Archive of SID

تمثیل در شعر بیدل
زهرا یزدانی
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران

دكتر محبوبه خراسانی
گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران

چکیده
در شعع ر بید  ،وییگیهای شعع ر هندی بح حا ا افرا ی و ااراآ آمید درآمده اسععا بح ور بی ی اسععبوه هندی ،نجیجح گرید از
ابجذا ی اسعا کح در صرعر میروری بر شع ر فارسعی حاکد بوده اسا و ایی گرید از ابجذا در ادای م انی و مراویر هنی شاصران در
ش ر صائب و کبید بح نسبا روزگارشان ،از روشنی و اصجدا ی برخوردار اسا و با اندکی فاصبح زمانی در ش ر بید بح گونحای درآمده
اسعا کح خواننده آگاه را نید داار شعگیجی می کند بید دهبوی در میان شعاصران م روه بح ییهیده گویی و دشواری کالس اسا
مرثیل ،آرایحای ا سعا کح شاصران با برره گیری از آن ،می موانند میاهید فرری خود را در کوماهجریی کالس ببا و مبرو
سعب

هندی شعاصران از ایی شعگرد اسعجیاده بسعیار کرده اند اهل منطق مرثیل را اببات ی

واسطح ببوت آن در جدئی دیگر کح با او ی م نی مشجرکی دارد و فقرا ایی را قیا
و م نی مشععجر
راز او سب

قضیح جدئی بح

میخوانند و جدئی او را فرع ،جدئی دوس را اصل

بیی ایی دو را صبا و جامع میگویند در مقا ح حاضععر بح بررسععی مرثیل در اد های بید دهبوی کح از شععاصران
هندی می باشد ،یرداخجح شده اسا

واژگان كلیدی :مرثیل ،اسبوه م اد ح ،بید دهبوی ،سب
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Abstract
In Biddle poetry, characteristics of Hindi poetry have beenexaggerated and extreme.Naturally
style of Hindi is result of avoiding banality that prevailed over the Timurid era of the Persian
poetry. And this avoiding banality in pay meanings and mental image of poet in Saeb and kalim
poetry than his days is clear and moderate. And with a little time interval in Biddle poetry has
become so that the A knowledgeable reader also surprised. Biddle Dehlavī among poets known
as complex and difficult world. Allegory is an array that poets whit utilizes it can tangible and
record thei intellectual concept many of these poets have to use this technique in the style of Hindi.
Thelogicians
know
thd
analogy
provided
the
single
rules
for Partial cases by proving another part that had samemeaning and Jurists called this analogy
and the called first partbranch and second part principle and Common means betweenthe two ”c
ause " and " comprehensive ". This paper explores theallegory in the lyrics Biddle
Dehlavi on of the best poets in Hindi style.
Keywords: allegory, the style of the equation, Biddel, Hindi style
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مقدمه
ادبیات ایران با موجح بح ییشععین قوی و یرباری کح دارد ،سععب های مخجبف ادبی را در خود جای داده اسععا کح یس از سععب های
خراسعانی و صراقی ،سعب

هندی روی کار میآید کح اگر اح ناس سب

حق ایی اسعا کح هران سعب

اصیرانی نید بر آن گذاشجحاند ،بح گیج «صبی م بد دامغانی»

هندی درسامر از هر ایی کبرات دیگر اسا ارا کح ایی بابریهای هند بودند کح از ایی نوع ش را

حرایا کردند و شرل کار هد ما حدودی با محیط جغرافیایی ما و ماریخ و فرهنگ موجود در ایران میاوت دارد
شاصران بسیاری در صرص ش ر و نثر بعآزمایی کرده اند کح از ایی میان کبید کاشانی ،صائب مبریدی و بید دهبوی

در ایی سعب

را میموان جدء سععرآمدان و برمرییها بح شععرار آورد و هر جا سععخی از سععب
سجارهای بر مار

هندی بح میان میآید ،بیگران ناس ایی افراد اون

ادبیات میدرخشد

موالنا صبدا قادر بید دهبوی ،یری از اصاظد ادبیات فارسعی اسعا اما نح در ایران ،ببرح بیشجر در افغانسجان ،یاکسجان ،هند و فارسی
زبانان ماوراءا نرر خراسان در مسرو نید بیشجر از ایران شناخجح شده اسا
زبان بید فارسعی بوده اسعا ،ارا کح ،مسعببط بید در خبق مضامیی بدیع و مازه کح ریشح در امثا و حمرود و فرهنگ دیریای ایران
زمیی دارد منرا از صردة ی

فارسعیزبان برمیآید و بس اگراح برخی از اهل فی و محققان م اصر از جربح اسجاد محردرضا شیی ی

کدکنی نظری ایر از ایی دارند« :بید شعاصری اسا کح فارسی زبان مادری وی نبوده و بح گیج مذکرهنویسان از نیاد قوس «برال »
اسععا کح در صظید آباد ینجح در هندوسععجان مجو بد شععده اسععا » (شععیی ی کدکنی )87 :7831،با ایی حا خود بید در جایی بح
صراحا بح زبان مادریاش اشاره میکند و میگوید:
صررها باید کح دریابی زبان خویش را

