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 دهلوی بیدل غزل در رنگین های سازی ترکیب
 بتول جعفری

 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

 چکیده

های جدید توجه خاصی نشان داده شده است، تا آنجا که بسامد  سبک هندی، سبکی است که در آن به ساختن ترکیب

ی جدید ها از آنجا که شاعر این دوره به دنبال معانی بیگانه و مضمون. رود شمار می های این سبک به ها یکی از ویژگی ترکیب

کند و برای بیان مفاهیم ذهنی خود مجبور به ساختن واژگان و ترکیبات نو  است، از حوزه واژگانی محدود زبان، عبور می

های  ویژه بیدل ا که یکی از سرآمدان این سبک است ا از فراوانی ترکیب با دقت در دواوین شاعران سبک هندی به. شود می

کار نرفته  توان سراغ گرفت که در آن ترکیب جدید به ؛ کمتر بیتی از این شاعران را میشویم جدید ساخته شده، شگفت زده می

باشد و این بی دلیل نیست، چراکه شاعران سبک هندی، شاعرانی مضمون آفرین وتصویرساز هستند که با پیداکردن روابط بین 

از قدرت مضمون آفرینی و ترکیب سازی، شگفت ترین  ها را یافته و با استفاده ای از آن ها، کیفیت پیچیده اشیاء و حاالت آن

 .شود حاالت حسی را بیان می کنند؛ آنگونه که خواننده دچار حیرت می

وی با استفاده از واژه . رود که استعداد فراوانی در ساختن ترکیبات جدید دارد شمار می بیدل یکی از سرآمدان سبک هندی به

شکست  :شوند؛ ترکیباتی مانند که همگی  در معنای دگرگونی، نابودی و فنا خالصه میآفریند   ای می ترکیبات تازه« رنگ»

 ....رنگ، پریدن رنگ، گردش رنگ، پرواز رنگ، رنگ پریده، رنگ باختن، از رنگ بیرون آمدن و

این شاعر،   ت وجودیکاربرد رنگ در غزل بیدل با عرفان وحد در این پژوهش با بررسی آماری ا از طریق رندوم ا ارتباط واژه پر 

تحقیقات در این حوزه نشانگر بسامد باالی . بررسی شده و  ترکیباتی که وی با این واژه ساخته، دسته بندی و تحلیل شده است

ها را در  که بیدل آن« گردش رنگ»و « شکست رنگ»خصوص ترکیبات کاربرد واژه رنگ در قالب ترکیبات اضافی است به

 .کار گرفته است به راستای عقاید عرفانی خود

 .سازی، شکست رنگ غزلیات بیدل دهلوی، رنگ، ترکیب: هاکلیدواژه

 مقدمه

بدیهی است . تر است های دیگر،گسترده های جدید نسبت به سبک برای ساختن ترکیب 4در سبک هندی، نیاز به دایره واژگان

های جهان به لحاظ امکان ساختن ترکیب چنانکه  زبانزبان فارسی در میان ». های زبان و شعر فارسی است این ویژگی از ویژگی

هاست و مسئله ساختن ترکیبات خاص، یکی از مسائلی  گویند در ردیف نیرومندترین و با استعدادترین زبان شناسان می زبان

 (4966:61،شفیعی کدکنی.  )«است که هر شاعری در هردوره ای در راه آن، گرچه اندک، کوشش کرده است

سازی، افزایش امکانات زبان است؛ یعنی زبانی که تعدادی  نخستین حاصل ترکیب»در زبان  فواید بسیاری دارد؛  ترکیب سازی

مسلّماً هرچه . کنند های بسیاری هم دارد که مفاهیم دیگری را منتقل می واژه برای مفاهیم خاصی داشته است، اکنون ترکیب

 (4936:423،کاظمی). «ر خواهد بودت امکانات زبان بیشتر باشد، انتقال مفاهیم آسان

وی . سبک هندی یعنی مکتب اوج ترکیب سازی همراه با ایجاد روابط تازه میان اشیاء است «نماینده تمام عیار»بیدل شاعر و

 . استاد ساختن ترکیبات جدید و شگفت آور و آفرینش تصاویر رنگارنگ است

وی با دقت هوشمندانه در پیرامون . جهان اطراف خود یافته است بیدل در راستای تأمالت عرفانی، دیدگاهی خاص نسبت به

از دید بیدل عارف، دنیا، . کند خود، واژه ها را گزینش و خالقیت خود را به شکل بارزی در نحوه کاربرد الفاظ در شعر، آشکار می

رنگی است؛ یعنی همان عشق بی  بیکه وی به دنبال  شود؛ چرا های دنیایی نمی گاه پایبند رنگ سراسر رنگ است و عارف، هیچ

شکست . گیرد این ترکیب در غزل بیدل، مفهومی فراتر از معنای ظاهری به خود می. بیدل، شیفته شکست رنگ است. منتها

توان به وصال معشوق ازلی  شود؛ از دیدگاه وی، تنها با شکست رنگ می رنگ در شعر بیدل، همان فنای عارف محسوب می

 :رسید

                                                           
 vocabularyا   4
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 فتن از خود شد دلیل رفتنم          این دعا را در شکست رنگ، آمین بوده استوصل جستم، ر

 (932: 4933بیدل، )                                                                                

ت به دیگر ترکیبات، برخوردار رود، از بیشترین فراوانی نسب شمار می به همین دلیل این ترکیب که از ترکیبات اضافی بیدل به

که ... رفتن رنگ، گردیدن رنگ، گردش رنگ، رنگ رفته و: بعد از این ترکیب، باالترین آمار از آن ترکیباتی است مانند. است

. گیرد های عرفانی خود بسیار بهره می بیدل از واژه رنگ برای آوردن اندیشه. شود همگی در معنای شکست رنگ خالصه می

های او را در بر گرفته است و از  این واژه، تمام غزل. کند ست که در آثار بیدل مخصوصا غزلیاتش، رنگ، جلوه گری میاینگونه ا

 .گیرد اینجاست که بیدل، شاعر رنگ نام می

که به  او عالوه بر لفظ  بر معنی نیز بسیار توجه دارد، به گونه ای. کند بیدل شاعر سبک هندی است که بسیار با الفاظ بازی می

 : معرفی می کند« ابوالمعانی»صراحت خود را 

و کمند رأفت التفات دستگاه چین، بی توجهی مبیناد که تهمت آلود نسبت آب و گل ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل در ...»

 (911 :4936 ،بیدل.  )«طوفانگاه ایجاد، محیطی است ساحل فروشِ غبار نادانی

  :این معنی آفرینی، موهبت خداوندی است  به عقیده بیدل در چهار عنصر

 زین سرمه که حق کشید در دیده من             هر جا لفظی دمید، معنی دیدم

 (133 :4936،بیدل)                                                                             

ت و بیدل با درک دقیق و عمیق استعداد زبان دری در این اس« ترکیب کلمات»های گسترش بستر معانی همین  یکی از روش

محمد سرور موالیی در مقدمه دیوان بیدل . کند زمینه به کمک تخیل قدرتمند خود، تصاویر زیبا و رنگارنگی را عرضه می

م در زنجیره کالم یا بیدل به اقتضای معنی، عناصری را از محور جانشینی یا امکانات زبان انتخاب کرده و در کنار ه»: نویسد می

هر بیت او از این نظر، منظر . شود ها با یکدیگر درست فهمیده نمی محور همنشینی قرار داده است که در بدو نظر، رابطه آن

گزیند و حاصل را در بیتی  شاعر مواد و مصالح و قرینه هایی از هر مجموعه برمی. چند مجموعه از تخیل را پس پشت دارد

. ی از فضای آنرا قافیه و ردیف اشغال کرده است و او باید از عهده بیان مقصود در این فضای محدود برآیدگنجاند که بخش می

 (93ص ،4963. )«ها در ترکیبات و تعبیرات و ایجاد دگرگونی در محور همنشینی شعر شده است همین امر مستلزم تصرف

در چشم کسانی »مجموعه این ترکیبات : نویسد داند و می د میکاظمی یکی از دالیل ابهام غزلیات بیدل را همین ترکیبات جدی

رسد، ولی برای کسی که بیرون از دایره زبانی ایستاده است و با فواصل چندگانه زمانی  اند چندان به نظر نمی که با آن خوگرفته

 (33، 4936کاظمی، ). «و مکانی با شعر بیدل روبرو می شود کما بیش دشواری آفرین است

های شعر او نقش بیشتری را ایفا  دهد، در نمود ویژگی های بیدل بخش عمده ای از آثار او را تشکیل می ه به اینکه غزلبا توج

این دسته از اشعار بیدل با زبانی . های اشعار بیدل، غزلیات او بستر مناسبی خواهد بود بنابراین برای بررسی ویژگی. کند می

رود و گاه در وادی پند و حکمت سیر  گاه به قله عرفان و تصوف باال می»مختلفی دارد  تر از دیگر اشعار او، ساحات پیچیده

 (911،همان. )«شود کند و گاه در دریای شور و شیدایی غرق می می

برند، اما  های موجود دارند؛ لذا از تمامی کلمات زبان خود بهره می سعی در بیان تمامی مضمون»از آنجاکه شاعران سبک هندی

.  «شوند زنند و تکرار می ها دور می ها، گاهی در آثار شعری، یک کلمه یا مجموعه خاصی از کلمه ه اینبا هم

شود؛  های بیدل تکرار می های مختلف در غزل نیز از کلماتی است که پیوسته در ترکیب «رنگ»واژه ( 4931:432،محمدی)

 .برد کار می بیدل آنرا در ترکیبات متفاوت به

های مختلف، ریخته و معانی متفاوتی از آن  رساند که یک کلمه را در قالب ترکیب ج خالقیت ذهنی بیدل را میاین مسئله، او 

