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Abstract  
Linguistic research is more complex than research in other literary fields, and 

it will be much more complicated if the research is done on a great poet like 

Mīrzā Abd al-Qādir Bidel, who rewrote his earlier poems and made 

corrections to them during his poetic maturity. This study seeks to show his 

poetic trajectory through the investigation of lexical metamorphoses in his 

poetry by considering the Ganj Bakhsh's manuscript as a source in which 

Bidel's lyric poems have been included up to the time he was 53 years old. 

The text of the poems in this manuscript were compared with the readings of 

the same poems in later-dated manuscripts. Attempt has been made to use 

descriptive-analytical method to highlight various types of linguistic 

metamorphoses in Bidel's ghazals in four general categories: metamorphosis 

through elimination of words, metamorphosis through change of words, 

metamorphosis through addition of words, and metamorphosis through 

complete change in a hemistich (mesraʿ). The necessity of studying the 

linguistic issues in Persian literature and the prominent position of Mīrzā Abd 

al-Qādir Bidel in the Indian style of poetry point to the necessity and 

importance of this research. Findings show that most of the metamorphoses 

in Bidel’s lyric poems has been through change of words, and the elimination 

or addition of words have not been very frequent. It was also found in this 

study that Bidel, by changing his attitude towards poetry, words and poetic 

images, was able to free himself from the shadow of the great poets of the 

Indian style poetry and secure a special place in Persian literature. 

Keywords: Lexical metamorphoses; Mīrzā Abd al-Qādir Bidel; Bidel’s 

lyric poems (ghazal). 
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 بیدل غزلیات در واژگانی هایدگردیسی
 

 یرانا تهران، بهشتی، شهید دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار  طباطبائیی سیدمهد

 چکیده

 عظمت با شتتاعري دربارة پژوهش اگر، و استتت ادبي هايحوزه ستتایر از دشتتوارتر زباني هايپژوهش انجام

 یش،خو ياست که در دوران بلوغ شعر ي. او از شاعرانبود خواهد دشتوارتر  کار باشتد  بيدل عبدالقادر ميرزا

آن است که با  يپژوهش در پ ینا  ها انجام داده است.در آن يدست برده و اصالحاتد کهن خو يبه شعرها

در آن درج شتتده استتت، و   يستتالگ 98تا  يدلب ياتکه غزل يبخش به عنوان منبعگنج ةدر نظر گرفتن نستتخ

واژگان  یسيدگرد یقاو را از طر يشاعرانگ يرمتأخر، س يخطّ يهاآن با کتابت همان اشعار در نسخه یستة مقا

در  شدهجامان يزبان هايیسيدگرد انواع يليتحل-يفيبوده استت تا با روش توصت   یننشتان دهد. کوشتش بر ا  

، «اژگانو تغيير یقاز طر یسيدگرد»، «حذف واژگان یقاز طر یستي دگرد»  يِلدر چهار قالب ک يدلب ياتغزل

 یستگيبا برجسته شود. «مصرع یک کامل ييرتغ یقاز طر یسيدگرد»و « واژگان افزایش یقاز طر یستي دگرد»

رورت و ض هندي، سبکدر  يدلعبدالقادر ب يرزاشامخ م یگاهجا و فارسي ادبيات زباني مستائل  ةمطالعه دربار

 ياتلغز در یستتيدگرد بيشتتترینکه  دهديپژوهش نشتتان م هايیافته. کنديپژوهش را روشتتن م ینا يتاهم

 ينمچناند. هنداشتتته یاديواژگان بستتامد چندان ز یشافزا یاواژگان بوده استتت و حذف  تغيير یقاز طر يدلب

توانست  يشعر یرهايو تصو ،واژگان ،نگرش نستبت به شتعر   ييربا تغ يدلپژوهش مشتخص شتد که ب   یندر ا

 .باشد داشته ياد  فارس در یژهو یگاهيدرآورد و جا يشاعران بزرگ سبک هند یةسا یرخود را از ز

 .بيدل غزليات دهلوی؛ بيدل عبدالقادر واژگاني؛ هایدگرديسيها: کلیدواژه
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 . مقدمه4
 ،پيش از ورود به بحث اصلي بهتر است ضمن بيانِ مسئلة تحقيق درخصوص پيشينه، ضرورت

 و اهميت آن توضيحاتي ارائه شود. 

 مسئله یان. ب4. 4
از سویي  آورد ووجود ميها با یکدیگر را بهسو ارتباط انسانزبان دستگاهي است که از یک

ش عاطفي گيرد. نقفعاليت فکري بشر در قالب آن انجام ميو  گاه اندیشه استدیگر تکيه
بي گيريِ آ ار اداش در شکلآفرینيدر تعدیل احساسات و عواطب، و نقشِ زیبایي زبان

آ ار ادبي  اي زبانِبر همين اساس، در هر دوره .(68 - 62 :6818شود )صفوي،نمایان مي
تري زبان شعر از عناصر درونيِ بيش زیراهایي دارد، با زبان رایج در جامعه تفاوت (ویژه شعربه)

گيرد اي در پيش مير جداگانه( و براي خود، مسي66: 6837 گيرد )شفيعي کدکني،بهره مي
 سویي ندارد. که با زبان رایجِ جامعه هم

در هنر شاعري کلمات همان وظيفه را دارند که اصوات در موسيقي، خط و رنگ در »
سازي و معماري. اینجا نيز مانند موسيقي مادة هنر صوت است، اما هنقاشي، و جسم در پيکر