ای کح از فرد حقایق دوس زنی ،خاموش باش

سا اهل منطق مرثیل را اببات ی
شح ااسعا
اندیشعح
سجحراس اندی
مرثیل کر مثا ی برای اببات یا ااسعجحراس
مشععجرکی دارد و فقرا ایی را قیا
ببوت آن در جدئی دیگر کح با او ی م نی م شجرکی
م نی م شجر
مشعجر

حرد واحد در س

قضیح جدئی بح واسطح

اصععل و
میخوانند و جدئی او را فرع ،جدئی دوس را ا صل

ش ری نید هریی اسجخوان بندی منطقی اسا
اسعجخوان بندی مرثیل شع
بیی ایی دو را صبا و جامع میگویند اگراح ا سجخوان

داشعا کح در ش ر ،مرراعها (کح هران جدنی های منطقند) در اصل از مقو ح (انشاء) هسجند و نح (خبر) اگر شاصر
و ی باید در نظر دا شا
شعاصر انشا محسوه میشود،اراکح حره
مرعراع،کار شاصر
ما میگوید (هرکح رفا از دیده داای بر د ما مازه کرد) صبی راد ظاهرخبری م رراع،کار
صدآ و کذه) قرار داد و خبربودن آن را مح
او را نریموان و نباید زیر زه بیی (صععدآ

ش ر میاوت از زمیی ما
زد میاوت مبان منطق و ش ع

آسران اسا و ی هریی قدر بگویید کح مخا ب منطقی ،صقل اسا و مخا ب ش ر ،د و احسا
در سب
سععب

ییشععیی کرجر بح ا شد
اشععد
سععب های یی شیی
شععرار میرود ،وییگیهایی وجود دارد کح در سب
هندی کح بید نید از بدرگان آن بح شرار

میخورد اما ا سا
اسعا

ایی سب
سعب

کح حدود ی

سا کح در ی
قرن و نید دواس آورد  ،ایی ااسعا

ب د برای اببات یا مبییی و موجیح آن امر م قو ی مثا ی محسو
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(حسینی)55 :7811 ،

مرراع مطببی م قو گویند و در مرراع

بح مناسبا بیاورند کح «شیی ی کدکنی» و اند می دیگر ناس آن را
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سبوه م اد ح» گذاشجحاند و از آنجا کح هر اسبوه م اد حای را «مرثیل» میموان نامید ،بسامد فراوان ایی اسبوه در سب
«ااسعبوه

هندی

سا ما نید در یی آن هسجید ما ایی وییگی یربسامد
سا و بید مثل و مثلوارههای زیادی را در آبارش بح کار گرفجح ااسعا
قابل موجح ااسعا
سب

هندی را در اد های بید دهبوی بررسی نرایید

پیشینه پژوهش
منرعور نی

یناه ( )7837در مقا ح ای کح در مجبح صبوس اججراصی و انسانی دانشگاه شیراز محا صنوان «مقایسح صور خیا در ش ر

بید و نیرا» ارائح کرد بح بررسی صور خیا شاصرانح در دو ش ر بید و نیرا یرداخا وی در ایی مقا ح اشاره ای بح مرثیل و اسبوه
م اد ح در سب

هندی نرود و آنرا را در ش ر بید و نیرا مقایسح کرد

محسعی اصال ( )7831در مقا ح ای با صنوان «مرثیل در سب
یری از مخجرعات برجسعجح در سب
مقا ح خود بح شاصران سب

هندی می داند کح با ناز

هندی» بح بررسی مرثیل در سب
خیا ی و باری

هندی یرداخجح اسا وی مرثیل را

اندیشی موجب خبق مضامیی مازه می شود وی در

هندی اشاره می کند و مثا هایی از بید دهبوی نید ارائح می کند

رضععا مررمی ( )7837در یایان نامح خود با موضععوع « امثا و حرد و مرثیل در اد یات بید دهبوی» کح در دانشععگاه مربیا دبیر
شعرید رجایی ارائح نروده اسعا ،بح بررسعی مرثیل و امثا و حرد در سعب

هندی و اد یات بید یرداخجح اسا وی در ایی یایان

نامح بح بررسی نرونحهای امثا و حرد و مرثیل در اد های بید دهبوی کح از شاصران راز او سب

