
 

 8311ستان بهار و تاب ،اول شماره ،81 دوره ادبیات، و هنر شناسيجامعه

صوفیـیمثابهسپاهبهیدلب

(یویاتدرغزلیدلجامعةعصربی)تجل
 0مسعود کوثري

 چکيده
صوفي -شاعر يا سرباز-مثابه سرباز زندگي بيدل دهلوي سرشار از تضادها است. اين تضادها از زندگي دوگانة شاعر به

در سراسر جهان نيز تعداد شاعران و نويسندگاني که اي که در تاريخ ادبيات ايران نادر است و  نشئت گرفته است. پديده
اندک است. حيات بيدل از يک سو با زندگي دشوار، پرهراس، ماجراجويانه،   هاي متضادي را داشته باشند نيز   چنين تجربه

انه يک طلب مسلکانه، عزلت گري پيوند خورده است و از سويي، با زندگي زاهدمنشانه، صوفي گويانه و زمخت سپاهي بذله
گيرد. توجه به  شاعر هستند، قرار مي-رو، بيدل در تمايز با نمونة نوعي شاعران ايراني که بيشتر آنان دبير اين صوفي. از

گرانه در  هايي از زمختي زندگي سپاهي  دري در سخن گفتن، نشانه گويي و پرده دردي با مردم، رک زبان عاميانه، هم
  منشانه يازدهم و اوايل قرن دوازدهم هجري هند است. از ديگر سو، زندگي صوفي اي سراسر آشوب در اواخر قرن جامعه

گري خود و پدرانش ناخشنود  منشي ايراني و عرفان هندي اوپانيشادها است. بيدل از پيشة سپاهي وي ترکيبي از صوفي
اسالمي )براي  -ايرانيگري  نيست، بلکه براي آن تربيت هم شده است. از ديگر سو، همانند الگوهاي نوعيِ صوفي

مثال، سنايي، عطار، جامي و مولوي( و هندي )بوديسم و هندوئيسم( در پي ترک دنيا، دوري از دربار، توجه به باطن و 
رموز هستي است. اما، اين دو دنياي متفاوت در بيدل در اتخاذ يک زبان خاص که سبک هندي معرف آن است، به 

را با کمترين « قدرت حاکم»و انتقاد از « در پرده سخن گفتن»ن زبان، از سويي رسند. فرماليسم گسترده اي آشتي مي
زند، و از ديگر سو، به او  نشين هند بر هم نمي هاي نواب  سازد و مناسبات او را با نظام سياسي ايالت آسيب، ممکن مي

ه، و در بيشتر موارد به سخره گرفتن و هاي برگرفته از زبان عاميانه به بيان زندگي روزمر  دهد که با استعاره اجازه مي
گرايانه )نظير سبک عراقي( نيست که تنها  هجو زندگي مردم و خود بپردازد. بنابراين، فرماليسم بيدل، فرماليسمي نخبه

مثابه  شناسانه شاعر باشد، بلکه فرماليسمي است که بتواند تضادهاي زندگي دوگانة شاعر به در پي تعهدات زيبايي
وجه به معناي آن نيست که در همه حال درک معناي اشعار بيدل ساده  هيچ في را حل کند. اين امر البته بهصو -سپاهي

گويي دارد. از نظر او، شکل )فرم( هنري بايد چنان باشد که ديگران )حتي مردم عامي( را وا  است و يا او تعهدي به ساده
ببرند؛ معنايي که با نگاهي پساساختارگرايانه، سيال است و   پيريختن روحي به معناي آن   دارد که با جان کندن و عرق

خواهد. اين مقاله  مي« فهم تند»رو است که از نظر بيدل فهم معاني شعر و نثر او  اين رسد. از وجه به قطعيت نمي هيچ به
معه عصر بيدل و شعر اي بين جا در پي آن است که با نگاهي به برخي از ابيات و غزليات بيدل نشان دهد که چه رابطه

 گيرد.  هاي زندگي دوگانة خود به کار مي  او وجود دارد و او چگونه زبان را براي حل تعارض

 شناسي غزليات بيدل دهلوي، فرماليسم، سبک هندي. : بيدل دهلوي، جامعهواژگان کليدی
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 مقدمه

ر آمده است و شناسي ادبیات به رشتة تحرير د ای خاص در حوزة جامعه به اين مقاله با تجر

شناسي هنر و ادبیات وفادار باشد، بر  بدون آنكه تالش كند به اين يا آن نظرية خاص جامعه

شود، استوار است. اين مدل كه  مدلي خاص كه در اين جا برای نخستین بار عرضه مي

نامید، بر آن است كه هنر حاصل بازی هنرمند/ « مثابه بازی هنر به»توان خیلي ساده آن را  مي

شناسان هنر و ادبیات عموماً میل  گريز است. جامعه بخش و تعین نويسنده میان عوامل تعین

بخش )طبقة اجتماعي، ساختار اجتماعي، ساختارهای فكری،  گريزناپذيری به عوامل تعین

اند و اهمیت كمتری برای عاملیت يا بازيگری هنرمند/  شناختي( داشته ساختارهای زيبايي

ای، حوادث  نامه گريز )جزئیات زندگي توان آنها را تعین ه عناصری كه مينويسنده يا توجه ب

فرد و يگانه بودن در بیانگری( نامید،  های روحي و جسمي، نیاز به منحصربه خاص، آسیب

عنوان يک انسان، درست در بازی میان اين عوامل  كه زندگي ما به اند؛ درحالي  قائل شده

های مهم اين  است. هنر به يک معنا يكي از جلوه گريز در نوسان بخش و تعین تعین

شناختي  گرای جامعه های تعین بازيگری است و عدم توجه به آن ما را يا در دام نظريه

شناسي  های جامعه بر آن، اغلب نظريه گريز الهام هنری. عالوه های تعین اندازد و يا نظريه  مي

اند و كمتر به عرصة شعر توجه  شدهادبیات برای بررسي رمان و داستان به كار گرفته 

( برای شعر به كار مي رود، 8ها )ازجمله نظرية لوسین گلدمن اند. هنگامي كه اين نظريه  كرده

جهان »توان از  شود. در شعر كه به معنای مرسوم گلدمن نمي تر مي ناكارآمدی آن روشن

رو  های بسیاری روبه شناس با دشواری سخن گفت، كار جامعه« جهان زندگي»و يا « داستان

تنها از تنگناهای نظری مفهوم  شود. مزيت مدل پیشنهادی اين مقاله آن است كه نه مي 

گريزد، بلكه امكان بررسي شعر را بدون نیاز به مفهوم جهان  گلدمن مي« بیني طبقاتي جهان»

                                                      
1 .Lucien Goldmann 
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 آورد. از اين مدل كه حاصل سنتز داستاني و يا جهان زندگي مرسوم در رمان فراهم مي

شناسي هنر و ادبیات است، برای نخستین بار  های پیشین جامعه نظری نگارنده از مدل

های اصلي سبک يا مكتب مشهور به هندی، بیدل دهلوی،  منظور بررسي يكي از چهره به

توان نامید، زيرا بر چهار ركن يا  استفاده شده است. اين مدل را مدل چهاروجهي هنر نیز مي