 هستند و بنابراین هنرمند آزاد نيست که اصوات نيز سلسله اصواتي که نشانة معاني معيّني
ملفوظ را به دلخواه خود ترکيب و تأليب کند، بلکه آزادي او محدود و منحصر است به 

ر زبان برف یا وضع در یک جامعة همهایي از اصوات ملفوظ که برحسب عُتأليب مجموعه
هنرمند  لفظ با معني، در اختيار کنند، و تغيير این رابطه یعني رابطةمعاني معيني داللت مي

 .(2 - 6 :6846 )کنگرة شعر در ایران،« نيست
وري و دست ،گرفته از سه دستگاه آوایي، واژگانيبرخي پژوهشگران زبان را شکل

( که در این پژوهش به بررسي شکل دوم زبان یعني 89: 6863 دانند )پورنامداریان،مي
 پرداخته خواهد شد. دل در غزليات ميرزا عبدالقادر بي ،واژگان

 ی. واژگان شعر8. 4
انواع فنون ادبي نظير وزن : »دیگويم 6رنه ولکاهميت واژگان در شعر تا جایي است که 

د تا انو طرز ترکيب اصوات براي این ابداع شده ،شعر، تکرار اصوات یا صداها و کلمات

                                                            
1. Rene Wellek 
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لفظ موجدِ »تعبيري دیگر  در .(74: 6877 مقدم،)علوي« ها جلب کنندتوجه را به سوي واژه
ت ا ر ادبي است و بدون آن تحقّق ا ر ادبي محال خواهد بود. درحقيقت نه ئصورت و هي

فقط از لحاظ ارتباطي که لفظ با معني دارد، بلکه حتي از جهت وزن و آهنگي که در آن 
  .(38: 6816 کو ،)زرین« هست، باید لفظ را جزء اصلي هر ا ر ادبي خاصه شعر شمرد

هر اندازه ذهن ما از »مفهوم که بدین ،کردنِ اندیشه استواژگان آسان ارکرد دیگرِک
دادن به هتر، و مایکثرت کلمات پربار شده باشد، به همان اندازه نيز اندیشيدن براي ما آسان

یافته  تر، و بيان آنچه در ذهن گسترشاي که ذهن از آن بار برداشته ممکنمادة خام اندیشه
  .: ظ(6898 )شاملو،« گيردخواهد بود، چراکه اندیشيدن با کلمات صورت ميتر سهل

 تحقیق پیشینة. 3. 4
غلب اموضوع این پژوهش به دست نيامد و  پيشينة مکتوبي در وجوي فراوانبا وجود جست

 گيرند. اند، مسائل زباني غزليات او را در بر نميپژوهي نوشته شدهحوزة بيدل هایي که درمقاله

 یقتحق یت. ضرورت و اهم1. 4
هاي وهششمار بودن پژاندكهمچنين  مسائل زباني ادبيات فارسي،بایستگي مطالعه دربارة 

ادر ميرزا عبدالق ، ضرورتِ تحقيق پيش روست. جایگاه شامخزباني در حوزة سبک هندي
 کند. اهميت پرداختن به این تحقيق را روشن ميسبک هندي نيز در بيدل 

 بیدل غزلیات خطي هاینسخهاصالت و اعتبار  ةدربار سخني. 4. 4
ه در آن از ک گرفتانجام  دليعبدالقادر ب رزايم اتيغزل يانتقاد حيپژوهش پس از تصح نیا

 از ،يپژوهنسخه در يطوالن باًیتقر يااستفاده شد که پس از انجام دوره يخط ةچهار نسخ
 يواژگان يهايسیدگرد يبررس ياند. مبنشد نشیگز سینودست ةنسخ پنجاه از شيب انيم

ه و پاکستان )کتابخان رانیا يفارس قاتيمرکز تحق 67687 ةشمار سینودست دل،يب اتيغزل
 است: ميبخش( به خط محمد نعگنج
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ر است، از منظ ( کتابت شدهيدلاز فوت ب يشسال پ 29 یباً)تقر ق6683که در  یسنودست ینا
 يدلذهن و زبان ب یسيبه دگرد توانيآن م يبا بررس زیرادارد  يفراوان يتاهم يپژوهنسخه

 بيدل خصش اختيار در یانسخه  ینا کهگفت  بایدو اعتبار نسخه،  یتسند يثح ازبرد.  يپ
و با عنوان  بيدلبه خط  غزلي 8 ةصفح يةحاش در چون است يدهاو رس یترؤ به یا بوده،

 .شودمي دیده« لراقمه»
 رگيعل يموالنا آزاد دانشگاه اسالم ةکتابخان سینورا دست حيتصح نیا ياصل ةدو نسخ

 دليب يدهند که در زمان زندگانيم ليرامپور هند تشک-رضا ةکتابخان 6686 سینوو دست
به قلم  دليب ةتازه سرود يهاغزل که است يحدّ تا نسخه دو نیا اعتبار زانياند. مشده کتابت

 ةشمار سینودست ح،يتصحدر کار  ارمچه ةنسخ ها افزوده شده است.آن يةخود او در حاش
( ق6684) لديسال پس از درگذشت ب کیخدابخش پتناست که کتابت آن  ةکتابخان 836
 کنديمشخص م یسنوچهار دست ینا پژوهينسخه .ديرس انیبه پا ق6681و در  شد آغاز

 که در یيهاآمده  است و غزل يگرعل ةنسخ يبخش در متن اصلگنج ةنسخ يهاکه غزل
 یگرف د؛ از طرذکر گردیده استرامپور ةنسخ يافزوده شده، در صفحات اصل يگرعل يةشحا
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 که ستا شده ذکر پتنا نسخة يرامپور بود، در صفحات اصل نسخة يةکه در حاش یيهاغزل
 .دکنمي تأیيد را غزليات تکميل و زماني ترتيب این نيز هرکدام کتابت تاریخ