هندی میباشد ،می یردازد

حرید صعرراس ( )7838مقا حای محا صنوان «برجسجح سازی های ادبی در ش ر بید دهبوی» ارائح نرودو در ایی مقا ح بح برجسجح
سعازی بید در شع رش اشعاره می کند و صنوان می دارد کح « :بید دهبوی از شعاصرانی اسا کح شگردهای سبری و زبانی خاص
خود را دارد وی با گذشعجی از م یارهای مرسعوس و با دور شدن از اصو رایج و حاکد بر ش ر ،زبانی مجیاوت صرضح کرده اسا نظاس
برجسجحسازی در اد یات او بسیار قوی و جا ب موجح و بیانگر خالقیاهای زبانی و ادبی اوسا ایی شگردها در کنار مراویر شاصرانح،
شع ر او را مجیاوتمر کرده اسعا » هرهنیی در بررسی شگردها و شیوههای برجسجح سازی بح اسبوه م اد ح و مرثیل در ش ر بید
نید اشاره نروده اسا
حسععی وا یقاری و سععیدمردی با بایی ( )7831در مقا ح ای با صنوان «کاربرد ضععره ا رثلهای فارسععی در اد یات بید » بیان
کردند کح موثول بح صنوان «سعجون فرهنگ مردس» و یری از اقسعاس ادبی ،هرواره محل موجح شاصران بوده اسا ما جایی کح کاربرد آن
بح هرراه مرثیل و اسعجشعراد ،یری از وییگی های سبری در ماریخ اده فارسی بحشرار می آمده اسا آنرا در ایی ییوهش بح بررسی
میدان و اگونگی مأبیریذیری بید از امثا فارسعی یرداخجند و نرونحهایی از مرثیل را نید بیان کردند روش ییوهش آنرا بح صورت
اسنادی و با اسجیاده از امرانات کجابخانح ای و شیوه محبیل محجوا و بقح بندی دادهها اسا
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مجید بی نیاز ( )7831در مقا حای با صنوان « ییرربندی و بررسععی موضععوصی اسععبوه م اد ح در شعع ر بید دهبوی» درباره اوج
برارگیری اسععبوه م اد ح در سععب

هندی سععخی می گوید وی در ایی مقا ح بح بررسععی اسععبوه م اد ح در ش ع ر بید یرداخجح و

م ادالت را ییرربندی کرده و بخشی از م ادالت را مقسید بندی موضوصی نرودند و بح ایی نجیجح رسیدند کح اابب موضوصات ،درون
مایح صرفانی داشجح و بیانگر نوع نگرش بید در ش رش می باشد
سبک هندی
شع ر فارسعی بح وییه یس از فرویاشی ایبخانان و هردمان با صرر میروریان ،از حوزة مرره شاصران باسواد و آگاه بح فنون اده خارج
صامح قرار گرفا ایی امر از آن جرا کح ش ر را بح میان صام مردس برد و با مضرونها و قبرروهای مازه آشنا کرد،

شد و در دسجر

حرکا سعودمندی مبقی میشعد ،اما از آن رو کح افراد کد ا الع و صامی بح شع ر روی آوردند و آن را از اسعجواری و سالما ییشیی
خود دور کردند ،برای آیندة ادبیات زیانبار مینرود (ماریخ ادبیات)11 :7831 ،
بید از شاصران صاحب س

زبان و ادبیات فارسی اسا کح «خاله آمد» ینداری خود ،خیا و مأمبل را در ش ر فارسی بح نقطح اوج

خود رسعانید ،او را دیرآشعنایان ارره شع ر فارسعی (شعیی ی کدکنی ،)71 :7831 ،شخریجی هرح فی حریف در صرص ش ر (آرزو،
 ،7831ص )18و دانشرندمریی شاصر فارسی زمان صرر خویش (کاظری )93 :7831 ،دانسجحاند بید در صف او ش رایی اسا کح
سعروگی ا یا ،،کامیابانح کوشعیده اسعا (سبجوقی )771 :7833 ،اما ش ر او بر ابر بی اصجنایی بح موازیی بی ی
در جودت و منقیح و
زبان فارسی (شیی ی کدکنی )73 :7831 ،و مداحد خیا (حسینی )71 :7811 ،داار ابراس شده اسا
سعب

هندی حدود صعدسعا یس از ایجاد مرجب وقوع (ربع او قرن دهد) بح وجود آمد یس برخاله م روه ،ایی سب

در اوایل

قرن دهد مقارن با مأسیس دو ا صیوی بح وجود نیامده اسا (شریسا)711 :7815 ،
آنهح بح ناس سعب

هندی خوانده شعده و شعاید ایی صنوان مراس مخجرات آن را مجضری نباشد ،در هرات اواخر صرد میروریان نشأت

گرفا و هراند بابافغانی کح ایی شیوه را المحا ح در برخی وییگیهای آن بح وی منسوه میدارند ،در هرات صرر میروری اندان با
قبو مبقی نشعد اما قسعرجی از مخجرعات «سعب

وقوع» کح رز او بدان رونق و رواج بیشجری داد ،در کالس برخ ش رای هرات هد

موجود بود و اگر ش ر بابافغانی در هرات در حبق یاران جامی و دوسجان امیرصبیشیر مورد انرار و مسخره واقع شد ،محجرالً بیشجر بح
خا ر شخص بابافغانی و احیاناً دصوی نوآوری وی بود
هرهنیی اوالد و احیاد میرزایان هرات با مشویق و حرایا شاصرانی کح از ایران صرد صیوی بح هند صدیرا کردندو اابب با ایی شیوه
بیش از اسعبوه ش ر قدما و آنهح ندد مالجامی و یاران وی مطبوه بود ،آشنایی داشجند ،سب
سعبب سعب

شرصی را کح ب دها ما حدی بح هریی

هندی خوانده شعد ،در خور مرویج و محسعیی یافجند و ایی شیوه در مراس قبررو ش ر فارسی رواج و قبو یافا (زریی

