
 

 

 

 

 

 

  

 عبدالقادر بیدلاز  یبیت بارةدربررسی چهار نظریه 
 1دمهدی طباطباییسیّ

دانشگاه شهیدبهشتی ات فارسیاستادیار گروه زبان و ادبیّ  

 (112تا  95)از ص 

 93/9/1995، تاريخ پذيرش مقاله: 26/2/1995تاريخ دريافت مقاله: 

 

 چکیده
به آن  را پژوهشگران توجه ويژة، بیدل يک بیت مفهومبودن ن صدربارة مشخ کدکنیاظهارنظر شفیعی

توضیح و را به  بیدل، سپهری و سبک هندیاز کتاب  یحسن حسینی فصلد تا جايی که سیدشموجب 

دربارة اين بیت  استعاره در غزل بیدلصفحه از کتاب  25 در و محمدرضا اکرمی آن اختصاص دادشرح 

 .مطرح کرد درخصوص اين بیتمباحثی  ،شعرماهنامة شماره از  7در هم علی معلّم دامغانی  .سخن گفت

سد مشکل مفهومی آن ر مینظر ، امّا بهاند به بیت نگريستهويژه ای  نظران از زاويه کدام از اين صاحبهر

و با  ژوهشگران ديگرپ هایديدگاهبا واکاوی  که در پی آن است پژوهشبرطرف نشده است. اين  هنوز

 تحلیلی ـ توصیفی صورتبه روش تحقیق دهد.دستبه را بیتصحیح مفهوم ، استناد به ساير ابیات بیدل

نمايندة  ،اين بیتدر آن است که تحقیق و ضرورت اهمیت ست. ا ای و با استفاده از امکانات کتابخانه

های  داوری تواند نشانگرِ میو اظهار نظرهای پیرامون آن هم  استبیدل  های ديرياب و مبهم بیت

ت اين ، اثبابیت بر رفع ابهام افزون ،نتیجة پژوهشترين  مهم. باشد گونه ابیات او رة اينن درباپژوهشگرا

ناتوانی  نشان از ،رسیدنِ يک يا چند بیت در ديوان شاعرینظرمنسجم بهمعنی و غیر نکته است که بی

 . داردهای درونی اجزای شعر  مخاطب در کشف تناسب

 

 .پژوهی معاصر بیدلسبک هندی،  ،های مبهم بیت، لعبدالقادر بیدسبک هندی،  :ها کلیدواژه
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 مقدمه .1

که به  هاآنبوده است؛ چه  زبان فارسیتوجه پژوهشگران میرزاعبدالقادر بیدل هماره مورد

اعتنايی  تزاحم خیال و بی چه افرادی که او را به و اند شاعری با انديشه و ذهن واال به او نگريستهچشم 

عنوان نماد ابهام، او بهابیاتی از  ،میاندراين .اند تّهم کردهبه موازين طبیعی شعر فارسی م

 ست.هاآنترين  از شاخص اين پژوهش بحثِاند که بیت مورد هومی برجسته شدهدشواری و حتی نامف

چهار پژوهشگر در بیش از صد صفحه دادِ سخن داده  ،يک بیت از شاعری بارةکه دراين

پژوهشی علمی  مايةد دستتوان ای است که می ، مسئلهدنمايباشند و هنوز هم گره بیت ناگشوده 

 گیرد.قرار
 ای است ام، گل داغم بهانه رت دمیدهـحی

 
 ای است هـخان و آيینهـزار ت وهــاووس جلــط 

 (537: 1936)بیدل،                             

از گرفته و عرفانی درنظرشعری از بیدل است که اغلب آن را  اين بیت مطلع غزلی

دهد که  نشان میدر اين غزل ا وجود بیتی امّ ،اند همین ديدگاه هم به آن پرداخته

 را کامالً در محدودة عرفانی گنجانید:  آنتوان  نمی
 رفــرطـــه بـــر تکلّف مشّاطــدرد س

 
 ای است رک مرا بهله شانهـــوی میان تُـــم 

 ()همان                                             

شاعر  و ريشه در ذات شعر دارد ی کهوان نماد ابهام هنری نامید؛ ابهامت اين بیت را می

گشايد تا او را در نوشتة خويش سهیم کند يا ذهن و  ای از احتماالت معنايی را فراروی مخاطب می گستره

هم پیوند داده ی نامرئی کالم را به يتارها با، طرف ديگراز  اش را به تکاپوی بیشتر وادارد. انديشه

مفهوم بیت را از هم گسیخته  ته از آن ناديده انگاشته شود، کلاست که هرگاه يک رش

آن به اشتباه دريافت پیشین در  پژوهشگرای است که چهار  اين همان نکته .خواهد کرد

 اند.  هارائه ندادبیت  ی روشن ازها، مفهوم گرفتن برخی از تناسبو با ناديده  دچار شده

براساس هندسة ذهنی بیدل و با کشف زوايای  پژوهش سعی بر آن است که در اين

بیت، مفهومی  اجزای درونیهای  ها و قرينه تناسب کردنِ برجستهپنهان آن و همچنین 

 دفاع از آن ارائه شود.قابل

پژوهشگران ايرانی را به شعر بیدل گستردة های ادبی معاصر، رويکرد  تغییر ساختار و محتوای پژوهش

به اين بیت بیدل و  «بیدل دهلوی» کدکنی در مقالةبار محمدرضا شفیعینخستین 1.دشموجب 

 ها شاعر آينه بخشی از و همین مطلب را در (1937)کرد  ای شارهابودن معنای آن دشوار

 راز»که کدکنی از سوی شفیعی اين پرسش طرحِ .(23: 1937، کدکنیشفعیی)د گنجانی

، و پاسخ آن« ؟اساس چه اصل معنوی و ذهنی استمصرع بر برقراری ارتباط میان دو
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را سیدحسن حسینی  )همان(، «توان گفت طور قطع و يقین چیزی نمیبه» مبنی بر اينکه

بیدل، سپهری و برآيد و در يک فصل از کتاب  در مقام دفاع از بیدلداشت تا  بر آن
بیت دور اين مصرع را از ارتباطی دو  هام بیتا اتّ دهدشرح  را مذکور بیت سبک هندی

شدة حسینی را از  م دامغانی راه پیمودهپس از آن، علی معلّ .(116ـ  129: 1976) 2سازد

 مجلة شعراتی ويژه طی کرد که حاصل آن در هفت شماره از تر و با ادبیّ منظری عرفانی

صفحه از  55بعدها با درج شرح اين بیت در  معلم دامغانی .(1972)معلم، آمده است 

منتشر  ام حیرت دمیده صورت کتابی با عنوانآن را بهگزيدة جستارها و گفتارهای خود، 

می و اکبر نحوی را قانع نکرد و همه پژوهش، محمدرضا اکر  اين .(21ـ  76: 1933) ساخت

( 1933)به اين بیت پرداختند  «ام؛ شرح بیتی از بیدل حیرت دمیده»در مقالة  نیزا لذا آنه

)اکرمی، را شکل بخشید  استعاره در غزل بیدلاله هم بخشی از کتاب که بعدها اين مق

1993) 
است که در  رسد گره مفهومی بیت هنوز هم ناگشوده مانده مینظربهها،  با وجود اين پژوهش

 اين پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.

