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 دهیکچ
شاعران  میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی یکی از بزرگترین

گیری از استعاره و سبک هندی است که با بهره
است به جایگاه توانستهشگفت، های بدیع وترکیب

این شاعر بزرگ با رفیعی در شعر و غزل دست یابد. 
دانش ادبی و  مددمفاهیم عرفانی و به ازگیری بهره

جا ار فراوانی از خویش بهجوهر ذاتی شاعری، آث
است. دشواری طرز بیان، پیچیدگی معنی، گذاشته

لفظ و  ۀدیرآشنایی در حوز کالً دشوارفهمی مضمون و
شود. لفظ بیدل محسوب میمعنی از خصوصیات شعر

غزلیات بیدل معنی از جمله مفاهیمی است که در  و
های خود با دل درغزلحضور چشمگیری دارد. بی

پردازد. گاهی د گوناگون به این مفاهیم میهای دیزاویه
مند است اش گلهبیان معانی بلند ذهنیعجز لفظ دراز

جوید و معتقد است بدون معنی را از لفظ میو گاهی 
های شود. این مقاله دیدگاهگر نمی، معنی جلوهلفظ

لفظ و  ۀها را درحوزمدترین آنپربسا مختلف بیدل و
 دهد. می معنی مورد بررسی قرار

بیدل دهلوی، لفظ، معنی، غزلیات، سبک  :هاهواژکلید
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Abstract 

Mirza Abdul-Qadir Bidel Dehlavi is one of the 

greatest poets of Indian style that has achieved a 

high position in ghazal and poem by utilizing 

metaphor and fabulous, exquisite combinations. 

This Great poet has left plenty of writings by 

using mystical concepts and with the help of 

literary knowledge and nature of poetry. 

Difficulty of diction, complexity of meaning, 

difficulty of content's comprehension and 

generally hard to undrestand in content and 

context area are Bidel's Poems Characteristics. 

Content and context are concepts that have 

impressive presence in Bidel's ghazals. He has 

devoted his works to these concepts from 

different points of view. Sometimes he 

Complains about incapability of context In 

expressing his vast mental implications and 

sometimes he seeks meaning among words and 

believes that content has never appeared without 

context. This essay has been investigated in 

Bidel's different viewpoints specially the most 

frequent of them in content and context zone. 

Keywords: Bidel Dehlavi, Content, Context, 

Ghazal, Hindi Style. 
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 مقدمه. 1
موضوعی است که از  ارتباط میان لفظ و معنی

ادبیات و شعر  ۀپژوهندگان حوز دیرباز مورد توجه
دانند و برخی لفظ را متقدم بر معنا میاست. بوده

و لفظ اعتقاد دارند.  گروهی به تقدم معنا بر لفظ
به سمت معنایی که لفظ برای آن کلمه ما را 

ابوهالل عسگری کند. راهنمایی میوجود آمده، به
بلیغ بودن سخن را به  دانشمندی است که میزان

ثیر برمخاطب بخشی و تأالهامرسانی، یاممیزان پ
کلف انجام نگیرد جریان آن که با ت»داند. وابسته می

آن دچار مشقت و خستگی ئة و گوینده در ارا
صورت نه خیری بر الفاظ مترتب درغیرایننگردد، 

(. 41: 1379)ابو هالل،  «است و نه لطفی بر معانی
آید. به قالب لفظ درشود که معنی وقتی مفهوم می

 به قول سعدی:

 چیست؟ خردمند ای دهان در زبان
 کلید در گنج صاحب هنر

 چو در بسته باشد چه داند کسی
 ورکه جوهرفروش است یا پیله

شعر مطبوع آن است که نثری بلیغ و نظمی »
بدیع دارد. و قوافی آن درست و معانی لطیف را 
الفاظ عذب بود و حروف و کلمات آن بر هم 

ظ، کلمات او مشکل نبود و صناعات افتاده و به لف
(. سخن 75 :1369)شمس قیس،  «آن متکلف نباشد

باید از دل برآید تا الجرم بر دل نشیند. گروهی 
لفظ را خدمت معنی می دانند و معتقدند لفظ فقط 
آنچه را که در ذهن صورت بسته است، به مخاطب 

معذالک این اصل که لفظ جزء »عرضه می دارد. 
نیز مورد شک و تردید  وب استاصلی سخن محس

فیشر و  جملهبعضی از محققان من .استقرار گرفته
 ۀباراند. این جماعت درهگل این نظر را رد کرده