برد و از  کار می به... های کنایی، گاهی مجازی و را در ترکیب اضافی، گاهی در ترکیب (رنگ)کند؛ گاهی آن کلمه  برداشت می

طوریکه در صفحات مورد بررسی این پژوهش که  به. پروراند هن خود میها، مقصودی خاص در ذ ساختن هرکدام از این ترکیب

های  نمودار زیر، فراوانی ترکیب. بار در قالب ترکیبات مختلف، تکرار شده است 239صورت رندوم انتخاب شده، این واژه  به

 .ساخته شده با این واژه در غزل بیدل را نشان می دهد
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 4نمودار شماره

هاست و به این  اش دارد، چون وسیله دیده شدن همه پدیده گ در شعر بیدل، مفهومی فراتر از معنای لغویرن»به عقیده کاظمی

با توجه به اینکه بیدل عالوه بر شاعر بودن، عارفی بلند مرتبه (  4936:214).«تواند کنایه از وجود و نمود چیزی باشد اعتبار می

 .برد؛ بیدل پیرو مکتب ابن عربی و وحدت وجود است بسیار بهره میاش  نیز هست، از واژه رنگ برای مقاصد عارفانه

 های ابن عربی در غزل بیدل تأثیر اندیشه

ها و تفکرات عرفان اسالمی از قرن سوم شکل گرفت و رو به تکامل رفت؛ اما تصوف و عرفان از قرن هفتم رنگ و بوی  اندیشه

در این ». رن، ظهور بزرگانی مانند ابن عربی و جالل الدین رومی بودترین خصوصیت عرفان این ق مهم. تازه ای به خود گرفت

از این به ( 443 :4933آریا، . )«آمد قرن، تصوف و عرفان نضج یافته و رنگ فلسفی به خود گرفت و به شکل دیگر در علوم در

که در  اند؛ چرا عرفان نظری گفته عربی به جایی رسید که او را پدر اهمیت ابن. بعد آرای ابن عربی در عرفان نظری تدریس شد

 . رسد عربی نمی کس به پایه ابن عرفان نظری هیچ

عربی وحدت وجود  از نظریات ابن. توان نام برد نیز می «فصوص الحکم»از  «فتوحات مکیّه»عربی آثار زیادی دارد که به جز  ابن

 .از اهمیت برخوردار است

 وحدت وجودـ 

اصل وجود که حقیقت واحده است و در او هیچ »عربی  از دیدگاه ابن. خدا و انسان: ار استعربی بر دو رکن استو عرفان ابن

همه موجودات و از جمله انسان، محل تجلی و ( 433: 4933ابن عربی، )« .کند تعدّدی نیست، به لحاظ مظاهر، تعدّد پیدا می

گاه او  که همه عالم، تجلی شماری دارد؛ بطوری ظهور آن حقیقت واحد، یعنی خداوند هستند؛ اما این ذات واحد، مظاهر بی

آفرینش عالم و ظهور آن حقیقت متعالی و مطلق در عرصه موجودات به منظور شناخته شدن آن ذات واحد »آید و  شمار می به

 (33 :4933حکمت، . )«است

های  پدیده»به عبارت دیگر . ی پی بردتوان به ذات یگانه هست های این دنیا می به این ترتیب با دقت در تمام موجودات و پدیده

. «ها، شئون، مظاهر و اطوار حقیقت یگانه هستی یعنی خداوندند اند، همه جلوه گونی که جهان را انباشته گونه

کند به کمال او پی  نگرد، جمال او را می بیند و به هر طرف  رو می و از اینجاست که عارف بر هرچه می( 4939:61،راستگو)

 (443آیه ،سوره بقره)  «أینما تولّوا فثمَّ وجه اهللف»برد؛  می

سوره بقره و  443مانند آیه . کند در قرآن کریم نیز آیات متعددی وجود دارد که معنی کامل وحدت وجود را به ذهن متبادر می

 .سوره حدید 1آیه 
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 ارتباط رنگ با وحدت وجود در غزل بیدل 

زیر و بم ساز سخن »گیرد و به عقیده حسینی نظریه وحدت وجود او سرچشمه میعربی مخصوصا  های ابن عرفان بیدل از گفته

بیدل در گرو بینش وحدت وجودی اوست و سوررئالیسم حیرت آور خیال و لهجه درد آلود و محزون عواطف او، هر دو زاییده 

 : کند و بیدل، خود به این مسئله اشاره می( 32، 4963. )«این نگرش فلسفی و عارفانه است

 نتابد همت عرفان ما      دامن خویش است چون صحرا، گل دامان ما غیر وحدت بر

 (216 :4933بیدل، )                                                                           

شی هستیم برای جلوه گوید ما مانند روپو داند و می بیدل همچنین در بیت زیر، هستی انسان را نقابی بر هستی خداوند می

 :خداوند

 ای ما را ای ما را         تو جلوه داری و روپوش کرده نقاب عارض گلجوش کرده

 (219همان، )

رنگ  ای که وحدت از دیدگاه بیدل، سخت بی گونه کند؛ به پیدا می« رنگی بی»ارتباط تنگاتنگی با « وحدت»در اشعار بیدل اغلب  

 :است

 ها خاک شد گردی ز جایی برنخاست ام       جستجو عنقاییرنگ است نقش وحدت  سخت بی

 (923همان، )                                                                                                            

ها در نزد موالنا در برخی مواقع به  مبدأ رنگ و پیدایش رنگ».رنگی دارد موالنا نیز در مثنوی اغلب همین دیدگاه را نسبت به بی

موالنا معتقد است که کثرت از عالم وحدت پدید ( 163: 4933تاجدینی، . )«نامد رنگی می گردد که وی آن را بی رنگی باز می

 :ها دارد آید، بنابراین تعدّد رنگ، ریشه در یگانگی رنگ می

 گ شدرنگی اسیر رنگ شد         موسیی با موسیی در جن چون که بی

 (413: 4933موالنا، )                                                                       

 :رنگ شد بیدل همچنین معتقد است برای درک وحدت باید بی

 رنگ شو که آیینه بسیار نازک است شود       بی  وحدت به هیچ جلوه مقابل نمی 

 (233همان، )                                                           

به هر مجمعی که نظر باز کرد، دبستان تکمیل خود دید و به هر »: بیدل با تکیه بر این عقاید در چهار عنصر خود می نویسد 

انتقال طبیعت خداداد از هر نکته، اسرار کتابی دریافت و دقت ادراک . حرفی که گوش انداخت معنی هدایت خود فهمید

 (913 :4936بیدل، ). «تی، از هر نقطه رموز دفتری شکافتموهب

کند  هایی که انسان را به وجود خداوند رهنمون می جای آثار خود به این مفهوم که دنیا، دفتری است با نشانه بیدل در جای 

. «قدرت وجود استازین دفتر، هر فردی که چهره گشای آینه نمود است، به قدر جوهر استعداد، صورت نمای »: اشاره دارد

 (323 ،همان)

داند و باالتر از آن  دنیا،  هایش، عالم رنگ می و در راستای این اعتقادات وحدت وجودی است که بیدل این دنیا را با همه پدیده 

 :رنگی توفان رنگ است و بیدل، مشتاق بی

 سند مارنگی     چه سازد جلوه با آیینه مشکل پ جهان، توفان رنگ و دل همان مشتاق بی

 (439: 4933،بیدل)

کند؛ چراکه در  رنگ یعنی عشق، پرواز می آید و به سوی عالم بی شود؛ بلکه از رنگ بیرون می بنابراین عارف، اسیر رنگ نمی

تر از تجرّد  بیدل گاهی خود را باالتر و وارسته. رنگ و مجرّد از تمام کثرات است بینی بیدل عالم عشق و وحدت، عالم بی جهان

 :داند مینیز 

 تر از کف دست تجرّدیم              رنگی که جز شکست نبندد، حنای ماست دامن فشان

 (911،همان)                                                                       
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نامند و این  ء فی اهلل میوحدت دیگری نیز در زبان عرفا مصطلح است که آن را فنا»شده در مورد وحدت،  بر معنای ذکر عالوه

ضیاء نور، . )«وحدت حکمی است که شخص فنا یافته، آثار وجودی خویش را از دست داده؛ اما شخصیت وی باقی است

شکست »در غزل بیدل فنا، ارتباط تنگاتنگی با ترکیبات . خورد این موضوع در غزل بیدل، بسیار به چشم می( 4963:431

های این دنیایی همراه با گردش و  از دیدگاه بیدل، رنگ. کند ها پیدا می معنای آن هم و ترکیبات« گردش رنگ»و « رنگ

رود؛ چراکه عارف، وجودی از خود ندارد و  شمار می های عارف به شکست است، عالوه بر آن شکستن و گردیدن رنگ از ویژگی

 :در نهایت به نیستی و فنا می رسد و اصل وجود او از فنا است

 

 ایم  اسیر موجیم ، زورق ما توفانی است         تا غرق نگشتهبی وصل فنا

 ( 4936:343بیدل، )                                                                     

بسامد این ترکیب در . اگر یکی از معانی رنگ را وجود و هستی بدانیم، شکست رنگ یعنی از رونق افتادن و نابودی آن چیز

ها بیشتر است و این نشان دهنده فنای این عارف بلند مرتبه است که در سراسر اشعارش، آن را  لیات بیدل از همه ترکیبغز

 (341: 4933بیدل، . )«من شکست رنگم، آوازم ز دل باید شنید»: زند فریاد می

 :کند نیز همان معنای شکست رنگ را در شعر بیدل القا می «رفتن رنگ»

 هوش کرده است مرا رنگم         خنده، بی زعفران زار رفتن

 (216همان، )                                                     

 های واژه رنگ در غزل بیدل کارکرد

کارگیری واژه رنگ در ترکیبات متفاوت در راستای انعکاس افکار و اعتقادات رنگین خود، تصاویر رنگارنگی نیز خلق  بیدل با به