  

 کدکنیبیت از منظر شفیعی .2

از نوعی روشنی آورد که برای خواننده  برای ابیاتی می مثالاين بیت را شاهد ها شاعر آينهکدکنی در شفیعی

ت که بتوان ماهیّآن توان جُست، بی می شعری در آن ی لذّت هنری و زيبايیبرخوردار است و حت

 اصلی مقصود گوينده را دريافت: 

دهندة معنی را  عناصر تشکیل توان توان لذت شعری و هنری برد و می يک اجزای اين شعر، می از يک»

کردن گوينده، معلوم نیست و راز برقرارهم، مجموع قصد ، امّا بر روی اجدا دريافتجد

اين تناسب میان اين دو مصراع، گذشته از وحدت قافیه و رديف آيا چه اصل معنوی 

خود  «زار تو طاووس جلوه»همه اينتوان گفت. با یزی نمیطور يقین چ ذهنی است؟ به

« تواند تأثیر القايی خاص داشته باشد تنهايی میبه انگیز و شاعرانه که ری است دلتصوي

 .(36 -35: 1937و  23: 1937کدکنی، )شفیعی

ها پیش است و ممکن است  اين بیت مربوط به سال بارةکدکنی درداوریِ شفیعی

اين، راز برقراری ارتباط بین دو مصرع در د. باوجودامروز نظر ايشان هم تغییر کرده باش

 قد ديگر و همچنین نتیجة نهايی اين پژوهش روشن خواهد شد. سه منت هایديدگاه
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 بیت از منظر سیدحسن حسینی .9

معنیِ »را با عنوان  بیدل، سپهری و سبک هندیدحسن حسینی يک فصل از کتاب سی

داده است. او با بیان  کدکنی اختصاصبه اين بیت و نقد نظر شفیعی «معنی يک بیت بی

راز » دهد: پاسخ می هاکند و به آن از آن استخراج می را پرسشکدکنی، دو نظر شفیعی

)حسینی،  «برقراری تناسب میان دو مصراع چیست؟ گوينده از اين بیت چه قصدی دارد؟

1976 :113).  
، شیپور احضار «آيینه» و« طاووس»، «داغ»، «حیرت»در اين بیت، چهار واژة  حسینی با بیان اينکه

، «نه و داغیآي»، «نه و حیرتیآي»ها در قالب ترکیبی آناند، به ارتباط  قع شدهمعانی وا

 (122 -119)همان: « نه و طاووسیچشم و آي»و نیز  «نه و طاووسیآي»و « داغ و طاووس»

او برای ورود به معنای بیت، به  کند. ها ذکر میبرای آنپردازد و شواهدی از بیدل  می

آيینة خلوت و مرآت محرمکدة  مبنی بر ،اعتقاد برگرفته از انديشة وحدت وجودی بیدل

 نويسد:  کند و می خدا و مجالی ظهور بودنِ انسانِ فلسفی اشاره می
منشأ وجودی خودش )انسان( را مشخّص  «ام دمیده حیرت »گويد:  وقتی بیدل می»

 ،کند و تبار خود را به آينه که محرم خلوت حق بوده و در تحیّر هم اختیاری ندارد می

و محرومی از گیرد و داغ مهجوری  ، زنگ تعیّن میخوردنخاکبعد از به رساند. اين آينه یم

  .(122)همان: « شود ديدن می

 کند:  گونه بیان می در مصرع اوّل اين را حسینی مشکل خواننده
کار را برای خواننده مشکل  «ای است ام گل داغم بهانه حیرت دمیده»آنچه در مصراع »

ای  گل داغ برای من بهانه»معنیِ  «ای است م بهانهگل داغ»اين است که از  ،کند می

نظر بیدل نبوده، بل مراد شود. حال آنکه اين معنی، مورد هم به ذهن متبادر می «است

شدن من از تو ت: گل داغِ من، داغ محرومی و جدااين اس «ای است گل داغم بهانه»او از 

  .(123)همان: « و هبوط من به خاک، بهانه و صنعت توست

آورد و داغ را داغ مهجوری و تبعید به  هايی برای اين مضمون از مشهورات عالم عرفان می مثال وی

و  (126)همان: دهد  میقرار «اَحبَبتُ اَن اُعرَف»غريبستان خاک و به يک معنی داغ آفرينش، و بهانه را معادل 

از تبار شود: من  با عنايت به تفاصیل فوق، معنی مصراع نخست چنین می»نويسد:  می

شدنم از محرمکدة يار و گرديدن من و دور؛ امّا به خاک آغشتهخدانُمای هستم آينه،

 .)همان( «ساز است ام، بهانه و صنعت و افسونِ عشق، آينه نشستن داغ تعیّن بر پیشانی

زعم خود قصد گوينده را از اين بیت بیان کرده است و   با اين توضیح، به حسینی

 کند: م برقرار میگونه نوشتن مصرع دو ا با ايناع رتناسب بین دو مصر
      ای است ـ خانه زار تو آيینه ـ طاووس جلـوه  ای اسـت ام، گل داغم بهانه حیرت دمیده
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شکل محسوس و مجسم  ا بهمنته ،ليعنی مصراع دوم، توضیح مصراع اوّ»نويسد:  و می

ل خودش )انسان( را هم آن است. رمز وحدت معنوی اين دو مصراع در اين است که بید

او معنی . )همان( «خانه است به آينه تشبیه کرده است و هم به طاووس که سراپا آينه

 کند:  از بیت با اين توضیحات تکمیل میرا خود 
ه، همچون چشیدخورده و اين تازيانة تعیّنتبار و اين داغ هجران ينهپس اين انسان آ»