 بررسي و بحث. 8
شي از اظهار نظرهاي پژوهشگران دربارة مسائل زباني سبک هندي توجه کافي است تا به بخ 

ه این دسته از اند کها بر این عقيده بودهداشته باشيم تا به این نکته پي ببریم که اغلب آن
 اند:شاعران به مسائل زباني احاطة کامل نداشته

 ؛(984: 6812 صفا،) گفتار در هایيلغزش وجود  
 ؛(284: 6837 غالمرضایي،) نحوي و صرفي هايغلط  
 ؛(19: 6899 دشتي،) لفظي هايمسامحه  
 ؛(222: 6894 دریاگشت،) ضعيب مناسبات و قرائن به کالم اجزاء حذف دليل به  
 نآ سازگار تعبيرهاي و خود ویژة زباني با و خاص نوعي به فارسي شعر سرودن 

 ؛(924: 6812 صفا،)
 همان) ندارد را آن گنجایي لفظ که اریکب هايمضمون ایراد در اصرار و یابينکته :

 ؛(924
 و ؛(222: 6894 دریاگشت،) گيرد مخلّ ایجاز صورت گاهي که حدّيبه جازای 

 .مشابه نظرات دیگر
صرّف ت»مقابل این گروه پژوهشگراني هستند که معتقدند شاعران سبک هندي نقطه

  .(811: 6839 )ر.ك: فتوحي،شوند « غلط زباني»اند؛ نه اینکه مرتکب انجام داده«  زباني
ها د که آندهپژوهي آ ار شاعران سبک هندي نشان ميشناسانه و سير نسخهبررسي سبک

ترین این افراد در سبک هندي ميرزا اند که شاخصاي داشتهبه مسائل زباني توجه ویژه
عر خویش ن شحافظ از جمله خوانندگامانند او نيز بهرسد که به نظر ميعبدالقادر بيدل است. 

 .است پرداخته شدوباره با فهم شاعرانه به اصالش اشعار زیرا ،است بوده
سال پایاني عمر  29اي خطي از اشعار بيدل در دسترس است که اشعار خوشبختانه، نسخه

در مرکز تحقيقات فارسي ایران و  67687نویس به شمارة گيرد. اصل دستاو را دربرمي
ود توان حدس زد که این نسخه در اختيار خخش( محفوظ است. ميبگنج ةپاکستان )کتابخان
به « نرسيدي به فهم خود، در عزمي دگر گشا»، غزل 8در حاشية صفحة  زیرابيدل بوده است 
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( 171ها )ص ها و رباعينگاشته شده است. در ترقيمة این نسخه بعد از اتمام غزل ويخط 
یکهزار و یکصد و هشت هجري به  ةخره سناآلروز یکشنبه پنجم ماه جمادي»آمده است: 

سال پيش از فوت  29؛ بنابراین این نسخه تقریبا «خط خيراندیش قدیم محمد نعيم اتمام یافت
 بيدل کتابت شده است.

سال جزو دوراني است که بيدل بدون تشویش معاش در دهلي گذران عمر  29این 
دة اکبرآباد بلندوستان رسيده، چندي به ه تکليب مير کامگار بهجا به از آن»کرده است: مي

آباد رسيده، کنج عزلت گزید. نوّا  شاکرخان و جهاندارالخالفة شاه اقامت ورزید و باز به
 هاتگ خان بيرون دهلي دروازة شهر پناه در محلّة کهيکریان بر کنار گذرنوّا  شکراهلل

مودند و دو روپيه یوميه مقرّر هزار روپيه خرید کرده، نذر ناي مبلغ پنچي حویليعللطب
قات وشش سال اوفراغ سيرسيد، بقية عمر در آن مکان به کردند که تا روز مرگِ ایشان مي

 .(686: 6696 )خوشگو، «هل گزیدأحسب ظاهر رشد تمام پيدا کرد و تسر برد و به عزیز به
دهد که ان مينشهاي متأخّر از دیوان بيدل بخش با دیگر نسخهمقایسة کتابت نسخة گنج

وان به تبراساس آن مي کهاست  بيدل تغييراتي را در برخي اشعار کهن خویش انجام داده
دل هاي واژگاني که بيهاي ذهني او پي برد. در این پژوهش، به دگردیسيبرخي دگردیسي

 در غزليات خود انجام داده است پرداخته خواهد شد.

 يواژگان یهايسي. انواع دگرد4. 8
افزایش  و ،قالب حذف، تغيير چندتوان در ور کلّي، دگردیسي هاي واژگاني بيدل را ميطبه

 اي در کل مصرع دوم ایجاد کرده است.همچنين او گاه تغييرات عمده واژگان بررسي کرد.