ترکیباتی که بیدل با استفاده از این واژه ساخته هرکدام در حوزه متفاوتی قابل بررسی است و معانی مختلفی به . ندک می

شاید بتوان گفت بیدل در کمترین موارد، معنای اصلی رنگ را در نظر داشته و اغلب از این واژه، معنای . کند خواننده القا می

در تقسیم بندی ترکیبات ساخته شده با واژه رنگ توسط بیدل، کتاب بیان و معانی .پرورانده است مجازی آن را در ذهن می

نیز مشخص است بیدل در کاربرد این واژه بیشتر  4طورکه در نمودار شماره همان. سیروس شمیسا، اساس قرار داده شده است

سازد، گاهی ترکیب وصفی و اضافی و  می معانی مجازی آن را در نظر داشته است، گاهی با استفاده از این واژه ترکیب کنایی

 .پردازیم کند که در زیر به شرح آنها می های عددی از این واژه استفاده می صورت وابسته گاهی نیز در ساخت ادات تشبیه و یا به

 ـ  معانی مجازی رنگ4

ای خود، واژگان بسیط از پیش ه باتوجه به اینکه برای شاعر، ساختن کلمات بسیط، امکان ندارد؛ شاعر برای جبران خواسته

ای که  خورد؛ به گونه این امر در بین آثار شاعران سبک هندی، فراوان به چشم می. برد کار می موجود را در معانی مجازی به

. «هیچیک از شعرای اطوار دیگر، به قدر پیروان سبک هندی الفاظ و عبارات را به معنی مجاز، استعمال نکرده است»

 (144 :4934 ،دریاگشت)

بیدل نیز که یکی از سرآمدان سبک هندی است، از این امر مستثنی نیست؛ بیدل گاهی واژه رنگ را  در معنای مجازی نیز 

ای در معنی اصلی  آنست که در زبان ادبی، واژه»این نوع مجاز . مجازی که از دیدگاه شمیسا مجاز لغوی نام دارد. برد کار می به

 (4931:21. )«کار نرود خود به

 «جلوه و زیبایی»در معنای « رنگ»ـ 

 :بیند بیدل اثری از وصال معشوق را در جلوه آینه می. برد کار می به« بهار»رنگ در این معنا توسط بیدل، بیشتر در کنار  

 گدازم دل که گردم آبیار آینه بوی وصلی هست در رنگ بهار آینه          می

 (4933:4231بیدل،)

های بهار این دنیا همراه با تغییر و دگرگونی است؛ همانطورکه هر شراب صافی همراه با دُرد  ها و زیبایی هبیدل معتقد است جلو 

 :و هر صبحی، شامی دارد

 رنگ بهار امکان از گردش آفریدند         هر صاف، دُرد پیماست هر صبح، شام دارد
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 (611،همان)                                                                 

 « شکل، گونه و روش»در معنای  «رنگ»ـ 

 :روند ها مانند صَدا، هر کدام به شکلی از کوهسار این دنیا می بیدل معتقد است انسان

 رود زین کوهسار            آتشم فهمید آخر، خانه زین سنگ را چون صدا هرکس به رنگی می

 (221،همان)                                                              

 :گوید آن جلوه معشوق که غیر قابل تصوّر است را به شکلی دیدیم که تا بحال به آن شکل ندیده بودیم بیدل می

 آن جلوه که بیرون خیال است، خیالش      دیدیم به رنگی که  ندیدیم به رنگی

 (4931،همان)                                                             

 :شود نیز وارد می« گونی گونه»به معنای « رنگین»در این حوزه، ترکیب 

 یاد آن عیشی که از رنگینی بیداد عشق        سیل در ویرانه من، باده در پیمانه بود

 (311،همان)                                                             

های  رود و در قسمت شمار می سازد که جزء ادات تشبیه خاص او به را می« به رنگِ»ر این معنا ترکیب بیدل با کاربرد رنگ د

 .بعدی خواهد آمد

 «فایده»به معنای« رنگ»ـ  

 در عالمی که با خود رنگی نبود ما را           بودیم هرچه بودیم او وانمود ما را

 (431همان،)

  «اثر و نشانه»به معنای «رنگ»ـ 

ای  کار رفته است؛ همانند این بیت که در آن بیدل به گونه به «اثر و نشانه»ای موارد در غزل بیدل در معنای  واژه در پاره این

 :کند دلنشین، به فنای خود اشاره می

 برد ما را برد شوق تو، بی ما می نه گلشن را ز ما رنگی، نه صحرا را زما گردی     به هرجا می

 (                                                   431همان،)                                                                                           

 رنگ پرواز ندیدیم به خواب             بالش ناز که دارد پرِ ما

 (291همان،)                                                                

 :«پذیری گونی و دل گونه»به معنای  «رنگین»ـ 

. است« رونق و لطافت»یکی از این معانی، خوبی، . در فرهنگ غیاث اللغات معانی زیادی برای واژه رنگ آورده شده است

در بیت زیر، لطافت و  او .این معنای رنگ را در نظر داشته است« رنگین»بیدل نیز گاهی اوقات در واژه ( 141: 4969رامپوری،)

 :ستاید پذیری فکر خود را می دل

 سزد       جدول رنگ بهار، اوراق دیوان تو را های فکرت می بیدل از رنگین خیالی

 (433 :4933بیدل، ) 

. «پذیر دارند و هم معانی متنوع و گوناگون رنگین فکرتان، شاعرانی هستند که در شعر خود هم معانی دل»از دیدگاه محمدی

(4931 ،239) 

 «دورنگی»ـ 

«  یکرنگ»این واژه در بیشتر مواقع در تقابل ترکیب . رود به کار می «نفاق»و « دوگانگی»این ترکیب در غزل بیدل به معنای 

 .گیرد در شعر بیدل قرار می

 ابشر ،امتیازی در میان آمد، دو رنگی نقش بست      کرد بیدل، ساغر مارا گل رعنا                      

 (261همان،)

 ها برسنگ زد فطرت، ز سودای پری آخر از وهم دو رنگی، قدر خود نشناختم       شیشه

 (4941همان،)
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  «آب و رنگ» ،«رنگ و بو»ـ 

 های عندلیب دارد اینجا های جا آرام نیست            صدجرس می کاروان رنگ و بو را هیچ

 (231،همان)                                                                                         

کند که  برد و کاروان بهار و گلشن را پر از رنگ و بو قلمداد می کار می به «گری ابزار جلوه»عنوان را به «رنگ و بو»بیدل ترکیب 

 .رود شمار می بلبل، جرس زن آن کاروان به

 : سراید داند و می خاطر عاشق میبیدل در جای دیگر، جلوه و زیبایی معشوق را ب

 بینی، بال بلبلی دارد پرفشانی عشق است رنگ و بوی این گلشن          هر گلی که می

 (321همان،)                                                                                      

 :ز وفا، تهی استاز دید بیدل، این دنیا رنگ و بوی فراوان دارد امّا ا

 فریب محفل هستی مخور که این گل خودرو        ز رنگ و بو همه دارد مگر وفا که ندارد

 (331،همان)                                                                                          

برد و معتقد است هرجا جلوه عشرتی  بکار می« گری و زیبایی جلوه»به معنای «رنگ و بو»را نیز مانند «آب و رنگ»بیدل ترکیب 

خاطر ساده  همانطورکه آیینه، شوکت و شکوه خود را به. هست، جای نادانان است؛ چراکه پاکان به ظواهر توجهی ندارند

 .اش دارد لوحی

 آیینه را ،لوحی داردعرض دستگاه فرش نادانی است هرجا آب ورنگ عشرتی است      ساده

 (411 ،همان)                                                                                          

 :در دیوان بیدل، بارها این ترکیب استفاده شده است

 چو غنچه، پرده در رنگ و بو خودآرایی است    اگر تو گل نکنی، نیست هیچ کس غمّاز

 (331،همان)

 یزبان نوبهار              هر دو عالم را صال زد عشق، تا من آمدمها جمع دارد، م رنگ و بو

 (4461،همان)                                                                                     

  «تعلّق، کثرت و تعیّن»به معنای «رنگ»و درمقابل «مجرد»به معنای «رنگ بی»ـ ترکیب 

های جهان مادّی، در  تجمّل و وابستگی به دنیاست و در معنی عرفانی خویش، خاصیتی است برای پدیدهرنگ نشانه تعیّن، »

 (4936:364کاظمی،. )«رنگی که خاصّ ذات خداوند است برابر بی

های  گری پدیده است، در عرفان بیدل این دنیا که محل جلوه «جلوه و زیبایی»با توجه به اینکه یکی از معانی مجازی رنگ 

بیدل معتقد است این جهان مانند طاووس رنگارنگی است که در واقع . گیرد مختلف هستی و تعلّقات است، عالم رنگ نام می

 :پای سیاه زاغ به منقار دارد

 جز خاک تیره نیست بنای جهان رنگ       طاووس سوده است به منقار زاغ پا

 (433 :4933بیدل، )                                                                       

 :داند رنگ و مجرّد می و  در مقابل، عالم عشق را عالم بی

 ، آیینه هم داریم ما4رنگ عشق              حُسن اگر خواهد دویی ها دارد بهار عالم بی رنگ

 (4933:211،بیدل)                                                                         

 :دهد آورد و آنرا در تقابل با دنیا قرار می می «عشق»در بیشتر مواقع بیدل این ترکیب را برای 

 های خود ترسیده است رنگ است عشق، اما درین صحرای وهم       دیده خلق از سیاهی برق بی                 

 (931،همان)                                                                                            

 :کند رنگ عشق اینگونه بیان می در جای دیگر، بیدل شدّت اشتیاق خود را از رفتن به سوی عالم بی

                                                           
دویی با کثرت،نزدیک و با وحدت، متضاد است و به همین دلیل . دویی غالباً با آینه همراه است.ا دوگانگی میان عاشق و معشوق یا میان بنده و خداوند 4

