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چکیده
شعر بیدل دهلوی یکی از دیریابترین اشعار تمام ادوار شعر فارسی است .عوامل
متعددی در پیچ یدگی شعر بیدل دخیلند كه اغلب آنها نیز به نوبۀ خود مقولههای سبکساز
ل تعقیدساز شعر بیدل« ،بازی با كلمات» است.
وی را تشکیل میدهند؛ یکی از این عوام ِ
بازی با كلمات ،كه یکی از نقاط ثقل جمالشناسی شعر بیدل است؛ به این صورت در شعر
وی جلوهگری میکند كه بیدل برای دستیابی به معنی بیگانه و طرز نو و خلق تناسبهای
غیرقابل پیشبینی ،از زاویهای غیرعرفی به كلمات نگاه میکند .این بازیهای هنری در اشعار
بیدل دهلوی در سطح كلمه ،با انواع فعلها و اسمها صورت میگیرد .نگارندگان كوشیدهاند
در این جستار به شیوۀ تحلیل محتوا به بررسی «بازی با كلمات» به عنوان یکی از شاخصه -
های سبکی اشعار بیدل بپردازد .حاصل پژوهش نشان میدهد كه این شگرد در سطح انواع
فعل و اسم اعمال میشود ،و از میان افعال در «كشیدن ،خوردن ،رفتن» و از بین اسمها در
«تردستی ،آب ،خواب ،شور» بسامد بسیار باالیی دارد و بیدل برای نیل به این هدف ،اغلب
از آرایه هایی نظیر ایهام ،ایهام تناسب ،تبادر ،استخدام ،استثنای منقطع ،جناس تام ،حسن
تعلیل و  ...استفاده میکند و گاهی نیز به شگردها متوسل میشود كه جزءِ صنایع ادبی
ی هسته یا كلمۀ مركزی
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Artistic word play as a neglected indicator of Bīdel Dehlavī’s style
Abdollah Valipour1, Zahra Sadat Gheybi 2, Roqaieh Hemmati3
Abstract
Bīdel Dehlavī’s poetry is one of the rarest poems of all Persian
poetry. There are several factors involved in the complexity and
difficulty of Bīdel’s poetry, which most of them, in turn, form his
stylistic categories; one of the factors that undermines Bīdel’s poetry is
“word play". Word play which is one of aesthetics interest points of
Bīdel’s poetry manifest itself in this way that Bīdel looks at words from
non-conventional angles to achieve a new meaning and alienation and to
create unpredictable symmetries. These artistic plays in Bīdel’s poetry
are used both with different types of verbs and with different types of
nouns. In this paper, the authors have tried to examine “word play" as
one of the stylistic features of Bīdel’s poems through content analysis.
The results of the research showed that this trick is applied at the level of
all kinds of verbs and nouns, and has a very high frequency among the
verbs "pull, eat, go" and among the nouns "crispness, water, sleep,
passion". Also, Bīdel often uses figures of speech such as ambiguity,
amphibology of proportion, exterminated exception pun, poetical
aetiology and so on to achieve this goal and sometimes resorts to tricks
that are not considered part of the figures of speech, the most important
of which are attention to the apparent meaning of the core or the central
word in ironic phrases and combinations, and attention to the
unconventional meaning of the word.
Keywords: Bīdel, Indian style, critique, word play
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بازی هنری با كلمات به عنوان شاخصۀ سبکی مغفول بیدل دهلوی 111/

 )1مقدمه
بیدل دهلوی (« )1054 – 1133دیرآشناترین چهرۀ شعر فارسی و نمایندۀ تمام عیار
سبک هندی» (شاعر آینهها ،شفیعی كدكنی ،صص10و )15است كه هر یک از خصایص
شعریِ گویندگان سبک هندی را میتوان در حد اعالیش در شعر وی جستجو كرد .سبک
هندی در حقیقت نتیجۀ گریز از ابتذالی است كه در دورۀ تیموری بر شعر فارسی حاكم
بوده و این گریز از ابتذال در ادای معانی و تصاویرِ ذهنی شاعران ،در شعر افرادی نظیر
صائب تبریزی و كلیم كاشانی در مقایسه با همعصرانشان از وضوح و اعتدال برخوردار است،
ولی با اندكی فاصلۀ زمانی ،در شعر بیدل بگونهای درمیآید كه امروز حتی خوانندگانِ آگاه
را نیز دچار شگفتی و اعجاب میکند (ر.ک .شاعر آینهها ،شفیعی كدكنی ،ص .)16بخش
عظیمی از اشعار بیدل دهلوی پیچیده مینماید و این امری است كه خود بیدل نیز در جای
جای آثارش به آن اشاره میکند؛ مثال:
سیرِ فکرم آسان نیسالت ،كالوهم و كتالل دارم
معنالالی بلنالالد مالالن ،فهالالم تنالالد میخواهالالد
(كلیات بیدل)1094/1 ،
همو گوید:
یالالاران نرسالالیدند بالاله دادِ سالالخن مالالن