های ضرب اين تازيانه است، در  غ و کبودیدهندة اين داطاووسی که سراپايش نشان

خرامد و همچون بیدل آه حسرت و اندوه  يعنی در عالم خاک و اعتبار می ،زار خدا جلوه

انسان به آينه و طاووس، نقش کلیدی و محوری کلمة  کشد. در اين تشبیه مضاعفِ می

معنوی کشیده ای که بین آينه و طاووس پل ارتباط  کلمه ؛را نبايد ناديده گرفت «داغ»

يعنی سراپای وجود من غرق آينه و آغشته به خاصیت آينه  ؛ام است. پس حیرت دمیده

 .(127)همان: « )حیرانی( است

اين است که وی ترکیب دانستن دو مصرع ارتباط بیکدکنی در شفیعیدلیل  معتقد است حسینی

چون داغ و نقش و نگار  ،داليل مختلفکه بیدل به ه است، درحالیتشبیهی گرفت ةاضاف را« زار طاووس جلوه»

زار  داده و آن را جلوهطاووس را استعاره از انسان قرار خبری، بی بندان جسم و غرور و اندام و آينه

اضافة تخصیصی « زار طاووس جلوه»ترکیب  ،بنابراين ؛است دانسته )بلدة کبیر تعیّن(حق 

دهد  اين بیت ارائه مینهايت مفهومی که حسینی از . در(123ـ  127)همان: است 

 گونه است:  بدين
، امّا پیشگی است من از تبار آينه هستم و اصل فطرتم مبتنی بر تماشانظری و حیرت»

گرديدنِ من به خاک و عالم اعتبار، بهانة ذات حق دورشدن من از محرمستان يار و داغ

آمد، توضیح گونه که گفته و اقتضای شوخی آفرينش او بوده است. و مصراع دوم، همان

)همان: « دار مصرع نخست است شکل تمثیلی و آينه ،تر اين معنی و به عبارتی تصويری

123). 

ا او از دو هاست، امّبرای آن ين بیت و ذکر شواهد مثالسن کار حسینی، يافتنِ تناسب واژگان در احُ

اپسندی دادن ن جا و دفعهعذر ناب»در معنی « ای است بهانه» .1نکته غافل مانده است: 

مصرع دوم، شکل تمثیلی يا توضیح  .2؛ «بهانه و صنعت توست»نه در مفهومِ  ،«است

بودنِ گل بهانه»و « بودندمیدهحیرت»ست، بلکه استداللی است برای مصرع نخست نی

 رود.  که در مصرع نخست از آن سخن می« داغ

پرسش ويی به گکلی بايد گفت حسینی در پژوهش خود، بیشتر به دنبال پاسخطوربه

روست  کردن تناسب میان دو مصراع بیت است و از همینبارة راز برقرارکدکنی درشفیعی

ما اين بخش از کتاب را به شرح اين بیت از »آورده است:  چنین که در جملة پايانی خود
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طور يقین چیزی به» طور يقین گفت که توان به داديم تا بگويیم که نمی بیدل اختصاص

 .(129: 1976) ««فت.توان گ نمی
 

 مبیت از منظر علی معلّ .4

 چنین کدکنیشفیعی از مدافعان بیدل است و به اظهارنظر چونان سیدحسن حسینی نیزعلی معلّم 

چو ژاژ »اند،  آن قول مدعیان که سخن وی را خالی از معنی پنداشته»گیرد:  ايراد می

او ابتدا حیرت را  .(22: 1933، )معلم «از درجة اعتبار ساقط است ،«مطیّن که طیّان نمايد

، سپس (23)همان: دهد  و نجم دايه در معنای عرفانی توضیح می یرالط منطقبا استناد به 

يت، ترکیب و درنها 9برد ها را نام می ، فهرستی از دمیدنی«ام دمیده»برای بیان مفهوم 

ت انانیّت و رفع حسب معنی و مفهوم، اعالم سلطنت الوهیّرا به« ام حیرت دمیده»

 در ادامه آورده است:  . او(92)همان: داند که آيینگی را در تقدير دارد  می
شخص ماضی نقلی است و فاعلیّت دارد با حسب دستوری و صرفی، يا اوّل «ما دمیده»»

لفظ پس به حسب  ؛ت استباشد و حاکی از مفعولیّ می «ام دمیده شده»و يا مخفّف 

وگرنه در معنی روشن است که شقّ  ،اللت لفظ استه دموهم دو معنی است و اين البت

  (33ـ  31)همان:  «دوم را اختیار کرده است
 در چند صفحة بعد نیز به همین مسأله تأکید می کند: و 

از زبان انسان کامل، يعنی منم که به حقیقت، مظهر اسم جامع  «ام دمیدهحیرت »پس »

اند و من، شامل جمیع  هر حقیقت مناهلل و خلیفة او در جهانم، همة حقايق عالم، مظ

چون آينة صافی، عدم  ام و مراتب عالمم؛ و نیز منم که در مقام سالک واصل، درياصفت مستغرق مستسقی

ام، پس من نه منم که اويم و اين  نمايم و آن هستی اوست. من در میانه نی  هستی

 .(37)همان: ...« ت است؛ انااهلل و اناالحق اعالن سلطنت الوهیّ

 «داغ»داند که  رابط و مقداری می، «يک گلِ جا»مانند ترکیب را « گل»او لفظ 

کند که  ساختن معنا میکردن و دستاويزحیلت را «بهانه»و  (52)همان: معدود آن است 

 مصرع دوم آورده است:  بارةو در (57)همان: کنند  تعبیر می« مکراهلل»عرفا از آن به 

خاص حضرت است  طاووس تجلی ،«ای است خانه آيینهزار تو  طاووس جلوه»در مصرع »

 «زار جلوه»اند و آن عبارت از انسان کامل است.  تعبیر کرده «تجلی رحیمی»که از آن به 

جملة موجودات و مخلوقات است.  ،عام است و تجلی رحمانی است و مراد از آن تجلیّ

 (72)همان: « است. «بود نمود بی»خانه تمثیل  آيینه

 کند:  گونه خالصه می او کالم خود را ايندرنهايت، 

کنايت از آينگی است که شأن انسان کامل است و اعالن  ،«ام حیرت دمیده». 1»

باشد و  و شامل جمیع مراتب عالم می «اهلل»ت است از لسان وی که جامع سلطنت الوهیّ
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 اند. همة حقايق عالم مظهر حقیقت وی

ت است که امر اعتباری است و ن و امکانیّکنايت از نقطة وهمی تعیّ ،«گل داغم». 2

 وجود حقیقی ندارد و عارضِ عین حقیقت شده و آن را غین گردانیده است.