 (333گزیده غزلیات بیدل،کاظمی،.)وحدت الوجودی بیدل، مغایر استفکر دویی با دیدگاه 
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 رسد گردم به منزل، پیشتر از رفتنم برد            می رنگی، نفس هردم پیامم می سوی بی

 (4161،همان)                                                                                   

 :رنگی باید از رنگ، گذر کرد چراکه به عقیده بیدل، برای رسیدن به بی

 رنگی، برون رنگ، نتوان یافتن            محو لیلی باش و چشم از گرد محمل برندار ذوق بی

 (391،همان)                                                                                    

رنگی که به معنای تجرّد و سالمت از تعلّق است، واژه رنگ به معنای وجود مادّی، تعلّق و تعیّن در غزل بیدل دیده  در مقابل بی

، به واسطه رنگ شمارد و معتقد است صفای حال عارف فنا شده شود؛ بیدل در دیوان غزلیات خود همواره رنگ را مذموم می می

 :گیرد این کلمه در بیشتر موارد در این مضمون در تقابل با عدم قرار می. رود از بین می

 صفای حال ما، مغشوش رنگیست          عدم را نام هستی، سخت ننگیست

 (191،همان)                                                                              

 

 جویی؟ ل، نپسندد غبار آرایش            به دست آینه، رنگ حنا چه میصفای د

 (4911،همان)                                                                               

 :کس به رنگ مادیّات و کثرات آمیخته نشود بیدل امیدوار است که وجود هیچ

 به هیچ رنگ، می جامت آشنا نشود غرور ناز تو تهمت کش ادا نشود    

 (391،همان)                                                                      

 :های طبع بیدل، صاف شود باید هرچه وجود و هستی و تعیّنی دارد را آسیابانی کند برای اینکه درشتی

 گی است، باید آسیابانی کندهای طبع        هرکه را رن تا به همواری رسد دور درشتی

 (331،همان)                                                                                     

  «یکرنگ»ـ ترکیب

ای که به عقیده بیدل، اگر یکرنگی بین  گونه رود ؛ به کار می به «یکسانی و اتّحاد»در معنای  «یکرنگ»در غزل بیدل، ترکیب 

 :ق و عاشق نباشد، از وصال باید دوری کردمعشو

 اش بیزار باش برچه از وصلش به یکرنگی نیامیزد دلت     گر همه جان باشد، از اندیشه

 (331همان،)                                                                                        

 :نسبت به عاشق، فرقی نیستدر عرفان بیدل، بین توجه یا تغافل معشوق 

 از تغافل تا نگاه چشم خوبان، فرق نیست     نشئه،یکرنگ است اینجا، دُرد و صاف جام را

 ( 431همان،)                                                                                          

 ـ ترکیبات کنایی1

یک شکل بارز آراستن کالم و خارج ساختن آن از »های کنایی هستند که از دیدگاه کاظمی  ای از این ترکیبات، ترکیب دسته 

کنایه در زبان فارسی از اهمیت باالیی برخوردار است، به ( 4936:34. )«بیان هنجار، آوردن این ترکیبات، توسط بیدل است

ت آفرینی کرده است و فرهنگ نویسان، ناچار از توان کرد که خود، لغ اهمیت کنایه را از اینجا معلوم می»عقیده دریاگشت 

 (223 ،4934). «اند ضبط کنایات در ردیف لغات شده 

ای است که مراد گوینده،  کنایه، ترکیب یا جمله»: نویسد داند و می ترین نوع کنایه را کنایه از فعل یا مصدر می شمیسا رایج

. «ا از معنای ظاهری متوجه معنای  باطنی کند، وجود نداشته باشدای هم که ما ر معنای ظاهری آن نباشد؛ اما قرینه صارفه

 .گیری دارد واژه رنگ در ساخت این نوع ترکیبات توسط بیدل، حضور چشم (4931:33)

 :ـ از رنگ بیرون آمدن

 از این هوسکده با آرزو به جنگ برون آ       چوبوی گل،نفسی، پای زن به رنگ برون آ

 (31: 4933،بیدل)                                                                             
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از رنگ بیرون »نشانه توجه و تعلق به عالم محسوسات و مادیات است و ترکیب «رنگ»همانطورکه گفته شد در عرفان بیدل 

رانی است با جنگیدن با آرزوها  حل هوسگوید از این دنیا که م بیدل می. توجهی به مادیّات و ترک تعلق است کنایه از بی «آمدن

آورد و  بیدل بارها شبیه به این مضمون را می. هایت بیرون بیا و به رنگ که وابسته و دربند است پشت پا بزن و هوس

 :کند های پیشین خود تأکید می برگفته

 از نام اگر نگذری از ننگ برون آ          ای نکهت گل، اندکی از رنگ برون آ

 (31همان،)                                                                             

ها برای گل و گلشن، وسیله خودنمایی است ولی گلشن شاعر چنین نیست و رنگ و بو  این. گری یعنی ابزار جلوه "رنگ و بو"»

 (4936:211،کاظمی.  )«چون در مقام آگاهی، به این خودنمایی نیازی نیست. را از یاد برده است

 :از دیدگاه بیدل وفاداری به معشوق، موقوف به سوختن و ترک تعلقات دنیایی است

 آب رخ گلزار وفا، وقف گدازی است        خونی به جگر جمع کن و رنگ برون آ

 (4933:31،بیدل)                                                                              

 ـ رنگ باختن 

 بازد    تن نازک مزاج او ز بوی گل خطر دارد چو برگ گل کز آسیب نسیمی رنگ می

 (661همان،)                                                                               

 . رنگ باختن در اینجا به معنای پریدن رنگ و از بین رفتن است

 ای دارد، هدف دارد امت رنگ می بازد   درین میدان کسی گر سینهبه توفانگاه آفات، استق

 (691همان،)                                                                              

 .ستبازد و سینه همه آدمیان آماجگاه تیر بالها ا از دید بیدل دراین دنیا که توفانگاه آفات است، استقامت افراد رنگ می

این ترکیب در شعر بیدل در نهایت به نیستی و فنا . برد کار می را به معنای پریدگی رنگ به« رنگ باختن»بیدل همواره ترکیب 

اش  همین دلیل آتش با همه سوزندگی و سرخی آید به کار می وی معتقد است در پیشگاه معشوق، ساده لوحی به. شود ختم می

 .برد در مقابل، آینه به دلیل ساده لوحی اش کار از پیش می. بازد در مقابل معشوق از شرم، رنگ می

 زند نقشی بر آب بازد ز شرم          آینه از ساده لوحی می پیش روی او که آتش رنگ می

 (233همان، )                                                                          

 ـ خندیدن رنگ

 ثار رنگی دگر نخندد           سر تا قدم چو خورشید، دست کرم برون آتا از گلت جز ای

 (31همان،)                                                                              

معتقد است  آورد؛ در این بیت بیدل داند و بارها ایندو را در کنار یکدیگر می بیدل رنگ و بو را اجزای جدایی ناپذیر گل می

یعنی بنابر عقیده بیدل اگر قرار است . انسان باید مانند خورشید، بخشندگی کند تا از گل وجود او رنگی جز ایثار جلوه گر نشود

در این بیت . های مادی این دنیایی ها و جلوه انسان رنگی هم داشته باشد آن رنگ تنها باید رنگ بخشندگی و ایثار باشد نه رنگ

خندیدن در شعر بیدل به معنای پیداشدن است و خندیدن ». اده از واژه رنگ ترکیب جدید دیگری ساخته استبیدل با استف

 (4936:33کاظمی،. )«رنگ یعنی پیداشدن رنگ است

 ـ رنگ ریختن از چیزی

 به معنای از رونق انداختن چیزی( الف

 خواهد شکست طبع ما هم از حوادث، رنگ خواهد ریختن       شوخی تمثالگر، آیینه را

 (  931 :4933بیدل،)                                                                        

وی به . برد بکار می «از رونق بردن آن چیز»به معنای « رنگ چیزی را ریختن»واژه رنگ را در ترکیب  ،بیدل در این بیت

ای که طبع غریب  کند به گونه های حوادث روزگار معرفی می ر از نوآفرینیهای خود را برت ها و نوآفرینی صراحت تصویر سازی

 .رود این نوعی مفاخره به شمار می. اندازد آفرین او حوادث را از رونق می
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 به معنای طرح عمارت افکندن( ب

 :برد بیدل از این ترکیب در معانی دیگر نیز بهره می

 هرکجادیدم بنایی، گرد این ویرانه بود   های دل، رنگ دو عالم ریختند        از تپیدن

 (311همان،)                                                                        

گلچین ). است که به این معنی در فرهنگ اشعار صائب نیز آمده است« طرح عمارت افکندن»در اینجا کنایه از « رنگ ریختن»

کند که  رود که بیدل در آن به این اصل اشاره می شمار می ی از ابیات عرفانی زیبای بیدل بهاین، یک( 966 :4963معانی، 

 .خداوند، طرح بنای این دنیا را با عشق ریخته است

 : بیدل در عنصر سوم چهار عنصر  نیز از این ترکیب در این معنا بسیار استفاده کرده است

 تار شب را لیقه کرد و در دوات شام ریختآنکه از خورشید، رنگ نسخه ایام ریخت        

 (321 :4936،بیدل)                                                                            

 ـ رنگ پدید کردن 

 ایم معنی لفظ حیرتیم، کیست به فهم ما رسد             بوی اثر نهفته را رنگ پدید کرده

 (4131همان،)                                                                                 

گوید ما  بیدل می. در شعر بیدل بکار رفته است «گر کردن رنگ آشکار کردن و جلوه»به معنای «رنگ پدید کردن»ترکیب 