 حذف واژگان قياز طر يسي. دگرد4. 4. 8
 ترین نوع این شيوههشود. عمدها از طریق حذف برخي واژگان انجام مياز دگردیسي ايپاره

 «از»یا  «ز»حذف حرف اضافة »دهد سرودة خود انجام ميهاي پيشکه بيدل در بازنگري غزل
 شود:است که نوعي ایجاز محسو  مي« و ساختنِ ترکيب اضافي

 محال است جلوة معني برون ز لفظ
 6همان ز کسوت اسما طلب مسمّا را

                                                            
 .است بخشگنج ةنسخبراساس  شوديپژوهش ارائه م نیکه در ا یيهاتيب. 6
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 (613: 6488)بيدل، « برون لفظ»
 ناله مُهر خامشي« بيدل»شت از دلم بردا

 این دانه ریخت آ  از خلوتاضطرا ِ ریشه 
 ( 894)همان: « آ  خلوت»

 و:

 سر به رسوایي کشد ناچار چون نقش از نگين
 گر همه مجنون من باشد گریبانش ز سنگ

 (6662)همان: « نقش نگين»

 و:

 مُهر اشک طومارِ نگاهگشایم سربهمي
 گوهرمیک رشته موج  بيرون از گره يستن
 (6864)همان: « بيرونِ گره»

رة اضافات ها به تتابع کساي که نباید فراموش کرد این است که بيدل با این حذفنکته
 یابديمموسيقایي کاربرد ة عنوان یکي از صناعات حوزافزاید که در شعر او بهدر بيت مي

اي است که نشان اندازهبسامد این تغييرات در شعر بيدل به. (646: 2868حبيب،ر.ك: )
 6این شيوه را به طور کامل در ذهن خویش پذیرفته است. اودهد مي

 واژگان رییتغ قياز طر يسي. دگرد8. 4.  8
گان شود، تغيير دادن برخي واژهاي متأخر از غزليات بيدل دیده ميشيوة دیگري که در نسخه

 ها را به دالیل زیر انجام داده است:است که بيدل آن

  

                                                            
 .(236)همان: « سرشک از من»(، 993: 6488 دل،ي)ب «نهيس چاك ز رونيب»: است گونهني. هم6
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 از تکرار  یز. پره4. 8. 4. 8
ر و سخن مکرّر نکند، مگ»مطابق نظر پژوهشگران تکرار در نثر مذموم و ناپسندیده است: 

آن را یکي از عناصر ساختار شعر  اما ؛(286: 6878 )نصيرالدین طوسي،« بدان حاجت افتد
ضمون ئله یا مو تأکيد بر یک مس ،اند که براي توضيح بيشتر، تقویت موسيقي معنایيخوانده

 رود.کار ميبه
شود که هاي اولية بيدل واژگاني تکرار ميدهد که در غزلبخش نشان ميبررسي نسخة گنج

 نيد:ها بازنگري کرده است. به بيت زیر توجه کو بيدل دوباره در آن ،به تقویت شعر نينجاميده

 دان غنيمت فرصت نگه یک شرارم از و بيا

 ارددبرنمي فرصت برقِ انتظارم شمع که

( 163: 6488)بيدل، «  برق مهلت»را به « برق فرصت»هاي متأخّر ترکيب بيدل در نسخه
 یا در بيت زیر: تبدیل کرده است تا تکرار بيت را از بين ببرد.

 من شرار بر نخندد یار  عدم شبستان

 دارم شرر چشمک یک اظهار، شوخيِ صد با که

(، افزون 6826)همان:  «مک سحریک چش»به « یک چشمک شرر»بيدل با تغيير ترکيبِ 
کردن تکرار واژگان، به تناسب واژگان )شبستان و سحر( و  همچنين ژرفایي  بر برطرف

  6مفهوم بيت هم کمک کرده است.

 يزی. هنجارگر8. 8. 4. 8
ند که از طریق کنشده تبلور پيدا ميعنوان هنجارهایي پذیرفتهها در شعر شاعران بهبرخي مقوله
 . آوردها را به دست هاي سبک فردي آنتوان ویژگيها مياین مقوله بررسي کلّي

یکي از هنجارهاي « بيان ابيات به شکل خبري»در دوران نخست شاعرانگي بيدل 
سازي ستهاي از برجاش به شيوهاو در روند تکاملي شاعرانگي اماشده و منطقي است، پذیرفته

ب تر کند و تأ ير بيشتري بر مخاطت خود را ژرفآورد تا بتواند مفهوم برخي ابياروي مي

                                                            
 برده است. نيرا هم از ب هيقاف تکرارِ ر،ييتغ نیبا ا او. 6
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هایي نمونه گيرد کهشکل مي« تبدیل جملة خبري به جملة سؤالي»بگذارد. این شيوه در قالب 
 شود:از آن بيان مي

 دار استدر کوچة الفت دلِ صاف آینه
 عسس اینجا نگيردغير از نفس خویش 
 هاي متأخّر بدین شکل است:مصرع دوم در نسخه

 «عسس اینجا؟ نگيردير از نفس خویش غ»

 (694: همان)
ایم؛ هبراي او اختياري قائل شد« گيردعسس، غير از نفس خود چيزي را نمي»اگر بگویيم 
را بيان  اشناگزیري« تواند بگيردعسس غير از نفس خود چه چيزي را مي»اما اگر بگویيم 

 ایم.کرده
: 6837 بسامد غافل بود )شفيعي کدکني، هاي سبکي نباید از نقش فرکانس یادر تحليل

توان آن يکه م بدان ميزان استنمایي در شعر بيدل این شيوه از برجسته تکرارِ ( و بسامد48ِ
 هاي جدید او به شعر برشمرد: را هم از نگرش

 ؟باشدنميعروجِ وهم از این بيشتر 
 سترلقبيایم و سحر غرّة سحَکه مرده 
 (439: 6488)بيدل، « باشدچه مي»

 و:
 ؟باشدنميتر دليل اختراع شوق از این خوش

 آیدکه از تمکين مجنون، ناله در زنجير مي 
 (636)همان: « باشدچه مي»