ی نفسان ةاند که اصل و جوهر آن جنبشعر گفته
شاعر صورت  ةمحض دارد و وقتی شعر در مخیل

خواه در قالب لفظ ریخته شود افت، معین خود را ی

/ 1: 1369کوب، )زرین.« ار تمام استو خواه نه، ک
صورت این معانی توسط واژگان و لفظ هربه(. 81

فته آرتور رمبو گشوند. ه میبه مخاطب رساند
« هااست با واژهشعر، کیمیاگری شاعر »است: 

همنشینی در  هاواژه(. 119 :1372، شفیعی کدکنی)
معنی ظاهری  انگیزی وراییکدیگر معانی شگفت

هرچه شاعر در گزینش واژگان »رینند. آفکلمات می
وسواس و دقت بیشتری داشته باشد، به همان 

تر است. نسبت در انتقال تجربیات خود موفق
نفسه فاقد تنهایی و فیگفتنی است که کلمات به

ها در قرار گرفتنشان ند و ارزش و اعتبار آناارزش
در یک بافت ساختاری است. و تنها در این 

 ةتجربقادر خواهند بود  هااژهوصورت است که 
(. تا 39 :1389، پور)علی.« شاعر را منتقل کنند

م و معانی ذهنی به قالب کلمات زمانی که مفاهی
مخاطب از وجود و نیایند و لباس واژه نپوشند، در

لفظ و معنی به نوعی خبر خواهد بود. ماهیت آن بی
 ةسوسور نیز رابط»تفکیک هستند. چنانکه غیرقابل

داند. وی مثابه دو طرف کاغذ میو معنا را به لفظ
و مفهوم و  شکل نوشتاری و گفتاری واژه را دال

از معنی . (16 )همان:« نامدمصداق آن را مدلول می
جمله  ۀدهندترکیب الفاظ و واحدهای تشکیل

 .دست آیدشود بهآید یا تالش میمیدست به
معنی  شود،معنی استفاده می ۀمعموالً وقتی از واژ»

اکثر معنی یک جمله مورد ها یا حدتک واژهتک
تک تکنظر است که ترکیبی است از معنی 

ها. واحدهای درون جمله و نیز ساختار نحوی آن
گوید: معنی یک جمله در زبان کروز می مثالً

ترکیب  ةاز این جهت که نتیجطبیعی پیچیده است، 
 .«ترندهایی است که به تعبیری سادهمعنی

ای را در ش سبک هندی، تغییرات گستردهپیدای
 لفظ و معنی به دنبال داشت. از آن جمله ۀحوز

به نوعی خاص و با زبانی  شعر فارسی را» شاعران
 «خود و تعبیرهای سازگار با آن سرودند ۀویژ
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عادت »و باز به تعبیری دیگر (524: 1373)صفا، 
های بلند را در که تا ممکن است معنی یافته بودند

توان در یک را تا می هام کوتاه بیاورند و آنکال
بیت و گاه در یک مصرع چنان بگنجانند که قابل 

( و از 531 :)همان «گردش در افواه گردد
 :توان به موارد زیر اشاره کردمی های دیگردیدگاه

سازی با اصطالحات ادبی و مفاهیم و مضمون»
)فتوحی، « ادب الفاظ مربوط به قلمرو شعر و

قراردادی و شکستن حدود مضامین »و  (13: 1385
اشیاء و امور  ةشاعر از هم ۀمحدود شعری و استفاد

 (. 181 :1386)شمیسا،  «های پیرامون خودو پدیده
میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی، از بزرگترین 

ن سبک هندی، به دشواری سخ ۀنمایند شاعران و
و پیچیدگی معنی و دیریابی و دیرآشنایی کالم 

گذشته از پیچیدگی معنوی شعر »شود. خته میشنا
به توان آن را ضعف وجه نمیهیچکه بهبیدل، 

عنوان شناسنامه و حساب آورد بلکه باید آن را به
شعر بیدل به فال نیک گرفت،  ةهویت عارفان

ک های سبهای او به ویژگیبخشی از پیچیدگی
 شود،تر نیز میکه در دست بیدل پیچیده، هندی

(. عالوه بر 118: 1368)حسینی،  «رددبرمی گ
ویژگی پیچیدگی و دور از ذهن بودن اشعار سبک 

های فلسفی و عرفانی و تالش بیدل اندیشههندی، 
موجب برای نوعی دیگر گفتن و افراط در طرز نو، 

به هرحال »فهم درنیامدن شعر او شده است. به
گردد به برمیپیچیدگی غزل بیدل در معنی، 

عرفانی  ةخور معنوی او یعنی فلسفپیچیدگی آبش
، خبری از رموز آنای که بیفلسفهوحدت وجود. 