شاعر در این بیت  به . ایم کرده گر ، ما بوی یک اثر نهفته را آشکار و جلوه(سرشار از جلوه معشوقیم)عارفان سراسر حیرتیم 

 .رسد های آشکار می های پوشیده به پدیده واسطه حیرت خود از پدیده

 : ـ رنگ باریدن

 بارد به چشم شوق نگاهی که در بهار نیاز          شکست حال ضعیفان چه رنگ می

 (361ان،هم)                                                                        

که در اینجا به گریستن ضعیفان از . بکار رفته است« رنگی کردن و رنگ پاشیدن»در معنای« رنگ باریدن»در این بیت ترکیب

 . شوق معشوق اشاره دارد

 :ـ رنگ بستن

 .است «زیبایی»کند که  در این ترکیب معنای دیگری از خود را آشکار می« رنگ»واژه

 یال           طبیعت پر طاووس، عالمی داردها که نبستیم در بهار خ چه رنگ

 (391همان،)                                                                      

که بیدل، خیال خود را از  بطوری. رود کار می به« رنگارنگ کردن و زیبا کردن»به معنای« رنگ بستن»در این بیت، ترکیب

 .شبیه کرده است؛ طاووس همیشه در غزلیات بیدل مظهر رنگینی و زیبایی استزیبایی و رنگینی به طاووس ت

 :شود شود که گاهی در معنای اصلی خود بکار برده می در غزلیات بیدل این ترکیب، زیاد دیده می

 نیازی شبنم     بهار شیشه به رویم شکست و رنگ بستم ز بسکه سرخوشم از جام بی

 (4111همان،)                                                                                       

 : بیدل در آثار دیگر خود نیز از این ترکیب بهره برده است؛ مثالً این بیت از چهار عنصر

 بهر سامان هوس، باید خیالی رنگ بست      خواه لعل اندر نظرها، خواه بر کف، سنگ باش

 (322 :4936بیدل، )                                                                                

 :ـ رنگ بردن از جایی

 بر وهم چیده بودیم دکان خود فروشی      دل آب گشت و خون شد،گل رفت و رنگها برد

 (331همان،)                                                                                           

ها از  ها و زیبایی از بین بردن جلوه»به معنای « رنگ بردن از جایی»به معنای جلوه و زیبایی است و « رنگ»در این ترکیب نیز

 .دهد های خود را از دست می ها و زیبایی با وهم، جلوه( خود فروشی)شاعر در این بیت به دلیل تفاخر و خودنمایی. است« آنجا
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 رسد         تا نشود پایمال، رنگ ز گلشن برید نوگلی، مست جنون میغنچه قبا 

 (331همان،)                                                                               

 .بریدهای آن را از این گلشن ب رسد، برای اینکه این گل پایمال نشود، رنگ و جلوه نوگلی غنچه قبا، وارسته و شیدا می

 :ـ رنگ نداشتن

 به معنای جلوه و زیبایی نداشتن( الف

 است نقاشش دل بی مدّعا رنگی ندارد تا کنم فاشش       صدف در حیرت آیینه، گم کرده

 (331همان،)                                                                                             

 .است« جلوه و زیبایی نداشتن»به معنای « شتنرنگ ندا»در این بیت 

 :شود نیز در غزل بیدل یافت می« جلوه داشتن»به معنای« رنگ داشتن»در مقابل ترکیب 

 ها دارد، بهار عالم بیرنگ عشق          حسن اگر خواهد دویی، آیینه هم داریم ما رنگ

 (   211همان،)                                                                                   

 به معنای اثر و نشانه از چیزی نداشتن( ب

 :برد، مانند این بیت کار می نیز به «اثر نداشتن»بیدل این ترکیب را در معنای  

 بهاری کز آن جلوه، رنگی ندارد         گ لش می دهد می به داغ پلنگم

 (4131همان،)                                                                   

 :توان سراغ گرفت و اساساً در چمن این دنیا، نشاطی وجود ندارد به عقیده بیدل، درنوبهار اعتبار، اثری از عیش وعشرت نمی

 رنگی از عشرت ندارد، نوبهار اعتبار       زین چمن باید چو شبنم، چشمِ تر برداشتن

 (4211همان،)                                                                                       

 به معنای نفع و فایده نداشتن( ج

بیدل نیز گاهی این معنای رنگ را در نظر دارد؛ مثأل ( 4969:141رامپوری،) .است« نفع و فایده»یکی از معانی واژه رنگ، 

برد؛ آنجا که به بی ارزشی دنیا برای خود و تمام عارفان اشاره  نیز بکار می« داشتنفایده ن»را به معنای « رنگ نداشتن»ترکیب 

 :کند می

 در عالمی که با خود، رنگی نبود ما را          بودیم هرچه بودیم، او وانمود ما را

 (431همان،)                                                                             

 

 :رفتن رنگـ 

 رسد آواز پای رفتن رنگش ز دل غنچه ما بر تغافل تا کجا چیند بساط            می

 (361همان،)                                                                                      

کم  و تغافل کند؛ دیگر زمانی ندارد، چون کم توجه باشد خواهد نسبت به ما بی معشوق غنچهً مانند ما تا کی می: گوید بیدل می

در غزل بیدل، از بسامد باالیی برخوردار « رنگ شدن و نابود شدن کم»به معنای « رفتن رنگ». شود دارد از دل ما خارج می

 .تواند برود بیدل در این ترکیب، رنگ را انسانی فرض کرده که پا دارد و می. است

 :ـ شکستن رنگ

 رسم ها شکسته به تصویر می حنا مبند            من رنگبرنقش پای تصور، 

 (331همان،)                                                                         

بیدل در این ترکیب، . های تصورات را شکست تا تصویر زیبا آفرید برای زیبایی تصور نباید آنرا رنگین کرد بلکه باید رنگ

این ترکیب کنایه از دگرگون شدن، کمرنگ شدن . آفریند که مخصوص شیشه است برای رنگ آورده و ترکیب نو میشکستن را 

 .و نابودی رنگ است

 :آورده است« از رنگ دامن شکستن»ای دیگر در گونه در بیت زیر بیدل، این ترکیب را به 
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 اند من شکستهیک گل در این بهار، اقامت، سراغ نیست     بیدل ز رنگ خود، همه دا

 (311همان،)                                                                                     

اند به  ها دامنشان را از رنگ شکسته در بهار این دنیا، یک گل هم سراغ نداریم که اقامت دائمی داشته باشد چون همه گل

 .رود از بین می ها پریده و عبارت دیگر رنگ دامن همه گل

 ـ گردیدن رنگ

 در نقاب اشکم آخر، حسرت دل، قطره زد      رنگ صهبا،پای گردیدن به طبع جام داشت

 (141همان،)                                                                                           

شاعر در این بیت . است« تغییر و دگرگونی رنگ و نابودی»و به معنای دهد را می« رفتن رنگ»این ترکیب تقریباً همان معنای 

 .کند چکد و او را رسوا می زند تا کسی از راز دل او باخبر نشود اما سرانجام اشکی از حسرت دل می نقابی بر اشک خود می

 

 ـ گرداندن رنگ

را مدنظر « تلک األیام نداولها بین الناس»معنای  برد ودر این بیت بکار می« دگرگونی و تغییر»بیدل این ترکیب را در معنای

 :داند بیدل گردش این زمانه را با تغییر و دگرگونی همراه می. دارد

 گردد دور این بزم، رنگ گردانی است         شش جهت، یک ایاغ می

 (631همان،)                                                                      

کند و به سوی  برد؛ چراکه حسن نیز مانند دنیا، در یک چشم بهم زدن تغییر می بکار می« حُسن»ی این ترکیب را برای و گاه

 :رود نابودی می

 ام است، حسن        نیست بیرون، وحشت شمع از پر پروانه تا نگه برخویش جنبد، رنگ گردانده

 (                                                                 4441همان،)                                                                                          

 ـ رنگ فروختن

 شکستی است 4تصویر سحر، رنگ سالمت نفروشد            صورتگر ما، خامه بهزاد

 (141همان،)                                                                                

آمده است؛ در این بیت، بیدل، « رنگ و خاصیت به چیزی دادن و جلوه گری»در غزل بیدل به معنای« رنگ فروختن»ترکیب

دهد؛ در عین حال بیدل خود را  داند چون رنگ و خاصیت سالمتی به کسی نمی تصویر نقاشی شده سحر را اصیل نمی

 .شکند یعنی توانایی او در تصویرآفرینی ازبهزاد، برتر است که قلم بهزاد را می داند صورتگری  می

 ـ رنگ آفریدن

رنگ »داند، به همین خاطر رنگارنگی خود را مانند بهار دانسته و با ساختن ترکیب جدید را مظهر رنگارنگی می« بهار»بیدل

 :بخشد رنگی دیگر به این بیت می« آفریدن

 رسم بهار آفریده است        کز هر نگه به صد گل تغییر میچون شمع، رنگم از چه 

 (331همان،)                                                                                      

 آمیزی ـ رنگ

 :برد بیدل گاهی این ترکیب را در قالب ترکیب فعلی با معنایی متفاوت بکار می

 سازد، خجالت را ات نقاش می نیاز طاق نسیان کن           که رنگ آمیزیاگر علم و فنی داری، 

 (491همان،)                                                                                         

گر علم و فن و هنری داری، گوید ا برد و می بکار می« ها خودنمایی و فخر به داشته»در این بیت بیدل این ترکیب را در معنای

 .شود را فراموش کن؛ زیرا افتخار به علم و فن و خودنمایی به واسطه این هنرها، باعث خجالتت می آن

                                                           
 (.ق333و  311فوت بین )ا کمال الدین بهزاد، نقاش و مینیاتورساز مشهور دوره تیموری 4

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 148

 ـ رنگ به رنگ شدن

 (936ص،4963) .داند می« متغیرشدن رنگ از غایت خجالت و انفعال»معانی این ترکیب را به معنای گلچین

