مهن »مورد معشوق مورد خطاب قرار گرفته اسهت و بهاقی شهاعر خهود را،      دهو تنها در 

  . را مورد اسناد قرار داده است« همه»را و یا حتّی «  ما»
 حُسن فرنهگ آفههریدن اسهت   نی نقش چین نه 

 
 بهزادی تو، دست ز دنیا كشیدن اسهت  

 (.652ص ،1ج )بیدل دهلوی،                 

را كه ساخته ذههن خهود اوسهت بهه كهار      « بهزادی» بیدل در این بیت یکی آنکه واژۀ 

كه در رابطۀ با بهزاد با نقهش پیوسهتگی دارد اسهتفاده نهو و بهی      « كشیدن»میبرد و از واژۀ 

مینماید، یعنی این كه به جای نقش كشیدن كه كار بهزاد است، دست كشهیدن و  ای سابقه

ترک كردن و صرف نظرنمودن را قرار میدهد، گویا به مثابه پل ذهنی شاعر را از نقهاش بهه   

 .مفهوم بیگانه و دور دیگری ترک دنیا انتقال میدهد

نقهش چهین آفهرین    بیدل در این بیت مذكور میگوید: بهزادی تو یعنی هنر و كمال تو 

است نه ُحسن فرنهگ بلکهه هنهر اسهت كهه پها بهر سهر خواهشههای دنیهایی بگهذاری و از            

 . های دنیایی دست بکشیخواسته

ههای پنههان و غریهب و    بیدل با اشتیاق و مهارتی ستودنی در پی كشف و ارائهۀ رابطهه  

را مهورد اسهناد   هاست و در این میان باز هم بسیاری از امهور انتزاعهی   قراردادی میان پدیده

  . های عقلی و انتزاعی، بسامد باالیی در این گونه ساختار وجود داردقرار داده و تشبیه
 یوسفستان است عالم تا به خود پهرداختیم 

 
 در كف شوق انتظار كلهک بههزادیم مها    

 (.252ص )همان،                                     

ان هم از ابداعات تركیبی بیهدل  عالم را به یوسفستانی  تشبیه كرده و تركیب یوسفست

است و عالم را مکانی تصور كرده كه همه در انتظار یوسف هستند و همهۀ اجهزای وجهودی    

عالم را همانند كلک و قلمی تشبیه كرده است و زمانی ما هماننهد قلههم بهههزاد مههیتوانیم     

« حقیقهی مهن  »هنر بیهافرینیم و عالم را یوسفستان كنیم كه به خهود پرداختهه باشهیم و     

  . خویش را بشناسیم آنگاه عالم برای ما یوسفستان میشود

را  بیش از همه در این ساختار اسنادی مورد خطاب قرار داده است.  دل « دل » بیدل

(، دل: شههاگرد 233( ، دل: نطفههۀ كتههاب )ص 252مهها : پیمانههه صههد رنههگ شههراب )ص   

و  (1233دل: بیابهان)ص (، 1118(، دل : آشیانه )ص959( ، دل : كنعان )ص281جنون)ص

 .را مورد اسناد قرار داده است دارد« همه » و « ما »در بسیاری موارد 

است در دیهوان غزلیّهات بیهدل    «  الف -ب»مورد تشبیه اسنادی 173در مجموع تعداد

اسهت  « ب  -الف»های اسنادی  وجود دارد و این نسبت در مقابل بسامد بسیار باالی تشبیه

 . مقدار كمی میباشد
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 «الف ، ب میشود»تشبیه اسنادی با مصدر شدن   4-2-3

این ساختار نزدیکترین ساخت به شیوۀ ربطی با بودن است و در این نمونهه، پیونهد بها    

دهندۀ یکسانی است امها  صورت میپذیرد. این پیوند نشان «شدن و گشتن و گردیدن»افعال 

ن و دگرگهونی از ویژگیههای   در عین حال فرآیند تغییر را نشان میدههد. ایهن تغییهر و شهد    