 غزل یمحور عمود يت. رعا3. 8. 4. 8

گاه تغييراتي که بيدل در واژگان شعري انجام داده به دليل انسجام محور عمودي است؛ براي 
يعي است طب .صورت اول شخص مفرد آمده استنخست و پایاني بهمثال در ابيات زیر، بيت 
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« پيکر من»هاي متأخر به بخش آمده است، در نسخهکه در گنج« پيکر ما»که در بيت دوم نيز 
 تغيير کند:

 هم به جوشدمي آیينه و جوهر قيامت تا
 شما دامان کرد نتوان پاك غبارم از

 هنوز و آ  شد یأس گدازِ از من پيکر
 شما احسان شکر زبان بالدمي موج

 ناز هايتبسّم بزم در که یار  بود کي
 شما؟ نمکدان از گيرد سرمه زخمم چشمِ

 (241: همان)

 : هاي متأخّرنسخهدر « ایمنموده»به بخش نسخة گنج« اندنموده»یا تبدیل 

 وهم گردِ خواه و کن خيال نفس خواهي
 حبا  آیينة در ایمنموده چيزي

 نيست پدید تحيّر ز عثيبا و محویم
 حجا  کن رفع ما ز و گرد فطرت! آ  اي

 (821 )همان:

در غزل سبک هندي، رعایت این اسلو  براي  «پاشان بودن ابيات»ه با توجه به کجالب این
آید مهم است. بر همين اساس در ابيات زیر مشاهده پشت هم ميبيدل در دو بيتي که پس

اول  صورت به بعداول شخص مفرد است و دو بيت که دو بيت نخست به صورت  شودمي
را به « امدمانده»هاي متأخر بيدل براي انسجام محور عمودي در نسخه .شخص جمع

 تغيير داده است:« ایمدمانده»

 کيست؟ آرزوي کنار ذوق و وصال عيش
 لب به آستان آن از بوسي حرفِ و مایيم

 ایمدمانده تأمّل به تبسّمي صبح
 لب به نشان حرفش چو نيست هک خط گردِ زان
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 امکرده قطع ا ريبي درد به راهي
 لب به فغان دارد آبله سپندم همچون

 امهستي وهم امتحانکدة که بس از
 لب به زمان هر امآینه چو نفس آید

 (883 )همان:

 واژگان ينسبت به برخ يکردرو ییر. تغ1. 8. 4. 8
که برخي واژگان در  شویممتوجه مير هاي متأخبخش با نسخهگنج ةنسخ راه مقایسةاز 

هاي ها را جایگزین برخي واژهو بيدل آن یابندميبيدل جایگاه خاصي براي خود  ةاندیش
 اند: هایي از این واژگاننمونه« ساز»و « خيال»کند. دیگر مي

 یالالف. خ
 نبندد وجود ماآنجا که اوست نقش 

 خواندیم خطّ سایه ز عنوان آفتا 
 « ما نبندد خيال»

 ( 828همان:)

 و:

 و پيغامش؟ تا کي سؤال وصلعبارت مختصر، 
 مباد اي دشمن تحقيق! از من بشنوي نامش

 « تا کي خيال وصل»
 ( 6628 همان:)

 ب. ساز:
 امگشتهگم خامشيگَرد  بهنالة دردي 

 ترسم مرا پيدا کندشوق غمّاز است، مي
 « به سازِ خامشي»

 ( 333 :همان)
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 و:

 است شدنگَرد گممهيّاي سراغ صبح 
 اند مرا در شکستِ رنگ ا رنموده

 « شدنمهيّاي سازِ گم»
 ( 6821 :همان)

 و:

 آیدآواز مي افشاني برق شرربالز 
 که اینجا گر همه سنگ است، دامن بر ميان دارد

 « افشاني سازِ شرربال»
   6(668و 179همان: )

رات یش ابيات از واژگان و تعبياین مسئله را هم نباید فراموش کرد و آن پاال طرف دیگر
ها بوده د آنفرسواست؛ واژگاني که در شعر پيشينيان به کار رفته و دستو تکراري  2مبتذل

رسد که بخشي از آن نوع واژگان و تعبيرات را از اشعار آرام به این نتيجه مياست. بيدل آرام
کر این نوع تغييرات بيدل ذ خود دور کند و از واژگاني جدیدتر استفاده کند. چند نمونه از

 شود:مي

 «کن سامان به» به «کن تماشا» يلـ تبد
 کن تماشاها تجمّل برگ شد، ساز فقرت چو

 آیدبرنمي خرمن غيرِ خاکساري از تخم که

 « سامان کنبه»
 ( 668همان: )

                                                            
 یناز ا «ديسف»به صورت  «يدسپ»شود که نگارش واژه يم یتواژگان هم رعا يبرخ يرششکل نگا در حتي رویّه ین. ا6

  .(سوم بيت، 6863: و شش( و )همان یک يت، ب646: 6488بيدل، .ك: ر) است موارد

 «.تکرار شده»مبتذل در سبک هندي یعني .  2
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 «خوابناک چشم» به «خشمناک چشم» يلـ تبد
 شمناكخ چشم نگه از الفت است زهر

 مغز اعتبار ندهد را تلخ بادام

 « چشم خوابناك»
 (6811)همان: 

 «جوالن کنممي» به «محمل کشممي» يلـ تبد
  کشم محملمي آهي دوشِ بر و رنگم شکستِ

 مانم را بادآورد کاهِ ضعيفي از دشت این در

 « کنم جوالنمي»
 ( 6837)همان:

 «گهرپردازی» به «شکرپردازی» يلـ تبد
 لعلت شکرپردازي هنگامِ بحر در صدف

 برآورده گوهر و خجلت موج کرده فراهم

 « گهرپردازي»
 ( 6186)همان: 