کوه)31 :7833 ،
صبی م بد م جقد اسا کح سب

هندی با بید شاید آااز می شود و بح اوج می رسد و سقوط می کند ی نی آن بقیح اگر ییش از او

هسعجند اندکی بح او شباها دارند اگر ب د از او هسجند اابب کوشیدند ما مقبد خوبی باشند و ایی امیاآ نییجاد مگر بح د یل خیا باز
و اندیش شگیا و آموخجح های بید (م بد دامغانی)7 :7833 ،
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مرععراع شعع ار یا مطببی م قو را رح می کند و در مرععراع دیگر هران میروس م قو را

در سععب

هندی ،م روالً شععاصر در ی

محسو

می گرداند و ارمباط بیی دو مرراع را با اسجیاده از مرثل ،و در برخی موارد ف و نشر یا مشیبح مرکب ،برقرار می کند ایی

امر ،سعبب می شعود کح مضعرونها و مشعبیرات یا اسج ارت مج اره ،بح زوی رو بح نقران برود و شاصران برای ایجاد ارمباط بیی دو
مرعراع بح مشعبیرات و اسعج ارات دوراز هی روی آورند ما آنجا کح در برخی از اش ار ایی شاصران -از جربح بید  -ربط بیی اجدای
مشعریل دهنده ی

بیا و دریافا م نی بسیار دشوار و گاهی دسا نیافجنی می شود ا بجح گروهی از بید شناسان در ارزیابی ایی

دشواری ،از بید دفاع نرودهاند و آن را «جوشش فیض از ی» دانسجحاند کح از د و زبان بید جاری گشجح اسا»(ا راسی:7811 ،
)85
تعریف تمثیل (اسلوب معادله) و انواع آن
دکجر محردرضا شیی ی کدکنی در کجاه»صور خیا در ش ر فارسی« مطرح کرد ایشان در م ریف اسبوه م اد ح گیجح اند»:مرثیل
می مواند در شعرل م اد ح دو جربح مورد بررسی قرار گیرد و مقریبا مجروصح آنهح مجأخریی بدان مرثیل ا الآ کرده اند  ،م اد ح ای
اسعا کح بح حا ،نوصی شباها میان دو سوی بیا -دو مرراصوجود -دارد و شاصر در مرراع اوب ایدی می گوید و در مرراع دوس
ایدی دیگر امبا دو سوی ایی م اد ح از رهگذر شباها قابل مبدیل بح یردیگرند و شاید برای جبوگیری از اشجباه بجوان آن را اسبوه
م اد ح خواند» (شیی ی کدکنی)31: 7835 ،
نخسعجیی بار موسعط شعیی ی کدکنی صنوان «اسبوه م اد ح» بر روی ارسا ا رثلهای و مرثیلهای سب
بیان می دارد« :اسعبوه م اد ح را می بح صرد سعاخجحاس برای اسجیاده در سب

هندی گذاشجح شد وی

شناسی ،ب ضی آن را مرثیل خواندهاند برای اینرح با

ارسعا ا رثل یا هر نوع مرعراع حررا آمیدی بجواند جای مثل را بگیرد ،اشجباه نشود صرداً ایی اصطالح را بح کار می برس منظور از
اسعبوه م اد ح ی

سعاخجار مخرعوص نحوی اسا اسبوه م اد ح ایی اسا کح دو مرراع کامالً از حا ،نحوی مسجقل باشند هی

حره ربط یا شرط یا اید دیگری آنرا را حجی م ناً (نح فقط بح حا ،نحو) هد مرمبط نرند» (شیی ی کدکنی)18 :7831 ،
اسعبوه م اد ح نید در سعب

هندی دارای بسعامد بسعیار باالیی اسعا و در شع ر بید نید فراوان یافا میشود آنهح روش او را از

دیگران مجراید میکند شعگردهایی اسعا کح در مرعویرآفرینی بح کار برده و دنیای رنگارنگی اسعا کح منرا خا قش اوسا و ایی در
واقع هران مرثیل اسعا یا نوصی از مرثیل اسعا کح در آن دو مرراع ی

بیا از حا ،نحوی اسجقال دارند و هر مرراع در مأکید

مضرون مرراع دیگر ،موردی نظیر آن را ارایح میدهد ،بح گونحای کح میموان جای آنرا را صوض کرد:
کعج سعرشجان را کشعاکش دسجعگاه آبعروسا

مععوج در بحععر کرعان میخیععدد از قعالههعا

شسجح میگردد نرایان سر خط موج از محیط

نقش ما زیی صیحح ییش از ببا کردن زایل اسا

(بید )35 :7833 ،
کح در مثا های فوآ مررع دوس در حرد مثا ی برای مرراع او اسا و در موازنح با آن قرار میگیرد
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«بسعیاری از شاصران فارسی زبان ،اسبوه م اد ح را بح کار بردهاند اما شاصران سب
جا کح میموان آن را یری از وییگیهای ایی سب