 ت است: ت و پندار غیريّم اثنینیّاست که توه «مکراهلل»عبارت از ، «ای است بهانه». 9

 راسوختم مجنـون دورانديــش   ودم خويش راــدر رخ لیلـی نم

ان کامل است که تجلی رحیمی و تجلی خاص حضرت است و نسخة انس ،«طاووس». 3

 جامعة عالم و انموذج عالم کبیر است.

کنايت از عالم غیب و شهادت و دنیا و عقباست که فضل و فیض  ،«زار تو جلوه». 5

 رحمت امتنانی و تجلی عام و رحمانی حضرت حق است.

حقیقت آينگی عبارت از آن است و  بود است که ست؛ تمثیل از نمودِ بی ای خانه آيینه. 6

 ت داللت دارد:ت و غیريّبر نفی اسباب امکان و وهم اثنینیّ
 «نیسـت جـز تمثـال، چیـزی ديـگر اندر آينه  ای، وهم است و بس آنچه از اسباب امکان ديده

 (75ـ  73)همان: 

استناد به  اند و ستهم در آن است که ايشان از منظر عرفان عملی به بیت نگريعلی معلّ ةمشکل عمد

وبوی نظری  که عرفان بیدل بیشتر رنگدرحالی کند، ، اين نکته را اثبات میو نجم دايه الطیر منطق

 «زار جلوه»را تعبیری از انسان کامل،  «طاووس»همین باعث شده است که ايشان  ؛دارد

مداد کند، حال بود قل مودِ بیرا تمثیلِ ن «خانه آيینه»را کنايه از عالم غیب و شهادت و 

 «خانه آيینه»و  3عالم جسمانی «زار جلوه»در اين بیت خودِ بیدل است و  «طاووس»که آن

 . است هم مکانی سرشار از حیرت و سرگشتگی
   

 بیت از منظر محمدرضا اکرمی .1

آورد و خالصة شرح خود را بدين  پژوه قبل را می ای از شرح سه بیدل اکرمی ابتدا خالصه

 د: ده شکل توضیح می

زده و  تصويری از بیدل با چشمانی حیرت ؛بیند شرح حاضر، بیت را يک تصوير می»

 گويد گرية من از غصه نیست، از حیرت است و شوق ديدار. بار، و شاعری که می اشک

ام،  سان گلی آشکار کرده گون، حیرت را به ل: با چشمانِ باز آينهمعنی مصرع اوّ

 .هايم حیرت است( ری شدن اشکهايم بهانه است )تنها دلیل جا اشک

هايم تبديل به  اشک راههای تو است، به هم ينة جهان جلوهمعنی مصرع دوم: چشمان من که آ

چون طاووس لبريز از شده است. يا جهانِ پرجلوة تو هم خانه )تاالر آيینه( آيینه

گون و حیران است )تنها من حیران نیستم، جهانی حیران است( و يا  های آينه چشم

فراگرفته، تبديل به  هايی که مرا های باز و اشک با چشم ،گاه تو است ترين جلوه جود من که کاملو

 ای )تاالر آيینه( شده است. خانه آيینه
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تواند چنین باشد:  شده و از نظر علم معانی، قصد بیدل میبا توجه به معنی ارائه

ام  ها و چشمانم ساخته اشکای از  خانه گريستن من از سر اندوهِ فراق نیست بلکه آيینه

آيی و نه تنها من، که خانه فرود گرم و تو در اين آيینهگون بن تا تو را با هزار ديدة آيینه

 .(192: 1993)اکرمی، « جهانی حیران تو است

، «طاووس»، «بهانه»، «داغ»، «دمیدن»، «حیرت»او در ادامه پس از بررسی واژگان 

زد. سا شناسی آن را برجسته می دستوری بیت و زيبايی ، ساختار«خانه آيینه»، «زار جلوه»

حاصل بیت، تصوير انسانی »گونه است:  دهد بدين میدستای که اکرمی از بیت به نتیجه

هايش مشغول  اشک سازی های حیران به آينه زده با چشمانی باز و اشکبار است که در جهانِ آينه حیرت

 .(211)همان: « است

و « صورت داغ رت بهکردن حیآشکار»د گفت در بیت بیدل، از بايشرح اکرمی  بارةدر

 است.  حرفی به میان نیامده « بودن جهانیحیرانِ معشوق»
 

 اساس هندسة ذهنی بیدلشرح بیت بر .9

واژگان و تعبیرات  اين بیت در مقايسه با برخی ابیات بیدل، نه معانی تودرتوی عرفانی دشوار دارد و نه

تواند مفهوم اين بیت را  د نزديکی به هندسة ذهنی بیدل میرس مینظرناشدنی. بهدرک

 را بیت ،خواندن قصدِ گوينده کدکنی که با نامعلومجز شفیعی خوبی نمايان سازد. به هب

اند و  را محور بیت نامیده «حیرت»درستی  حسینی، معلم و اکرمی، به ؛ه استندادشرح 

 ند.ا را در عرفان و شعر فارسی بررسی کرده آنمفهوم 
 

 حیرت از منظر بیدل. 9-1

حیرت را در شعر بیدل بايد با تمام »شود که  حسینی در بررسی اين بیت يادآور می

صرف منحصر و  گرفت. اگر حیرتِ بیدلی را به تعجّب و شگفتیِمعنوی آن درنظرظرفیت 

 .(123: 1976) «ايم کرده ناپذيری وارد نکلید اشعار بیدل، لطمة جبرا های اين شاه محدود کنیم، به دندانه

د و فقط به اين جمله دهنمیتوضیح  بیشترحیرت در شعر بیدل دربارة اين، او باوجود

اکرمی هم  .)همان( «نگرانی خالص و تماشانظری محض استحیرت در شعر بیدل، »که  کند بسنده می

 آورده است:  چنین دربارة حیرت بیدل

جايگاه سالکی در راه مانده است که حیرت بیدل، آينة خدانمای و خداگونگی نیست. »