ور است با همهه اجهزاء یکهی    های هستی غوطهسبکی بیدل است، شاعر زمانی كه در پدیده

ایهم: تبهدیل و   میشود با بوها، صداها، رنگها و اشیا؛ این تبدیل را به چند دسته تقسیم نموده

 . شدنِ من ،تبدیل ما به چیزی شدن و تبدیل تو به چیزی شدن

 ی جهان بر هههم زدوحشتم نسخۀ اجزا

 

 كه من آهنهگ شهدم   خون گشت ز دردی ساز، 
 (1052ص  ،2ج )بیدل دهلوی،             

تبدیل حالتهای روحی شاعرانه كه گاهی چنگ میشهود گهاهی صهوت و عناصهر دیگهر      

 : بسیار در شعر او رایج است

 خهاک بههودم آب گشهتم گهِل شهههدم 

 

 آخههر دل شههدم  عههالمی گههل كههردم،  

 (1052ص )همان،                                   

شاعر پس از اجزای متناقض آب شدن، گل شدن در آخر دل میشود. در این تغییرها و 

به چیزی تبدیل شده انهد  «  ما»و « من»دگرگون شده است و « عاشق»دگرگونی ها بیشتر 

ونی و معشوق بیدل در این ساختار هم حضهوری نهدارد و دسهتخوش ههیچ تغییهر و دگرگه      

 . نمیشود

 صحرا به رم ناز چه محمل نظهر افکنهد  

 

 كه اندیشه پریخانه شد از رقص غبارش  

 (900ص ،2ج  )بیدل دهلوی،              

پریخانه یا جهان پری وار سرزمین جادویی پریان، یکی از مکانهای مورد عالقهۀ بیهدل   

مکانی كه با وجود همهۀ  های رویا ، كشف و شهود و خلسه، است و گریزگاه امن او در لحظه

افسردگیهای شاعر ،برای او مکانی دلپسند است. محمل معشوق كه جایگاه اوست رسم نهاز  

را چنان شیفتۀ خود كهرده كهه بهه رقهص وا     «  صحرا»را از او آموخته در رم غبارآلود خود 

 تبهدیل «  جایگاه خیهال »به پریخانۀ  «  صحرا»داشته است و اندیشۀ شاعر از رقص غبار او 

شده است و البتّه مکان خیال معشوق اینگونه اسهت كهه در بیشهتر مهوارد در شهعر بیهدل       

  .یابدفرودی ژرف در محور عمودی و معنایی سخن می
 سخت دشوار است منهع وحشهت آزادگهان   

 
 سرمه گرددكوه اگر رنهگ صهداخواهد شکسهت    

 (351ص ،1ج )بیدل دهلوی،                 

در شبکۀ تداعی بیدل و دیگر شاعران سبک هندی، سُرمه بها صهدا ارتبهاط مسهتقیم     »

دارد و اساس این خوشه خیال بر اعتقاد عامیانه استوار اسهت كهه معتقدنهد اگهر سُهرمه بهه       
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كسی بخورانند، صدایش خواهد گرفت و از همین رهگذر است كه سُرمه خاموشی را تداعی 

 (.330دكنی: صشفیعی ك ها،)شاعر آیینه «میکند

مفهوم شکست رنگ خود یک تصوّر ذهنی و نوعی درک مجرد از یک حالت نفسهانی  »