هنری استوار است: نظام اجتماعي، عاملیت، افق فكری و فلسفي،  وجه مهم در بررسي اثر

ای متقابل و ديالكتیكي دارند و هر يک بر روی  شناسي. اين چهار ركن رابطه زيبايي

 گیرند.  گريزی كامل جای مي بخشي كامل تا تعین پیوستاری از تعین

 مدل چهاروجهي هنر

يش به نوعي فرمالیسم پیچیده در بیدل دهلوی شاعری سرآمد در سبک هندی است. گرا 

( از او فردی 8316كدكني )  شعر و تكیه بر صنعت تضادها )پارادوكس( به گفتة شفیعي

توان تنها انعكاسي خام  سادگي نمي ممتاز در جهان شعر فارسي ساخته است. اين سبک را به

. همچنین شناسي هنر و ادبیات( دانست از شرايط اجتماعي او )رويكردی محدود در جامعه

نظیر شرايط دوران  –توان گفت كه در شرايط اجتماعي سلطه و اختناق  سادگي نیز نمي به

گذارد كه از طريق آن شاعران و  الجرم نوعي فرمالیسم ادبي رو به فزوني مي -نوابان هند

دارند؛ بلكه نوعي  اهل ادب خود را از گرفتاری در بند و زنجیر حاكمان در امان نگه مي

ک پیچیده میان جامعه )طبقات اجتماعي(، زبان، محتواهای فكری و فلسفي وجود ديالكتی

كنند و يک اثر هنری را پديد  شناختي عبور مي های زيبايي دارد كه از منشور صورت

در بازنگری نظرية  (31-31: 8311)آورند. اين درست همان چیزی است كه جنت ولف  مي

در  (811-816: 8311)متأثر از آرای آدورنو كند و بدون شک  هنر ماركسیستي بیان مي

شناختي تنها يک  شناختي است. در اينجا، عنصر زيبايي توجه به اهمیت عنصر زيبايي
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تواند  برچسب، يک نشانه، يا زائده از روابط طبقاتي و نظام اجتماعي نیست؛ بلكه خود مي

جانبه میان جامعه،  تیكي چندنقش مهمي در ايجاد محتوا ايفا كند. بنابراين، نوعي رابطة ديالك

( به آنها افق 216-211: 8314كه هوسرل ) –زبان، محتواهای فكری و فلسفي عصری 

دهد.  شناسي وجود دارد كه به اثر هنری شكل مي و خود وجه زيبايي -گفت مفاهیم مي

دل را نیز به م« تعین چندگانه»( مفهوم 62-68: 8311بر آن بايد با پیروی از آلتوسر ) عالوه

رغم آنكه  در مدل آلتوسر باشیم. زيرا، به« دست آخر»ولف افزود؛ بدون آنكه در بند قید 

های ارتدوكس  خود راه را به روی خشكي و تصلب مدل« تعین چندگانه»آلتوسر با مدل 

پیش از خود گشود، اما باز هم نخواست يا نتوانست كه دل از مفهوم زيربنا بكند و اعالم 

بخش عامل اقتصادی است. در اين مدل، به چهار  عامل تعین« دست آخر»كرد كه: البته، 

های  . نقش2. نظام اجتماعي و طبقات اجتماعي 8شود:  مي وجه به هم مرتبط توجه 

های فكری و فلسفي عصر )شايد به پیروی از  . نظام يا نظام3اجتماعي هنرمند/ شاعر 

شناختي/  . نظام زيبايي4عصر خواند( هر « بیني منظومة جهان»لوسین گلدمن بتوان آن را 

شناختي  زيبايي -شناختي زباني. از رابطة ديالكتیكي اين چهار وجه است كه به مدلي جامعه

نظام اجتماعي )طبقات اجتماعي، « بخشيتعین»زمان هم به  رسیم كه هم از آثار هنری مي

عاملیت و نظام « يزیگر تعین»های اجتماعي و غیره( توجه دارد و هم به  ها، گروه قومیت

های اجتماعي هنرمند/ شاعر نیز توجه  بر آن، اين مدل به نقش/ نقش شناختي. عالوه زيبايي

اند. اين   كننده ها تعیین دارد؛ زيرا، حتي در يک نظام اجتماعي واحد نیز اين نقش

رو  خوبي در تضاد نقشي كه بیدل با آن در بخش عمدة زندگي خود روبه كنندگي را به تعیین

بوده است، خواهیم ديد. او از يک سو، سپاهي وابسته به يكي از نواب ايالتي هند بوده است 

مسلک! بنابراين، دو نقش اجتماعي كامالً متفاوت را در يک  و از ديگر سو، شاعر و صوفي

نظام اجتماعي واحد تجربه كرده و گرفتار تضادها ناشي از اين دو نقش بوده است. در اين 
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های خرد  ای تأكید صرف بر جايگاه فرد در نظام تولید، با تكیه بر نظريهمدل، به ج

ايم. اين عاملیت به گفتة بورديو حتي  شناسي برای عاملیت فرد اهمیت قائل شده جامعه

يا مردان  انقالبیون مبارزان، از ممكن است در تعارض با جايگاه طبقاتي فرد باشد. بسیاری

 به آنها علیه كه اند  برخاسته طبقاتي همان دی و ديگران( ازبزرگ )فیدل كاسترو، بودا، گان

اند. رفتارهايي كه با طبقة اجتماعي منشأ سازگار نیست. بنابراين،  يأزيده دست مبارزه

منظور تعديل نگاه ساختاری طبقة اجتماعي كه برای عاملیت جايگاهي قائل نیست، اين  به

تضادهای عمیقاً انساني كه در زندگي هر  مدل، برای عاملیت فرد اهمیت قائل است و به

كند. درست در  فردی وجود دارد و صرفاً انعكاسي از جايگاه طبقاتي او نیست، توجه مي

آيد. امری كه ديری  نامة هنرمند/ نويسنده به كار مي همین نقطه است كه جزئیات زندگي

یني برای يک بررسي شناسي هنر و ادبیات رخت بر بسته است و يا تنها تزي است از جامعه

شود. اگر يک اثر را همچون يک كنش اجتماعي برای هنرمند  مي شناسانه تلقي  جامعه

توان آن را بیان  شناسي كنش اجتماعي وبر مي معنادار بدانیم، چیزی كه به پیروی از جامعه

كرد، اين معنا بدون شک در جزئیات زندگي هنرمند/ نويسنده نهفته است و بسیاری از 

« مرگ»ت ربطي به طبقة اجتماعي نويسنده ندارد. بنابراين، يک بار ديگر بايد به جای اوقا

  او باز گشت.« زندگي»مؤلف به 

ام.  فلسفي است كه آن را از هوسرل وام گرفتهـ  سومین عنصر اين مدل، افق فكری

ختي شنا -های فكری«افق»های مفهومي را تا حدود زيادی متأثر از  گیری نظام هوسرل شكل

های مفهومي  گیری نظام ها شكل داند و بر آن است كه بدون اين افق ای مي رايج در هر دوره

ای است كه بعدها در رويكردهای هرمنوتیكي نیز بسیار  ناپذير است. اين همان نكته امكان

های رايج لوسین  هايي با نظريه های فكری تفاوت مورد توجه قرار گرفت. اما، اين افق

شناختي  های جامعه نظرية فوكويي اپیستمه دارد. در نظرية گلدمن، هدفِ بررسي گلدمن و يا
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های نهفته در پس آثار هنری است كه بدون شک اين  «بیني جهان»آثار ادبي/ هنری، كشف 

ها متعلق به طبقات اجتماعي هستند. او در آثار متعدد خود نشان داده است كه چه  بیني جهان

ای كه نويسنده برآمده از آن و يا  ي نهفته در اثر ادبي و طبقة اجتماعيبین ای میان جهان رابطه

شناسي  مدافع آن است، وجود دارد. جالب توجه است كه چنین نگرشي در نظرية ديرينه

ها و حاكمیت آنها بر يک دوران سخن  (، هنگامي كه او از اپیستمه41: 8311دانش فوكو )