 چو گل پروازم از رنگی به رنگیست    سرا پا بالم و از عجز طاقت     

 (191: 4933بیدل، )                                                               

پروازش رنگ به رنگ و متغیر )شود طاقتی مانند گل، دچار رنگ پریدگی می سراپا آماده پرواز است و از بی شاعر در این بیت،

 (.شود می

 :ـ ترکیبات اضافی9

پیوند اجزا از راه رابطه نحوی اضافه »ها  دهد و در آن های زبان فارسی را تشکیل می های اضافی بزرگترین دسته ترکیب رکیبت

ها اضافه ملکی،  ترین آن اند که مهم در کتب دستور، برای اضافه انواع گوناگونی برشمرده( 493 :4969شفایی، ). «گردد برقرار می

 .ستعاری استتخصیصی، بیانی، تشبیهی و ا

صرف نظر از عمیق بودن ». رسد همانطورکه گفته شد شعر بیدل برای آنان که با ذهن و زبان او آشنا نیستند، دشوار به نظر می

هایی که  های اوست، ترکیب های اضافی در سروده آبشخورهای معنوی بیدل، یکی از عوامل پیچیدگی شعرش، فراوانی ترکیب

های اضافی در غزل بیدل، سهم  البته همه ترکیب( 4931:21حسینی، . )«خیزند ذهن او برمیعموماً خاص او هستند و از 

هایی  اضافه»چون به عقیده حسینی . های استعاری، تشبیهی و تخصیصی از بقیه بیشتر است یکسانی ندارند و بسامد اضافه

همین دلیل  بیان و صناعات بدیعی هستند، به همچون اضافه استعاری و تشبیهی، محل مالقات و تالقی دستور زبان و معانی و

طورکه گفته شد با بررسی این اضافات در صفحات گزینش شده  همان( همان. )«کاربردشان در شعر نیز بیشتر و بارزتر است

ت را در نمودار زیر فراوانی این نوع اضافا. های تخصیصی، تشبیهی و استعاری پی بردیم غزلیات بیدل به باال بودن بسامد اضافه

 .دهد غزل بیدل نشان می

 

 
 2نمودار شماره 

 ترکیبات اضافی استعاری( الف

خواهند  گویندگان سبک هندی می». رود شمار می های دور از ذهن و غریب، یکی از مختصّات سبک هندی به آوردن استعاره

و چون گنجایش الفاظ محدود است، به ای بیافرینند، یا تخیل بسیار دقیق و ظریفی را در قالب لفظ، بریزند  مضمون تازه

  (66 :4931دشتی، ). «آورند استعاره روی می
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کار  مضاف در غیر معنی حقیقی خود به»در اضافه استعاری. صورت اضافه استعاری است های استعاره، آوردن آن به یکی از کاربرد

 :کار رفته است به "حوادث"در جمله زیر به معنی "دست"رود چنانکه  می

 (4931:493انوری، احمدی گیوی،. )«روزگار، سنگ جدایی میان من و شما انداختدست 

شمار می رود که از رهگذر شخصیت  ها، بسامد باالی ترکیب استعاری به یکی از مختصات چشمگیر شعر بیدل در حوزه ترکیب

های سبکی شعرش به  را یکی از ویژگیتوان آن این مسئله آنقدر در شعر او تکرار شده که می. شود بخشیدن به اشیاء، حاصل می

 . حساب آورد

کند تا راهی به ماهیت اشیاء  هایی استعاری مبادله می های جهان، نام قراردادی را با معادل بیدل با نگاهی استعاری به پدیده»

که درک شعر وی را خورد  های دیریاب، جهانی خیالی و سوررئالیستی رقم می در نتیجه، با تنوع و فراوانی استعاره. بگشاید

 (4936:34اکرمی،. )«سازد دشوار می

 های حیرت، بلبل گلزار ما های رنگ            پرفشانی ریزش خون تمنا، گلفروشی

 (4933:431،بیدل)                                                                         

، جلوه «رنگ»عاری است؛ در این ترکیب، بیدل با جان بخشیدن به اضافه است «های رنگ گلفروشی»در این بیت، ترکیب

 .آورده است« گلفروشی»های آن را در قالب کلمه  گری

 

 جوشید هرجا گرد شوخی داشت،حُسن     رنگ شمع از پرفشانی، عالم پروانه بود عشق می

 (311همان،)                                                                                             

 .کند؛ همانطورکه زیبایی شمع باعث شد که پروانه عاشق آن شود گوید هرجا حُسن حضور دارد، عشق، جوشش می بیدل می

 حیرت، ما را به تحریک مژه رخصت نداد   خطّ شوخ او که رنگ حسن را پر داده است

 (941همان،)                                                                                       

 .خط شوخ او که زیبایی رخسار او را پرواز داده و ارج بخشیده، به حیرت ما حتّی اجازه پلک زدن هم نداد

 ترکیبات اضافی تشبیهی(ب 

رابطه شباهت و همانندی میان مضاف و مضافٌ الیه »تشبیه به معنای مانند کردن چیزی به چیزی است و در اضافه تشبیهی

لعل : الیه را به مضاف همانند سازند کنند، مانند لب لعل و یا برعکس مضافٌ الیه تشبیه می وجود دارد، یعنی یا مضاف را به مضافٌ

 (4931:493انوری،احمدی گیوی،. )«لب

 شود حُسن، بی ایجاد عشقی، نیست در اقلیم ناز    گل چو موج رنگ زد، گلباز پیدا می

 (4933:631بیدل،)                                                                               

 .اضافه تشبیهی است« موج رنگ»در این بیت ترکیب . آید به اعتقاد بیدل هرجا حُسنی هست، عشق نیز به وجود می

 :کند بیدل در جای دیگر، رنگ را به ساغر تشبیه می

 ویش که چون ساغر رنگ    به چه امید شکستم، به چه رو گردیدمبرد از خ حیرتم می

 (4121همان،)                                                                                       

 :رود شمار می یک اضافه تشبیهی به «طایر رنگ»در بیت زیر نیز ترکیب 

 شکست بر رُخ من آشیان طایر رنگ     چو غنچه بسکه تپیدم ز وحشت دل تنگ    

 (311همان،)                                                                                       

رنگ رخسار . کند مانند غنچه که درهم پیچیده است و برای شکوفاشدن، بیقرار است و به محض شکفته شدن، رنگش تغییر می

 .تنگی، پریدمن نیز از ترس دل

 ترکیبات اضافی اختصاصی( ج

. «کتاب حسن، زنگ شتر: رساند اضافه اختصاصی، اختصاص و تعلق را می». الیه است در این نوع اضافه، مضاف مخصوص مضافٌ

 کند و نسبت ها را بسیار تکرار می های مشهوری دارد که در دیوان غزلیاتش آن در این حوزه بیدل اضافه( 411 :4969 ،معین)
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شکست »های اختصاصی نیز بیشترین بسامد از آن ترکیبات  ها از بسامد باالتری برخوردار است؛ از بین اضافه به دیگر اضافه

این ترکیبات با . است «رنگ باختن، از رونق افتادن، از خود رفتن و نابودی»است که هر دو به معنای« گردش رنگ»و « رنگ

هستی و نمود »در عرفان بیدل « رنگ»زیرا همانطورکه پیش از این نیز اشاره شد  توجه به عرفان بیدل، قابل بررسی است؛

از خود رفتن، »به معنای « رفتن رنگ»و « گردش رنگ»، «شکست رنگ»است و در مقابل آن «چیزها مخصوصاً چیزهای مادّی

مفهوم شکست رنگ که خود یک » ها گیرد؛ به عبارت دیگر طبق گفته شفیعی کدکنی در شاعر آیینه قرار می «فنا و نابودی

تصور ذهنی و نوعی درک مجرد از یک حالت نفسانی یا ظهور مادی آن در شکل تغییر صورت است، در شعر بیدل زمینه یک 

 (994ص ،4966. )«نظر شاعر است  های گوناگون شده است و در مرکز این تداعی، حالت فنا یا نوعی زوال مورد رشته تداعی

آورد؛ به گونه ای که تمام اعضای وجود او با شکست رنگ معنا پیدا  غلب این ترکیب را برای توصیف خود میبیدل در غزلیاتش ا

 :کند می

 کشم دهد           ساغر اندیشه آن سُست پیمان می عضو عضوم با شکست رنگ، معنی می

 (4126 :4933بیدل، )

 خامه تصویر را سخت دشوار است پرداز شکست رنگ من     بشکن ای نقاش،  اینجا

 (221همان،)                                                                                  

 :آورد بیدل در بیان اینکه ضعف و حقارت عشاق نباید تصنّعی باشد و آب زیر کاه به نظر آید، این بیت را می

 ، آبی ندارد زیر کاه آنجانوایی کن     شکست رنگ کس ز طرز مشرب عشّاق، سیر بی

 (31همان،)                                                                                      

 :داند بیدل، زبان و گوش ظاهری را محرم اسرار عارفان فنا شده نمی

 آید به گوش محرم اسرار خاموشان، زبان و گوش نیست    من شکست رنگم، آوازم نمی

 (341همان،)                                                                                           

 :توان وقار را حفظ کرد وقتی گردش رنگ در کار باشد، نگران سبکی سنگ نباید بود؛ پس با قناعت می 

 نگ قناعت رااگر سنگ وقارت در نظرها شد سبک بیدل     فالخن کرده باشی، گردش ر

 (491همان،)                                                                                          

 :شمارد بیدل بارها گردش رنگ را از خصوصیات روزگار و گردون بر می

 فلک تا دوری از تجدید دارد           بنای گردش رنگ استوار است

 (131همان،)                                                                   

 رود از خویش       عمریست که بر گردش رنگ است مدارش گردون به تمنّای چه گل می

 (311همان،)                                                                                            