اش نرسیده است و اين نکته را با تمام وجود دريافته که  رغم ترک دنیا به خواستهعلی

تواند برسد ... نه پای رفتن دارد و نه تاب ماندگاری. به عجز خويش دوچندان واقف  نمی

حیران نظاره  ماند و با چشمان بازِ میافتن. الجرم بر جای اما نديدن و نی ،عجز حاصل از دانستنشود؛  می
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بیدل! من و بیکاری »شود:  کاری می نگاهی. کارش بی ای از سرِ بی کند؛ نظاره می

  .(191: 1993)اکرمی،« ماند تا او بیايد کاری منتظر می و در اين بی «تراشی معشوق
محبوب حیرت ناشی از جلوة  ،رود می ه داشت حیرتی که در اين بیت از آن سخنبايد توج

محبوب در ادب  یّزدگی در حالت تجل اوت دارد. حیرتاست که با مفهوم عام آن تف

 فارسی سابقه دارد: 
 جان در حیـرت چـو موسی عمران است  احسـان است دم کـه تـو را تجلـیّ و آن

 (1936: 2596)مولوی، 

 :اين بیت و
 شوه کن، دست به دست ناز دهروی به روی ع  سـاز ده خیـز و شـراب حیـرتـم زان قـدِ جلـوه

 (323: 1973)عرفی شیرازی، 

و  5آوردن به حیرت نیست ای جز روی بیدل بر اين باور است که در جلوة محبوب چاره

چگونگیِ جلوة محبوب  بارةدر هاتوان از آن نمی 6ند،دور خودی از تحقیق بهبه دلیل بی زدگان چون حیرت

خبر  و لذّت ديدار محبوب بی 3ا از نشئة حضورحیرت در حالت جلوه، همه ر 7سؤال کرد.

زده رنگ  که مردمکِ چشم فرد حیرتنکتة ديگر آن 13شود. و مانع مشاهده می 9دارد می

به انديشة بیدل  شايد در مصرع دوم بیت زير بهتر بتوان 11شود. بازد و چشم او سپیدرنگ می می

 بردن به دامان حیرت پی برد:بارة جلوة يار و پناهدر
 اش، ای حیرت آغوشی گنجد به ديدن جلوه نمـی  تابد شعور، ای بیخـودی جـوشی خیالش برنمی

 (2296: 1936بیدل، )
 

 دمیدن. 9-2

گل، پديدآمدن و  تن، شکفتنرويیدن، رُس»برای دمیدن معانی متعددی ذکر شده است که 

 اند:  از آن جمله( 195: 1993)اکرمی،« کردنآشکار
 ام کـه مپـرس از دمیدنم چیـزی دمیـده  به رنگ صبح پوشیده است موی سفیدم

 (1727 :1936بیدل، )                                                                                                   

شدنی است که با رويش و سر از خاک در هندسة ذهنی بیدل، بیشتر ظاهر اين واژه

 برزدن همراه است:
 ام ثمـر نهـال حقیقتـم، چمـن بهـار خـدايی  ام ام، ز هزار پرده دمیـده به جهان جلوه رسیده

 (1925)همان: 

 :اين بیت و
 ای ثمـر نهـال نـدامتـی، بـه هزار ناله رسیده  ام منِ بیدل از چمـن وفــا به هزار جلوه دمیده

 (2263)همان: 
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 ام حیرت دمیده. 9-9

را مطرح « ام نهال حیرت دمیده»و « ام گل حیرت دمیده»گزارة  اکرمی در شرح بیت، دو

 بهتر به« نهال حیرت»که  ، درحالی(195: 1993)دهد  کند و گل را بر نهال ترجیح می می

که در ادامه آمده « گل داغ»را درست بدانیم، ترکیب « گل حیرت»اگر ؛ زيرا رسد مینظر

 حشو خواهد بود.  ،است

سربرزدن نهال  گويد: بیدل می ،بنابراين؛ چرخد و حیرتِ ناشی از آن میبیت بر محور جلوة يار 

 شکل حیرت است.   وجودیِ من به
 

  گل داغ. 9-4

گیری اين ترکیب،  رسد شکل مینظردر ادب فارسی پیشینه دارد و به« گل داغ»ترکیب 

ث، حین است که ازاينبه دلیل حالت و شکل داغ و همچنین ظهور و پیدايشِ ناگهانی آ

 مانند گل است:  به
 ر مژگان تو کیست؟ــدِهِ خنجـ به سـرشک آب  شکفانـم گـل داغ من خود از زخـم غمـت مـی

 

 (979: 1937)محتشم کاشانی، 

 :نیز و
 ز پارة جگـر خلـق، خـاک آگنـده اسـت

 

 ز چاکِ سینـه گـلِ داغ گلعـذاران بیـن 
 

 (263: 1939)نظیری نیشابوری، 

 غافل بود: ،شود می که از طرف معشوق بر عاشق نهادهبیه نبايد از ارزش اين داغ اين تشالبته در 
 کسـی کـه از گـل داغ تـو گلستان دارد

 

 از او مـرنــج چـو بلبـل اگـر فغـان دارد 
 

 (139: 1937)کلیم کاشانی، 

 ها اضافة تشبیهی است: در آن« گل داغ»ن ابیاتی يافت که توا در شعر بیدل هم می
 آنجـا کـه گـل داغـم از آه سحـر خنـــــدد  چمن از خجلت در غنچه نفـس دزدد جوش

 (1261: 1936)بیدل، 

بحث ما اضافة تشبیهی نیست؛ اکرمی با اضافة تخصیصی در بیت مورد« گل داغ»ا امّ

پنبه را نیز  گذارند و داند که روی داغ میای می از پنبهشمردن اين ترکیب، آن را کنايه 

گل را استعارة مصرّحه از  پنهان، استعارة مصرّحه از اشک و با نگاهی ديگر،به شکل 

که ايشان  نکاتی اغلبِ .(233: 1993)را استعارة مصرّحه از چشم گرفته است  داغاشک و 

 ؛ چون وجه«داغ»بودنِ « چشم»ه از غیر از استعار ،رسد مینظراند درست به مطرح کرده

 اين دو وجود ندارد.شبه روشنی برای تشبیه بنیادين 
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 داغ در معنی مردمک