گرا هستند كه  دو نظريه دچار رويكردی تعین گويد، نیز وجود دارد. اما، اين هر مي

دلیل  ها به بست بست خواهند رساند. بخشي از اين بن شناسي هنر و ادبیات را به بن جامعه

های مفهومي، فكری و فلسفي هر  ها در نظام پردازان به گسستگي عدم توجه اين نظريه

( در منطق 8311ین )عصری است كه آشكارا در هر دوراني وجود دارد؛ موضوعي كه باخت

ورزیِ  انديشه   صراحت به آن اشاره كرده است. دوم آنكه، بازيگری و گويي خويش به و گفت

های فكری  های انساني تنها بلندگوهايي كه ندای نظام گیرد. عامل عامل انساني را ناديده مي

های انساني  عامل ها از گلوی آنان بر آيد، نیستند. بسیاری از ها يا گفتمان و فلسفي، اپیستمه

برند و از  های هريک بهره مي كنند، از فرصت ها زندگي مي درست در شكاف اين نظام

شوند. اگر چنین حكمي دربارة  مند مي تركیب آنها برای تعريف جايگاه خود در جهان بهره

مردم عادی صادق باشد، بدون شک دربارة هنرمندان و نويسندگان كه در مقايسه با ديگر 

ها آزادترند، يا حداقل ادعای آن را دارند نیز صادق است. افق فكری با آنكه  ز دگممردم ا

ها و  شناسد، به گسستگي های فكری و فلسفي را به رسمیت مي های نظام محدوده

های فكری و فلسفي وجود دارد، باور دارد. توجه به اين  هايي هم كه در اين نظام شكاف

آثار هنری و ادبي در دوران پسامدرن كه سرشار از  ويژه برای تحلیل ها به چندپارگي

ها و كوالژهای گسترده در همه چیز، از سبک زندگي و معماری گرفته تا  ها، شكاف گسست

 نمايد.  های فكری و فلسفي است، ضروری مي نظام
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شناختي است. اين وجه كه  رسیم، و آن وجه زيبايي سرانجام، به وجه چهارم اين مدل مي

های مختلف )زبان، رنگ، شكل، حجم، و غیره( است،  مختلف دارای مُدالیته در هنرهای

شناسي هنر و ادبیات به آن توجه كرد. متأسفانه  ترين وجهي است كه بايد در جامعه مهم

شناسي هنر و ادبیات توجهي به اين وجه نداشته يا آن  های جامعه بیشتر رويكردها و نظريه

شناسي گرفته تا  ها، از سبک ها و نظريه ای از رويكرد اند. گستره  را دست كم گرفته

آيند. هدف اين وجه آن است كه كشف  شناسي، در فهم اين بعد آثار هنری به كار مي نشانه

بیانگری »های خاصي كه در اختیار دارد، به يک  كند هر اثر هنری با تركیب عناصر و مُدالیته

و  811: 8311گونه كه آدورنو ) بیانگری همان يابد. تأكید بر دست مي« خود ويژه و منحصربه

« بیانگری»دهد. فهم اين  محتوا پايان ميـ  كند، به جدال ديرينة فرم درستي بیان مي بعد( به

شناسان هنر و ادبیات، بیشتر  شناختي خالي است. جامعه است كه جايش غالباً در آثار جامعه

كه،  درحالي«. خواهد بگويد چگونه مي»تا اند   اثر/ متن بوده« خواهد بگويد چه مي»درگیر 

است و درست همان چیزی است كه « خواهد بگويد چگونه مي»بیانگری دقیقاً به معنای 

سازد. در پاسخ به  فرد و يگانه مي يافتن به آن است و او را منحصربه  هنرمند در پي دست

ب كرده است و نه شیوه اين نوع از بیانگری را انتخا« چرا»اين پرسش كه هنرمند/ نويسنده 

دهیم. بدون شک انتخاب او، ريشه در  ديگر را، ناگزير بايد به سه بُعد ديگر مدل ارجاع

های دست اول او، افق فكری و فلسفي و حتي  تعلقات طبقاتي، زندگي نويسنده و تجربه

 های هنری پیش از او و معاصرش دارد.  ها و اسلوب مكاتب، سبک

است؛ درواقع، در يک « گريز تعین»و « بخش تعین»ه يا عوامل اين مدل، تركیبي از وجو

خورد. وجوه  گريزی است كه سرنوشت هر اثر هنری رقم مي تعینـ  بخشي بازی پیچیدة تیعن

گريزی قرار دارند و  تعین-بخشي تنها هريک بر روی پیوستاری از تعین يا عوامل چهارگانه نه

روند، بلكه هريک بر ديگری نیز تأثیر  ميشمار ن به« قطعي»يک عاملي  بنابراين هیچ
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گذارند و نوعي رابطة ديالكتیكي پیچیده میان آنها وجود دارد. اين رابطة ديالكتیكي به  مي

هر « بازی»گردد و درک  گريز بازمي بخش و تعین ماهیت بازی انسان میان عوامل تعین

يد آن را دريابد. شناس هنر و ادبیات با هنرمند درست همان چیزی است كه يک جامعه

شناس از  بدون دريافتن اين بازی، كه برای هر هنرمندی شكلي خاص خود دارد، جامعه

بررسي آثار هنری و ادبي دست خالي باز خواهد گشت. روابط اين وجوه يا عوامل 

 نشان داده شده است.  8چهارگانه در شكل 

 
      

 
 

      
 
 
 
 
 
 

 شناسي ادبيات ل چهاروجهي جامعه. مد0شکل            

 صوفيـ  ها: سپاهي تضاد نقش

اند و بیشتر  آيد، اكثر شاعران ايراني، سپاهي نبوده آن گونه كه از تاريخ ادبیات ايران برمي

ويژه پس از حملة اعراب و سپس حملة مغول، شغلي  دلیل شرايط تاريخي ايران، به آنان به

اند.  اند، از اين مشاغل كناره جسته و تصوف پیشه كردهاند و اگر راه عرفان  ديواني داشته

ديواني است. حتي هنگامي كه شاعران ـ ـبنابراين، مدل غالب در شاعران ايراني مدل شاعر

اند، بیشتر به سرودن شعر و يا ثبت تاريخ اُمرا و شاهان و شاهزادگان  همراه سپاهیان بوده

 عامليت نظام اجتماعي

 شناسي زیبایي افق فکری
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وان گفت كه شاعر مهمي در تاريخ ادبیات ايران ت اند. بنابراين، با احتیاط مي  مشغول بوده

ای گسترده و  پیشه است و تجربه پیشه بوده باشد. اما، بیدل شاعری سپاهي نیست كه سپاهي

غني در اين زمینه دارد. او همراه سپاهیان معمولي از اين سو به آن سو رفته، فرمان برده، 

ای كه  پايه زندگي مردان دوننگهباني داده، زحمت كشیده و عرق ريخته است. او با 

اند، نشست و برخاست داشته و از واژگان و اصطالحات آنان كامالً آگاه  پیشه بوده سپاهي

انديشة لطیف و   است، و جالب آنجا است كه توانسته است اين پیشة سخت و زمخت را با

های  ت و استعارهشاعرانه پیوند دهد و غزلیاتي زيبا با تركیباتي زيبا و نو بیافريند. تركیبا

بیدل ضمن آنكه نو هستند و كمتر در اشعار شعرای پیشین به اين نحو سابقه دارند، به يک 

بازاری است. بیدل در كودكي پدر خويش  پاافتاده و كوچه معنا به صحنه آوردن عبارات پیش