یا ظهور مادی آن در شکل تغییر صورت است، در شعر بیدل زمینۀ یهک رشهته تهداعیهای    

« گوناگون شده است و در مركز آن تداعی حالت فنا یا نوعی زوال مهورد نظهر شهاعر اسهت    

 (.331)همان:ص

كوه تبدیل به سرمه میگردد و سرمه كه باعث خاموشی و گرفتگهی صهدا   در این بیت، 

حال انعکاس صدا در كوه خاموش میشود و صدا رنگ میبازد و خاموش میشود امها   میشود،

صدای آزادگان هیچ گاه خاموش نمیشود و صدایشان در همه جا منعکس میشهود مگهر آن   

ای آزادگان رنگ میبازد و خاموش كه كوه با همه عظمتش تبدیل به سرمه شود آن گاه صد

  . میشود

را بهه ههم   «  مشبّه بهه »و  «  مشبّه»،« شو»است  فعل امری  « تو»گاهی كه مخاطب 

 !پیوند میدهد و در اغلب موارد هم مخاطب خود بیدل است نه معشوق

 در خموشی همه صلح است نه جنگ است اینجا

 غنچه شو دامن آرام به چنگ است اینجا                                                                  

 ( 168،ص1)بیدل دهلوی ،ج                                                                                         

« مهن »بار از تبهدیل   117بیت تشبیه مصدری شدن و گشتن ، بیدل  545در كل در 

كه اغلهب مخاطهب خهود    « شو»مورد از مخاطب تو و فعل امری   71استفاده كرده است و 

 . شاعر است

 : تشبیه با فعل ساختن   4-3

 –این ساختار را بروک بروک رُز در تقسیم بندی خهود ، پهس از پیونهدهای ربطهی     » 

آورد و به شباهت بسیار آن با ساختار تشبیه های تبدیلی با فعهل شهدن اشهاره    اسنادی می

 (. 75ماحوزی : ص ی تشبیه در كلیّات شمس،بررس«) میکند

عدم باور در این ساختار كمتر از شیوۀ تبدیلی است؛ چرا كه به هرحال ایهن تبهدیل   » 

به عاملی نسبت داده میشود؛ حتّی اگر این عامل چشمان نویسنده باشد. لحن این سهاختار  

ظهر میرسهد.  امّها جنبهۀ     كمتر از پیوند ربطی دگماتیک است و فعّالتر و متقاعدتر از آن به ن

شاعرانه آن كمتر است. محدودیّتهای فرم تبدیلی را دارد، امّا به دلیل لحن فعّال آن میتواند 

 (.132 ص بروک رز: )دستور زبان استعاره،« های بسیار بدیع قرار گیردبستر تشبیه

فراوانی  این تصویر سازی در غزلیّات بیدل به فراوانی مورد استفاده گرفته است امّا به»

را به چیزی تبدیل كرده « من»نیست و بیشتر شاعر  «  شدن»و  « فعل بودن»شیوۀ ربطی 
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است.  شاعر در همۀ عناصر تبدیلی به طبیعت و مکان تبدیل شده اسهت بهه كهوه، دشهت،     

  صحرا و گاهی خود، مکانی انتزاعی ساخته است و تبدیل به آن شده است.
 دنزیارتگاه حُسنم كرد فهیض محهو گردیه   

 
  ز قهید نهقش رستهم، خانه آیینه پیدا شهد  

 (.715ص ،2ج )بیدل دهلوی،                

ض ه در معرخانه آینه ظاهرا صفحۀ آینه است و ربطی به آیینه خانه ندارد.  خانۀ آین» 

« خراب شهدن و ویرانهی اسهت همهان طهور كهه دیگهر بناهها و خانهه هها خهراب میشهوند            

 (.323صشفیعی كدكنی :  ها،)شاعرآیینه

ت رسهته   شاعر بیان میکند زمانی زیارتگاه حُسن شده كه محو گردیده و از همۀ تعلّقها 

ما ای نهاده است و نقش رستم كه استعاره از تن باشد، همانند صفحۀ آینه رو به زوال و خراب

 در اثر فیض محو گشتن زیارتگاه حُسن شده است .