نظمم چه فسون خواند كه گوش هماله كالر شالد؟

(كلیات بیدل)461/1 ،
ی شعر بیدل چیست؟ و چه عواملی در
سوال اصلی در اینجا این است كه موجب دیریاب ِ
این امر دخیلند؟ حقیقت امر این است كه از طرفی معانیی كه بیدل در اشعار خود مطرح
میکند ،از مباحث بسیار غامض عرفانی و فلسفی ،نظیر اندیشۀ وحدت وجودی ،عوالم خلقت
و عوالم خیال ،عدم و ...است(ر.ک .فیض قدس ،خلیلی ،ص ) 87كه با شیوۀ بیان خاص كه
نتیجۀ منطقیِ شعور تربیتیافتۀ عرفانی و بصیرتِ عمیق بیدل است ،بیان میشود
(عبدالقادر بیدل دهلوی ،هادی ،ص ) 145و از طرف دیگر در بوطیقای شعر بیدل «چگونه
گفتن» ،اگر مهمتر از «چه گفتن» هم نباشد ،كمتر آن نیز نیس ت و در حقیقت لفظ و
معنی دو روی یک سکهاند و پا به پای آن پیش میرود و این به نوبۀ خود سبب كاربرد
شگردهای خاص و هنجارگریزانۀ صرفی و نحوی ،خلق شبکۀ تصویرها و تداعیهای جدید،
مخالف خوانی و ...میشود كه هر كدام از این عوامل نیز به نوبۀ خود دشواری و دیریابی شعر
بیدل را رقم میزند.
ب یک مقاله ،امکان
با توجه به این كه بررسی همۀ رموزِ پیچیدگی شعر بیدل در قال ِ
ندارد ،لذا نویسندگان قصد دارند در این جستار ،مبحث «بازی با كلمات» را به عنوان یکی
از شاخصه های سبکی بیدل ،مورد مداقّه قرار دهند تا با تبیین ابعاد مختلفِ این شگر ِد
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هنریِ سبکساز ،روزنۀ تازهای در راستای شناسایی زوایای پنهان اسلوب شعری بیدل
دهلوی پیش روی مخاطبان بگشاید.
 )1-1بازی با كلمات
مضمونسازی یکی از بنیادیترین مقولهها در شعر بیدل است « .بیدل بخاطر باال بردن
تواناییِ كلمات و بزرگ ساختن آینگیِ آن ،از همۀ امکانات بیانی استفاده میکند تا با "حشر
كلمات"" ،رستاخیر معنا" را به تماشا گذارد» (بوطیقای بیدل ،آرزو ،ص )50از این روی از
تمام ظرفی تهای بالقوۀ زبان و ظرافتهای آن بهره میگیرد؛ كلمات را از ابعاد مختلف مینگرد،
آنها را از اضالع گوناگون سبک و سنگین و ارتباط نهانی بین واژهها را كشف میکند و با
كمک گرفتن از تخیّلِ خالق ،شبکه ای از تداعیها و تصاویر را میآفریند .یکی از این
خالقیتهای اعجابانگیز ،شگرد هنریِ «بازی با كلمات» است .بازی با كلمات ،ترفندی است
كه از آن با نامهای «افسون واژگان» (دری به خانۀ خورشید ،حبیب ،ص،)140
«كاریکلماتور» (بیدل ،سپهری و سبک هندی ،حسینی ،ص )48و «نوعی ایهام» (شاعر
آینهها ،شفیعی كدكنی ،ص ) 69نیز یاد شده است .با توجه به این كه این شگرد هنری ،در
قدیم در شمار صناعات ادبی نبوده ،از این روی ،نام خاصی هم برای آن وضع نشده است؛
البته كاربرد این شیوه در شعر فارسی بیسابقه نیست و به ندرت و معموال به شکل
«استثنای منقطع» كاربرد داشته است ،اما دامنۀ كاربرد و بسامدِ باالی مصادیقِ گوناگونِ
آن است كه این مقوله را جزء ویژگیهای سبک هندی ،خصوصا سبک بیدل میکند .نکتۀ
دیگر آن است كه «این شیوه در شعر بیدل ،جنبۀ تفننیش را به جنبههای اجتماعی و
عرفانی میدهد و این از خواص طبع گدازندۀ بیدل است ،...در این شیوه ،بیدل به سبک
هندی تکانی میدهد و در مجموع مضامین دلنشینتری عرضه میکند» (بیدل ،سپهری و
ک
سبک هندی ،حسینی ،ص .) 54بازی با كلمات در شعر بیدل ،در حقیقت زاییدۀ اشترا ِ
لفظ و چن دپهلو بودن یک كلمه و یا برخاسته از گونههایی از ایهام است كه شاعر با كشف
ن آنها ،ارتباطهای اعجابانگیزی بین الفاظِ بیت برقرار میسازد و شبکهای از
معنیِ پنها ِ
تصاویر و تداعیها را خلق میکند كه هر خوانندهای را به شگفتی وامیدارد.
 )2-1روش تحقیق
در این جستار ك ه مبتنی بر شیوۀ تحلیل محتوا و هدف آن بررسی ظرافتهای برخورد
بیدل با كلمات است ،سعی شده تا كلمات و عباراتی را كه در مركز ثقل زیبایی ادبیِ این
مقولۀ سبک ساز قرار دارند استخراج شوند ،در مرحلۀ بعد ،آنها را از ابعاد مختلف از جمله
نوع كلمه و آرایههای ادبی كه در خلقِ این مقوله دخیلند ،طبقهبندی كرده و در نهایت
یافتههای پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند.

بازی هنری با كلمات به عنوان شاخصۀ سبکی مغفول بیدل دهلوی 113/

 )3-1پیشینه و ضرورت تحقیق
در مورد شناخت شاخصه های سبکی بیدل ،كارهای ارزشمندی انجام یافته است كه از
آنها جمله میتوان به مباحثی در كتابهای شاعر آینهها از محمدرضا شفیعی
كدكنی( ،)1376بیدل ،سپهری و سبک هندی از سید حسن حسینی( ،)1387طرز تازه از
حسین حسنپور آالشتی( ،)1384دری به خانۀ خورشید از اسداهلل حبیب( )1398اشاره
كرد .همچنین مقاله های مفیدی در این زمینه نوشته شده است كه از آن جملهاند:
«مخالفخوانی و انحراف از نرم در شعر بیدل دهلوی» از رجب توحیدیان (،)1395
«بررسی چند شگرد صرفی ادبیساز زبان در سرودههای بیدل دهلوی» از عباسعلی وفایی و
سیده كوثر رهبان (« ،)1389بررسی حسامیزی در غزلیات بیدل دهلوی» از شراره
الهامی(« ،)1387ساخت وابستههای عددی خاص در غزلیات بیدل» از رقیه كاردل
ایلواری(« ،)1390بررسی ویژگیهای سبکی بیدل دهلوی» از عباسعلی وفایی و سید مهدی
طباطبایی(« ،)1389ویژگیهای بنیادین غزلهای میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی» از مهوش
واحددوست( .) 1389با وجود همۀ موارد مذكور ،در جستجوی پیشینۀ موضوع این جستار،
پژوهشی كه به صورت مستقل به شاخصۀ سبکی بیدل پرداخته باشد ،یافت نشد .از این
روی با توجه به عدم وجود پژوهشی مستقل در این مورد و همچنین شبکۀ تصاویر و
تداعیهای نویی كه در اثر كاربست این مقوله در شعر بیدل ایجاد میشود ،ضرورت انجام این
تحقیق را توجیه میکند.
 )2بحث و بررسی
در این مب حث ابتدا كلماتی را میآوریم كه بیدل برای دستیابی به معنی بیگانه و طرز نو
و خلق تناسبهای غیرقابل پیشبینی ،از زاویهای غیرعرفی به آنها نگاه میکند و سپس به
تحلیل و بررسی آنها و جنبههای زیباییشناختیشان میپردازیم و برای هر كدام مثالهایی
را ذكر میکنیم.
 )2 -1افعال
 )1-1-2كشیدن
خجلت تصویر عنقا تا كجا باید كشید؟