خوانندگان عادی و ناآشنای غزل بیدل، کار را برای 
دثه حسب تصادف و از بد حاکه بر هاباالخص آن

سخت پیچیده است، گذرشان به دیوان بیدل افتاده
های زدنبرداشت و انگ کند و گاه باعث سوءمی

زبان پیچیده و (. 111 )همان: «شوده میناشیان
 ةو ترکیبات بدیع انتخاب آگاهانها و تعابیر واژه

ن شیوه برای نشان دادن هنر بیدل است و او از ای
 خواهدکند و عمداً نمیمیاش استفاده شاعری

بیدل در بعضی » .الوصول باشدمعانی شعرش سهل
 ۀو افاد اً به بیان دشوار فکریا قصد اً موردها، اختیار

یعنی کوشش پیچ مقصد روی آورده، درپیچ
اش دشوار و فهم مطلبش نیمع است که غورکرده

با مقصد  د و او این طرز بیان را ظاهراًمشکل باش
« استاش اختیار کردهاعرینشان دادن هنر ش

 (. 15: 1394)رحیمی 

 االت تحقیقؤس له وأبیان مس. 5ـ5
 ی بیدلهادیدگاهاست در این مقاله تالش شده

مورد با استفاده ازغزلیات او لفظ و معنی  ۀباردر
ترین و پربسامدترین این گیرد و مهم بررسی قرار

 نگارندگان در این جستار درارائه شود.  هادیدگاه
 های زیر هستند:پی پاسخگویی به پرسش

ه لفظ و معنی در شعر خود آیا بیدل به جایگا. 1
 ؟استپرداخته

های دید گوناگون میان زاویه توان از. آیا می2
ها را بیدل دهلوی به لفظ و معنی، پربسامدترین آن

 ای جداگانه، استخراج و ارائه کرد؟در گروهه

 اهداف و ضرورت تحقیق. 3ـ5
گویی در غزل بیدل شاعری است که به پیچیده

نماید، رد و معنی بلند شعر او دیریاب میشهرت دا
معانی عمیق و بلند  است اینبوده زیرا شاعر ناچار

، یعنی سبک هندی ،را در قالب رایج در زمان شاعر
خودی بیفرمول کار  ،در سبک هندی»عرضه کند. 

اطراف و تمرکز روحی در  شاعر و فراموشی جهان
معین یا نامعین و تکیه بر الهام و اشراق  ةیک نقط
در این سبک اصول کار مبتنی بر  ،بالعکس نیست.

و سفر در  سعمدی در اشیاء حلول تفکر آگاهانه،
اندیشی عاقالنه ال و ژرفوادی زبان با زادراه خی

 .(91: 1368 ،)حسینی« است
شاعر با وجود تسلط به عنصر زبان و توانمندی 
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در  ،های بدیعسازیها و ترکیبز واژهاستفاده ا
کارگیری آثارش به دنبال جذب و به ۀحجم گسترد

 ذهنی خود معانی ةلفظی توانمندتر برای ارائ
این چالش با لفظ و معنی در آثار بیدل است. بوده
است تالش شده در این نوشتار است. مشهود کامالً

مورد لفظ و معنی بررسی های خود بیدل دردیدگاه
و خوانندگان شعر  پژوهندگان ۀمورد استفاد گردد تا

 .بیدل قرار گیرد

 تفصیلی تحقیق روش. 2ـ5
ار بیدل مطالعه این مقاله نخست اشع ةدر تهی

است، سپس ابیات مربوط به لفظ و معنی شده
های است و تالش شده مضموناستخراج گردیده

مشابه یا نزدیک به هم در عنوانی واحد بررسی 
 برداری است.ای و فیششوند. روش تحقیق کتابخانه

 تحقیق  ةپیشین. 1ـ5
شده شناسی، عالوه بر تحقیقات انجامبیدل ۀدر حوز

شناسی و سبک هندی، های سبکدر کتاب
عمل ههای فراوانی با رویکردهای مختلف بپژوهش

از دکتر شفیعی  هاشاعر آیینهاست. کتاب آمده
هایی است که درمورد ترین کتابکدکنی از معروف

 است. مقاالت متعددی نیزبیدل به نگارش درآمده
است که های شعر بیدل نگاشته شدهمورد ویژگیدر
 ها به عناوین زیر اشاره کرد:ترین آنمهمتوان از می