 « برزدن نقاب»به « وا کردن نقاب» يلـ تبد
 تکلّم در پردهبي نگردد لبت گيرم

 نيمي نقا  واکنتبسّم  شوخيِ از

 « بر زن نقا »
 (6166همان: )

 ييرژگان تغوا ينسبت به برخ يدلب يتکه ذهن شوديمشخص م يخط يهانسخه يبا بررس 
« اظهار». از جملة این واژگان، کلمة کاسته است یشها در شعر خوکرده و از بسامد کاربرد آن

اند و بر درسود شاعران پيشين ميفرسد که بيدل این واژه را کهن یا دستاست. به نظر مي
 شوخي»دهد. براي نمونه، ترکيب هاي متأخر تغيير ميهمين اساس، بارها آن را در نسخه

 در بيت:« اظهار



 91 |طباطبائی 

 

 نوميدم ا ر ز خيالي تصویرِ نقش
 سندي ندارم و اظهار شوخيِ امدعوي

 تغيير کرده است « شوخيِ هستي»هاي جدید به در نسخه
 (6142: همان)

در شعر  .است« احرام آواز بستن»به « احرام اظهار بستن»شاهد دیگر براي این ادّعا، تبدیل 
آمادة انجام آن کار شدن یا آن کار را انجام »مفهوم کنایي در « بستناحرام کاري »بيدل 
 برد:را در غزليات خویش به کار مي« احرام اظهاري بستن»است. با این ذهنيت او تعبيرِ « دادن

 نبست اظهاري احرام و دل از رفت هاناله
 سوخت کاشانه این شمع اوّل، در را خود پرتو

اري براي ناله، تعبير روشن و آشک« احرام اظهار بستن»رسد که دوباره به این نتيجه مي اما
تر و کند که شاعرانهرا به اد  فارسي رونمایي مي« احرام آواز بستن»است؛ بر همين اساس 

 تر است:ژرف

 نبست آوازي احرام و دل از رفت هاناله
 سوخت کاشانه این شمع اوّل، در را خود پرتو

 (843)همان: 

 هم به کار رفته است:« دل»براي  این تعبير، در شعر بيدل
 ظرفي طاقت نبست احرام آوازيدل از کم

 به سنگ آید مگر این جام و گردد عذرخواه آنجا
 6(689)همان: 

« خس»بيدل در دوران نخستين سرودن، است.  «ناکس»به « کسبي»تبدیل نمونة دیگر، 
 داند:مي« کسيبي»را نمادي براي 

                                                            
 ستتپر نقصتتان خجلتِ / ازيتمام اظهار کنم نو مه چو گفتم»استتت:  یافته ييرتغ« انداز»به « اظهار»هم  یگرد يتيدر ب. 6

 (6879:  6488يدل،)ر.ك: ب« کمالم انداخت
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 من يکسبيبود ترحّم عشقت به حال 
 چو مشت خس که کند شعله امتحانش و لرزد

 و:

 ستبر نيستي کسانبينازش ما 
 کشدخار و خس از شعله باال مي

نمادي « خس و خار و خاشاك»دهد و هایي رخ ميظاهراً بعدها در اندیشة او دگردیسي
: ناهم« )ناکسان»به « کسانبي»اساس، او ضمن تغيير دادن این  بر 6شود؛مي« ناکسي»براي 
هاي جدید ابياتي از این دست را ( در استنساخ767 :)همان« ناکسي»به « کسيبي»( و 786
 سراید:مي

 دميدیم یأس مزرعة این از اکسن پُر

 ما از خس بگذارید توقّع چشم بر

 (244 :)همان

 ایمکرده گل ناکسي دشت ز خاشاکي مشت

 ماست پروردغم طبعِ آبيار برق حسرتِ

 (878 :)همان

 ستنيستي بر کساننا ما نازش

 کشدمي باال شعله از خس و خار

 (767 :)همان

« ن زیستنتوا»به « نتوان بود»شود که تبدیل ها هم دیده ميبرخي فعل ةاین نگرش دربار
توان در نظر گرفت، همراهي هم مي« زیستن»را در معناي « بودن»اگرچه  از آن جمله است.

                                                            
 .است «فاني و کسهيچ» مفهوم در و ندارد دشنام بارِ ابيات، این در «ناکس» که داشت توجه ید. با6
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آورد و شاید از همين روست که بيدل در عنایي به وجود مينوعي ابهام م« نتوان»آن با مصدر 
 دهد:( تغيير مي6688و  646: همان« )نتوان زیست»را به « نتوان بود»دوران بلوغ شعري خود 

 نتوان بودزنداني اندوه تعلق 
 آبيدل دلت از هرچه شود تنگ برون

 و:

 نتوان بودبه هوس پایمال 
 فروشمخمل ما مباد خوا 

ا اغلب ها رغيير رویکرد با تحوّل معنایي واژگان همراه است؛ واژگاني که ما آنگاه این ت
این  ةاز جمل ها توجه بيشتري دارد.بيدل به معناي دوم آن اماشناسيم، در معناي نخست مي

رمندگي و فرار؛ فناپذیري و »است که در سبک هندي اغلب به معني « وحشت»واژگان 
 به کار رفته است:( 864: 6868)حبيب، « فرسایش

 باشد گليغيرِ وحشت باغِ امکان را نمي
 چرخ هم اینجا ز جيب صبح دامن چيده است

 (471: همان)