ه اسهت  استفاده كرد«  كُن»امری   های ربطی ساختن ،شاعر از فعلدر برخی از تشبیه

 .میدهد كه بیدل یا خطاب به خودش و یا معشوق دستور و امر به این دگرگونی و تبدیل را
 یوسفی كُن گرت اسباب مسیحایی نیسهت 

 
 به فلک گر  نرسیدی بن چاهی دریهاب  

 (272،ص1)بیدل دهلوی ،ج                 

  1فشرده –تشبیه های اضافی   4-4

یهن  بندی بروک رز، پیوند دو سوی تصویر به وسیلۀ حروف اضافه، تحهت ا در تقسیم »

سهی  در انگلیسهی كهه معهادل كسهرۀ فار     of عنوان شناخته میشود .استفاده از حرف اضافه

 ین شیوه،ااست، شایعترین روش برای برقرار ساختن این پیوند است. فراوانی بهره گیری از 

 بررسهی تشهبیه در كلیّهات شهمس ، مهاحوزی:     )« بیش از سایر انواع دستوری تشبیه اسهت 

 (. 78ص

مهدّنظر   یا كسرۀ اضافه در فارسی را به عنوان حرف اضافی پیوند دهنهدۀ  ofاگر تنها »

ند ی كه پیوقرار دهیم، این دسته را میتوان معادل تصاویر فشرده به حساب آورد و در موارد

ضهافۀ  ایجهاد میشهود و از ا   باشد، در حقیقت تشهبیهی فشهرده  « مشبّه به»و « مشبّه»میان 

مشبّه » و« مشبّه»استعاری متمایز میگردد. تشبیه فشرده، تشبیهی است كه از اضافه شدن 

 (.79)همان : ص« یا بالعکس به وجود می آید« به

ههای اوسهت.   یکی از عوامل پیچیدگی شعر بیدل، فراوانی تركیبهای اضافی در سروده»

هها بهه لحهاظ    ند و از ذهن او برمیخیزند. این اضافهتركیبهایی كه عموما  خاص خود او هست

های اضافات میگنجد، امّا از آن جا كه خاستگاه آنها تفکّهر  دستوری در یکی از تقسیم بندی

فلسفی و دستگاه فکری بیدل است، خاصّ خود اوست و در شعرش بسهامد بهاالیی دارد. بها    

                                                      
1- Genitive  
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و در نتیجه شعر بیدل را بهتهر   درک كلمات كلیدی شعر و فلسفۀ بیدل میتوان این اضافات

فهمید. فراوانی این اضافات از نظر زبهانی و ذهنهی یکهی از عوامهل پیچیهدگی شهعر بیهدل،        

بیهدل،  «.)هایی كه یا تمام آنها یا نیمی از آنها انتزاعی و معقول استمحسوب میشود. اضافه

 (64حسینی : ص سپهری و سبک هندی،

و خیال پردازی بیشمار و تها حهدودی افزونهی     هاتركیبهای اضافی و تنوّع تصویرسازی

عقلهی بهه   « مشهبّه »ههای  های تشبیهی را در شعر بیدل نشان میدهد. افزونی تشهبیه اضافه

حسّی، نیز نشان میدهد كه در شعر بیدل آمیختگی امور عقلی به ویژگیهای حسّی « مشبّه»

جهای جهای كهالم    در این تركیبات اضافی دست به هنجارشهکنی میزنهد و در    بسیار است،

آفرینی به چشم میخورد، ابهداع واژه  بیدل، نوآوری و تالش برای نیل به معنی بیگانه و ابهام

كه مفهوم مکان را « كده، سرا، آباد، خانه، ستان و غیره»های  جدید با پسوندهای اشتقاقی 

ا  ایهن  القا میکند، تركیبات اضافی عقلی به حسّی زیبایی را ساخته و ابداع كهرده اسهت و به   

هها را  های نوینی را وارد زبان فارسی نموده اسهت كهه تنهها، انهدكی از آن واژه    پسوندها واژه

 .میتوان در دیوان سایر گویندگان مشاهده نمود

تركیهب اضهافی    336تركیب اضافی تشبیهی در دیوان بیهدل،   هفتصددر میان بسامد 

 . دارند«  مشبّه»ه همگی تشبیهی مکان با پسوندهای اشتقاقی مکان ساز وجود دارد ك

سههاخت واژه جدیههد و وارد كههردن آن بههه زبههان، سههبب برجسههتگی، مانههدگاری و    » 