« های سبکی بیدل دهلویبررسی ویژگی»
شناسی سبکتخصصی  ةعباسعلی وفایی، فصلنام

مهم در  ةسه آرای»(، 11 ۀ، شمارنظم و نثر فارسی
)اسداهلل حبیب، کتاب « شناخت سبک شعر بیدل

بیدل و سبک »(، 2111، خورشید ةدری به خان
قند  ةعابدی، فصلنام )سید امیرحسین« هندی
گویی در شعر بیدل تناقض»(، 41-39 ۀشمار پارسی
های پژوهش ة)رجب توحیدیان، فصلنام« دهلوی

حباب و  ةمایبن»(، 1 ۀ، شمار2 ۀ، دورادبی و بالغی
« های تصویری آن در غزلیات بیدل دهلویشبکه

، پژوهی ادبیمتن ة)سیدمهدی طباطبایی، فصلنام
 (. 62 ۀشمار

 معنی از نگاه بیدل  لفظ و. 2
های فلسفی و عرفانی بیدل لفظ را برای بیان اندیشه

گیرد. در فلسفه و عرفان، مفاهیم نیاز به کار میخود به
مفاهیم فلسفی و عرفانی »بسط کالم و توضیح دارند. 

شدن، نیاز به تفصیل و توضیح و نفسه برای بیانفی
ا قالب رسد که این کار بتشریح دارند. و به نظر می

غزل که ظرفیت محدودی دارد و با زبان، خاصه زبان 
غزل هندی که سخت موجز است، در تضاد و 

 (. 111: 1368)حسینی، « ناسازگاری است
خود به جدال بین لفظ و معنی در شعرش بیدل 

شعرش  ۀآگاه است و برای ارسال معانی پیچید
خوبی آگاه بیدل به»پیوسته با لفظ در چالش است. 

 «ش آسان نیسته ادراک معانی شعراست ک
 (. 368: 1358)فتوحی، 

 بیدل کسی به معنی لفظم نبرد پی
 های الل کردام به زبانتقدیر شهره

(15117) 
 محرمی پیدا نشد بیدل به فهم راز دل

 ساخت آخر بوی این گل با دماغ خویشتن
(27546) 

های لفظ و معنی وجود دشواریهرچند که با 
 استاز دیگران دانسته خود را برتر ،کالم

 گماری فهم وجود تا عدم ز ملک اگر
 نباشد کالم دگر بیدل تو کالم جز به

(11171) 
رسد که این ادعای بیدل چندان هم به نظر می 

تواند دعوی کند که او از بیدل می»گزاف نیست. 
قدر که او را بیشتر موجد و مبتکر بوده و آنشع ةهم

نصیب را گران این است، دیفیض معانی شده مهبط
قدر که بیدل در جودت و نقاوت و اند و آننیافته

ز کلمات ناهنجار سره بودن الفاظ کوشیده و ا
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قدر ابتکاراتی که در مجاز و دوری گزیده و آن
است، وجود آوردهاستعاره کرده و تراکیب زیبایی به

کدام از شعرای متقدم و متأخر به این توفیقات هیچ
 (. 125 :1388سلجوقی، )« استنرسیده

 تفاخر . 5ـ3

با موضوع لفظ و معنی، به نظر  تفاخر در شعر بیدل
توجه مخاطب به معانی پنهان رسد منظور جلبمی

ی دریافت این معانی مرد میدان برا شعرش است و
 طلبد. می

داند که بیدل خود را در سخن چون ساحری می
 ریابد:به دنبال مخاطبی است که جادوی کالم او را د

 بیدل اممعنی و لفظ مشتری کجاست
  دارم گرشیشه دکان و متاعم پری

(22767) 
حیرت »داند. بیدل خود را معنی لفظ حیرت می

ای است که به دل عارف درآید از راه تفکر. بدیهه
رت و گه او را متحیر گرداند، در طوفان فکآن

: 1393)سجادی،  «معرفت افتد تا هیچ بازنداند.
داند که این معانی د نمیکسی را در آن ح( و 332

 را که او به لفظ درآورده، بفهمد:

 رسد ما فهم به کیست حیرتیم لفظ معنی
 ایمکرده پدید رنگ را نهفته اثر بوی

(251 .63) 
 خواهدمی تند فهم من بلند معنی

  دارم کتل و کوهم نیست آسان فکرم سیر
(26849) 

 ام بیدلکجاست مشتری لفظ و معنی
 گر دارمری متاعم و دکان شیشهپ

 24767) 
 ام دشوار فهم مطلبم مشکلغور معنی

 بیدل از زبان اوست این منی که من دارم
 (26139) 