 شود: تشبیه مردمک به داغی در چشم، در شعر شاعران پیش از بیدل هم مشاهده می
 د مـردمـک سیـاهـیِ داغ جنـون ماــشـ  زلفـی دلـم ربــوده کـه در ديـدة خـرد

 

 (139: 1939)فصیحی هروی، 

م است که از حیث سیاهی شبیه هم داغ، مردمک چشبیدل هم از  رسد منظور مینظرو به

 هستند:
 داغِ کهنـی بـر دل خـود تازه کند چشم  از مـردمـک ديـده بـه گلـزار نـگاهـش

 

 (1725: 1936)بیدل،  

 :در اين بیت و
 در انتـظار تـو سـامـان انتـظارم سـوخـت  ز مردمک نگهم داغ شد چو شمع خموش

 (392)همان:  

 تواند اشک باشد. بگیريم، گل اين داغ، میرا داغی درنظرمردمک با اين توصیف، اگر 
 

 کلید گشودن ابهام مصرع

)اشک( پی برد. « گل داغ»و « حیرت»برای يافتن مفهوم مصرع نخست، بايد به ارتباط 

زدگی هم اشک از چشم جاری  اگرچه ادب فارسی حاکی از آن است که در حالت حیرت

حیرت با هم سازگاری ندارند و در و  اشکيد که آ برمی از برخی ابیات بیدل 12،شود می

 شود: حالت حیرت، اشکی از چشم جاری نمی
 تـازی اشکِ روان ما عمـری اسـت هـرزه

 

 کـو گَـرد حیـرتـی کـه بگیرد عنان ما؟ 
 

 (133: 1936)بیدل، 
 :در اين بیت و

 19تن گهر شود همهاشک نغلتدم به چشم، گر   ام از نـگاه تــو پهلـوی نـاز حیـرتـی خـورده

 (1139)همان: 

 توان مشاهده کرد: ه اين باور را در شعر شاعران ديگر هم میالبت
 اشکش چو آب آينه بر جای خشک ماند

 

 فزای تو چشمـی کـه ديـد در رخ حیرت 
 

 (9377: 1939)صائب، 

را حیرت وجود م ،تو بر من یّدر حالت تجلگويد:  ت، بیدل در مصرع نخست میاين ذهنیّ براساس

تواند  و نمی ای بیش نیست فراگرفته و اگر اشکی از چشمان من جاری است، بهانه

سازگاری ناکه از افزود  نیز ساختار مصرع را بايدها بر تمام اين .ببردام را ازبین زدگی حیرت

 حکايت دارد.« گل داغ»با « حیرت»
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 طاووس. 9-1

 طاووس برای بیدل نماد رنگ و رنگارنگی است:
 گلـزار تمنـای تـو طاووسم کرد سیـر

 

 غـوطـه در رنـگ زدم تا به پريدن رفتم 
 

 (1719: 1936)بیدل، 

 نامد: می« ارباب رنگ»تا جايی که بیدل او را 
 انـد اربـاب رنـگ يکســر زندانـیِ لبـاس

 

 دام نیسـت طـاووس در عالم پريدن بـی 

 (2393)همان: 

 خواند:  طاووس می ،بودن نگیناز طرف ديگر، بیدل اشک را به دلیل ر
 13سازد؟ دهـد آيینه و طاووس می بـه دستـت مـی کاری مشّاطة حیرت که افسونچه سِحر است اين

  (1333)همان:  

 بودن چشم اشاره دارد:  هم به سرخ و رنگین« مژگان در پر طاووس داشتن»تعبیر 
 بالد؟ از اين صحـرای حیرت گَرد نیرنگ که می

 

 ر پـر طاووس دارد چشم نخجیرشکه مـژگان د 

 (1536)همان:  

 زار طاووس جلوه. 9-9

کدکنی آن را داند و معتقد است چون شفیعی ی میحسینی اين ترکیب را اضافة تخصیص

ارتباط دو مصرع دچار مشکل شده است. او طاووس را  اضافة تشبیهی گرفته، در درکِ 

اکرمی اين نظر  .(127ـ  123: 1976)کند  شاعر در مصرع نخست بیان می« منِ»جانشین 

 بال بخشیده و آورده است: حسینی را پرو
تواند جهان، انسان و چشم باشد. اگر قصد بیدل  می «زار طاووس جلوه»منظور شاعر از »

اضافة »و اگر انسان يا چشم باشد،  «اضافة تشبیهی»باشد،  «جهان»از اين ترکیب 

 «طاووس»تواند صفت  می «زار جلوه»سه مورد  رفته است. در هرکار در آن به «تخصیصی

 .(213 :1993)« باشد که ترکیب وصفی نیز خواهیم داشت

شده است، تنها مطرح « زار طاووس جلوه»عنوان میان جهان، انسان و چشم که به از

 خانه و آيینهبودن طاووس شکی که از آن جاری است،به دلیل ا زيرا ؛نظر بیدل باشدتواند مورد چشم می

 .داردرا صفت خود بودن 

نکتة ديگری که بايد به آن توجه داشت اين است که جلوة محبوب همیشه در 

 دهد:  ها و انواع مختلف روی می رنگ
 در يـاد جلـوة تـو کـه دارد هزار رنگ

 

 چـون گل گرفته است مرا در کنار رنگ 
 

 (1553: 1936)بیدل، 

 نامیده است.« طاووس»را گرِ جلوه  و بیدل نیز به همین دلیل، نظاره
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 خانه  آیینه. 9-9

به بیان ديگر، قسمت آيینه  15؛نه در پذيرش حیرت اختیاری نداردیاز منظر بیدل، آي

روست که حیرت و آيینه از هم  از همین 16حیرت است و او به اين قسمت راضی است؛

با اين توصیف،  13پذيرد. جز حیرت، کسی را در خانة خود نمی نه بهیو آي 17شوند جدا نمی

 زدگی است: خانه مکانی است که سرشار از حیرت و حیرت آيینه
 ايـم ای بـه تمـاشـا رسـانـده خـانـه آيینه  طـاووس مـا بهار چراغان حیرت است

 

 (1373)همان: 
  است.« بودنزده و متحیر حیرت»در مفهوم « ودنبخانه آيینه»تعبیرِ بیت بیدل 