تأثیرگذاری بیشتر كالم میشود، این واژه ها ی نوساخته قبال  در نظام زبان در قالهب چنهین   

 (.184: ص2ج از زبان شناسی به ادبیات، صفوی،«) تركیبی وجود نداشته اند

جدید و تركیبات خاص، در شهعر همهه شهاعران و حتّهی در همهه      های آفرینش واژه»

ها یکسان نیست و به جرأت میتوان گفت این خالقیت هنری از آغاز شهعر فارسهی نهه    دوره

تنها تا پایان سبک هندی بلکه در شعر امروزهم چنان به سیر صعودی خود ادامه داده است 

لهوی، حهافظ و صهائب چشهمگیر     و در شعر شاعران صاحب سبکی چون نظامی، خاقانی، مو

ها و تركیبهایی كه بیدل ساخته و ارائه داده بوده و در دیوان بیدل دهلوی چشمگیرتر.  واژه

 (.     65)شاعر آیینه ها ، شفیعی كدكنی :ص « است از نوع تجارب شاعران قبل از او نیست

   تشبیه فشرده ساده  4-4-1

دو مفرد هستند. در دیوان بیدل، اكثر این هر « مشبّه به»و «  مشبّه»ها در این تشبیه

مکان است یا مکان حقیقهی و  « مشبّه به»گونه تشبیه اضافی، تشبیه معقول به محسوس و 

سهاز آنهها را سهاخته اسهت و دارای     یا مکانی انتزاعی كه بیدل با پسوندهای اشتقاقی مکهان 

یشهترین تشهبیهات در   دارای ب« اشهیا »های مکان ، «مشبّه به»بسامد باالیی هستند. پس از

 . های اضافی هستندتشبیه
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درشعر بیدل امور انتزاعی عشق، عقهل، ههوش، غهم، عهدم ، فنها، وفها، اسهتغنا، امیهد ،         

تهرین  محبت، آرزو، یاس، اُنس، جنهون، معنهی، حیها، خیهال ،عافیهت، بصهیرت از برجسهته       

  . های انتزاعی در این تركیبات اضافی هستند«مشبّه»

(، كشههور تبسّههم  520(، بیسههتون درد)ص400جنون)بیههدل،صههها: دبسههتان  نمونههه

(، مسهجد  2251(، صابون صفا)ص672(، دیگ هوس)ص 582(، معبد حرص)ص1960)ص

(، نخههل هههوس  1168(، یوسههف مطلههب )ص 1937(، نمکههدان تغافههل )ص 853دل)ص،

 (....2018(، خضرجهد )ص 929)ص
 در دبستان طلب تعطیل مشق درد نیسهت 

 
  مپسهند آه را  همچو نهال خامهه در دل خشهک    

 (233ص  ،1ج )بیدل دهلوی،                

  های فشرده مقیدتشبیه 4-4-2

 . ها یکی از دو سوی تشبیه مقیّد است؛ قید، صفت و یا مضاف الیهدر این نوع تشبیه

این نوع ساختار، در اشعار بیدل فراوان دیده میشود و تصاویری خیال انگیهز میسهازد.    