هندی بیش از هرح بح آن موجح داشجحاند ،ما آن

دانسا» (میرصادقی)711 :7833 ،

ایی صععن ا ادبی کح در مقو ح مشععبیح میگنجد اهل اده و نقد را بحمأمبل وا داشععجح و سععبب ناس و صنوانهای مخجبف شععده اسععا
فرزانحای آن را ارسعا مثل ناس مینرد و میاوت آن را با مشعبیح مرثیل ،فقدان وجح شبح در ارسا مثل و اببات آن در مشبیح مرثیل
میداند (شیی ی کدکنی)11 :7831 ،
در ایی آرایح شاصر ادبصایی را مطرح میکند و برای آن در صا د محسوسات نرونح و مثا ی میجوید ،بید و صائب مبریدی قررمان ایی
فیب هسجند و هریی اسبوه م اد حها اسا کح بحمثا سائره بد گردیده و صائب مبریدی را بحم

بیاهای آبدار م روه کرده اسا

تمثیل در شعر بیدل
در سب

هندی مرثیل دو گونح اسا مرثیالت ایرمقایسح ای و روایات و داسجان های والنی نید ،در حد ی

مبریح فشرده و کوماه

و گاه در حد ضره ا رثبی سائر خالصح شده اسا مرثیل های مقایسح ای از آن نوع کح در ماریخ بیرقی ،مرزبان نامح ،کبیبح و دمنح،
مثنوی و دیگر آبار منثور و منظوس دوره های خراسعانی و صراقی می بینید بح اسعبوه م اد ح هایی بد گردیده اسا کح منرا در ی
بیا امران وقوع دارد
در اسعبوه م اد ح در ی

بیا امیاآ می افجد ی نی در واقع در ی

مرعرع ،شاصر حرری صادر کرده و در مررع دیگر بح کر

ی

مثا از صا د واقع بح اببات ادصای خود می یردازد ایی گونح خاص از مرثیل بح ایی د یل اسبوه م اد ح نامیده می شود کح دو مررع
از حا ،م نایی مررل هد اند صدس دریافا صعریح م نای ی

مررع ،با م اد یابی و قرینح سازی مررع دیگر بح کشف م نا منجر

خواهد شد صبی راد هرح مخا یا هایی کح در ی قرون گذشجح با ش ر سب

هندی انجاس گرفجح اسا منرا جایی کح ش ر دیریاه

ایی گروه مورد موجح صواس قرار می گیرد ایی نوع گیجار اسعا کح ا بجح در ادبیات ییش از هندی نید سعابقح داشعجح اسا از جربح در
ش ر صامح یسند س دی بید حجی هریی دریهح کوا

را نید بر روی مخا ب صاس می بندد ومدصا مثل های دشواری می سازد کح

هر دو سعوی آن نیاز بح موشرافی بسیار اسا در واقع ش ر بید از ایی حیث دو مشرل اساسی وجود دارد کح نری مواند خود را با
فرد صامح هراهنگ کند او اسعجیاده بسعیار کد از ایی مدبیر بیانی اسعا ی نی در شع ر بید بح نسعبا بسعیاری از شاصران سب
هندی از اسعبوه م اد ح بسعیار کد اسعجیاده اسعا دومیی مشعرل اینرح هریی م داد محدود مدصا مثل های موجود در شع ر بید
هرسو با دیگر اش ار اامض او از ابرامی اشرگیر در رفیی اسبوه م اد ح برخوردار اسا
بیعد برای مبییی صقیعده وحدت وجودی خویش از مرثیلهایی مانند خیا  ،آینح ،موج و دریا ،حباه و دریا ،سعععبسعععبح اصداد و
اسعجیاده می کند هرهنیی وی در ش ر خود مضامینی مانند د  ،فنا ،مسبید ،خاموشی ،محیر ،وحدت و صشق و را برار برده اسا
و اسبوه م اد ح را بح خوبی در آنرا نشان داده اسا
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ساختار تحلیل
یری از ضعروریبات هر صعن ا ادبی م ییی ساخجار و ا گوهای حاکد بر آن می باشد و ایی امر مسجبدس انجاس مقسید بندی ها و م ییی
اجدای آن صن ا اسا کح نظیر دسجور زبان یا ساخجارهای نحوی با گذر زمان داار مغییر و محوب می شوند و صروماً روند مرامبی را
نشان می دهند بدیری اسا کح الزمح ایی مغییر روند ،گذر زمان و مباد نظرها و اا ش هایی اسا کح ضری ییوهش و محقیق بیی
مجخربران هر رشجح بح وجود می آید
اسعبوه م اد ح نید از ایی قاصده مسعجثنی نری باشد و حا کح بح صنوان صورت وییه ای از مرثیل در صرصح زبان و ادبیبات فارسی بح
شرل ی

صنرر مسجقل نحوی بدان نگریسجح شده ،با گذر زمان خواهد بود کح مرامی زوایای آن مبییی میشود

 )7رایج مریی ا گوی مورد اسعجیادهدر م ادالت بید دهبوی بدیی صععورت اسعا کح شععاصر در مرععراع اوب موضعوصی م قو (ییش
مررع) را مطرح و در مرراع دوس (مررع برجسجح) م اد ی محسو