با صدف گم گشته رنالگ خامالۀ بهالزاد مالا
(غزلیات بیدل)335/1 ،

در بیت فوق بیدل ،با «كشیدن» برخورد هنری كردهاست ،به این ترتیب كه عبارتِ
مورد نظر وی در اینجا« ،خجالت كشیدن» است ،ولی بیدل ،معنی دیگر «كشیدن» (=
نقاشی كردن) را نیز به صورت مستتر در خیال خود داشته ،از این روی با ذكر كلماتی نظیر
«صدف»« ،رنگ»« ،خامه»« ،بهزاد» مراعاتالنظیری بین كلمات آفریده كه پایههای آن بر
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روی صنعت «ایهام تناسب» و «استخدام» بنا شده است .بیدل میگوید :چون ادوات
تصویرگری را گم كردهایم ،نمیتوانیم تصویر عنقا را بکشیم؛ لذا خجالت میکشیم.
بیدل با فعل كشیدن ،در ابیات متعددی به شکل هنرمندانه برخورد كرده است كه در
ذیل به برخی از آنها اشاره میکنیم.
نی نقش چین ،نه حسالن فرنالگ آفریالدن اسالت
بهزادیِ تالو دسالت ز دنیالا كشالیدن اسالت
(غزلیات بیدل)692/1 ،
در این بیت ،منظور از «دست از دنیا كشیدن»« ،صرف نظر كردن از دنیا» (لغتنامه،
دهخدا ،ذیل مدخل كشیدن) است ،ولی شاعر به معنی دیگر « كشیدن» ،یعنی نقاشی
كردن نیز توجه داشته ،از این روی كلمات «نقش چین»« ،حسن فرنگ»« ،بهزادی» را در
بیت آورده است.
یا در بیت ذیل ،با آوردن كلمات مربوط به تصویرگری ،نظیر «رنگآمیز»« ،خامه»،
«تصویر» ،كلمۀ «كشیدن» را نیز به معنیِ تصویر كردن و به عنوانِ فراكردِ «تصویر» آورده،
ولی به دنبال آن« ،ناله» را به گونهای هنرمندانه به كار برده كه ناله كشیدن(= نالیدن) را
در ذهن تداعی می كند ،كه این عبارت نیز به نوبۀ خود ،یکی دیگر از هنرمندیهای بیدل را
به نمایش میگذارد و آن هم استفادۀ ظریف از صنعتِ حسآمیزی است؛ چرا كه
تصویرگری با حس بینایی در ارتباط است ،حال آن كه «ناله» با حس «شنوایی» مرتبط
است.
عقلِ رنگآمیالز ،كالی گالردد حریالفِ درد عشالق؟
خامالالۀ تصالالویر ،نتوانالالد كشالالیدن نالالاله را
(غزلیات بیدل)310/1 ،
در بیت دیگری گوید:
نیسالالت جالالز نالالاله كشالالیدن قل المِ مالالانی را
هر كجا نسخه كنند آن خالط ریحالانی را
(غزلیات بیدل)319/1 ،
در اینجا ،عبارت «ناله كشیدن» مد نظر شاعر است ،و تصویرگری با توجه به كلماتِ
ی آن است .در بیت ذیل ،عبارت«انتظار كشیدن» منظور
«قلم» و «مانی» معنی ایهامتناسب ِ
است ،ولی «كشیدن» در ارتباط با «رنگهای رفته ،خامۀ نقاش ،تصویر» ایهام تناسب
آفریدهاست.
خامۀ نقاش ،مژگان ریخالت در تصالویر مالا
انتظارِ رنگهالای رفتاله میبایالد كشالید
(غزلیات بیدل)348/1 ،
فعل «كشیدن» در بیت ذیل نیز ،به معنی تصویر كردن است ،ولی با توجه به كلمۀ
«غم»(= متحملِ اندوه شدن) ایهام تناسب میآفریند .و از طرف دیگر حسآمیزی موجود
در «كشیدنِ غم» ،زیبایی شعر را مضاعف مینماید:
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غالالم كشالالیدن ،صالالنعتِ نقالالاش نیسالالت
عاشالالقی ،مقالالالدورِ هالالر عیالالالاش نیسالالالت
(غزلیات بیدل)890/1 ،
در بیت ذیل ،فعل «كشید» فراكردِ «خمیازه» است ،و معنی آن مشخص است ،ولی
همین فعل با توجه به ایهام موجود در آن ،میتواند فراكردِ «ساغر» نیز بشود و از این روی
«استخدام غیر تشبیهی»(شمیسا ،نگاهی تازه به بدیع ،ص )138–139میآفریند:
ساقیِ این بزمِ بیصهبا ،حیالایی كالرد و رفالت
تا قیامت ساغر خمیالازه مالیبایالد كشالید
(غزلیات بیدل)985/1 ،
در بیت زیر ،فراكردِ «كشیدن» در «انتقام كشیدن» با نقاش ایهام تناسب دارد.
نقاشالالم انتقالالام ز بخالالتِ نگالالون كشالالید
دست شکستهام ،گل دامالان یالار كالرد
(كلیات بیدل)447/1 ،
در بیت ذیل فراكرد «كشید» ایهام دارد و با توجه به «ناله» معنی «سر دادن» و با
توجه به «قد» معنی «نمو كردن» را افاده میكند:
نالۀ قمری شد آخر قد كشیدنهای سالرو
بس كه یاد قامتت بر باد داد اجالزای سالرو
(كلیات بیدل)1215/1 ،
در بیت زیر «كشید» فراكردِ «مو از خمیر كشیدن» (= با توانایی كاری انجام
دادن)(فرهنگنامۀ شعری ،عفیفی )2407/3 ،است ،ولی بیدل با همین فراكرد با توجه به
ل
«نقاش» ایهام تناسب نیز آفریده است .شایان ذكر است كه منظور از «خمیر» در اینجا ،گ ِ
وجودیِ انسان است ،و بیدل میگوید :شکستِ چینیِ دل ،ذاتی است از این روی عالج
ندارد ،چرا كه خدا این موی(= تَرَک) را از گل وجودی من جدا نکرده است.
نقالالاش صالالنع ،مالالو نکشالالید از خمیالالر مالالن
بیدل شکست چینالیِ دل را عالالج نیسالت
(كلیات بیدل)1210/1 ،
جالبانگیز این است كه بیدل گاهی نیز با فعلِ «كشیدنِ» مقدّر ،اینگونه برخورد
میکند:
اگر علم و فنی داری ،نیازِ طاق نسالیان كالن

كه رنگآمیزیات نقاش میسالازد خجالالت را

(غزلیات بیدل)219/1 ،
بیدل د ر مصراع اول مخاطبِ خود را دعوت میکند به این كه اگر دانش و فنی دارد ،آن
را به فراموشی بسپارد و به آن فخرفروشی نکند ،و در مصراع دوم با حسن تعلیلی زیبا
میگوید كه فریبکاریهای تو با علم و فن ،باعث رنگینتر شدن خجالت میشود (= بیشتر
شرمنده شده و رنگت از خجالت سرختر میشود) .نکتۀ جالبتوجهی كه زیبایی رویکردِ نگاه
بیدل را مضاعف میکند ،فعل مقدرِ «كشیدن» در مصراع دوم است كه هم میتواند فراكردِ
«نقاشی و رنگآمیزی» قرار بگیرد و هم «خجالت»؛ و بیدل با مقدر داشتن آن به نوعی آن
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را از مخاطب خود مخفی داشته است تا با كوشش بر ای یافتن آن تناسب نهانی ،وی را به
شگفتی وادارد.
 )2-1-2پختن:
«پختن» یکی دیگر از افعالی است كه بیدل با آن به شکل هنری برخورد كرده و ضمن
ایجاد تناسبهای نهانی با كلمات دیگر در محور همنشینی ،آرایههای ادبی زیبایی خلق
میکند.
هرچند غذا جالز قسالمی نیسالت در اینجالا
بر نعمت دنیا چه هالوسهالا كاله نپختالیم
(غزلیات بیدل)182/1 ،
بیت فوق نمایشگر هنرنماییهای كمنظیر بیدل است ،به این ترتیب كه او ًال بیدل در
عبارت كنایی «هوس پختن» ،به معنی ظاهری پختن نیز توجه دارد ،لذا در مصراع دوم
ن این كه غذا «خوردنی»
حرفِ غذا را پیش میكشد ،و در مرحلۀ بعدی ،با به تصور آورد ِ
است و از طرف دیگر ،قسم نیز همیشه با فراكردِ «خوردن» به كار میرود ،از این روی با
بهرهگیری از «استثنای منقطع» قسم را نیز نوعی غذا تلقی میكند و به این گونه،
هنرمندی خود را در برخورد با كلمات به رخ هر مخاطبی میكشد .به همین خاطر است
كه كاردگر مینویسد « :انصاف را عالیترین استثناهای منقطع تمام ادب فارسی در آثار بیدل
جمع است و او از این منظر سرآمد شاعران و نویسندگان ادب فارسی است» (مکتوب
انتظار ،كاردگر ،ص .)111بیدل در بیتی دیگر نیز گوید:
تنور سرد این مطبخ به خامی سوخت نانهالا را
جهانی آرزوها پخت و سیر آمد ز ناكالامی
(غزلیات بیدل)212/1 ،
«آرزو پختن» :كنایه از طمع خام ،داشتن آرزوی محال است (لغتنامه ،دهخدا ،ذیل
مدخل آرزو) ،ولی بیدل در این كنایه ،به معنی لغویِ «پختن» نیز توجه دارد ،و این نوع
برخورد با كلمۀ «پختن» به نوبۀ خود مقدمهای میشود تا همین شیوۀ برخورد با كلمۀ
«سیر» نیز در عبارت كناییِ «سیر آمدن» (= بینیازی) اعمال شود ،تا بهانهای شود ،كه
ب
واژه های مربوط به غذا (پخت ،سیر ،تنور ،مطبخ ،خام ،سوخت ،نان) ،زنجیرهای از تناس ِ
جالبتوجه را ایجاد كند و شعر را در مسیری پیش ببرد كه حقیقت ًا با این مجموعه ،از نظر
معنایی هیچ ارتباطی ندارد؛ چرا كه در مصراع اول  ،پخت و پزی در كار نیست و مفهوم
كنایی عبارت مورد نظر است و در مصراع دوم «این مطبخ» كنایه از این دنیا ،و «خامی»
كنایه از نادانی است.
 )3-1-2خوردن
«خوردن» در بیت ذیل فراكردِ «پهلو» (= صدمه دیدن)(غیاث اللغات ،)206/1 ،و به
عبارت واضحتر «ساییده شدن» است ،ولی با توجه به «مایدۀ قسمت» ایهام تناسب دارد و
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معنی تناول را افاده میکند.
قالالانعصالالفتان ،بیالالدل بالالر مائالالدۀ قسالالمت