، که بیدل از آن به رنگ یاد برای درک این معنی

و معنی آید. لفظ کند، گوش و بینی به کار نمیمی
 شعر بیدل سحرآفرین است و غوغای زاغان نیست:

 گلشن هم از غوغای زاغان نیست کمبوی این 
 گوش اندکی باید به بینی داشتن ةپنب

 (27961) 
 گر به لفظ و معنی افکار بیدل وارسی

 سحرفرینی داشتن ةترک کن اندیش
(27962) 

چون  معتقد است لفظ و معنی در شعر او بیدل
 جدا کرد: توانها را نمیجان و جانان هستند که آن

 واند کرد فرقکیست رنگ معنی از لفظم ت
 باده چون آب گهر جوشید با مینای من

(28131) 
گنجاندن آن  خود دلیل رسیدن به این معانی و

 داند:را در لفظ، درنگ و تأمل می

 پیشه کردم معنی من لفظ شد بیدلتأمل 
 زصهبایم روانی رفت تا آنجا که مینا شد

(11583) 
مانند نوایی است که هیچ سازی شعر بیدل 

لفظ است  ةکدورت آیین ن را بنوازد وتواند آنمی
 درستی عیان سازد:تواند معانی را بهکه نمی

 معنی نتوان در گرهِ لفظ نهفتن
 ای هست در آغوش نقابمپردگیبی

(23815) 
 مباش غافل از انداز شعر بیدل ما

 اندشنیدنی است نوایی که کم نواخته
(16185) 

 شکایت از لفظ. 3ـ3
را ناتوان  جادوی کالم، لفظهمه قدرت و بیدل با آن

داند و در ابیات مختلف اش میاز ایراد مفاهیم ذهنی
کند. برای اش اشاره میبضاعتیبه تنگنای لفظ و کم

سوی آینه است و سو و آننشان دادن آنچه در این
ظرف کوچکی است که « لفظ»میزان حیرت شاعر، 
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گنجایش این مفاهیم را ندارد. محیط و بحر و حباب 
ها و تمثیالت نیز کفاف ادا کردن سایر استعارهو 

 بیدل را ندارد.  ةشناسانمفاهیم عرفانی و هستی
لفظ توان بیان تحیررا ندارد. همان وادی که به 

 ند:اها نیز در آن سرگردانفلک ،قول عطار

 ها نیز دیریستدر این حیرت فلک»
 «گردند و سرگردان دریغاکه می

 (115: 1372)عطار، 
 گوید:نیز در این مضمون چنین میبیدل 

 گنجدتحیر معنیی دارد که لفظ آنجا نمی
 چو من آیینه گشتم هرچه صورت بود پنهان شد

(16716)  
ای که بر دل شاعر گذر کرده و از و چه معانی

است. معناها ناتوانی لفظ این معانی پنهان مانده
اند و الفاظ را توان آن نیست که شور محبوس لفظ

 ایی بیدل را بیان کنند:و شید

 نشد آیینة کیفیت ما ظاهرآرایی
  نهان ماندیم چون معنی به چندین لفظ پیدایی

(32598)  
 گنجم به لفظمعنی برجستة شوقم نمی

  کند چون ناله در جیب نفس پنهان مرامی

(2137)  
درخشد و اگر معنی چون گوهر تابناک نمی

 کدر است، گناه از لفظ نارساست:

 ارسا خاک است آب جوهر معنین ز لفظ
  نیام آنجا که تنگ افتد دم شمشیر فرساید

(14616)  
لفظ عرصة پهناوری است که مانند یک کشور 
است. با این حال، بیدل در آن غریب است و 

تابند و ناچار است های او را الفاظ برنمیمعنی
 رازها را در این ملک پنهان نگه دارد:

 اتعنیبیدل غریب کشور لفظ است م
  عرض پری به عالم مینا نگاه دار

(19539)  

 اماز گداز صد جگر اشکی به عرض آورده
  های راز ماندپرده ای آخر ز چاکبخیه

(14185)  

 اهمیت و جایگاه لفظ. 2ـ3
های لفظ غافل نیست و با این همه، بیدل از ارزش 

ای قائل است. زیرا بدون لفظ، برای آن جایگاه ویژه
شود و لفظ است که ما را به گر نمیمعنی جلوه

کش لیلی برد. محملخلوتگاه و نهانخانة معنی می
 معنی، لفظ است. 