شود: چشم اشکبار من که به  رع دوم نیز مشخص میبا اين توضیحات، مفهوم مص

ی حاضر است، مانند کردن تو چونان طاووسی در محل تجل رنگ جلوه دلیل رنگ

 خانه متحیر و حیران است و قادر به تشخیص چیزی نیست. آيینه

اين  زند؟ پاسخ پرسش مقدّر اين است که چرا اشک و روانیِ آن، حیرت را بر هم نمی

 ا استناد به بیتی ديگر از بیدل يافت:را بايد ب پرسش
 از بـس گـرفتـه اسـت تحیّـر عنان ما

 

 

 دارد هجــوم آينـــه اشــک روان مـــا 
 

 (97)همان: 

و بايد  ای بر او غلبه دارد که اشکی که از چشمانش جاری است گونه گويد: حیرت به بیدل در اين بیت می

که حیرت آيینه را ه از توالیِ جوشش، افزون بر ايننه است کیآيبزند، به شکل جوشش و هجوم حیرت را برهم

 19شود. زند، خود به نمادی از حیرت تبديل می نمیبرهم
 

 شناسی بررسی بیت از منظر زبان .9

برند. بايد  میکار های خود به بانی را در پژوهشزشناسان دو نگرشِ درزمانی و هم زبان

توان با  ، نمیای که داردم خاص و ابهام ويژهپذيرفت برخی ابیات بیدل را به دلیل نظا

 چراکه  ؛نگرشِ درزمانی بررسی کرد
ات ويژة اوست که شامل عناصری چون ابهام هنری شعر بیدل، حاصل نظام ادبیّ»

های  ؛ يافتن تناسب ذهن از های خیال دور های عرفانی؛ شرايطِ اقلیمی؛ شبکه مايه بن

آمیزی؛  اص؛ آمیختن تصاوير با پارادوکس و حسّهای خ تراشی سازی و لفظ بعید؛ ترکیب

در زبان  مفاهیم فلسفی، ادبی، ذوقی و باطنی کاربرد تعابیر کنايی و مجازی؛ و بیان

ابهام هنری بیدل، تنها از مسیر کشف نظام بنابراين، برقراری ارتباط با  ؛است شعر

 .(163: 1999)طباطبايی،  «ر استات ويژة او میسادبیّ

 بدين معنی که ؛تراز در انتخاب و ترکیب است بارةشناسان در باورِ زباننکتة ديگر، 
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، از ترکیبدهد و توجه به  را کاهش می توجه به ترکیب ،توجه بیشتر به انتخاب»

اگر  ،بنابراين ؛آيد کاهد؛ و اين دقیقاً همان ترازی است که حاصل می می عملکرد انتخاب

نشینی و جانشینی را محورهای همهای آن  کفهاين تراز را به يک ترازو تشبیه کنیم و 

گیريم، هر کفه که پايین رود، کفة ديگر باال خواهد آمد؛ يعنی هرچه توجه به درنظر

شود و  حور جانشینی کمتر مینشینی بیشتر شود، توجه به عملکرد معملکرد محور هم

  .(139: 2، ج 1993)صفوی، « برعکس
آورد؛ برای دستهای بیدل به را در برخی بیتراز توان اين ت مشکل آنجاست که نمی

ا؟ اگر نه ن پايین رفته است يا کفة ترکیب آبحث، کفة انتخاب واژگانمونه در بیت مورد

. يافتت کفة ديگر هم دست شد از طريق آن به ماهیّ ها پايین بود، می يکی از اين کفه

 موافق بود کهات سی به ادبیّشنا از زبان مؤلفِاين نظر توان با  در اين موارد است که نمی

 :گويدمی

يابد و رسیدن به شعر  طريق ترکیب و برحسب مجاورت تحقق میدستیابی به نظم از»

طريق دستیابی به توازن، پذيرد؛ زيرا نظم از شابه صورت میاز راه انتخاب و برحسب ت

ر به که شع يابد، درحالی نشینی تحقق میيعنی براساس انواع تکرار بر روی محور هم

 «طلبد ها را بر روی محور جانشینی می سازی نشانه انتخاب وابسته است و جانشین
 .(139ـ  113)همان: 

دهد که بتواند با استفاده  بیدل گزينش واژگان در محور جانشینی را طوری انجام می

نشینی برقرار کند. او گاه برای ها بیشترين تناسب لفظی و معنايی را در محور هماز آن

است.  بحث هم از اين شمارگیرد که بیتِ مورد م، دو يا سه رابطه درنظرمیجزء کاليک 

 شود: های موجود در بیت برجسته میدر ادامه سه مورد از تناسب
 

 الف. چشم و طاووس

بودن طاووس به دلیل پرهای اوست و اين ن اين دو در رنگینی است؛ رنگارنگتناسب بی

ا رنگینیِ چشم نیاز به شاهد مثال نداشته باشد، امّ قدری روشن است که شايد موضوع به

  شود: در اشکی است که از آن جاری می
 نقـشِ رخـی داری هـوس، بنـويس پند ما به زر  ای ديده! لوح چهره را با اشک رنگین نقش کن

 (239: 1939)کمال خجندی، 

 :اين بیت و
 خـرام من برد کو صبا؟ تا ره به سرو خوش

 و هر لحظه چون اوراق گلدر بیان شـوق ا
 

 گه سالم او رساند، گه پیام من برد 

 فــام مــن بــرد دفتـر رنگیـن ز اشـک الله
 (293: 1962)جامی، 
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 ب. طاووس و آینه

 است:« وار بر دُم طاووس نقش هالل»نه آمده، یای که برای آي های لغت يکی از معانی در فرهنگ
 زی، شودد روـــی زنــزاغ اگر بر اوج تو بال

 

 ون دم طاووس هر پر آينهـــر جناحش چـب 
 

 (37: 1963فرغانی، )سیف 

 :همچنین بیت زير و
 ـی بــودـنیـاز ز نـظّارگ یـو بـــحسـن تـ

 

 طـاووس را بـس اسـت ز بـال و پر آينه 

 (9376: 1939)صائب، 

 داند: می« صاحب هزار آيینه»روست که بیدل، طاووس را  از همین
 قـدر شـوخی رنگی که داری، چشمِ حیران شو به خـواهد تماشايت ه چون طاووس مـیهزار آيین

 

 (2193: 1936)بیدل، 
 

 ج. طاووس و داغ

 اند: هم نامیده« داغ طاووس» ،بودنرنگ ی دُم طاووس را به دلیل سیاهوار رو های هالل نقش
 داغ اووس داغـــورت طـه صـدارم تنـی بـ

 