چون موجِ گهالر بالنالد از خالوردنِ پهلوهالا
(غزلیات بیدل)451/1 ،

بیدل در بیتی دیگر میفرماید:
بس كه تنگی كرد جا بالر خالوان انعالام فلالک
میهمانان هوس را خوردن پهلالو غذاسالت
(غزلیات بیدل)793/1 ،
در بیتِ ذیل نیز بیدل با ذكر «مایدۀ بینمک» تکلیف خود را ابتدا با مخاطب روشن
میکند كه میخواهد در مورد خوردنیها صحبت كند ،ولی در مصراع دوم با بهرهگیری از
ترفند «استثنای منقطع» «غصه» را نوعی خوردنی تلقی كرده ،گوشزد میكند كه از مایدۀ
بینمک حرص ،محال است كه چیزی جز غصه توان خورد:
هر چیز كه جز غصاله نخالوردیم حالالل اسالت
از مایالالدۀ بالالالینمالالک حالالالرص مپرسالالالید
(غزلیالالالالات بیالالالالدل)651/1 ،
یا در بیتی دیگر میگوید:
غصالاله بایالالد خالالوردن اینجالالا آش نیسالالت
ایهالالالالوسمهمالالالالانِ خالالالالوانِ زنالالالالدگی
(غزلیات بیدل)890/1 ،

بیدل گاهی نیز با «خوردن» در فعلهای مركب «قسم خوردن»« ،خراش خوردن»،
«عشوه خوردن»« ،قفالا خوردن»« ،حسرت خوردن» بازی میکند و الفاظ بیت را به گونهای
در محور همنشینی قرار میدهد كه گویی واقعاً خوردنی از نوع خوراكی در كار است:
اینجا به جز قسم چه خالورد میهمالان الف
بیدل به خوانِ دعوی هستی نشسالتهایالم
(كلیالالات بیالالدل)885/1 ،
خوردهام عمری خراش از چربالیِ پهلالویِ خالویش

ز خالالوان بالالینمالالکِ آرزو دریالالن محفالالل
خوانِ مآلِ هستی عبرت نصالیبیی داشالت
پیریست ،به جز حسرتم اكنون چه تالوان خالورد

تا شکم از خوردنیها چالون كمالان دزدیالدهام

(كلیالالات بیالالدل)1003 ،
به غیر عشوه چه خوردم كز اشالتها مانالدم
(كلیالالات بیالالدل)1053/1 ،
شد سیر هر كس اینجالا از خالوردنِ قفالایی
(كلیات بیدل)12193/1 ،
نعمت همه آب است چو دندان ز دهالن رفالت

(غزلیات بیدل)978/1 ،
در بیت زیر نیز بیدل «خوردن» را با توجه به معنی متعارف آن در كنار «كباب» آورده،
ن حرص و طمع را ،موجب غرور خود میداند ،از این روی
ولی با توجه به این كه كبابخورد ِ
آرزو میکند ایکاش حرص ،به جای كباب ،سیخ میخورد و «تنبیه» میشد.
ای كاش سیخ میخورد حالرص از كبالاب خالوردن
بدمسالالالتیِ تالالالنعم ،مغالالالرور كالالالرد مالالالا را
(كلیات بیدل)1137/1 ،
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در بیت ذیل نیز «خوردن» در محور همنشینی با «پیچ و تاب» معنی «به خود
پیچیدن» را افاده میكند ،ولی با كلمۀ «سیر» ایهام تناسب میسازد.
سیر است موجِ گالوهر از پالیچ و تالاب خالوردن
تالالرکِ تالالالش ،دارد آبِ رخ قناعالالت
(كلیات بیدل)1137/1 ،
در بیت زیر كه اساس آن بر استثنای منقطع است ،بیدل در مصراع اول ابتدا از لقمه و
جوع سخن می گوید و ذهن مخاطب ،ناخواسته برای سیر شدن از غذا مستعد میشود ،ولی
در مصراع دوم با آشناییزدایی از معنی «خوردن» و همنشین ساختن آن با «خدنگ» ،
معنایی شبیه به سیخ خوردن را افاده میكند:
اگر جهان جمله لقمه زاید ،ز فکر جوعِ تالو برنیایالد

مگر چو آماج لب گشاید ز عضوعضوت خدنگ خوردن

(كلیات بیدل)1163/1 ،
بیدل در ابیاتی دیگر نیز با بهرهگیری از شگردِ استثنای منقطع ،با «قسم» از یک طرف،
و غذا و الوان نعمتها و مایدۀ خلق از طرف دیگر این گونه هنرنمایی میکند .جالب اینکه
«خوردن» در این موارد مقدّر است:
تالالالا چاشالالالنی فقالالالر فرامالالالوش نگالالالردد
در آن دعوت كه بوی منتی بیرون زد از خالوانش

از مایالالالالدۀ خلالالالالق گزیالالالالدم قسالالالالم را
(غزلیالالالات بیالالالدل)265/1 ،
غذای همت از الوان نعمتها قسالم كالردم
(كلیات بیدل)1092/1 ،

 )2 -1 -4رفتن
« لفظ در شعر بیدل ،آبستن معنی بیگانه است ،از این روی مخاطبِ شعر باید «ادافهم»
باشد ،تا بتواند اعجازِ سخنوری بیدل را دریابد (خوشههایی از جهانبینی بیدل ،آرزو،
صص« )94–95رفتن» از دیگر كلماتی است كه بیدل در اشعار خود ،با آن ،شگفتی
ی متعارف
میآفریند .این كلمه همانند اغلبِ كلمات دیگر ،وقتی به تنهایی به كار میرود ،معن ِ
«روان شدن» را میرساند ،ولی در همنشینی با «از خود/خویش»  ،تبدیل به عبارت كنایی
شده« ،بیهوش شدن» معنی میدهد ،اما بیدل در اینجا نیز طبق عادتِ عادتشکن خود ،با
عبارت كنایی ،برخوردی از گونۀ دیگر میکند و آن را در معنیِ متعارفش به كار میبرد.
مثال:
عالمی در جستجوی راحت از خالود رفتاله اسالت

میروم من هم ببینم تالا كجالا زنجیالر پاسالت؟

(غزلیات بیدل)566/1 ،
در بیت زیر« ،رفتن» در عبارت «از خود رفتن» معنی متعارف خود را از دست داده،
معنی «بیهوش شدن» را افاده می كند ،با وجود این ،شاعر با نگاهی هنری ،هنوز معنی