و مبرو

برای آن کر می کند بح مثا های زیر کح بح صنوان

نرونح برای موضوع مذکور کر می گردد موجبح شود :اوج صدبمعععععع رومیععنعی دارد قطره یسجی گدید گوهر گشا (بید ،7838 ،ج:7
)115
هرانطور کح مالحظح می شعود بید دهبوی برای اینرح نشعان دهد کح فرومنی و مواضع باصث صدبت و بدرگی انسان اسا مثا ی را از
اگونگی مشعریل مروارید کر می کند کح قطره ای آه کد ارزش بح گوهری ارزشعرند مبدیل می شود در ایی جا (صدبت و فرومنی)
هر دو از امور صقبی می باشند و (قطره و گوهر) از یدیده های محسو
رخی از م اد ح های دیگر بید دهبوی در ایی مقو ح:
می شود مطبق صنان اون سرنگون می گردد آه

ماه خود داری ندارد صاه بع از انی ا

(بید  ،7838 ،ج )918 :7
جد کاهش جان نیسا ز هد صحبا سرکش

گریان بود آن موس کح با ش بح ندید اسا
(بید  ،7838 ،ج )931 ،7

بر وضع فقر قانع بودن اقبا انا دارد

یجیری گرد ادبار از د گوهر برآورده
(بید  ،7838 ،ج )7931 :9

 )9در ایی ا گو جای دو مرعراع م قو و محسعو
محسو

(برجسجح) ابجدا بیان می شود و در یی آن مرراع م قو (ییش مررع) می آید:
سحر در یرمو خورشید محو اسا

www.SID.ir

با ا گوی رایج کر شعده (ا گوی اوب ) مجیاوت می باشعد بدیی م نی کح مرراع
بح هر جا بع ،روشی شد ،نیس کاسا

Archive of SID

(بید  7838 ،ج )817 :7
در ایی جا (سحر و خورشید) کح اموری محسو

هسجند در مقابل ( بع و نیس) کح اموری م قو می باشند آورده شده اسا

موج اون با یردیگر جوشید گوهر می شود سایح بح یری صاجدی ایری از آه و آمش اسا محو گشجی می کند دریا ،حباه و موج را
یسجی در ایی محیط ،گرر کرد قطره را
 )8د موان گیجی نیس های بح هد ییوسجح را (بید  ،7838 ،ج)911 :7
سر بح زمیی فرنده را هی بال نری رسد (هران)571 :
جدو از خود رفجح دارد دسجگاه کل بح کف (بید  ،7838 ،ج)387 :9
کسب فرومنی اسا صروج میاخرس (هران)7783 :
در مواردی هر دو مرراع بح نوصی محسو

می باشند و دانسجی ایی مطبب کح کداس مرراع شرح مرراع دیگری اسا قدری مشرل

می باشععد بح بیان دیگر ایی دسععجح از ابیات از قاصده مج اره اسععبوه م اد ح و م ریف ف بی آن ،کح رح امر م قو و ارائح م اد ح
محسو

اسا ،اندان ییروی نری کند امبا با در نظر داشجی ایی موضوع کح احجراالً شاصر یری از مرراع ها را محسو مر دانسجح و

دیگری را بح صنوان مرراع محسوسی کح صرالً حرد م قو را برای م اد ح دارد رح می نراید ،می موان ایی دسجح از ابیات را نید در
قبررو اسبوه م اد ح بح حساه آورد در نرونحهای زیر مرراع او با آنرح محسو
نگردد مانع جوالن اشرد ینجح میگان

می باشد نقش م قو را دارد
یر ماهی نگیرد دامی امواج دریا
(بید ،7838 ،ج)773 :7

خا

اربا ،کیریای مردس نی

اخجر اسا

قطره در گرد یجیری خش

اون شد گوهر اسا
(هران)853 :

 )1در م ادالت مورد مطا ح مرری اسا یری از مرراع ها ،یا هر دوی آن ها ،بح صورت اسجیرامی (اسجیراس انراری) مطرح شوند کح
اگر اح بح ظاهر رابطح ای بیی دو مرعراع نیسعا ،و ی اون از ریق اسعجیراس انراری مطرح شده اند ،در نرایا با یاسخ»مثبا« یا
»منیی« رابطح م نایی بیی مرراع ها را می فررید کح می موان آن ها را بح سح حا ا زیر مالحظح نرود :
 -7هر دو مرراع حا ا اسجیرامی دارند
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 -7مرراع اوب دارای اسجیراس می باشد
-8مرراع دوبس دارای اسجیراس می باشد
حا ا اوب ا گوی ارارس  :بح ایی صورت اسا کح هد مرراع اوب ومح مرراع دوبس حا ا اسجیرامی دارد
خامح مرویر کی خواهد کشیدن نا ح را؟

صقل رنگ آمید ،کی گردد حریف درد صشق؟

(بید 7838 ،ج)33 :7
حا ا دوس ا گوی ارارس بح ایی صعورت اسعا کح در م ادالت دارای حا ا اسجیرامی در مرراع او اکثر قریب بح امیاآ آن ها بق
ا گوی م ریف شده مرراع اوب م قو و مرراع دوس محسو
کی جدا می رسد از اهل حیا سرکش را؟

اسا
آه آینح محا اسا کُشد آمش را
(هران)993 :