 برون لفظ ممکن نیست سیر عالم معنی
  به عریانی رسیدم تا درون پیرهن رفتم

(23974)  
 برون لفظ محال است جلوۀ معنی

  همان ز کسوت اسما طلب مسما را

(2962)  
 خلوت لفظ است و بس گاه حسن معنیجلوه

  طالب لیلی نشیند غافل از محمل چرا

(799)  
 ز لفظ آشنا شو به مضمون نازک

  است موی میان راکمر حلقه کرده

(965)  
 تو لفظ مغتنم انگار فکر معنی چیست

  باشدکه مغزها همه محتاج پوست می

(14215)  
لفظ چنان پرده و نقابی است که معنی را 

شک رسیدن به معنی بیگیرد. برای دربرمی
 سروکارمان با لفظ است. 

 شودمعنی به غیر لفظ مصور نمی
  است کار دل و دیده با نقابافتاده

(3961)  
 نیست های لفظشوخی معنی برون از پرده

  من خراب محملم گو لیلی از محمل برآ

(2671) 
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لفظ در خدمت ارائة معنی و بیان آن است و 
ه در شعرش لفظی بیدل بر این باور است که ک

 بدون معنی نیست. 

 استای گل کردههرکجا لفظی است بیدل معنی
  دیگر از کیفیت ارواح و اجسادم مپرس

(21116)  
 معنی اینجا همه لفظ است مضامین همه خط

  است نفسآنچه عنقاست که در دام نکرده

(19992)  

 معانی بلند و مستور ماندن . 1ـ3
شعرش در ظرف لفظ بیدل معتقد است معانی بلند 

گنجد و لفظ را توان آن نیست که و کالم نمی
 تمامی معانی ذهنی او را بیان کند. به

شود اعجاز معانی لفظ را پاس داشتن، باعث می
 گر نباشد و مستور بماند:جلوه

 فکر معنی چند پاس لفظ باید داشتن
  ستشیشه تا در جلوه باشد رنگ بر روی پری

(8816)  
 یی که زنجیر و به لفظ تبدیل شدند:هاچه مضمون

 وهم راحت صید الفت کرد مجنون مرا
  گردانید مضمون مرا مشق تمکین لفظ

(3577)  
اگر دست به دامن لفظ شویم و از آن مراد 
بخواهیم و لفظ را مقصود تلقی کنیم، از لذت معنی 

 نصیب خواهیم بود:بی

 جویم مرادام کز لفظ مینصیب معنیبی
  کنما شود دیر و حرم گم میدل اگر پید

(24526)  
 عمرها بیگانة معنی به قید لفظ بودم

  با پری هم سنگ گردیدم کم مینا گرفتم

(25416)  

 ارتباط لفظ و معنی. 1ـ3
حال بیدل از ارتباط و وابستگی لفظ و معنی درعین

بوطیقای غافل نیست. عبدالغفور آرزو در کتاب 
نویسد: او می چهارعنصربه نقل از کتاب  بیدل

اینجا ظاهر و باطن چون نور و آفتاب کیفیت »
یکدیگرند، و لفظ و معنا چون تری و آب نسبت 
پا و سر. لفظی نجوشید که معنی ننمود، و معنی 

 (. 47: 1378آرزو، ) «گل نکرد که لفظ نبود
یک در کالم توانا و فصیح، لفظ و معنی هیچ 

 بر هم امتیازی ندارند:

 ز معنی ندارد امتیازقدرها لفظ اآن
  امدر لطافت محو شد فرق پری از شیشه

(23362)  
ارتباط لفظ و معنی همان ارتباط ظاهر و باطن 
است. معنی شمعی است که پیراهن فانوس بر تن 

رسد از معنی است. نوری که به مخاطب میکرده
حال اگر فانوس نباشد، شمع خاموش است، بااین

 شود:می

 واهی ظاهر و باطن تراشلفظ و معنی گیر خ
  ای جز شمع در پیراهن فانوس نیسترشته

(7821)  
بال معنی از جنس آسمان و پرواز و رها و سبک

 گیر:است و لفظ از جنس زمین و زمین

 گیر است لفظعرش پرواز است معنی تا زمین
  کشد باالی نازقدر از عجز من قد میاین

(19884)  

 پردازانانتقاد از لفظ. 3ـ3

عصر خود، که فقط بیدل از گروهی از شاعران هم
اند، کنند و از کیفیت معنی غافللفظ پردازی می

شکایت دارد. چنانکه گفته شد، او لفظ را در 
داند و از تنگنای لفظ برای ایراد خدمت معنی می