بازی هنری با كلمات به عنوان شاخصۀ سبکی مغفول بیدل دهلوی 119/

متعارف واژه را در خفایای ذهن خود دارد ،لذا «از خود رفتن» به اعتبار كلمۀ «رفتن» را
نوعی سفر دانسته؛ میگوید با این كار ،ما قاصد و نامهبر نامۀ عاشق به معشوق خواهیم شد:
جز مالا دگالر كاله ناماله رسالاند باله یالار مالا؟
ای بیخودی! بیا كه زمانی ز خود رویالم
(غزلیات بیدل) 341/1 ،
بیدل در ابیات دیگر نیز با عبارت «از خود رفتن» برخورد هنری میکند و با آوردن
ی
كلماتی نظیرِ «پا ،قدم ،روان ،جاده ،سفر ،راه ،قاصد ،كاروان» و خلقِ تناسب بین آنها زیبای ِ
مضافی را رقم میزند:
نیست از خود رفتاله را اندیشالۀ پالاسِ قالدم

مکتوب شوق هرگالز بالینامالهبالر نباشالد
رنگ ،دامن چیدن و بوی گالل از خالود رفالتن اسالت

چون روان شد ،كی به پالیش پالا نظالر میالدارد آب؟

(غزلیالالالات بیالالالدل)475/1،
مالالا و ز خالالویش رفالالتن ،قاصالالد اگالالر نباشالالد
(كلیالالات بیالالدل)715/1 ،
هر كجا گل میکنالد بالرگ سالفر دارد بهالار
(كلیات بیدل)791/1 ،

 )1-2- 5پوشیدن
در بیت ذیل ،كه اساس آن بر «تبادر» است ،بیدل ابتدا خودبینی را موجبِ رسوایی
میداند ،سپس در مصراع بعدی از «چشم پوشیدن» از خویش =( ،بیاعتنایی به خود) بحث
میکند ،و به اعتبار فعل «پوشیدن»« ،چشم از خود پوشیدن» را لباسی میداند كه میتواند
فرد را از رسوایی عریانی خالص كند:
هر نفس باید عبث رسوای خالودبینی شالدن

تا نمیپوشیم چشالم از خالویش ،عریالانیم مالا

(غزلیات بیدل)378/1 ،
بیدل در ابیاتی دیگر نیز با عبارت كنایی«چشم پوشیدن» بدین شیوه هنرنمایی میکند:
یعنی از خود چشم پوشانید عریالانی مالرا
چون شرارم ساز پیدایی حیا ارشالاد كالرد
در محالالیط حادثالالات دهالالر ،ماننالالد حبالالاب

(غزلیالالات بیالالدل)282/1 ،
چشم پوشیدن لباس عافیت شد در بالرم
(كلیات بیدل)1060/1 ،

 )2 -1 -6در خانه بودن
بیت زیر ،نقدی طنّازانه از افرادیاست كه انزوای خود را حمل بر وقار خود میکنند.
بیدل با عنایت به سنت ادبیِ تشبیه كمان به خانه ،و بهرهگیری از مناسبهای نهانی كلمات،
به شکلی بدیع با كلمات بازی كرده و استدالل می كند كه انسان باید با پارادوكس بین
تمکین و تالش ،همچون كمان برخورد بکند ،به این صورت كه كمان هرچند همیشه در
خانه ساكن است ،همیشه هم در میدان كارزار حاضر است:
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از فسردن ننگ دارد جالوهر تمکالین مالرد

چون كمان در خانه باش و بر سرِ میدان بالرآ

(غزلیات بیدل)155/1 ،
در مصراع دوم «در خانه بودن كمان» ریشه در تشبیه «كمان» به «خانه» دارد .این
تشبیه هرچند در سبک هندی ،خصوصا در شعر صائب و بیدل بسامد باالیی دارد ،ولی در
شعر قدما نیز به كار رفته ،فردوسی گوید:
بمالیالالالد خانالالالۀ كمالالالان را بالالاله دسالالالت
ازو شالالاه بسالالتد بالاله زانالالو نشسالالت
(فردوسی ،داسالتان سالیاوش ،بخالش،9
بیت)1363
بیدل نیز در ابیاتی به این شکل به تشبیه كمان به خانه اشاره مینماید:
چالالون كمالالان در خالالود اسالالت خانالالۀ مالالا
گوشالالالالۀ دل گرفتالالالالهایالالالالم ز دهالالالالر
(غزلیات بیدل)396/1 ،
 )7-1-2گردیدن
هرچند كلمه ،معنی واقعی خود را در محور همنشینی آشکار میسازد ،ولی برخی از
معانی ،زیاد متداول نیستند و وقتی كه این معنی به شکلی ایهامی در شعر به كار میرود،
هم نبوغ هنری شاعر را به نمایش میگذارد و هم شاعر با این رفتار هنجارگریزانۀ خود،
مخاطب را به شگفتی وامیدارد .مثال «گردیدن» وقتی با «گِرد» در یک محور همنشینی
قرار میگیرد ،معنیش واضح است ،ولی همنشینی این كلمه با «رنگ» زیاد متداول نیست،
بلکه این نوع همنشینی در سبک هندی ،و مخصوصاً شعر بیدل بسامد باالیی دارد و «تغییر
حالتِ رنگ» معنی میدهد .حال وقتی كه بیدل این فراكرد را با ایهام در شعر به كار میبرد،
با این بازی هنری ،هنرمندی خود را در مواجهه با كاربست كلمات به نمایش میگذارد:
نه با صحرا سری دارم ،ناله در گلالزار مالیگالردم
بهارِ فرصتِ رنگم ،باله گِالردِ یالار مالیگالردم
(كلیات بیدل)1098/1 ،
یا در بیتی میفرماید:
نه انجم دانم و نی دور گردون ،لیالک میالدانم

جهان رنگ است و یکسر گرد گرداننده میگالردد

(كلیات بیدل)473/1 ،
 )2 -1 -8شستن
معنی متعارف «شستن» مشخص است ،ولی این كلمه در محور همنشینی با «دست»،
به صورت «دست شستن از »...كنایه از «صرف نظر كردن» است .بیدل با استفاده از این
تعبیر ،اندیشۀ لطیفی را عرضه میكند و در عین حال كلمۀ «آب» با توجه به كلمات دریا و
گوهر ایهام تناسب خلق میکند:

بازی هنری با كلمات به عنوان شاخصۀ سبکی مغفول بیدل دهلوی 121/

دسالالالالتی كالالالاله شسالالالالتیم از آبِ دریالالالالا
گالالالالوهر گالالالالره بسالالالالت از بینیالالالالازی
(غزلیات بیدل)163/1 ،
ب دریا (با دست باز نکردن در مقابلِ دریا) دستمان گره
یعنی با اظهار نیاز نکردن به آ ِ
خورد و شبیه گوهر گشت .و توجه نداشتن به این شیوۀ برخورد هنری بیدل با كلمات،
ممکن است كه حتی بیدل پژوهان بزرگ را نیز دچار لغزش نماید؛ همانطوری كه استاد
شفیعی كدكنی در معنی این بیت مینویسد« :وقتی از آبِ دریا دست شستیم (صرف نظر
كردیم) قطره های حاصل از این دست شستن ،تبدیل به گوهر شد( »...شاعر آینه ،شفیعی
كدكنی ،ص ) 335غافل از این كه در عملِ صرفنظر كردن ،دیگر شستنی در كار نیست ،تا
قطره های حاصل از آن تبدیل به گوهر شود ،بلکه موقع صرف نظركردن ،در حقیقت ما در
مقابل آن چیز دستمان و یا بهتر است بگوییم مشتمان را باز نمیکنیم و این دست بازنشده
ن
(مشت) و گره بسته است كه شبیه گوهر میشود؛ نه آب ریخته شده از دست شست ِ
كنایی.
 )1-2 -9بالیدن
یکی دیگر از فعلهایی كه بیدل با آن برخورد هنری میکند« ،بالیدن» است ،این واژه
وقتی به تنهایی به كار میرود« ،نمو كردن» و «بزرگ شدن» معنی میدهد ،ولی در محور
همنشینی با «بر خویش/خود» ،معنی كنایی«فخر فروختن» به خود میگیرد .جالبانگیز
است كه وقتی این فعل به ظاهر به شکل عبارت كنایی استعمال شده ،بیدل برخالف شیوۀ
معمول به معن ی ظاهریش توجه دارد و اینجاست كه كالم بیدل ،رنگی متفاوت به خود
میگیرد؛ مثال:
در آن وادی كه گَردِ وحشتم بر خویش مالیبالالد
رم هر ذره گیرد در بغالل چنالدین بیابانهالا
(غزلیات بیدل)441/1 ،
یا در بیتی دیگر میگوید:
گر نفس بر خود نبالد ،گوشالۀ دل تنالگ نیسالت
در محیط از خودنماییها نمیگنجد حبالاب
(غزلیات بیدل)896 /1 ،
 )10-1-2نشست
یکی دیگر از فعلهایی كه در شعر بیدل ،معنی سیّال دارد و بیدل آن را به شکلی
هنرمندانه استعمال میکند« ،نشست» است ،معنی متعارفِ این فعل مشخص است ،ولی
یکی دیگر از معانی این كلمه كه در محور همنشینی با «شمع» حاصل میشود« ،خاموش
شدن» است و بیدل از این معنی ایهامی استفاده میکند و آن را در هالهای از ابهام به
كارمیبرد ،و خصوصا با آوردن كلمات متناسب با جلوس ،مخاطب را به گمان میاندازد كه
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فعل در معنیِ «جلوس» به كار برده است ،ولی با تأمل در بافت بیت به این نتیجه میرسد
كه خاموش شدنِ شمع منظور شاعر میباشد .مثال:
شمع در محفل نمیداند كجالا بایالد نشسالت

در گدازِ خویش ،جای خالویش خالالی میکالنم

(كلیالالات بیالالدل)1023/1 ،
میتوان در هستی ما دید عرض نیسالتی

شعله بیشغلِ نشستن نیست تا استاده اسالت

(غزلیالالات بیالالدل)750/1 ،
خاک شد امید پالیش از نقالشبسالتنهای مالا

شعله تالا ننشسالت ،داغ از هالیچ جالایی برنخاسالت

(غزلیات بیدل)1579/1 ،
 )1-2 -11چیدن
معنی متعارفِ «چیدن»  ،كندن و بریدن و ...است و در ابیات ذیل بیدل ،با همنشین
ساختن این كلمه با الفاظی نظیرِ «گل و باغ و ،»...و ایجاد تناسب بین آنها ،فه ِم مخاطب را
به بازی میگیرد و وی را به سوی معنی متعارف «چیدن» سوق میدهد ،ولی مخاطب وقتی
كه خوانش بیت را تمام كرد ،متوجه مفهوم بیت نمیشود ،و در خوانش بعدی است كه با
تامل و درنگ در معنی ،مت وجه گول خوردن خود در مقابل هنرنمایی شاعرانۀ بیدل میشود،
و میفهمد كه «چیدن» به خاطر همنشینی با كلمۀ «دامن» در معنی «دوری گزیدن»
استعمال شده ،و از هنرنمایی شاعر شگفتزده میشود.
آن قالالدر دامالالن كالاله بایالالد چیالالد و بالالس
چالالون گلالالم زیالالن بالالاغِ عبالالرت دادهانالالد
(كلیات بیدل)817/1 ،
بیدل در ابیات دیگر نیز ،با این ترفندهای هنری ،چیدن را در معنی «كناره گرفتن» به
كار برده است:
گالاللِ ایالالن چمالالن دامالالنِ چیالالده اسالالت
به وحشت قناعالت كالن از عالیش امکالان
(كلیات بیدل)698/1 ،
وحشتی میباید اسبابی دگر در كالار نیسالت
هر قدر زین باغ دامن چیدهای بالردار گالل
(كلیات بیدل)915/1 ،
زهی چون گل به یاد چیدن از شالوق تالو دامنهالا
چالالو صالالبح آوارۀ چالالاک تمنایالالت گریبانهالالا
(غزلیات بیدل)441/1 ،
 )2-2اسمها
نوع دیگری از كلمه كه بیدل با آن ،برخورد هنجارگریزانه كرده ،و از این رهگذر اسلوب
خاصی را به اسم خود ثبت مینماید ،اسمها هستند كه به برخی از اهم آنها در ذیل این
مبحث اشاره میکنیم:

بازی هنری با كلمات به عنوان شاخصۀ سبکی مغفول بیدل دهلوی 123/

 )1-2-2خاک
خاک گردیدم و از طعالن خسالان وارسالتم

آخالالر انباشالالتم از خالالود دهالالنِ بالالدگو را
(غزلیات بیدل)294/1 ،
شاعر در بیت فوق با كلمۀ «خاک» شاعرانه بازی كرده است .این كلمه با ایهام استخدام
در پیوند با مصراع اول به كنایه معنی «فروتنی» را میرساند و در پیوند با مصراع دوم معنی
لفظی خود را داراست .بیدل میگوید :با اظهار فروتنی ،از سرزنش افراد پست نجات یافتم و
نهایتاً دهنِ افراد بد گو را با خود (خاک) انباشتم و آنها را به سکوت واداشتم.

 )2-2 -2تردستی
به تردستی بزن ساقی! غنیمالت دار قلقالل را
مبادا خشکی افشارد گلوی شیشالۀ مالل را
(غزلیات بیدل)253/1 ،
تردستی كنایه از چاالكی و مهارت است؛ ولی بیدل در برخوردی هنری ،با تجزیۀ این
تركیبِ كنایی به دو كلمۀ «تر» و «دستی بزن» ،و با تفسیر «تر» به رطوبت ،آن را به
ل خود اجازه
ریختنِ می در شیشۀ مل تعبیر میكند و از ساقی میخواهد كه با این عم ِ
ندهد خشکی بر شیشۀ می چیره شود.
بیدل در ابیاتی دیگر نیز به این شکل كلمۀ «تردستی» را به دو قسمت «تر» و
«دستی» تجزیه میكند و با تفسیر «تر» به رطوبت ،هنرنمایی میكند و تناسبهای جالب -

توجهی را میآفریند؛ مثال:
التفاتِ عشق ،آتش ریخالت در بنیالاد دل

سیل شد ،تردستیِ معمالار ،ایالن ویراناله را
(غزلیات بیدل)312/1 ،
كه در این بیت ،بیدل عشق را معماری حاذق معرفی میکند كه تردستیاش سیلی به
راه میاندازد و بنیاد دل را ویران میکند.
یا در بیت ذیل با اسلوب معادلهای زیبا ،بیان میدارد كه همانطوری كه ریشۀ گُل ،از
تری و طراوت ابر بهاری بهره مند شده ،شکوفا میشود ،مطرب نیز با تردستی خود زبان تار
را سبز و باطراوت میکند (با استادی خود ،تار را به صدا درمیآورد).
میكند تردسالتیِ مطالرب زبالانِ تالار سالبز
ریشۀ گل بیطالراوت نیسالت از ابالرِ بهالار
(كلیات بیدل)809/1 ،
 )2 -2 -3بیآبرو
فسردن گر همه گوهر بود ،بیآبالرو باشالد

بکن جهد آن قدر ،كز خاک بالرداری توكالل را

(غزلیات بیدل)253/1 ،

/ 124سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب) /شماره پیاپی /54آبان 1399