نويسان تحت تربیت عمويش میرزاقلندر قرار گرفت.  را از دست داد و به نوشتة تذكره

های سخت جسماني داشته  وی بیدل از او مردی سپاهي ساخت. مردی كه بايد تمرينعم

( اشاره 146: 8311)حجتي  چهار عنصرگری خو كند. او در كتاب  باشد و با انضباط سپاهي

 اند.   پیشه بوده كند كه پدرانش سپاهي مي  

بدني ورزيده بوده اند و بیدل دارای  نويسان به شرايط بدني خوب بیدل اشاره كرده تذكره

 گويد: مي است؛ بدني كه الزمه سپاهیگری در هند آن زمان بوده است. در جايي 

 كشد ناتواني انتقام آخر ز طاقت مي       زور بازويي كه داری انفعالي بیش نیست

پذيرد وتا  شاه را مي گری سپاه اعظم ق( مالزمت و سپاهي 8116سالگي )32بیدل در 

بر آن، تعابیر بسیاری در غزلیات بیدل وجود دارد كه با  دارد. عالوه ها همین منصب را مدت

زندگي سپاهي او نیز مرتبط است؛ تعابیر متعددی دربارة تیغ )شمشیر(، محاصره، دست 

شود، اما نحوة به  مي وفور يافت  قدرت، اسارت. اگرچه اين تعابیر در شعرای ايراني هم به

ها بهره  اول بیدل است. حتي هنگامي كه از همان واژهكار بردن آنها حاكي از تجربة دست 
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كاررفته، حاكي از تجربة خاص بیدل است. برای مثال، تیغ  جويد، تعابیر و تركیبات به مي

ای رايج در ادبیات فارسي است كه هم معنای واقعي )شمشیر( دارد و هم  )شمشیر( واژه

لي حركت شمشیر در سر بريدن معنای استعاری )ابروی نگار، اشعة خورشید و غیره(، و

 تعبیر كرده است:« تیغ را جاده كردن»كاری است كه بیدل از آن به 

 گذرد تیغ را جاده كند هركه ز سر مي              خط مسطر نشود مانع جوالن قلم 

دست »در اشعار بیدل، تركیبي جالب و جديد است. منظور از « دست قدرت»تركیب 

پردازان سیاسي است كه هنگامي كه  به گفتة نظريه« قدرت برهنه»در بیت زير، همان « قدرت

 است. « پای در گل شدن»دهد، همچون  كارايي خود )مشروعیت( را از دست مي

 شود مي دست قدرت چون تهي شد پای در گل         ها مباد كس اسیر انقالب نارسايي

گردد و هم به فعالیت بدني  های ديگر بیدل كه هم به شرايط اقلیمي هند بازمي از تجربه

است. اگر از سپاهیان معمولي باشي، بايد مداوم در پي امرا « تعرق»عنوان يک سپاهي،  او به

و بلندپايگان سپاه از اين سو به آن سو بدوی و بدنت آماده از دست دادن مقدار زيادی آب 

و « تعرق»ست كه های گرم و مرطوب سال باشد. به همین سبب ا در اثر تعريق در بیشتر ماه

های كلیدی و با بسامد باال در غزلیات بیدل است. او  های مشتق از آن يكي از واژه واژه

ای كه در ديوان غزلیات  های بسیاری با واژة عرق ساخته است. واژه تشبیهات و استعاره

 رود. شمار نمي شناختي اشعار آنان به شاعران ايراني محلي ندارد و جزو عناصر زيبايي

 كشد همت مخمورم از خمیازه خجلت مي          پیمايي شبنم پر است آغوش صبح عرق از

*** 

 گذرد كز حیا چون عرقم آب ز سر مي                گذرد آلوده جمالي ز نظر مي عرق
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ويژه در هند، و پیاده از پي  از ديگر تعابیری كه با پای پیاده راه پیمودن در گذشته، به

است؛ چیزی كه حتماً بیدل « آبله نشستن در پای»سپاهیان مرتبط است،  اسب و استر دويدن

در دوران سپاهیگری و سیروسفرش از اين واليت به واليت ديگر با آن كامالً آشنا بوده 

 ( دائم در سفر بوده است:8116تا  8161سال )از  21است. بیدل نزديک به 

 شود رس نمي ی مقیم دامنت آبلهپا        دل به تالش خون كني تا برسي به كوی عجز

*** 

 پايان همه خارست ببینید ی آبلها                      اين دشت جوالنگه صد رنگ تمناست

حنازده ازجمله تعابیری است كه جای هیچ شكي  حنا و حنا گذاشتن و رنگ حنا و ناخن

او راه يافته است.  وفور در جامعة هند ديده و به اين ترتیب در شعر نیست كه بیدل آن را به

وفور در جامعه هند رواج دارد. حنا همچنین  حنا گذاشتن امری است كه امروزه هم به

 شده، نیز هست. سبب ريخته رنگ، يا خون بي ای برای خون بي استعاره

 خونم روان نگرديد رنگ حنا عرق كرد               از انفعالم آخر شستند دست قاتل

هايي است كه با  زندگي سپاهي بیدل مرتبط است انبوه واژهاز ديگر تعابیری كه با 

گری مرتبط است: شمشیر، بارو، محاصره، نردبان برای رفتن بر فراز بارو، زندان،  سپاهي

 ها. فالخن، اسارت و ديگر واژه

 شود موی اسیران زود در زندان سپید مي        دون چون سحر در يک نفس گشتیم پیر     گر زير

*** 

 شود مي پیكر موج از شكست خويش جوشن       فتحي چو گرد عجز نتوان يافتن جامه

*** 

 شود مي شوخي موج از گهرها را فالخن             اند آواره  ها امل با همة آسودگي دل
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رزمان عصر بیدل، در  پاية جامعه و هم دری نیز همچون مردمان دون گويي و پرده رک

دری در غزلیات بیدل بیش از هر جای  گويي و پرده شود. رک مي غزلیات او بسیار مشاهده 

ديگر، دو سرچشمه در ادبیات فارسي دارد: مولوی و سعدی. مولوی از تعابیر و 

جويد و  درانه برای بیان مقاصد عرفاني خود بهره مي های گاه بسیار عامیانه و هرزه استعاره

هايي  زمرة زندگي مردم عامي مثالسعدی نیز در بیان حكمي و تربیتي خود از تجربیات رو

گونه  وفور در غزلیات بیدل حاكي از ديدی مولوی هايي چون خر به زند. استفاده از واژه مي

 در غزلیات او است. 

 خواجه خدا كند كه باز يک دو طويله خر شود نفسان دعا كنید باد داده را خوش به  جاده 

*** 

 شود مي خرمنت در فكر گاو و خر پريشان           ای چراگاهِ هوس از آدمیت شرم دار

 عرفانيـ  تضاد فلسفي

منشانه او است. در اين وجه از زندگي بیدل، به  وجه ديگر زندگي بیدل، زندگي صوفي

های عرفان و  شويم. جامي، مولوی و ديگران نمونه مي نمونة شاعران ايراني عارف نزديک 

چون ديگر عرفای ايراني جهان محل تصوف در شعر فارسي هستند. از نظر بیدل، هم

كامیابي راه ندارد. كامیابي هم با جنگیدن با خوب و بد « باغ امكان»آسايش نیست، و در 

حل  توان حدس زد به هیچ گرفتن جهان تنها راه گونه كه مي آيد، و همان جهان به دست نمي

 مسئله است.