های اش شاکی است. او لفظمعانی ذهنی و فلسفی
پسندد و در اشعارش به معنی را نمیسست

شود که از معنی تازد و یادآور میپردازان میفظل
 غافل نباشند. 
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خورد بر کسانی که عمرشان را او افسوس می
کند که اند و دعوتشان میپردازی کردهصرف لفظ

 به حسن معانی روی آورند:

 نشستی عمرها حسرت کمین لفظ پردازی
  زخون گشتن زمانی غازه شو حسن معانی را

(1194)  
ظ باید برخاسته از اندیشه باشد وگرنه معانی الفا
فایده است و شاعراز مقصد دور جستجو بی

 افتد:می

 دل زمقصد غافل و آنگاه الف جستجو
  شرم دار از معنی لفظی که در اندیشه نیست

(6539)  
پردازد که با در غزلی بلند به هجو کسانی می

افسون یکی دو لفظ ادعای کمال و شکست نبوت 
 دارند:

 اندناقصان به کمالی رسیده امروز
  اندکز خودسری به حرف سلف خط کشیده

(11169) 
 انکار کامالن همه را نقل مجلس است

  اندتا کس گمان برد که به معنی رسیده
(11171) 

 این امت مسیلمه ز افسون یک دو لفظ
  انددر عرصة شکست نبوت دویده

(11171)  
در این غزل، بیدل به شاعران خطة فارس 

به هرحال، مخاطب بیدل گروهی از »است. اختهت
شاعران فارس است؛ شاعرانی که با سبک هندی، 

اند، مخالفت بیگانه مخالفاندیشی و معنینازک
 (. 77 :)همان  «بیدل نیز شدید و شمشیرآسا است

های دیگری هم به چشم این لحن هجو در غزل
 خورد:می

 جز صدای لفظ نامربوط او معنی کجاست
  دوالب آهنگی بود ساز تو را نغمة

(3112)  

همین لحن را بیدل درمورد شاعرانی که معانی 
اند نیز بلند را در الفاظ سخیف و پوچ عرضه کرده

 است:به کار گرفته

 همتی که ساخت ز معنی به لفظ پوچدون
  چون سگ بر استخوان نکند اختیار مغز

(19856)  

 معانی پنهان و غیرظاهری. 0ـ3
بیدل »های عرفانی دارد. ری است که اندیشهبیدل شاع

کردند. بعضی از معتقدین را عارفی باکرامت تلقی می
مرتبة او را در عرفان تا جایگاه جنید و شبلی 

هرصورت، وی دسترسی عمیقی در رساندند. بهمی
الدین ابن عربی و موالنای روم عرفان شیخ محی

های : مقدمه(. یکی از ویژگی1388)قاسمی، « داشت
ها و کنایات و اشعارعرفا استفاده از رموزو استعاره

در »تمثیل است، تا معانی پنهان را محرمان دریابند. 
شود و علم بیان، رمز از انواع کنایه شمرده می

درمجموع، رمز عبارت از عالمت، اشاره، کلمه، 
ترکیب و عبارتی است که بر معنی و مفهومی ورای 

کند. بنا براین اللت مینماید دآنچه ظاهر آن می
تعریف، صوفیه و عرفا کلمات معینی را از معنی 

« اندصورت رمز درآوردهظاهری آن خراج کرده و به
(. شعر بیدل دارای صورت و 296: 1376)سجادی، 

طور که وجود انسان شامل جسم و همان»معنی است. 
روح یا صورت و معنی اوست، وجود کالم یا کلمه یا 

ل لفظ ومعنی یا صورت و معنی آن سخن نیز شام
طور که وجود حقیقی انسان را جان او است. همان
دهد، وجود حقیقی کلمه یا سخن نیز در تشکیل می

(. بیدل 33: 1387)محمدی آسیابادی، « معنی آن است
به وجود معانی پنهان و غیرظاهری در شعرش اشاره 

 است. دارد و در ابیات مختلف به آن پرداخته

 کدۀ جوش محیط است سرابتتوفان
  از لفظ خود آن معنی بیگانه طلب کن

(27673) 



 121 یبالغ کردیبا رو دلیب اتیدر غزل یلفظ و معن گاهیجا

 

 صد جهان معنی به لفظ ما گم است
  ها آشکاری بیش نیستاین نهان

(5172) 
 آید به جز هیچ از معمای حباببرنمی

  لفظ ما گر واشکافی معنی حرف مگوست

(5438)  

 ناتوانی لفظ و معنی در وصف معشوق حقیقی. 1ـ3
مقام عشق به او، گاهی نه لفظ کفایت  در وصف