كلمۀ «بیآبرو» كنایه از «بیاعتباری» است ،و بیدل با توجه به این كه گوهر یا مروارید
در حقیقت قطرهای آب بوده و در اثر فسردن ،سفت شده و آببودگی خود را از دست داده
است به معنی ظاهری آن نظر دارد و به این ترتیب با این رفتارِ خالفآمدِ خود ،مخاطب را
با برداشت غیر منتظرهای مواجه میسازد و او را شگفتزده میکند .یا در بیتی دیگر گوید:
گر كسب اعتبارات ،دوری ز بالزمِ انالس اسالت

یک قطره چون گوهر نیست بیآبالرو باله دریالا

(غزلیات بیدل)467/1 ،
بیدل در ابیاتی دیگر نیز با كلمۀ «بیآبرو» به این شکل برخورد میکند:
سامان روزی از عالرق سالعی ،مشالکل اسالت
یعنی در آبرو نتوان نان شکست و ریخالت
(كلیات بیدل)305/1 ،
طوفان طرازِ چشم مالن از پهلالوی دل اسالت
سالالالامان آبروسالالالت ز دریالالالا سالالالحاب را
(غزلیات بیدل)217 ،
 )2-2 -4گنجِبادآورد
«گنجِ بادآورد» نام گنج دوم از هشت گنج خسرو پرویز است(فرهنگنامۀ شعری،
عفیفی ،ج ،3ص .)2206در بیت نیز بیدل با این عبارت برخوردی هنری میكند ،به این
صورت كه نه به معنی اصطالحی آن ،بلکه به معنی ظاهریش توجه دارد و با توجه به این
كه ناله ،آواز و صدایی است كه انسان در اثر بازدم آن را تولید میکند ،بیدل آن را گنج
بادآورد مینامد.
ای هوس! غافل مباش از گنج بالادآورد مالا
همچو نی در هر نفس داریم نقد نالالهای
(غزلیات بیدل)337/1 ،
در بیتی دیگر میگوید:
مبادا حسرتی زین خالاکِ بالادآورد برخیالزد
خیالالالآوارۀ دشالالتِ هالالوای اوسالالت اجالالزایم
(كلیات بیدل)475/1 ،
 )2-2 -5گوشهگیر
بیدل در بیت ذیل بر این عقیده است «عارفان از نیرنگهای عالم امکان غافل نیستند» و
در مصراع دوم با نگاهی رندانه به معنی لغوی كلمۀ «گوشهگیران»-،یعنی افرادی كه در
گوشهای نشستهاند -و با حسن تعلیل هنری به این نتیجه میرسد كه با توجه به این كه
گوش در گوشه ای از سر قرار گرفته است و همۀ صداها را میشنود ،پس افرادی كه در یک
گوشه نشستهاند(= عارفان) نیز از همۀ نیرنگهای دنیا باخبرند:
گوشهگیران ،غافل از نیرنگِ امکالان نیسالتند
میخورد بر گوش یکسالر ،معنالی اسالرارها
(غزلیات بیدل)423/1 ،

بازی هنری با كلمات به عنوان شاخصۀ سبکی مغفول بیدل دهلوی 125/

بیدل در بیتی دیگر نیز با نگاه به معنی لغوی «گوشهگیران» ،به نوعی با این كلمه بازی
كرده است:
اگر به عزمِ گشادِ كاری ،ز گوشهگیالران مبالاش غافالل

كه تیر ،پرواز را نشاید دمی كه بال از كمان نگیرد

(كلیات بیدل)675/1 ،
یا در بیتی دیگر با همین طرز برخورد با «گوشهگیری» میگوید:
نیست بیدل گوشهگیریهای ما بالیمصاللحت
خلوتی میباید ارباب سالخن را چالون زبالان
(كلیات بیدل)1181/1 ،
 )2-2- 6ایاغ
در بیت زیر واژۀ «ایاغ» در معنی پیالۀ شرابخواری استعمال شده است ،ولی با توجه به
این كه بیدل ترک تبار و از قبیلۀ برالس و ساللۀ تیمور بوده است (مقایسۀ انسان كامل از
دیدگاه بیدل و حافظ ،آرزو ،صص ،) 47 – 48به احتمال قریب به یقین در قرار دادن كلمۀ
«ایاغ» در كنار «پا» عمد داشته است ،چرا كه «ایاغ» در زبان تركی به معنی «پا» است ،تا
به این وسیله بین دو واژه ایهام تبادر ایجاد نماید.
من هم زدم ز نشئه باله چنالدین دمالاغ پالا
روزی كه زد به خالوابِ شالعورم ایالاغ پالا
(غزلیات بیدل)170/1 ،
البته شایان ذكر است كه كلمۀ «ایاغ» در م عنی كاسۀ شرابخواری هم در اصل واژۀ
تركی است (ر.ک .دیوان لغات الترک ،كاشغری ،ص 118و فرهنگ فارسی ،معین ،ج،1
ص)411
 )2-2 -7آب
یکی از معانی «آب» در محور همنشینی با تیغ و شمشیر« ،برندگی» آنهاست ،ولی
بیدل در این موارد نیز در اشعار خود ،از معنی متعارف «آب» به شکلی هنرمندانه بهره-
گیری كرده و با ذكر گل و باغ و سبزه و رفع تشنگی و عمق و كرانه و  ...در كنار آب،
تناسب ایجاد میکند؛ مثال:
داد مشالالالتِ خالالالونم را یالالالاد گلفروشالالالیها
بالالالالاز آبِ شمشالالالالیرت از بهارجوشالالالالیها
(غزلیالالالات بیالالالدل)457/1 ،
آخالر ز سالر گذشالالت و نصالیبِ گلالو نشالالد
مُالالالردیم تشالالالنه در طلالالالبِ آب تیالالالغ او
(كلیالالالات بیالالالدل)564/1 ،
خطر در آب تیغ از قعر كالم نبالود كالرانش را
مدارای حسود از كینهخوییهالا بتالر باشالد
(غزلیات بیدل)244/1 ،
 )8-2-2خواب
«خواب» در سبک هندی و خصوصا شعر بیدل «جهتی است كه پرزها و نخهای پود،
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در قالی و مخمل قرار دارد و اصطالحاً خواب قالی و خواب مخمل خوانده میشود» (شاعر
ی اصطالحی ،كلمه را به گونهای
آینهها ،شفیعی كدكنی ،ص .) 327بیدل با نظر به این معن ِ
به كار میبرد كه عالوه بر این كه معنی خود را میرساند ،به معنی متعارف «نوم» نیز ایهام
دارد و با كلمات دیگر مراعات النظیر ایجاد میکند.
چالون آینالاله هرگالز خبالالر از خالواب نگیالالرد
بر پای تالو گالر بالاز شالود دیالدۀ مخمالل
(كلیالالالات بیالالالدل)517/1 ،
چه امکان است بیدل! منعم از غفلت بالرون آیالد