دهد؛ مثالً سرودة خود را تغيير ميبا این دگردیسي معنایي بيدل ساختارِ برخي ابيات پيش
 در بيت:

 بود گذشته عمرِ خجلت سراغِ پيري
 ندما بار زیر هوس دوشِ و رفت مزدور

کند تر ميدهد و مفهوم بيت را عميقمي« وحشت عمر»جاي خود را به « خجلت عمر»ترکيبِ 
بار در غزليات بيدل به کار گرفته شده است و از عالقة او به این  68( ترکيبي که 326)همان: 

 ترکيب حکایت دارد.
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 به بيت دیگري که با این اندیشة بيدل تغيير کرده است توجه کنيد: 

 کو؟ همّت مردِ اما ست،آزادي يدانِم جهان
 تيري نيِ هاتعلّق نيستانِ از نباليد

( آمده است؛ 6118 )همان:« مرد وحشت»صورت هاي متأخّر بهدر نسخه« مرد همّت»ترکيب 
 مردي که دل به دنيا نبندد و از آن بگریزد.

داده « وادسوحشت»هاست که گاه جاي خود را به هم از شمار همين ترکيب« سوادحيرت»
 هاي خویش بهره گرفته است: است. بيدل از این هر دو ترکيب در غزل

 عشق سوادوحشت وادي سيرِ کردیم
 داشت غزال چشم رمِ همان پا نقش تا

 (917 )همان:

 و:

 است سوادحيرت نسخة عالم دو
 نویسممي نگاهي صورت هر به

 (6898 )همان:

« نوشتن»ر ترتيب که وقتي تکيه ببدین ،ارنددر اندیشة او این دو ترکيب تمایز باریکي د
« سوادوحشت»اشاره دارد، « آهو»یا « رميدن»گيرد و وقتي بر را به کار مي« سوادحيرت»است 

ده تبدیل کر« سوادحيرت»را به « سوادوحشت»را؛ شاید از همين روست که در بيت زیر هم 
 است: 

 ایمخوانده آهو چشم سوادحيرت نسخة
 ما فرد باطل نيست سراپا، ددگر سيه گر

 (287)همان: 
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 تناسب  يت. رعا4. 8. 4. 8

گاه تغيير واژه به دليل رساندن مفهوم بهتر و حفظ تناسب آن با سایر واژگان بيت یا مصرع 
در  مااتوصيب کرده، « بيانحيرت»در دوران نخست شاعري در بيتي اشک را  است. بيدل

 ( تغيير داده است:829: همان« )امخرحيرت»هاي متأخر آن را به نسخه

 مپرس تابمبي اشک بيانِحيرت مقصد
 شرا  پيماخون و است ادراك تازبيرون نشئه

ال، دهد. در عين حدهندة توجه بيدل به حرکتي است که اشک انجام مياین مسئله نشان
 6در مصرع نخست تناسب بيشتري دارد.« مقصد»با واژة « خرامحيرت»

 در بيتِ: « هوسانبالين»رکيبِ ت ،یگرنمونه د

 طلبي، منتظر آفت باشعافيت مي
 هوسان تحفة دار است اینجاسرِ بالين 

در « طلبيمي»شود تا ارتباط بيشتري با فعل تبدیل مي« طلبانبالين»هاي متأخر به در نسخه
 2.(869مصرع نخست داشته باشد )همان:

 واژگان شيافزا قياز طر يسي. دگرد3. 4. 8
افتد. هاي بيدل در واژگان از طریق افزایش حرفي در ميان دو واژه اتفاق ميي دگردیسيبرخ

در اشعارش « ي»رفته از نوعي دهد که او رفتهبراي نمونه، بررسي سبکي اشعار بيدل نشان مي
 رسد:کند که در نگاه نخست زائد به نظر مياستفاده مي

 
 

                                                            
 خرامِيرتح ةالن /استتت گم ما ستتراغ گردِ یينةآ نفس استتت: در يدهنام خراميرتح يزرا ن« ناله» دیگر يتي. او در ب6

 .(293: 6488 ،بيدلما ) يمناتوانان

ش ندارد ورنه سرِ عاشق خبر از دو /رمنصو چو دارند خَمِ در طلبانين: بالاست رفته کار به صائب شعر در «طلبانينبال. »2

 صائب نظر داشته است. يتبه ب یشخو يتدر سرودن ب يدلکه ب رسدي( و به نظر م6278: 6838)صائب، 
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 آبيبي درد کز مجو، دریا این از راحت نَم
 

  را ساحل آورد حبا  تبخالِ افسوس لبِ 
 

 «راحت نمي» -
 (668: همان) 

 و:

 دستتتتتتتتتگتتتاه  عتتتالتتتم دو آرزوهتتتاي
 

 نيست بيش غباري خاکم کب از 
 

 « کفي خاکم» -
 ( 946)همان، 

توانند اند و از حيث معنایي ميهمراه« تحقير و تحبيب»ها اغلب با مفهوم «ي»این 
باني بيدل هاي سبکي و زرا از ویژگي« ي»توان این نوع از ميبرجستگي پيدا کنند. بنابراین 

 د.کنبرشمرد که در دوران کمال شعري بيدل، بسامد بسيار زیادي در شعر او پيدا مي
دوم  مصرعاو گاه با افزودن حرفي در ميان دو واژه، مفهوم بيت را به اوج مي رساند. مثالً 

 بيت زیر:

 گلعذارم آن حسرتِ شهيد

 کرد توانمي گل  ندهخ زخمم ز

  شود:بيدل بدین شکل اصالش ميدر بازنگري 
 توان کردبر گل مي هز زخمم خند

 (722: 6488)بيدل، 

عني ی« خنده بر گل کردن» اما، «خندیدن گل خندیدن ةبه انداز»یعني « گل کردن ةخند»
چه  امشخص است که با این تغيير جزئي مفهوم بيت ت«. خندیدن گل را به سخره گرفتن»
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 ن آنتوان با در نظر گرفتزخم من به قدري از هم شکافته است که مي» :کنداندازه تغيير مي
 6 .«گل را به سخره گرفت ةخند

 مصرع كي در کامل رییتغ قياز طر يسي. دگرد1. 4. 8
. در این موارد مفهوم مصرع تفاوت دهدميگان یک مصرع را تغيير ژاغلب وا بيدلگاه 

 مقایسه با صورت پيشين آن نيست؛ مثالً مصرع نخست این بيت:د و قابلکنفاحشي پيدا مي

  دل در این جيحونمباش اي گهر افسرده
 طلب حبا  همّت و کن بلند نظر

 هاي متأخر بدین شکل آمده است:در نسخه
 دریا این ریگمرده گهر همچو مباش

 (887: همان)

 .شوداسب بيشتري هم در آن دیده ميتن ،در این حالت، بيت ارتقاي ادبي و معنایي یافته
  از طرف دیگر برخي واژگان و تعبيرهاي مبتذل از آن حذف شده است.

 یا این بيت:

 گشاید چه غباري پرواز ز پيداست

 کاش همان سجده شود دست دعایماي
 که مصرع دوم آن بدین شکل تغيير یافته است:

 دعایم دست خورد سجده خَمِ کاشاي

 (6428 همان:)

جده خوردنِ خمِ س» :کند تصویر بسيار ظریفي استیري که مصرع دوم بيت ارائه ميتصو
 سبک هندياوج نقطة رفته به هاست که شعر بيدل را رفتهو همين ظرافت ،«دستِ دعا

 رساند.مي

                                                            
رنگ است و حال چون درون گل سرخ يندر ع کند.مي مانند خندان و گشتوده هم از دهاني به را آن گل گيشتکفت . 6

 /است چاكانیبباغ گر یندو حالت سروده است: گلِ ا ینبا در نظر گرفتن ا يدلزخم استت. ب  يهدارد، شتب  يفروررفتگ

 .(119: 6488يدل، خنده از زخم، که باور دارد؟ )ب
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 شود:بيدل ذکر مي ةچند مصرع تغييریافتدر ادامه، 

 داد توان بادش بر که خاکي کب

  گلش کردند و آدم آفریدند
 (377: )همان 

 آفریدند آدم کرده، گِل خون به -

 و:

 دل افتاد جسم مغلو ِ اگر خویش بر کن نوحه

  آفتا  آنجا فروشُد دایماً شام است و بس
 (6877: )همان

 بس و است شام شد، خاك زیر که آنجا آفتا  -

 و:

 طينتيمتواضع« بيدل»سرکشي  کمالِ با

  نازد به ما افتادگيزلب معشوقيم، مي
 (6139: )همان

 افتادگي ما به نازدمي یار زلب همچو -

 گیرینتیجه
ه ترین مسائلي است کهاي زباني، از مهماطالعي شاعران سبک هندي از مقولهتسلط یا کم

هي با . گروانداظهار کردهو نظرهاي مختلفي دربارة آن  پژوهشگران این حوزه بدان پرداخته
 انداشتهتوان انگاعران سبک هندي را در این زمينه کمهاي زباني، شبرشمردن برخي کاستي

هاي سبک هندي هاي زباني را از ویژگيبرند که وجود لغزشو کار را تا جایي پيش مي
در ساختار صرفي و نحوي زبان را نشانة تسلّط این شاعران بر  گروهي هم تصرّف .دانندمي

 .هایي جدید هستنددانند که در پي کشب افقزبان مي
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سبک  هايعنوان یکي از قلّهبه دهلوي در این پژوهش روشن شد که ميرزا عبدالقادر بيدل
هاي دگردیسي ،هندي، به زبان و مسائل زباني در اشعار خویش التفات ویژه داشته است

ها را از کند. او این دگردیسيخوبي روشن ميرا به نکتهگرفته در غزليات این واژگاني انجام
 «دگردیسي از طریق تغيير واژگان»دهد که و افزایش واژگان انجام مي ،تغييرطریق حذف، 

 بسامد بيشتري نسبت به دو شيوة دیگر دارد.
ریزد و هر سه شيوة مذکور را در یک ميطور کامل برهماو گاه ساختار یک مصرع را به

ه جود آوردها دگردیسي به وهایي که بيدل در آنگيرد. در اغلب مصرعمصرع به کار مي
اهد صوَر خيال را شتازگي و  ،نو شدن واژگان ،اعتالي مفهوم، تناسب بيشتر واژگان؛ است

 هستيم.
ماند، ي پژوهش آن است که اگر بيدل در دوران نخست شاعري خویش باقي ميلنتيجة ک

ایگاهي توانست جاي کمرنگ از صائب و دیگر شاعران برجستة سبک هندي بود و نميسایه
و  ،او با تغيير نگرش نسبت به شعر، واژگان اماميان این شاعران داشته باشد، ویژه در 

ا زبان و تنها بهاي سبک هندي تبدیل شود. او نهتصویرهاي شعري توانست به یکي از قلّه
سرودة خود را نيز اصالش کرد و اي نو به سرودن شعر پرداخت، که اشعار پيشاندیشه
 . به وجود آورد  فارسي اي عظيم در زبان و ادگنجينه

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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