 . صفات و در بسیاری موارد تركیبهای اضافی به شکل تتابع اضافات خود را نشان میدهد 

 عمهریست در ادبکدۀ وضههع خموشهی 

 

 از نالههه انهههتقام اثهههر میکشهههههیم مهها   

 (239،ص 1ج )بیدل دهلوی،                

 جهانی در تغافلخانه نهازت جنهون دارد  

 

  وبیداریسهت تعبیهرت  درخهوابی  اینکهه  سحرست چه 
 (406ص )همان،                                     

در جای جای كالم بیدل نوآوری و تالش برای نیل به معنی بیگانه و ابهام آفرینی بهه  »

خروشههای درونهی   خورد، چنین شاعری لغات دم دستی را برای القهای جهوش و   چشم می

نابسنده میبیند و دست به ابهداع واژه ههای جدیهد و تزریهق آنهها بهه زبهان میزنهد تها ههر           

ای برای فهم معنی و مفهوم ابیات ،وجود فرهنگ زبانی این شاعر را ضروری پندارد، خواننده

زیرا مجموعۀ واژه ها و تركیبات در شعر بیدل است كه برای خوانندۀ امروزی شهعر فارسهی   

  (.78رهیافت هایی در شعر بیدل ،كاظمی : ص«) ب و نامانوس استغری

بیشهترین نقهش را در    «گاه»،« خانه »، «كده»در غزلیات بیدل پسوندهای اشهتقاقی  

 آفرینش واژه های نوین مشتق داشته اند .

 كارگاه خیهال  ص(،169كارگاه گردون) ص(،668كارگاه تقدیر) (،567كارگاه تجدد)ص

 (523)ص ابرامكارگاه  (،372)ص
 

 گیری  نتیجه-5

هندی عموماً مبهم و پیچیهده اسهت ولهی پیچیهدگی شهعر      هرچند زبان شاعران سبک

بیدل به میزانی است كه تا حدود زیادی او را از شاعران دوره هندی متمایز كرده است. قرار 
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گفتهار و  گرفتن بیدل در نقطۀ اوج شاعرانی كه در مسیر زمان بهه ایجهاز در بیهان تکلّهف و     

ههای  تصنّع در زبان گرایشی انکار ناپذیر داشتند از یک سو و از سوی دیگر تفکّهر و اندیشهه  

 عمیق فلسفی و عرفانی او، جهان بینی وسیع و پیچیده ای به شعر او داده است .

به اعتقاد پژوهشگران، بیدل تفکرات خود را بهه یهاری محهور جانشهینی در تركیبهات      

خته است. وی برای رهایی از اسارت دنیا جهانی سوررئالیسهمی در  متعدّد و تصویرهایش سا

آفریند و به آن پناه میبرد و همانجا دل خوش است، جهانی كه مدام او با تغییهر  شعرش می

 آفریند.نامهای مختلف با پسوندهای مکانی می

شاعر در همه موردهای تقسیم بندی بروک رُز، خویشتن، خویش را مورد تشبیه قهرار  

وجودی شاعر بیش از همه عناصر مورد اسهناد و دگرگهونی قهرار گرفتهه     « من»ده است و دا

رنگهی دارد و شهاعر آن   است و معشوق چه حقیقی و چه زمینی در تشبیهات او حضور كهم 

چنان درگیر خویش است كه هیچ كس را جز خود نمیبینهد وبهه جههانی انتزاعهی زاییهده      

 خیال خویش پنهان میبرد .

ست یکی از دستاوردهای دیگر این پهژوهش ،ایهن اسهت كهه شهعر بیهدل       شایان ذكر ا

دهلوی در مقایسه با شاعران  سبک هندی شیوه اسلوب معادله در آن دارای بسامد پهایینی  

است و در این شیوه اسلوب معادله زاهدان و ظالمان و حریصان بهه دنیها را مهورد سهرزنش     

 قرار میدهد .

بنهدی بهروک رُز در دیهوان بیهدل بهیش از همهه       های مختلهف تقسهیم   در میان شیوه

مورد انهواع   1497های اسنادی مورد توجّه است و از بسامد باالیی برخوردار هستند .تشبیه

مهورد اسهناد   « ما»مورد  175مشبه واقع شده است و « من»مورد  322های اسنادی،تشبیه

رد از ایهن تشهبیه   مهو  336مورد تشبیه اضافی و فشرده كهه    700قرار گرفته است. سپس 

فشرده با پسوند مکانی ،شاعر برای خود مکانی انتزاعی سهاخته اسهت كهه از     –های اضافی 