هجوم خواب خرگوش اسالت یکسالر شالیرِ قالالی را

(غزلیالالات بیالالدل)317/1 ،
بیسبب چون سایه پامالال دو عالالم عبالرتیم

خواب كو؟ تا مخملی بافد به خالود تعبیالر مالا

(غزلیات بیدل)348/1 ،
 )2-2- 9شور
«شور» از دیگر واژههایی است كه بیدل به شکلی اعجابانگیز با آن هنرنمایی میکند؛
ی نزدیکش ،به كار میبرد ،ولی یکدفعه
ی معن ِ
به گونهای كه آن را با مقدمهچینی برای تداع ِ
خالفِ این عمل كرده ،با وجود تناسبات زیاد در معنی نزدیکش ،معنای غیر متعارفش را
افاده میکند .مثال:
هنالالالوزم شالالالور مسالالالتی ناتمالالالام اسالالالت
دو عالالالم در نمکالالدان خفالالت از غبالالارم
(غزلیات بیدل)665/1 ،
بیدل در بیت فوق ،ابتدا در مصراع اول ،با آوردن «نمکدان» ،ذهن مخاطب را فریب
ی «پرنمک» به كار خواهد رفت ،ولی
میدهد و او را متقاعد میکند كه «شور» در معن ِ
یکدفعه آن را در معنیِ «وجد و هیجان» به كار میبرد.
مثالهای دیگر:
قیامت خندهریزی بر مزار مالن گاللافشالان شالد
ز شور آرزو هالر ذرۀ خالاكم نمکالدان شالد
(كلیالالالات بیالالالدل)679/1 ،
شور حشر انگیخت دل از سعی خاكسالتر شالدن

سوخت چندانی كه سر تا پا نمک شد ایالن كبالاب

(غزلیات بیدل)504/1 ،
 )2-2 -10موشکافی
شعر بیدل نوعی بندبازی با كلمات است و بیدل مدام از این معنی به آن معنی و از آن
معنی به این معنی میپرد و این انتقالها همیشه بهگونهای هنجارشکنانه و غیرقابل پیشبینی
هستند ،به گونهای كه كلمۀ «موشکافی» كه همیشه در معنی كناییِ «باریکبینی و
تیزهوشی در كارها» (لغتنامه ،دهخدا ،ذیل همین مدخل) به كار میرود ،بیدل با مخالف -
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ی «باز كردنِ موی سر» به كار میبرد.
خوانی از این معنی كنایی ،آن را در معنی ظاهر ِ
مثال:
زبالالالالالان بینالالالالالوای شالالالالالانهات كالالالالالو؟
گالالالالالرفتم موشالالالالالکاف زلالالالالالف رازی
(كلیات بیدل)1222/1 ،
یا در ابیاتی دیگر میگوید:
بالالا زلالالف كالالار دارد دل شالالانۀ كالاله باشالالد
بالالالطبع ،موشالالکافان آشالالفتگیپرسالالتند
(كلیالالالالات بیالالالالدل)568/1 ،
هرچالالالاله باشالالالالیم شالالالالانهایالالالالم همالالالاله
سالالینهپالالاكیسالالت ،موشالالکافی نیسالالت
(كلیات بیدل)1245/1 ،
 )2-2 -11خودفروش
كلمۀ «خودفروشی» كنایه از خودنمایی و خودستایی است ،ولی بیدل این كلمه را به
گونهای با كلماتِ متناسبش نظیرِ «مایهدار ،بیبضاعت ،واخریدن ،دكان ،اجناس و»...
همنشین ساخته ،كه مخاطب خیال میکند ،معنیِ ظاهری كلمه منظور شاعر میباشد ،البته
شایانِ ذكر است كه بیدل در كاربرد این كلمه در معنی كنائیش ،به نوعی ،تشبیه مضمر
هم به كار میبرد و فرد خودنما و خودستای را به فرد تنفروش مانند میکند.
مایه دارِ هستی را الف ما و من ننالگ اسالت
بالالیبضالالاعتان دارنالالد ،عالالرضِ خودفروشالالیها
(غزلیات بیدل)457/1 ،
كیست یارب تا مالرا از خودفروشالی واخالرد
دسالالتگاه انفعالالال هالالر دكالالانم كالالردهانالالد
(كلیات بیدل)758/1 ،
در دكان وهم و ظن بیدل قمالاشِ غیالر نیسالت
خودفروشیهاست آنجا غیالر مالا از مالا مخالر
(كلیات بیدل)775/1 ،
لب بستن است تختاله نمالودن دكالان الف
آخالالر ز خودفروشالالی اجنالالاس مالالا و مالالن
(كلیات بیدل)884/1 ،
 )2-2 -12باریکبینی
كلمۀ «باریکبینی» كنایه از زیركی ،تیزهوشی است و بیدل بر این باور است كه
ن اسلوبِ معادله و البته با
تیزهوشی سرمشق خاموشی گزیدن است و در مصراع دوم با آورد ِ
نگاهی هنری به معنی لغوی «باریک و باریکبینی» حسن تعلیلی رندانه میآورد و میگوید
ت ناشی از حیرت بر لب
ظرف چینی نیز با تركی كه بر كنارِ لبۀ خود دارد ،در حقیقت انگش ِ
گذاشته ،و سکوت پیشه كرده است.
ز مو انگشت حیرانی به لالب دارنالد چینالیهالا
بود سرمشقِ درسِ خامشی ،باریکبینیهالا
(غزلیات بیدل)461/1 ،
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بیدل در جای دیگر گوید:
حریف آن میان نتوان شد از باریکبینیهالا

مگر از زلف مشکین تار مویی در كمالر پیچالی

(كلیات بیدل)1259/1 ،
نتیجهگیری:
 -1شعر بیدل دهلوی یکی از پیچیده ترین و غامضترین اشعار اسلوب هندی است .علت این
امر ،عالوه بر اشتمال اشعار وی به مباحث غامض عرفانی و فلسفی ،این است كه بیدل برای
دستیابی به معنی بیگانه ،از زاویهای غیرعرفی به كلمات نگاه میکند؛ و با این طرز نو،
تناسبهای غیرقابل پیشبینی را خلق میکند ،یکی از این نگاههای غیرعرفی و هنجارگریزانه،
بازی با كلمات است كه از مهمترین نقاط ثقل جمالشناسی شعر وی محسوب میشود.
 -2بازی با كلمات به این شکل در شعر بیدل صورت میگیرد كه شاعر كلمات را از ابعاد
مختلف مینگرد ،آنها را از اضالع گوناگون سبک و سنگین میکند تا این كه ارتباط نهانی
بین واژه ها را كشف میکند و با كمک گرفتن از تخیّلِ خالق و نبوغِ هنری خود ،شبکهای از
تداعیها و تصاویر بین آنها ایجاد میکند.
 -3بازی ب ا كلمات در شعر بیدل ،در حقیقت زاییدۀ اشتراکِ لفظ و چند پهلو بودن یک
كلمه و یا برخاسته از گونه هایی از ایهام است كه شاعر با كشف معنیِ پنهانِ آنها،
ارتباطهای اعجابانگیزی بین الفاظِ بیت برقرار ،و شبکه ای از تصاویر و تداعیها را خلق
میکند.
 -4بازی با كلمات در شعر بیدل ،در سطح كلمه و دو نوعِ «فعل» و «اسم» صورت میگیرد.
بیدل در كاربستِ این شگرد هنری از افعالی نظیر «كشیدن ،پختن ،خوردن ،رفتن،
پوشیدن ،در خانه بودن ،بستن ،گردیدن ،شستن ،بالیدن ،نشستن ،چیدن و »...و از
اسمهایی مانند «قسم ،خاک ،شکست ،تردستی ،بیآبرو ،گنجِ بادآورد ،باریکبینی ،آب،
خواب ،شور ،موشکافی ،خودفروشی و »...استفاده میکند ،كه در این میان افعال خصوصا
«كشیدن ،پوشیدن ،خوردن ،رفتن» از موارد پربسامد هستند و در بین اسمها نیز
«تردستی ،شور ،آب ،خودفروشی» بسامد باالیی دارند.
 -5بازی با كلمات در شعر بیدل منجر به آفرینش زیباییها و صنایع ادبی متعددی میشود
كه از جملۀ آنها میتوان به ایهام ،ایهام تناسب ،استخدام ،استثنای منقطع ،جناس تام،
تبادر ،تشبیه ،كنایه ،حسن تعلیل و  ...اشاره كرد.
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