کند نه معنی. موالنا در حکایت طوطی و می
 گوید:بازرگان می

 حرف و گفت و صوت را برهم زنم»
  «تا که بی این هرسه با تو دم زنم 

  (115: 1379مولوی، )
رسد که لفظ و بیدل نیز گاهی به این نتیجه می

ق معنی را توان آن نیست که گویای مقام معشو
 حقیقی باشد:

 قدر دانمنه لفظ دانم و نی معنی این
  که گر سخن ز تو باشد جواب دشوار است

(7617)  
توان هزار آهنگ از ساز در خاموشی می

صدای عاشق شنید که لفظ و معنی از بیان آن بی
 عاجزند:

 ام از لباس بیرون دگر چه لفظ و کدام مضموننشسته
  نگ فاش داردبه خامشی نیز ساز مجنون هزار آه

(13465)  
 اندنظران پنبه به گوشبیدل همه معنی

  من نیز شنیدم سخنی از نشنیدن

(28689)  
بیدل در ابیاتی چند در غزلیات خود لفظ و 

گذارد و این هردو را نقابی برای معنی را کنار می
پندارد. زیرا سرچشمة اندیشة روی حقیقت می

چون »بیدل، عرفان و وحدت وجود است. 
ابوالمعانی از بزرگترین شعرای متصوف عصر خود 

بود، بناء تصوف خود را که صبغة وحدت وجودی 
داشت در قالب قواعد شعر و ادب ریخت و آن را 

عبدالحمید، ) «مندان راه حق عرضه نمودبرای عالقه
1375 :2 .) 

 امتیازعبارت لفظ ما بیمعنی ما بی
  کشندبوی گل نقشی ز ما پیدا و پنهان می

(11855) 
 لفظ من بیدل نقاب معنی اظهار اوست

  کشمهرکجا او سر برآرد من گریبان می

(24116) 
 نه لفظ آیینة انشا نه معنی قابل ایما

  به این رنگ است انشایی به این ساز است پنهانی

(31611) 
 دهد رویمجوشد نه معنی مینه لفظ از پرده می

  مگویکند گرد آنچه میهمان یک رفتن دل می

(27168) 
 قدردانمز سیر لفظ و معنی غافلم لیک آن

  که گرد هرکه گردد گرد دل گردیدنی دارد

(17616) 

 گیرینتیجه
 ۀمیرزا عبدالقادر بیدل دهلوی بزرگترین نمایند

سبک هندی است، که به دشوارفهمی و دیریابی 
مضمون و پیچیدگی معنی و دشواری طرز بیان 

هایی صورت ششهرت دارد. در این مورد پژوه
گرفته و علل این دیریابی و دیرآشنایی مورد 

است. بیدل در غزلیات خود با بررسی قرار گرفته
های دید گوناگون به مفهوم لفظ و معنی زاویه

پردازد. گاهی به معنی بلند و متعالی شعر خود می
بیند که به آن نمی ةکس را شایستبالد و همهمی

ین پیچیدگی در لفظ معنی شعر او دست یابد. او ا
تفاخر و تجلی هنر  ةو معنی شعر خود را نشان

داند. در ابیاتی چند نیز از شاعری خود می
 کند وتنگناهای لفظ و ظرف زبان شکوه می
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خورد که لفظ را توان آن نیست که افسوس می
حال معانی ذهنی او را در خود جای دهد. بااین
و در بیدل از ارزش و جایگاه لفظ غافل نیست 

ای است که غزلیات خود اذعان دارد که لفظ دریچه
خوبی به عمق و رساند. بیدل بهما را به معنی می

معانی تودرتو و پنهان شعر خود واقف است و در 
غزلیات خود نیز به چندمعنایی و معنای ظاهری و 

پردازان و کند. بیدل از لفظدرونی آن اشاره می
اند، شکایت کردهکسانی که معنی را قربانی لفظ 

معنی این گروه شاعران را دارد و الفاظ سست
کند. درنهایت بیدل به دیدگاه فلسفی نکوهش می

رسد و هم لفظ و هم معنی را ناتوان از خود می
داند. بیدل با بیان نیکویی معشوق حقیقی می

 ةهای عمیق خود که ریشه در عرفان و فلسفاندیشه
را به کمک وحدت وجود دارد، لفظ و معنی 

های بلند تشبیهات، استعارات، عبارات و مضمون
است که پژوهشگران آن را اوج به جایگاهی رسانده

 آورند.تعالی سبک هندی به شمار می
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