 :ماند دنیاست که فرصت عیشی برای انسان نمیو بخاطر همین خصوصیت 

 کی فرصت عیش است درین باغ که گل را     گر گردش رنگ است، همان گردش سالست

 (931همان،)                                                                                         

 :ـ ترکیبات وصفی 1

ایجاد ( ترکیب وصفی)= هایی است که از ترکیب یک موصوف و صفت  آن« رنگ»ی بیدل با واژه ها دسته دیگر از ترکیب سازی

بیشتر این ترکیبات از همان . های تازه و رنگینی را در دیوان غزلیات او مشاهده کرد توان ترکیب در این قسمت نیز می. شود می

پریدن، گردیدن، : مانند. کند واژه رنگ ارتباط برقرار می ها و شود که بیدل غالباً بین آن های قبلی تشکیل می شبکه تداعی

 :شود های وصفی پرکابرد در غزل بیدل آورده می هایی از ترکیب در زیر نمونه. شکستن و رفتن در کنار کلمه رنگ

 ـ رنگ رفته

 یاران به رنگ رفته دو روزم مثل کنید           تمثال من کم است گر آیینه تل کنید

 (4933:321بیدل،)                                                                       
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بیدل . یک ترکیب وصفی است به معنای رنگ پریده و رنگی که در حال از بین رفتن و نابودی است« رنگ رفته»در این بیت

ی مرا به رنگ پریده مثل بزنید، زیرا حتی چند روز: گوید داند خطاب به یاران می فناشده که خود را تمثیلی از رنگ پریده می

 .ام اگر تپه ای از آیینه فراهم کنید، تصویر من در آیینه ناچیز است یا اصالً نیست، زیرا من نابودشده و فنا شده

 :های دیگر نمونه

 دهم، گلدسته باش های رفته یادت می چند باشی از فراموشان ایام وصال          رنگ

 (331همان،)                                                                                   

 آورد از ما بهار بیخودی افسوس، گل نکرد زمانی       که رنگ رفته چمن پیکری بر

 (431 ،همان)                                                                                              

 های از خود رفته  ـ رنگ

 : این ترکیب، همان مفهوم رنگ رفته را دارد

 عنان باید اینجا، خضر ره درکار نیست            رنگ ازخود رفته جز رفتن ندارد هم وحشتی می

 (4211همان،)                                                                                      

گوید چون  اهی در اشعار بیدل به معنای رفتن و گریختن است، در این بیت نیز بیدل همین معنا را در نظر دارد و میوحشت،گ

در اینجا خضر و راهنمایی برای ما وجود ندارد، باید گریخت و رفت؛ همانطورکه رنگ پریده، همراهی جز رفتن و نابود شدن 

 .ندارد

 ـ رنگ پریده

 .های باال را دارد شابه ترکیباین ترکیب نیز مفهومی م

 بیدل، تأملی که چه دارد بهار وهم               رنگ پریده است به تصویر ما، نقاب

 (231همان،)                                                                                   

ندارد و این مانند این است که بر چهره زیبایی، نقابی از رنگ پریده ای  رها، هیچ جلوه برخالف دیگر بها،از دید بیدل، بهار وهم

 .ای ندارد باشد که در این صورت، آن چهره، هیچ جلوه

 ـ رنگ جَسته

 :است« رنگ پریده»صورت دیگری از« رنگ جسته»ترکیب

 ای ای، به هوانقش بسته ای       گرد شکسته چون صبح دارم از چمنی، رنگ جسته

 (4911همان،)                                                                                   

 ـ رنگ وحشت دیده

 ای دارد چیده ای دارد        شکفتن چون گل اینجا دامن بر بهار عیش امکان، رنگ وحشت دیده

 (331همان، )                                                              

است؛عیش این دنیا همراه با ترس ونابودی است، همانطورکه شکفتن گل « رنگ پریده»این ترکیب نیز صورت دیگری از ترکیب

 .نابودی است ،همزمان با دامن جمع کردن و از غنچگی بیرون آمدن و در نهایت

 ـ رنگ به گردش آمده

 کند خن چه میای در کمین ماست          گر سنگ نیستیم، فال رنگ به گردش آمده

 (331همان،)                                                                                          

گوید در این دنیا  بیدل می. به معنای رنگ پریده و نابود شده در شعر بیدل کاربرد فراوانی دارد« رنگ به گردش آمده»ترکیب

 .به همین منظور در کنار ماست 4و فالخن ،زیرا ما مانند سنگ هستیم وآماده نابودشدننابودی و نیستی در کمین ماست 

 ـ رنگ خزانی

                                                           
 .بدالخن می گذاشته و بر گرد سر می چرخانده و پرتاب می کرده اند، به همین خاطر این کلمه با گردش ارتباط می یافا  سنگ را در  4

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 152

 پختگی در پرده رنگ خزانی بوده است       میوه هم در فکر سرسبزی، خیال خام داشت

 (121همان،)                                                                                          

 .آید و با آمدن خزان، انتظار سرسبزی، خیالی باطل است تا خزان نشود، پختگی به وجود نمی

 ـ رنگ زرد

 رسم از نارسایی ثمر خام من مپرس              تا رنگ زرد نیز همان دیر می

 (331ن،هما)                                                                             

 .شود همانطورکه میوه برای زرد و رسیده شدن، نیاز به زمان دارد؛ ثمره خام وجود من نیز به مرور زمان، رسیده می

 :داند که در حال سوختن است بیدل بارها رنگ زرد را رنگ عارفی می

 ز رنگ زرد به سامان سوختن، علمیم       چراغ شعله ما را فتیله کاه است

 (111همان،)                                                                        

 ـ رنگ ثبات

 دولت شاهی ندارد بیش ازین رنگ ثبات      کز هواپروردگان سایه بال هما است

 (191همان،)                                                                                 

های این دنیایی، رنگ پایداری ندارند  کار رفته است و بیدل باز بر این مضمون که دولت به« رنگ ثابت»معنای به « رنگ ثبات»

 .کند و همیشه در حال دگرگونی و گردش هستند، تأکید می

 :«رنگ»های عددی با واژه ـ وابسته0

. خورد بیدل، فراوان به چشم می های سبک هندی است که در غزل یکی از ویژگی( های عددی وابسته)ادات خاص شمارشی

آن هم در مواردی که گاه . گیرد، تنوع بیش از حدّ این نوع استعمال است چیزی که در سبک هندی اساس محور بیان قرار می»

، سیاسی. )«گیری اند و غیرقابل اندازه یکی از دو عامل بعد از عدد، امری انتزاعی است و گاه هر دو از اموری هستند که انتزاعی

رسد بیدل از این  به نظر می. کند های جدید با واژه رنگ استفاده می بیدل از این ویژگی نیز برای ساخت ترکیب( 4933:31

 . برد ترکیب برای نشان دادن نوعی اغراق بهره می

 قلقلی راهزن گوش شد و هوش نماند        ورنه صد رنگ نوا داشت خروش مینا

 (426: 4933بیدل، )                                                                            

های زیادی که در راه اندیشه کشیده است اشاره کرده و  کند و به حسرت بیدل مشابه این ترکیب را در بیت زیر نیز تکرار می. 

 :کند که از شدت اندیشه، جسم او مانند مو باریک شده است اعتراف می

 کشم    در کف اندیشه، جسم ناتوانم، کلک موست نفس، صدرنگ حسرت می تا به خود جنبد

 (921همان،)                                                                                            

با این حسرت که گاهی، کشیم تا به ما خوبی و احسان کند؛  منّت می( بسیار)گونه  گوید از آن معشوق مهربان، همه بیدل می

 :کند همه چیز را فراموش می

 کند یاد فراموشی از آن نامهربان، منّت کش صدرنگ احسانیم      به این حسرت که گاهی می

 (4931همان،)                                                                                          

 :است« هزار»های عددی عالقه بیدل در ساخت وابسته یکی از دیگر از اعداد مورد

 غفلت، هزار رنگ است در کارگاه اجسام       چون چشم خواب پا را مژگان بهم نباشد

 (311همان،)                                                                                     

 :ـ ادات تشبیه1

چون، مانند، مثل : که در زبان فارسی عبارت است از)اندکی قبل از آن، بر مجموعه رایج ادات تشبیه از عصر صفوی و شاید هم 

این کلمه به هیچ وجه اختصاص به ».است "به مانندِ"یعنی  "به رنگِ"یک کلمه دیگر هم اضافه شده است و آن ترکیب ..( .و
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بلکه درمورد تشابه شکل، حرکت، اندازه و هر نوع شباهتی، این  .مواردی ندارد که سخن از مقایسه دو چیز به اعتبار رنگ باشد

 (36 :4933 ،سیاسی. )«رود ادات بکار می

در شعر بیدل کنایه « رنگ»با توجه به اینکه . شاید خاص بیدل نباشد؛ اما بیدل به آن توجه خاصی دارد« رنگ به»ادات تشبیه 

عنوان ادات تشبیه، دور از انتظار نیست؛ عالوه براین از دیدگاه  به« به رنگ»چیزی است، کاربرد ترکیب« هستی و نمود»از 

به  "رنگ"چون در آن حوزه زبانی، »کاظمی، بیدل در کاربرد این ترکیب تاحدود زیادی وامدار زبان عامّه عصر خود است 

مین اکنون در کابل و ه. شود می "قیافه"و  "شکل"ها، جایگزین صورت ادات تشبیه، کاربردی وسیع دارد و در بسیار جای

شکل شکل، گونه )"رنگ رنگ"و ( بد قیافه)"بد رنگ"اطراف آن ا که قرابتی با حوزه زبانی هندوستان آن روز دارد ا تعبیرهای 

به  "رنگ  به"پس اینکه در شعر بیدل . "رنگ پذیرایی کردند  در مهمانی از ما رنگ"گویند  رایج است، چنانکه مثالً می( گونه