سعومیی شعرل ازا گوی ارارس بح ایی صعورت اسعا کح مرراع اوب صادی و بدون حا ا اسجیراس می باشد و اسجیراس در مرراع دوس
باشد
خا

نجواند نریجی جوهر اسرار مخد

بع دون کی یا

دارد نرجح سربسجح را؟
(هران ،ج)911 :7

طبقه بندی مضمونی تمثیل در شعر بیدل
آینه
واژة «آینح» در دیوان بید  ،بسعامد باالیی دارد ما جایی کح شعیی ی کدکنی کجابی در ایی باره مأ یف کرده اسا و از بید بح صنوان
شاصر آینحها یاد میکند یری از مرثیلهای زیبایی کح بید در زمینح ی وحدت و کثرات صا د بح کار میبرد ،اسجیاده از مثا آینح و
صرس و مرعویر اسعا بید در ی

بیا فوآ ا اده هنری و زیبا ،آینح را بح اشعری مشبیح میکند کح از آنهح در آن من رس شده

اسا ،حیران و فرومانده اسا و میه نریزند و هریی حیرت ،حجاه دیدن حقیقا (وحدت) شده اسا و در مرراع دوبس نید شبند بح
جای آینح نشعسعجح اسعا ،ی نی شبند هد بح اشری مشبیح شده اسا کح در برابر جبوههای اری از حیرت بازمانده اسا و یا آنرح
اشرش باز اسا و ایدی را نریبیند:
جران آینح د عدار و حیعرانعی حجعاه می

اری صد جبوه و نظاره نایاه اسا شبند را
(بید  :7831 ،ج)913 ،7

بح م بیری دیگر کاینات آینحهای جرا یرجا هسجند و هر آنهح در صا د اسا ،ایر از ات بیهرجای خدا م نا و میرومی ندارد:
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ای یعأ

ما آینح باقیسا هران صرس جرعا اسا

خعروشعی کح نعقابسا د مععا
(هران)898 :

و مراس صا د هسجی نرودهایی از آن بود هسجینرا هسجند و هر آن اح میبینید ،صرس روی یرجایی او اسا کح در صا د نرودار شده
اسا:
اگعر در آئیعنح بیعنعی جرعا یعرجعا را

بح ایر صرس نداند دگعر اعح خواهی دید؟

(هران)785 :
ذرّه و آفتاب
« ربه» در ش ر صرفانی و صاشقانح اده فارسی با «آفجاه» ،از اند جرا مناسب و مضاد دارد ربه کرجریی حدب وجود یا ماده اسا کح
ما نور (آفجاه) بر آن نجابد ،رؤیا نریشود ایی ربه آنقدر هی و نااید اسا کح حجی با خیا اید بودن صد دشا فاصبح دارد ،ی نی
هی هی اسعا و ایی ربه مخرعوصعاً در ماریری و سیاهی ،هرگد دیده نریشود بید از ایی سیاهی و نیسجی و هیهی ،شمروه دارد
زیرا آفجاه بر او نجابیده ما ظرور و جبوه ییدا کند:
آه از سیعاهعی کعح نعرعرد آفجعاه معا

صد دشا معانعد ربة معا آن سوی خیا

(بید  :7831 ،ج)7،783
جبوه کثرت در یرمو انوار وحدت اسععا و نباید با دیدن کثرات اشععجباه کرد هرانطور کح بحث ره و خورشععید ،یری از قدیریمریی
بحثها ندد صوفیح و فالسیح بوده اسا:
حدیعث ربه و خورشید ،مبحثی اسا قعدیعد

ز شور وحعدت و کثعرت ،بح درد سعر نروی

(هران :ج)7،7383
اعداد
بید در ابیات زیادی از م بیر صددی برای بحث وحدت و کثرت اسععجیاده میکند هران ور کح اصععل هرح شععرارهها در صدد ی
اسا ،یس مراس کثرات در ی

وحدت ریشح دارد بنابرایی مراس کثرات در اصل ایدی جد وحدت نیسا و در ایر آن شرارش آنها

با ل اسا:
باهرحکثرت شراری ایر وحدت با بسا

ی

ی

آمد بعر زبعان از صدهعدار اصعدادما
(هران)38 :

دریای ما ومی وفان کثرت بح یا کرده اسا ،از ایی وفان نح صده فب
بود:
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نعُح صدهگعلکرد ،امبعاگعوهعر یعردانح بود

محیعط معا و معی معوفعانکثعرت اصعجعبعار

(هران :ج)771 ،9
بید در بیجی بسیار زیبا کح در آن آرایحهای مناسب و ایراس را بیی هدار و بببل و گل و باغ میموان دید بح بیان بحث صددی یرداخجح
اسا:
هعر ببعبعل ازیعی بععاغ ،هععدار اسا ببینید