 

 كند اينجا خون به ساغر ميگر همه گل باشد       هیچكس در باغ امكان كامیاب نیست

 حرف امن از آتش نامشتعل بايد شنید   عالمي را سركشي بر باد غارت داده است
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 شیشه بگدازد مگر تا مي به جام ما كند  های دهر مغزی كام عیشي تر نشد از خشک 

 دها را حل كنی وار از حیا آيینه يک عرق             با بد و نیک جهان زين بیش نتوان شد طرف

و ريشة همة ( 861: 8311)محمدی اند  از نظر بیدل همة موجودات گرفتار وهم

 مشكالت بشر در همین وهم است:

 كند ست دست موج باال مي بحر هم عمری       نیست موجودی كه نبود غرقة گرداب وهم

 گويد: مي يا در جای ديگر 

 میدن باشدناله كم نیست اگر میل ر   هر قدر زين قفس وهم برآيي مفت است

گونه كه در  دلیل اعتقاد بیدل به دوگانة جهان آخرت در مقابل دنیا، همان اين وهم به

سنت اسالمي رايج است، نیست. بلكه بیدل به يک جهان معتقد است و آن همانا جهان 

توان ديد. اين نظر  ها مي واقعي است. ولي اين جهان واقعي را تنها با رستن از دام هوس

خوان است و يا تركیبي است از عرفان اسالمي و عرفان بودايي.  ان بوديستي همبیشتر با عرف

هم كه بیدل اشاراتي در اشعار خود « ضبط نفس»و تعلق است. مفهوم « دلبستگي»نیاز عامل 

ويژه به سنت بودايي كه به مراقبه و ضبط نفس  گردد، به به آن دارد، به هر دو سنت بازمي

 توجه دارد.

 كند مي  بیدل مانیفست خود را چنین بیان  در غزلي زيبا

 ورنه در كنج عدم آسودگي بسیار بود               مطلبي گر بود از هستي همین آزار بود

 كاروان رنگ و بو را رفتني در بار بود    زندگي جز نقد وحشت در گره چیزی نداشت

 چمن يا ناله يا منقار بودهرچه ديدم زين            ای پیدا نشد بوی گلي صورت نبست غنچه

 وار بود ورنه چون گل كسوت ما يک گريبان        ها كوتهي جرئتي دست همت كرد از بي

 فرصت ما يک نگه سیار بود كوكب كم  سوختن هم مفت عشرتهاست اما چون شرار
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 خواب پايي داشتم چشمم اگر بیدار بود             غفلت سعي طلب بیرون نرفت از طینتم

 بود سرشار سوختن چون شرر از جامم بسكه          در مشرب من بار گنجايش نداشت عافیت

 ها بیكار بود سواد و خامه نقش لوحش بي                   مطلبي اين دبستان چشم قرباني ست كز بي

 گردن منصور را حرف بلندش دار بود  پايه نیست قصر گردون را ز پستي رفعت يک

 نردبان اوج عزت وضع ناهموار بود           س ز بدخويي گذشتمصدر تعظیم شد هر ك

 نالة فرهاد ما بیرون اين كهسار بود        نوايي برنخاست دل به حسرت خون شد و محرم

شناختي بیدل اين است، اين جهان وهم، توهم چه چیزی است؟ يعني  اما، سؤال هستي

عبارت ديگر خالق هستي  ده است؟ يا بهاگر اين جهان حبابي بیش نیست، از كدام دريا برآم

داند و حل آن را از اهل فهم  مي اش با اين جهان چیست؟ او اين را پرسشي دشوار  رابطه

 خواهد.  مي

 بیدل ما مشكلي در پیش دارد حل كنید            دار وهم كیست بحر از ايجاد حباب آيینه

داند. اما، به  مي « توحید»را مخالف برد و آن  جهان نام مي« وهم دويي»در غزلي ديگر از 

رسد كه بیدل در اين جا نگاهي ديگر به توحید، برخالف سنت اسالمي يا برداشت  نظر مي

وجود دو جهان »تصوف از توحید، دارد. در بیت زير بیدل از وجود دو جهان به معنای 

 زند. سر باز مي« مجزای از هم

 رسد صاحب اسرار توحید من اكنون مي           رفع خواهد گشت بیدل شبهة وهم دويي

كند، زيرا به نظر او قادر به فهم جهان نیستند و دستگاهي  او از تصوف ساختگي انتقاد مي

 اند: فريبانه از برای متاع دنیا ترتیب داده عوام

 اند غافالن نام فضولي را تصوف كرده                پرورد در مزاج خلق بیكاری هوس مي

 اند موسفیدی را به روی زندگي تف كرده            آنها كه در هنگامة اغراض پیراند  گشته
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 گويد: مي در جای ديگر 

 دعا كنید كه میخانه خانقاه شود                         مزة صوفیان كبابم كرد خروش بي

 نامد: مي« دكانداری ريش»داند و آن را  مي و ريش را نمادی از تزوير 

 خرس اينهمه سوداگر پشمینه نباشد                   داری ريش است مسلّمبر شیخ دكان

* 

 كند بافي جوالي مي آخر اين قالي كه مي             زاهدا بر ريش چندان اعتمادت فاسد است

 گیرد: او حتي در جايي عرفان را نیز به باد استهزا مي

 ی كه در خیالت اين علم و فن نباشدجهد         ست حضوری ست، ادراک بي دوری عرفان ز فهم

برد كه پیش از اين  صدا با سنت تصوف از مفاهیم متعددی بهره مي بیدل همراه و هم

اند: گمنامي و دوری از شهرت، و آزادی از بند   صوفیان و عرفای ايراني از آن بهره برده

 عالئق ازجمله آنها است:

 شود مي ها چین دامن  نام را نقش نگین               پای آزادان به زنجیر عالئق بند نیست

كند، و اين تكراری شدن هنگامي  مي  را نفي « تكراری شدن در منظر خلق»در جای ديگر 

منصب، يک قاضي، يک فقیه، و يک واعظ دائم  آيد كه در جايگاه يک فرد صاحب پیش مي

 در معرض نگاه ديگران باشي. 

 تا ترا در نظر خلق مكرر نكند                          به نگاهي چو شرر قانع پیدايي باش

 در باب فنا نیز ابیاتي دارد ازجمله:

 سر آخر كار آبله دوش بر آمد                           ديديم همین هستي ما زحمت ما بود
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گويد كه بسیار شبیه به فیلسوفان  مي سخن « درد زندگي»يا در جای ديگر از 

گونه كه آمد اين درد ناشي از آن است  است. البته، همان كیركگورظیر اگزيستانسیالیست ن

كنیم، دردی كه جز  رو، درد زندگي را تحمل مي كه ما با وهم جهان درگیر هستیم و ازاين

 مرگ درماني ندارد:

 كه غیر از مرگ درماني ندارد                                      ست بیدل خیال زندگي دردی

* 

 گر بود آسودگي، در عالم ديگر بود  زمین و آسمان هنگامة شور است و بساين 

البته اين مرگ چیزی نیست كه از راه خودكشي به دست آيد، بلكه تنها راه آن همانا 

 به گفتة فیلسوفان اگزيستانسیالیست است:« زيستن رو به مرگ»زيستن و يا 

 كند مي  شمع ما سر بر هوا هم، سیر زانو             اندوه از خود رفتنیم  هر كجا باشیم در

 بارد: بنابراين، او در از دست دادن رفیقان نیز اشک از چشم مي

 كند مي  چكد اشكم ز چشم و خاک را بو  مي       اند ها گم گشته بسكه ياران در همین ويرانه