ویژگی سبکی او محسوب میشود . بیدل برای گریز از دنیای واقعیت و گریهز از هنجارههای   

زار( بهه سهاخت مکانههای     سهرا،  آبهاد،  ها با پسوندهای )خانه ،گاه، كده،متعارف و معتاد واژه

انتزاعی میپردازد. حجم باالیی از واژه های  نو را مهی آفرینهد كهه همگهی اضهافه تشهبیهی       

شهاعر  « مهن »مورد آن  117مورد كه  545«  شدن»در رتبه سوم تشبیه مصدری  هستند.

مورد اسلوب معادله در دیوان بیهدل بهه كهار     514دچار تغییر و دگرگونی قرار گرفته است .

م از انواع تشبیه قرار میگیرد . و در میهان قلمروههای تشهبیه،    رفته است كه در مرتبۀ چهار

 مکان و سپس اشیا دارای بیشترین بسامد است . « مشبه به »
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 نمودار نتیجۀ انواع تشبیه، به شیوۀ بروک رز در شعر بیدل

 
 

 منابع  

 تهران، انتشارات مركز  چاپ اول، (،1390، اكرمی، محمّدرضا)استعاره در غزل بیدل -

 تهران، انتشارات نگاه  چاپ اول، (،1381تقی) پورنامداریان، ،سفر در مه -

 انتشارات سروش ( تهران،1375، حسینی، سیّدحسن )بیدل، سپهری و سبک هندی -

 تههران،  جلهد اول،  (،1392، دهلهوی، بیهدل بهه كوشهش بهدارونهد،اكبر،)     دیوان غزلیّات -

 انتشارات نگاه  

 تههران،  جلهد دوم،  ،1392) اكبهر،  به كوشهش بهدارونهد،   ، دهلوی، بیدل(دیوان غزلیّات -

 انتشارات نگاه

انتشهارات دانشهگاه    در علم معانی و بیان و بهدیع،  (،1376، رجایی، محّمد)معالم البالغه -

 شیراز

 چهاپ اول، ( 1382پروین ) سالجقه، )معانی وبیان(، شعر شناسیبرزیباییدرآمدی -

 انتشارات چکاد  تهران،

 ( تهران، انتشارات عرفان1380صالح الدین ) سلجوقی، ،نقد بیدل -

 انتشارات آگه  تهران، چاپ پنجم، (،1379شفیعی كدكنی، محمّدرضا) ها،شاعر آیینه -

 تهران انتشارات فردوس  (،1372سیروس) ، شمیسا،بیان -

انتشهارات سهوره    ( جلد دوم، تههران، 1390كوروش) صفوی، شناسی به ادبیات،از زبان -

 مهر

تههران، انتشهارات    ( چاپ اول،1393، كاظمی، محمّد كاظم )یافتهایی در شعر بیدلره -

 سوره 

ربطی اسنادی 
53%

فشرده اضافی 
15%

ربطی شدن 
11%

اسلوب معادله 
11%

اشاره
6%

ربطی ساختن 
4% ربطی اسنادی 

فشرده اضافی 

ربطی شدن 

اسلوب معادله 

اشاره

ربطی ساختن 
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 نشهر  ( چهاپ اول، 1390، مهاحوزی، امیرحسهین )  بررسی تشبیه در كلیّگات شگمس   -

 دانشگاه آزاد اسالمی

 تبریز، انتشارات احرار  ( چاپ اول،1382، موسوی، میرنعمت اهلل )فرهن  بدیعی -

 تهران، نشر مركز  چاپ سوم، (  ترجمه فرزانه طاهری،1386ترنس ) هاوكس،، هاستعار -

 مؤسسۀ نشر ه تهران، (،1374الدّین)¬جالل همایی، معانی و بیان -

-Brook Rose Mercury books 1963 ،Christine, A Grammar of 

metaphor, edition  London  

 

 