 (211، 4936. )«ای در زبان گفتار آن ناحیه نیست نشیند، خالی از سابقه می "ونهگ به "جای 

کند که روییدن در این دنیا، مانند صبح  بیدل در راستای مذمّت این دنیا که یکی از مضامین تکرارشده در غزل اوست اشاره می

 :شود؛ پس همان بهترکه معدوم بماند می رود، انسان نیز با دمیدن، نابود است؛ همانطورکه صبح با دمیدن از بین می

 ها همان بهترکه عرض ریشه درخاک عدم باشد           به رنگ صبح، برق حاصل است اینجا دمیدن

                          (                                   4933:241بیدل، )                                                                                  

ناک  است چراکه عارفان، مانند حیا پیراهنی عیب4در جای دیگر بیدل معتقد است گستاخی، کار او نیست بلکه کار آیینه 

 :پوشند می

 پوشیم ما شوخ چشمی نیست کار ما به رنگ آینه            چون حیا، پیراهنی از عیب می

 (461همان،)                                                                                             

 .شود نوعی مالمتگری است که هم ساتر احوال عارف است و هم وسیله خودنمایی او نمی« پوشیدن پیراهنی از عیب»

 نتیجه گیری

دهد و همواره به دنبال یافتن و  ری تن نمیهای تکرا وی به واژه. سازی است بیدل از جمله شاعران ماهر هندی در زمینه ترکیب

 . است« رنگ»عالقه بیدل در ساخت ترکیبات نو، واژه  های مورد یکی از واژه. تر است نشین تر و دل های جدید ساختن واژه

مام که بیدل پیرو عرفان وحدت وجودی ابن عربی است، ت ازآنجا. سازد های تازه می بیدل با این کلمه به ظاهر ساده، واژه

همینکه عارف، خدا را تنها حقیقت ساری و جاری در همه . بیند های این جهانی را تنها مظهری از وجود خدای یکتا می پدیده

از دیدگاه بیدل دنیا دفتر رنگارنگی از مظاهر . بیند یعنی جز خدا چیزی نمی. داند بیند، ماسوی اهلل را عدم می جهان می

رنگی و وحدت یعنی دنیای عشق  ها شد؛ بلکه باید از رنگ بیرون آمد و به دنیای بی های آن خداوندی است پس نباید اسیر رنگ

 .سفر کرد

وی با تکیه بر دیدگاه عارفانه خود با واژه رنگ . دهد آفریند، از ذهن خلّاق او خبر می ترکیباتی که بیدل با واژه رنگ می

 . آفریند که اغلب خاص او هستند های زیبایی می ترکیب

کاربرد رنگ  معانی مجازی پر. برد؛ اما بیشتر، معانی مجازی آن را در نظر دارد کار می دل گاهی رنگ را در معنای اصلی خود بهبی

 .رنگ در معنای جلوه و زیبایی، شکل و گونه، نفع و فایده، اثر و نشانه: در غزل بیدل عبارتند از

خندیدن رنگ به معنای آشکار شدن رنگ، از رنگ بیرون : اند؛ مانند اییترکیبات ساخته شده بیدل با این واژه، گاه ترکیبات کن

بیدل گاهی نیز با ....آمدن به معنای عدم پایبندی به تعلقات و مادیات، گردیدن رنگ در معنای دگرگونی، تغییر و نابودی و

د رفته، رنگ پریده، رنگ وحشت دیده رنگ رفته، رنگ از خو: ترکیباتی مانند. سازد های وصفی می استفاده از کلمه رنگ، ترکیب

 .چرخد شود اغلب ترکیبات بیدل در این حوزه حول معنای دگرگونی، تغییر و نابودی می طورکه دیده می همان.. .و

این نوع ترکیب در غزل بیدل از باالترین بسامد برخوردار . دسته دیگر از ترکیبات بیدل با واژه رنگ، ترکیبات اضافی هستند

و اضافه ( طایر رنگ: مانند)های تشبیهی ، اضافه(گلفروشی رنگ: مانند)های استعاری اغلب واژه رنگ را در اضافه بیدل. است

                                                           
ا آیینه در شعر بیدل، گاه هویتی منفی پیدا می کند و آن ، زمانی است که وسیله خودنمایی و تظاهر می شود و این با ادب و حیا در تضاد  4

 (93ترکیبات خاص بیدل در چهار عنصر،. )«داند و حیرت را نگریستن محض بیدل، آیینه را مظهر حیرت می».است
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در بین این اضافات، بیشترین بسامد در غزل بیدل از آن ترکیبات اضافی .برد کار می به( شکست رنگ: مانند)اختصاصی

 .است« گردش رنگ»و « شکست رنگ»فراوانی از ترکیب های اختصاصی نیز بیشترین اختصاصی است و در بین اضافه

در این گروه، بیدل اغلب عددی را به همراه یک یا . رود شمار می به« رنگ»های واژه های عددی، دسته دیگری از کاربرد وابسته

 .صد رنگ ناکامی: آورد و از کاربرد آنها نوعی اغراق را در ذهن دارد؛ مانند دو عامل انتزاعی می

به رنگ »برای نمونه ترکیب. «مانندِ»به معنای « به رنگِ»هایت کاربرد واژه رنگ در ساخت ادات تشبیه یعنی ترکیب و در ن

 .«مانند سایه»یعنی  «سایه

توان به این نکته پی برد که بیدل بیشتر مفهوم دگرگونی و  با دقت در ترکیبات ساخته شده با کلمه رنگ توسط بیدل می

شاید به این . کند های متفاوت با استفاده از واژه رنگ آن را به خواننده القا می ظر داشته که در قالب ترکیبنابودی و فنا را در ن

 : توان، هست شد که از دیدگاه بیدل تنها با فنا و هیچ شدن می دلیل

 پیوستگی به حق از دو عالم بریدن است      دیدار دوست، هستی خود را ندیدن است

 (994: 4933بیدل، )

 منابع و مآخذ

 .، تهران، م سسه فرهنگی و انتشاراتی پایامبانی عرفان و تصوف :(4933)آریا، غالمعلی 

زاده آملی، تهران، سازمان چاپ و  ، آیت اهلل حسنممدّ الهمم در شرح فصوص الحکم(: 4933)عربی، شیخ اکبر محی الدین ابن

 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .12ا  96، صص261مجله کیهان فرهنگی، شماره  مقاله نگاه استعاری بیدل، :(4933) رضا اکرمی، محمد

، محمد کبیر رازقی؛ عبدالوهاب فایز؛ محمد (منتخب آثار محمد عبدالحمید اسیر)اسیر بیدل(: 4931)الحمید اسیر، عبد

 .کاظم کاظمی، تهران، عرفان 

 .، تهران، فاطمی1سیدستور زبان فار :(4931)انوری، حسن؛ احمدی گیوی، حسن

 .، اکبر بهداروند، تهران، نگاهدیوان غزلیات بیدل :(4933)بیدل دهلوی، عبدالقادر بن عبدالخالق

 .، محمد سرورموالیی، تهران، علمدیوان غزلیات بیدل :(4936..........................................................)

 . اکبر بهداروند، تهران، نگاه ،(رقعات، نکات، اشارات، چهار عنصر)های بیدل آواز :(4936........................)..................................

 .، تهران، سروشبیدل، سپهری و سبک هندی :(4963)حسینی، حسن 

 .23ا  22صص ،23، مجله شعر، شماره مقاله اضافه و ترکیب اضافی در شعر بیدل :(4931..........................)

 . ، تهران، علمعربی مباحثی در عرفان ابن :(4933)حکمت، نصراهلل 

 .، تهران، بهارستانپژوهشی در سبک هندی و دوره بازگشت ادبی :(4934)خاتمی، احمد

 .، تهران، قطرهصائب و سبک هندی در گستره تحقیقات ادبی :(4934)رسول  دریاگشت، محمد

 .، تهران، امیرکبیرئبنگاهی به صا :(4931)دشتی، علی 

 .، منصور ثروت، تهران، امیر کبیرغیاث اللغات :(4969)رامپوری، غیاث الدین محمد بن جالل الدین بن شرف الدین 

 .، تهران، انتشارات علمی فرهنگیعرفان در غزل فارسی :(4939)فر، محمد  راستگو

 .، تهران، نشر دکتر محمود افشارن عصر صفویسبک اصفهانی و تمثیل در شعر صائب و شاعرا :(4933)سیاسی، محمد 

 .، تهران، نوینمبانی علمی دستور زبان فارسی :(4969)شفایی، احمد 

 .تهران، آگاه ،(بررسی سبک هندی در شعر بیدل)ها شاعر آیینه :(4966)رضا شفیعی کدکنی، محمد

 .، تهران، میترابیان و معانی :(4931)شمیسا، سیروس

 .، تهران، زوّاروحدت وجود :(4963)ضیاء نور، فضل اهلل 

، مقدمه و ویرایش علیرضا قزوه، دهلی نو، انتشارات مرکز عنصر ترکیبات خاص بیدل در چهار :(4933)عمر، ماه جبین 

 .تحقیقات فارسی، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران
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های زبان و ادبیات فارسی،  ، مجله پژوهشمیسازی واژگانی در پنج گنج نظا  مقاله ترکیب :(4931)پور، قدرت  قاسمی

 .496ا  443، صص2شماره

 .، تهران، عرفانگزیده غزلیات بیدل :(4936بهار )کاظم  کاظمی، محمد

 .، مشهد، ضریح آفتاب(مجموعه آموزشی شعر)روزنه :(4936).................................. 

 .، تهران، انتشارات م سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی4، جفرهنگ اشعار صائب(: 4963)گلچین معانی، احمد 

 .، تهران، میترا(نقد و تحلیل شعر صائب و سبک هندی)بیگانه مثل معنی (:4931)حسین  محمدی، محمد
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