 :البته، او روزگاری حتي خود فريب جمعیت را خورده و از ياد مرگ غافل شده است

 كه در غنچه توفان پريشاني كمین دارد  به جمعیت فريب اين چمن خوردم ندانستم

شود. زيرا، اين دردی  بخشیدن هم حل نمي اندوه زندگي يا درد زندگي، با خود را تسلي 

 بخشي چارة كار نیست: است كه بايد با آن ساخت، زيرا تسلي

 پوش دگر از ته سرپوش بر آمدسر                     چندانكه گشوديم سر ديگ تسلي

تسلسلِ عالم »نیازی به مفهوم سنتي آن هم از نظر بیدل چارة كار نیست، زيرا اين  بي

 است: « گرفتاری
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 يا ترقي آهنگ است يا تنزلي دارد        همچون كوزة دوالب هرچه زير گردون است

 در پي دارد: « تغافل»نیازی هم نوعي  بنابراين، بي

 نیازی ما هم يک تغافلي دارد بي           نازست  عرض صد جنون گر تعلق اسباب،

 نیست« تهي شدن»و چاره، چیزی جز 

 گردد شیشه قلقلي دارد تا تهي نمي                    ست بار شكوه پیمايي بر دل پُرافتاده

 جهان در ذات خود از نظر بیدل تولیدكنندة اوهام است، و حتي در اين راه خِرد هم، راه

 مدت است:  دستیابي به حقیقت نیست، و جنون شرری كوتاه

 تابد چه سود برق جنون يک شرر بر نمي            زار اوهام است جهان ز مغز خود پنبه

است. تحقیق همان « تحقیق»وفور به كار برده است، واژة  هايي كه بیدل به يكي از واژه

 بخشد: ان اوهام است، رهايي ميكه همان جه« خمخانة كثرت»راهي است كه ما را از 

 شايدم نشئة تحقیق دو باال بخشند                   سر خمخانة كثرت به دماغم زده است

 راه بیدل، راه گذشتن از اضداد است.

 دارد بهشت هم به مقابل جهنمي                        مگر ز عالم اضداد بگذری ورنه 

میانه دارد، بلكه هر دستگاه عقیدتي هم سرچشمة رشد تنها ريشه در فهم عا اين اضداد نه

 داند. مي را بیرون رفتن از رسوم و دستگاه عقايد « انديشة آرام»رو، او  اين اين اضداد است. از

 عقايد آنچه دارد خدمت دير و حرم دارد            انديشة آرام كم دارد   گرفتارِ رسوم

 تضادهای اجتماعي

خوبي  های سیاسي و اجتماعي است. او خود به نظمي آشفتگي و بيزمانة بیدل سرشار از 

كشاكش میان شاهزادگان و نواب را بر سر كسب قدرت تجربه كرده و همواره هراس 
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( 141: 8311انگیز )نک.  قرباني شدن در اين كشاكش را داشته است. در ابیاتي بسیار حزن

 ويد:گ مي ق( چنین  8838سیر ) كشته شدن محمد فرخ سبب به

 صد جور و جفا از ره خامي كردند                    ديدی كه چه با شاه گرامي كردند

 حرامي كردند سادات به وی نمک                      تاريخ چو از خرد بجستم فرمود

های  بیدل در ابیات متعددی به آشفتگي موجود در جامعة هندِ تحت سلطه نوابان ايالت

ند. جالب آن است كه شیوخ و اهل معنويت را نیز در اين آشفتگي ك مي  مختلف اشاره 

توافق و همدلي آنان  نظمي اجتماعي را عدم و يكي از علل آشفتگي سیاسي و بي دخیل 

 داند: مي 

 شود مي از فسادِ خون خلل در كشور تن           قهر يكرنگان دلیل انقالب عالم است

حافظ خرابات مغان نیست. بلكه جای  از ديگر سو، برای او خرابات، برخالف

 است:« نسبان  شیاطین»

 دختر رز جلبي نیست كه شوهر نكند                 نسبان بسیارند در خرابات، شیاطین

پذيرد، بلكه بر آن است كه با داشتن مال و  چیزی را نمي بیدل، فقر به مفهوم گدايي و بي

د. البته، معلوم است كه كناية بیدل در شو مي حشم است كه فرصت امتحان آدمیت فراهم 

 اند:  اين جا به دارندگان مال و جاه و حشم است كه آدمیت را فراموش كرده

 آدم آن است كه مال و حشمش خر نكند           زری ممتحن جوهر انساني نیست بي

 آيد: نداشته باشند، جود آنان به كار نمي« رنگي از تمیز»حتي اهل جود هم اگر 

 شد ناله سايل بلند اينقدر هرگز نمي      داشت رنگي از تمیز مي اهل جود اگر چشم 

خرس »كند، و صاحبان مال و حشم را  مي  در جای ديگر از اوضاع سخت زمانه شكايت 

 نامد: مي« و سگ و میمون
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 ها هر جا در جودی بود شد مرقد مدفون          بر نیم درم حاجت صد فاتحه بايد خواند

 ها انسان چه كند با اين خرس و سگ و میمون    مزار امروز كس دادرس كس نیست جز كنج

 داند: مي « مويي در دماغ تعیّن»طلبي را نیز  او جاه

 غرور چیني اين انجمن شكست بپوشد                ز وهم جاه چه موهاست در دماغ تعیّن

 گويد: طلبي چنین مي در جای ديگر دربارة حرص و جاه

 باشد برات رزق شاهان بر دهان مور مي             بندد اه بي عاجزكشي صورت نميمعاش ج

 باشد ها را مرهم كافور مي كفن اين زخم            عالج خارخار حرص ممكن نیست جز مردن
 

 باشد نگاه اينجا چراغ خانة زنبور مي                حذر از گوشة چشمي كزين ياران طمع داری

 باشد تو شهر كور مي جهان چون نرگسستان بي                 يابم ه آشنا از كس نميسراغ يک نگا

 نالیده و ظلم و ظالم را نكوهش كرده است:« بازار گرم ظلم»بیدل از

 آتش به عزم اقبال دارد شگون ز خسها               بازار ظلم گرم است از پهلوی ضعیفان

 داند. مي « طبعي»ن را داند و آ او ظالم را قابل تربیت نمي

 در آيد آن نیست كجي كز دم عقرب به               در آيد ظالم چه خیال است مؤدب به

 در آيد  مذهب به توفان مگر از عهدة                 گر كلفت زهاد نگرديد مي چاره

 وكب به در آيدتأثیر ز جمعیت ك                                آرام زماني است كه در علم يقینت

 در آيد رحم است به خشتي كه ز قالب به            دالن هیچ ندارند جز سوختن، افسرده

گويد و از تقدير  مي سخن « كاری كه ثبت جبین است خطي ز سیه»و در چند بیت بعد از 

 كند: مي  نامراد خود نیز انتقاد 

 در آيد  جوش و مركب به ترسم كه زند            كاری من ثبت جبین است خطي ز سیه
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كنندة  ای ناعادالنه است كه در آن قاضیان كه خود بايد برقرار زدة بیدل، زمانه زمانة آشوب

شدن   زند كه از هوس قاضي عدالت و رفع ظلم باشند، فاسد هستند. او به خود نهیب مي

 بپرهیزد، زيرا جز آلودگي ثمری ندارد:

 كشد گر همه قاضي شوی كارت به رشوت مي ها كز افسون هوس  بگذر از حرص رياست

از ديگر سو، مسئله برای بیدل اين است كه در نظام سیاسي ناعادالنه مهم نیست در كدام 

 منصب باشي، در هر حال، همه متهم هستند:

 كشد خیز ما صد رنگ تهمت مي خاک عبرت     بندگي، شاهي، گدايي، مفلسي، گردنكشي

كنند، و چیني خود را سفال  نمايي مي كند كه درويش مي  تقاد سرانجام، بیدل از رياكاران ان

 زنند: جا مي

 كند مي  چیني خود را عبث ننگ سفالي             منعم و تقلید درويشان، خدا شرمش دهاد

 كند گوساله را مي  سامری تعلیم باطل   مكر زاهد ابلهان را سرخط درس رياست

جويد و نازيدن  اين اهل ديوان و دولت بیزاری ميوبرخاست با  بنابراين، بیدل از نشست

 داند: مي جوالي با خرس  به آن را فخر به هم

 كند مي  جوالي  كم كسي با خرس فخر هم     جز خری كز صحبت اهل دول نازد به خويش

 برای او عادت كردن به خوان اهل دول هم ننگ است: 

 سرشتي در چراگاه خران مگذر اگر آدم  به خوان نعمت اهل دول ننگ است خو كردن

 دهد كه: مي بنابراين، به خود هشدار 

 قطره را تا جمع شد دل يادی از دريا نكرد      دامن خود گیر و از تشويش دهر آزاد باش
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آزاد شو، « تشويش دهر»و از « دامن خود گیر»زند كه  اگرچه بیدل به خود نهیب مي

عملي( نیست. بلكه،  ي و عزلت به معنای منفي )بيحال، اين به معنای تنبلي و بیكارگ اين با

ناپذير و  درخشد كه با روحیة خستگي مي نوعي فلسفة عمل )كنش( در غزلیات بیدل 

ويژه منظومة اسرار  ای است كه اقبال الهوری )به جنگندة او سازگار است. اين همان فلسفه

و افكار بیدل يافته، آن را  ها انديشه  های آن را در  خوبي رگه خودی و رموز بیخودی( به

 پرورش داده و مبنای فلسفة خودی خود ساخته است. 

 جز ما دگر كه نامه رساند به يار ما                 خودی بیا كه زماني ز خود رويم ای بي

بنابراين، در فلسفه اجتماعي بیدل كنش جايگاه مهمي دارد و او از بیكاری و انفعال 

 پرهیز دارد:

 تا زسعي ناخنت كاری گشايد سر مخار               ی دلیل انفعال كس مبادوضع بیكار

 شناختي تضاد زیبایي

منزلة  سرانجام، بايد به كاربرد زبان نزد بیدل اشاره كرد كه حاكي از زندگي دوگانة او به

زمان  دهد، زباني هم مي گونه كه غزلیات او نشان  صوفي است. زبان بیدل همانـ  سپاهي

موی از خال »ای چون  عامیانه است. تعابیر زيبا و شاعرانه بیدل در كنار تعابیر عامیانه فاخرـ

صید »شناختي وی را تشكیل داده است. اما،  نشسته است و مجموعة زيبايي« زده بیرون

 است. « خلوتي با خود»گردد، بلكه حاصل  تنها به كاربرد ساده زبان باز نمي« معاني

 بايد اول خلوتي پیدا كند چون زبان مي  ها كند صید معني سنجي كه خواهد هر سخن

و تأمل در مفهوم « خاموشي»و يا « زباني ساختن با بي»يابي حاصل يک دوره  اين زبان

 معنا خواهد بود:  عرفاني آن است. بدون آن تأمل، كاربرد زبان بي

 ا كندات چون آينه گوي تا همان خاموشي  زباني ساختن بايدت با بي عمرها مي
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قدرت »و انتقاد از « در پرده سخن گفتن»فرمالیسم گستردة زباني كه بیدل برگزيده است، 

سازد و مناسبات او را با نظام سیاسي  سادگي ممكن مي را با كمترين آسیب به« حاكم

زند. فراموش نكنیم كه بیدل هنگامي كه در دهلي  نشین هند بر هم نمي های نواب  ايالت

دلیل نزديكي  ق( به دربار نپیوست و همواره بیم آن داشت كه به 8116) رحل اقامت افكند

هايي برايش پیش آيد. بسامد باالی  و صمیمیت ديرينه با خاندان شاهزاده شجاع گرفتاری

را نیز نبايد از ياد برد. درست است كه در ادبیات فارسي وحشت در « وحشت»واژة 

زندان سكندر بگرفت/ مسعود سعدسلمان و  )دلم از وحشت« وحشت زندان»تركیباتي نظیر 

وجود دارد، ولي به « وحشت دهر»يا از هر طرف كه رفتم جز وحشتم نیفزود/ حافظ( يا 

تر از آن است كه فقط به تكرار يک وجه  رسد كه برای بیدل اين وحشت گسترده نظر مي

هند و  های عمرش از وضع پرآشوب وصفي و يا تركیب محدود شود. بیدل در بیشتر سال

تواند به بهای جانش تمام  داند كه كمتر غفلتي مي مي نشین در هراس است و  اياالت نواب

كوشد كه  رو، برای نمونه، زماني كه در دهلي ساكن است، با دقت تمام ميشود. ازاين

های دربار نشود و به اتهام وابستگي به امرا و شاهزادگان معزول جان خود را  گرفتار توطئه

 ندهد. از دست 

 بر در خانه از آن حلقه ركاب است اينجا        دهد از وحشت عمر مي گشته نشان  قدم خم

های برگرفته از زبان   دهد كه با استعاره از ديگر سو، فرمالیسم زباني به بیدل اجازه مي

عامیانه به بیان زندگي روزمره، و در بیشتر موارد به هجو و به سخره گرفتن زندگي مردم و 

زبان است؛ « كارناوالي»د بپردازد. چیزی كه به گفتة میخايیل باختین نوعي كاربرد خو

تنها زندگي روزمره و حتي قدرت سیاسي را به سخره  دهد نه مي كاربردی كه به او اجازه 

بگیرد، بلكه، نوعي آزادی و رهايي را نیز برايش از وحشتي كه سراسر زندگي اجتماعي را 

 ن سازد. در بر گرفته است، ممك
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 در مزابل فارغند از بوی گل كناسها             اهل دنیا را به نهضت گاه آزادی چه كار

 خواهد اين جمعیت آماسها نشتری مي           عالمي بالیده است از دستگاه خودسری

 آدمیت پیش نتوان برد با نسناسها                 تا بود ممكن به وضع خلق بايد ساختن

گرايانه )نظیر سبک عراقي( نیست كه تنها در  ، فرمالیسم بیدل، فرمالیسمي نخبهبنابراين

شناسانة شاعر باشد، بلكه فرمالیسمي است كه بتواند تضادهای زندگي  پي تعهدات زيبايي

تفاوت ( »141: 8311صوفي را حل كند. به نوشتة )حجتي ـ  مثابه سپاهي دوگانة شاعر به

وی )مثالً سبک عرفي( در ساختمان و تركیب نبود، بلكه  های پیش از سبک بیدل با سبک

عبارت ديگر  در ذهنیت و طرز فكر مردم هندوستان بود كه بسیار متحول شده بود... به

تفاوت در ديدگاه فكری و ديدگاه غنايي بود. ديدگاه غنايي يا تغزلي بیشتر به تصنع گرايید 

 «های زباني بسیار فاصله گرفت. و از زيبايي

وجه به معنای آن نیست كه در همه حال درک معنای اشعار بیدل  هیچ امر البته به اين

گويي دارد. برای او، شكل )فرم( هنری بايد چنان باشد  ساده است و يا او تعهدی به ساده