 فتار من کجاست؟گ ادرهـزبـان نـ طـوطـی 
 

 (927: 1937)وحشی بافقی، 

 :در اين بیت و
 ا داغ است داغــرواز مــعالم از رنگینـیِ پ

 

 رِ طـاووس تا بال هما داغ است داغــاز پـ 
 

 (337: 1933)اسیر شهرستانی، 
 

 نتیجه .1

يک بیت از  بارةدر های ديگری پژوهشکدکنی، انگیزة جانب شفیعی، ازشايد ناخواستهای،   طرح مسئله

پژوهان معاصر را واداشت تا با رفع ابهام اين بیت،  د و بیدلشترين ابیات بیدل  مبهم

میان، حسینی بیشتر معنی پاک سازند. دراين اشعار بیدامان اين شاعر را از اتهام سرودنِ 

کوشید داغ محرومی انسان از جوار قرب الهی  به گرايش وحدت وجودی بیدل پرداخت و 

عملی، در  لب اين بیت بررسی کند؛ علی معلم دامغانی با نگرشی از منظر عرفانرا در قا

گرفته است؛   شود از مفهوم بیت فاصله قدری در کلیات غور کرد که گاه احساس می ، بهواژهبهواکاوی واژه

 های شعری آن کرد.  کردن آرايه اکرمی هم بیشترين توجه خود را معطوفِ يافتن و ارائه

تو بر  یّحالت تجل گويد: ای معشوق! در چنین میرسد بیدل در اين بیت  مینظربه

تا جايی که اشکِ جاری از چشمان من  ؛من، سراپای وجودم را حیرت فراگرفته است

چشم اشکبار من که چونان  ببرد.بینام را از زدگی تواند حیرت و نمی ای بیش نیست بهانه
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بودن، بايد از حیرت فاصله به دلیل اشکباراگرچه گاه تو حاضر است،  طاووسی در جلوه

 ای متحیر و حیران است و قادر به تشخیص چیزی نیست. خانه مانند آيینه ؛داشته باشد

 
توان در بررسی اشعار  يافتن به هندسة ذهنی هر شاعر، نمی بايد توجه داشت بدون راه

گیرد و  میتمام زوايا را درنظر کلمات، نشینی او توفیقی حاصل کرد؛ چه رسد به بیدل که در محور هم

برای بیدل « حیرت»برای نمونه واژة  ؛واژگان و ترکیبات برای او معنای سیّال دارند

« جلوة محبوب»، «اشک»، «خودیبی»، «سفیدی چشم»، «چشم»، «آينه»کنندة  تداعی

اير يد در تقابل با سع با بیتِ بیدل را باايک از اجزای يک مصر، هربنابراين ؛و ... است

، نتیجة ناتوانی در شعر او ظاهری یانسجامبی گرفت و ممکن استاجزای آن درنظر

 های درونی اجزای شعری او باشد.  مخاطب در کشف تناسب
 

 نوشت پی

اينکـه  پـس از   ؛پژوهی، درخورِ جايگاه او در شعر فارسی نیست گرفته در حوزة بیدل های انجام پژوهش .1

انتشارات  ،تصحیح کرد خورشیدی 1933ـ 1931های  بین سال را یدل کلیّات بوزارت معارف افغانستان 

پرويـز  و اکبـر بهدارونـد    بـا مقابلـه و تصـحیح    را ها( اعیرب  ه بدوناو )البت اتکلیّ ديگری ازتصحیح  الهام

 ها بوده است. بدل که آن هم بدون ذکر نسخهد کرمنتشر  سه جلدو در  1976سال عباسی داکانی در 

 .ستهم محل اعتنا« معنی معنیِ يک بیت بی»ن بخش از کتاب با عنوان گذاری اينام .2

 .(91ـ 25: 1933نوريان، ناريان، اصحاب دم، سلسلة نباتات، اشیای مصقول )معلم،  .9

 خوريم:  برمی« زار هستی جلوه»در اشعار بیدل به ترکیب  .3

 پـرم سو می زار هستی آن صد عدم از جلوه

 

 تـرم  مـن بیـرون  بیرون است،  گر پری از شیشه 

 (1639: 1936)بیدل،                                         
 

 .(353)همان: آخر بر درِ حیرت زديم  ةاز هجوم جلو .5
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 .(1361 :)همان اظهاريم بیدل لذّت تحقیق کو؟ حیرت  .6

 .(173 :)همان آغوشان مخواه امتیاز جلوه از ما حیرت .7

 کـس از نشـئة حضـور    آگاه نیست هیچ. 3

 

ــا   ــزار س ــرت ه ــت حی ــته اس ــار داش  غر سرش

 (372)همان:                                                       
 

 .(1371 :)همان حیرت از لذّت ديدار تواَم غافل کرد .9
 

 .(2252: )همان کند طوفان م سفیدی میهنوز از چشم حیران .11

خواهد از قدرت جلوة محبوب سخن بگويد،  قدری در انديشة بیدل قوی است که وقتی می  اين باور به .19

 دارد:  مانند جرس به فرياد وامی ،گويد جلوة تو حتی آينه را که نماد حیرت است می

 چیست حیرت تا نگردد پردة سـاز فغـان؟  

 

 س آيینـه را سـازد جـر   ای داری کـه مـی   جلوه 

 (122: 1936)بیدل،                                          
 

ای است که با افسونکاری خـود، آيینـة اشـک را بـه دسـت آدمـی        مفهوم بیت: حیرت مانند مشاطه .13

 کند. دهد و آن را مانند طاووس، رنگارنگ می می

 .(1113)همان:  آينه در حیرت اختیار ندارد .15

 .(933)همان:  ستآيینه را به قسمت حیرت قناعتی ا .16

 .(2173)همان:  حیرت و آينه را نیست ز هم رنگ جدايی  .17

 .(1923)همان:  به جز حیرت کسی در خانة آيینه کی باشد؟ .13

« جوشِ چشمة آيینه بودنمحو»، «خبربودن آينه از جوش خويش بی»هم به های ديگر  بیدل در بیت .19

)همـان:  « خبـر از جـوش خـودم    ام، بـی  نهچشمة آي»اشاره کرده است: « بودن جوشِ آينهحیرانی»و نیز 

نگ چشمة آيینه حیرانی است جوش ر به»( و 1399)همان: « چشمة آيینه را محو است جوش»(، 1371

 .(2123)همان: « او
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