كه ديگران )حتي مردم عامي( را وا دارد كه با جان كندن و عرق ريختن روحي به معنای آن 

است، پي ببرند؛ معنايي كه با نگاهي پساساختارگرايانه، سیال « م چیدهخیاالتي كه بر ه»همه 

اند كه  هر چند گفته( »141: 8311رسد. به گفتة حجتي ) وجه به قطعیت نمي هیچ است و به

نهد و كالمش را دشوار فهم كرده است، اما  بیدل در سخن مظروف را بر ظرف برتری مي

معني بوده و هیچ وقت پیچیدگي و دشوارفهمي را  بیدل قائل به لزوم اعتدال میان لفظ و

 «خواهد نستوده و تنها گفته كه دريافتن معاني وی فهم تند مي

 سیر فكرم آسان نیست كوهم و كتل دارم                        خواهد معني بلند من فهمِ تند مي
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جز »ت كه معني توجه در نظرية زباني بیدل آن است كه نبايد چنین پنداش اما، نكتة جالب

و به اين ترتیب به ديدگاه پساساختارگرايان در خصوص شناوری داللت « لفظ نیست

 شود: مي نزديک 

 جز لفظ نیست معني ناياب در نظر                    ای جلوه انتظار پری، سیر شیشه كن

ر ( به كاربرد زياد صنعت تضاد )پارادوكس( د8316كدكني  برخي از نويسندگان )شفیعي

ای از تالش بیدل برای كنار آمدن با  اند، كه خود مي تواند نمونه  اشعار بیدل اشاره كرده

تضادها، و نه حل آنها، باشد؛ تضادهای فكری و اجتماعي كه در سراسر عمر خود با آنها 

 درگیر بوده است. 

 گيری نتيجه

ت فارسي ايران كمتر سپاهي است كه در ادبیاـ  سپاهي يا صوفي بیدل نمونة جديدی از شاعرـ

نظیری دارد. زندگي بیدل سرشار از تضادهای فكری و اجتماعي است. تضادهای فكری او 

گردد و تضادهای اجتماعي او پیش از هر چیز به  های عرفاني و فلسفي بازمي  انديشه  به 

صوفي بیدل. بیدل اگرچه روزگاری ـ  محیط پركشاكش هند قرن دوازدهم و زندگي سپاهي

گزيني كرد، ولي اين امر به  گونه مالزمت بريد و خود را وقف تهذيب درون و عزلتاز هر

صوفي ـ  آمده از زندگي دوگانه خود به مثابه سپاهي دست های به  معنای كنار گذاشتن تجربه

گاه گاليه نكرد، بلكه آنچه موجب رنجش وی  نیست. بیدل از زندگي سپاهي خود هیچ

های سیاسي عصر وی بود. انتقادهای گزندة وی   و كشاكش شد تضادهای زندگي درباری مي

دهندة رنجش  به اكثر اصناف بلندپاية جامعه )صوفیان، دراويش، قاضیان، شاهزادگان( نشان

او از ظلم و بیدادی است كه به قیمت ستم به ضعیفان ممكن شده است. اين تضاد نه تنها 

وان در صنايع ادبي نظیر صنعت تضاد ت در سبک بیدل راه يافته، بلكه انعكاس آن را مي
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وفور در غزلیاتش راه يافته است، ديد. بنابراين، نوعي رابطة  )پارادوكس( كه به

شناختي میان ذهن و زندگي بیدل وجود دارد كه كمتر در تحقیقات پیشین به آن  جامعه

ر شناختي د های جامعه  پرداخته شده است. همچنین بايد اشاره كرد كه تعداد پژوهش

شناختي ممكن  های سبک  مدد ديدگاه اندک است و درک شعر او تنها به  خصوص بیدل 

 شود.  نمي

 منابع

 ( 8311اسمارت، بری ،)ترجمة لیال جوهرافشاني و حسن چاووشیان، تهران: ميشل فوکو ،

 نشر اختران.

 ( 8313اسمیت، ديويد وودراف ،)ترجمة سیدمحمدتقي شاكری، تهران: انتشارات هوسرل ،

 كمت. ح

 ( 8311باختین، میخايیل ،)ترجمة رؤيا پورآذر، ای: جستارهايی دربارة رمان تخيل مکالمه ،

 تهران: نشر ني.

 آفرين در پنجاه غزل برگزيده  (، عناصر مضمون8314داری، احمد ) پیرحیاتي، زهرا و تمیم

، سال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران: نامه ادب پارسي كهناز بیدل، 

 .11-48ص  ششم، شمارة چهارم، ص

 ( 8311حجتي، حمیده ،) به سرپرستي حسن انوشه، جلد دانشنامة ادب فارسیبيدل، در ،

چهارم، تهران: انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 

 .162 -141ص  ص

 ( 8368ديوان اقبال الهوری ،)و حواشي از م. درويش، ، مقدمه اشعار فارسی اقبال الهوری

 چاپ دوم، تهران: انتشارات جاويدان. 

 (، به تصحیح و مقدمة اكبر بهداروند، تهران: انتشارات نگاه. 8312) ديوان بيدل دهلوی 

 ( كاربرد ضرب8314ذوالفقاری، حسن و طباطبايي، سیدمهدی ،) های فارسي در  المثل

، شمارة پیاپي 8314پايیز و زمستان  ،2، شمارة 1، سال فصلنامة ادب فارسی، غزلیات بیدل

 .16 -11ص  ، ص86
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 تهران: ها: بررسی سبک هندی و شعر بيدل شاعر آيينه(، 8316كدكني، محمدرضا ) شفیعي ،

 انتشارات آگه. 

 های  رديف»شناختي به  (، رهیافتي نشانه8318پور، بهناز ) پور، عبدالرسول و كاظم صادق

دانشگاه آزاد اسالمی، شناسی  نامة ادبيات و زبان وهشنامة پژ فصلدر غزلیات بیدل، « رنگي

 .11-68ص  ، ص8318، سال اول، سال اول، شمارة سوم، پايیز واحد فيروزآباد

 ( 8311طهماسبي، فرهاد ،)تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.شناسی غزل فارسی جامعه ، 

 ( 8311فرتر، لوک )نشر مركز.آريان، تهران:  ، ترجمة امیر احمدیآلتوسر لويی 

 شناسی بيدل مقاالت مجموعه: ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر(، 2111جبین ) عمر، ماه ،

چاپ اول، دهلي نو، مركز تحقیقات فارسي رايزني فرهنگي سفارت جمهوری اسالمي 

 ايران، دهلي نو.

 ( بررسي انتقادی معنا و 8311محمدی، علي ،)  های بیدل در آينة يک غزل،  انديشه

-841ص  ، شمارة چهاردهم، صپژوهشی پژوهش زبان و ادبيات فارسیـ  ة علمیفصلنام

818 . 

 (، تشابهات و تمايزات صور 8311رضا ) حسین و كمالي بانیاني، مهدی محمدی، محمد

، دانشگاه ، دانشکدة ادبيات و علوم انسانینشرية ادب و زبانخیال بیدل دهلوی با نیما، 

 .211-213ص  ، پايیز و زمستان، ص41ة ، شمار81شهید باهنر كرمان، سال 

 ( 8311ولف، جنت ،)ترجمة بابک محقق، تهران: شناسی هنر شناسی و جامعه زيبايی ،

 فرهنگستان هنر.

 ( 8311ويلسون، راس ،)ترجمة پويا ايماني، تهران: نشر مركز.تئودور آدورنو ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