ازکثععرت آینح رصنععایععی آن گععععل

(هران)7131:
و در م بیری جدیدمر بحث صدد ی
کثرات ی

و هدار را بیان میکند منظور بید از اینرح ی

وحدت اسا وحدت هران اصل صدد ی

را در هدار میکند ایی اسععا کح منشععأ مراس

اسا:
هعدار را یع

احعد صیان شد از اصعداد بیعشرعاری کثرت

و یع

را هعدار ،کردس و دیدس
(هران:ج) 8،7359

خیال و تنهایی
یری دیگر از مرثیلهایی کح بید از آن کر

گرفجح اسعا ،بحث خیا و منرایی اسعا سع ی وحدت با شعوخیهای کثرت مقاببح

نریمواند ،حجی کسی کح منرا اسا با خیاالت خود در صا د کثرت اسا:
بح شوخی های کثرت ،س ی وحدت برنریآید

اح سازد گر نسازد با خیعا عی اند منرایی؟
(هران)9733:

موج و حباب و دریا
دریا و وازس اجدای ان کح بیان کل و اجدای مجری و وابسععجح را در مرمب وجود بیان می کند ،در مراس مجون مرععوه اسععجیاده شععده
اسعا میرسید شریف می گوید« :حقیقا وجود اون دریاسا کح در شرل امواج کثیره ظرور می یابد و حا آنرح ایر از دریا و آه
در میانح نیسعا و ایی م نی را با قوای صقالنی نری موان ادار

نرود ،ببرح باید با مشعاهدات کشعییح آن را دریافا نرود» (حسینی

ررانی)831 :7189 ،
اسععجدال موج و حباه و دریا یری از یرکاربردمریی مثا های صارفان وحدت وجودی اسععا بید هد بسععیار از ایی برهان اسععجیاده
کرده اسا بید هسجی را مانند حبابی می بیند کح بر دریا مریح دارد و از ایی جرا آن را فریب و ایرواق ی میداند:
اون حبابد یرده هسجی فریبی بیش نیسا

بحر صریانسا اگر بیرون کنی ییراهند
(بید )7159 :7831 ،
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هسجی موهوس ما ی

ب گشودن بیش نیسا

اون حباه از خجبا اظرار خاموشید ما
(هران)111 :

او میگوید اوب در صرد ا سا در صبد ا ری ،در وحدت بح سر میبردید یاد باد آن موجی کح ما بیرون از دریای کثرت زده بودید:
ییشجر ز آشعوه کثرت ،وحدمی هد بوده اسا

یاد آن موجی کح ما بیعرون ایعی دریعا زدیعد
(بید :7831،ج)7183 ،8

حقیقا وجودی ،بحری اسا یر آه کح آن را ساحبی نیسا و وجود مُدر

محسو

جد امواج ایی بحر کح بر سطح آن ظاهر اسا،

نیسعا یس اون از حیث ات نظر کنی ،گویی او حق اسعا و اون از حیث صعیات و اسرا نظر کنی ،ی نی از حیث ظرور وی در
اصیان مررنات ،گویی او خبق اسا یا صا د» (یورنامداریان)38 :7831 ،
در قبدمی کح اوج و حضیض محیر اسا

موج خیا ید و بح خیا ی روانحاید
(بید )7393 :7831 ،

ما و می نغر قانون خیا اسا اینجا

ابر هسجی ما قطره بح دریا دارد
(هران)7738 :

هران گونح کح گرداه منرا صعورمی از صور گوناگون آه اسا ،خبق نید از حق جدا نیسا و جبوه ای از صورت بی صورت حق اسا
کح با یذیرفجی م یبی بح کسوت کثرت درآمده اسا و میمواند با مجببی ش ور و فنا شدن در ات حق کسوت وحدت خود را باز یابد:
حقجدا از خبق و خبق از حق برون ،اوهاسمکیسا؟

معا ابعد گعرداه در آبسا و درگعرداه آه
( هران :ج)881 ،7

ز نیس ما و می ،اببات وحدت کرد آگاهعی

حبابی اند ازخود رفا و بیرون ریخا دریایی
(هران :ج)9918 ،8

خواب
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یری از مرثیالت کح می مواند مرمب وجود صا د را در مقایسعععح با وجود حق مبییی کند ،مرثیل خواه و بیداری اسعععا در آااز فصب
یوسععیی ،ابی صربی حدیثی از ییامبر (ص) نقل می کند و بح اسععجناد ایی حدیث می گوید دنیا در حقیقا خواه اسععا ی نی خیا
اسا (ابی صربی )533 :7833 ،از نظر او و با اسجناد بح ایی سخی ییامبر (ص) کح فرمود« :بیداری زمان مرگ اسا و انسان ما نررده
اسعا ،ییوسعجح خیجح اسعا » (ابی صربی ،7837 ،ج )195 :9و هد با نقل مضرون ی

سخی دیگر ییامبر (ص) می نویسد« :ییامبر

(ص) دنیا را یبی می داند کح از آن صبور و گذر می شعود ،ی نی م بیر می شعود انان کح انسعان خوابی می بیند و م بیر می شود»
(هران)191 :
بید برای ایی مرثل بح گونحهای رنگارنگی مضرون سازی کرده اسا کح اند نرونح نقل می شود:
ییرر خاکی جرانی را اریق وهد کرد

از سر آبی کح بگذشجید ما جد یل نبود
(بید )833 :7831 ،

بح مسجی صد خرار هشیاری ماسا

آشوه هدار فجنح هرواری ماسا

از آفا آگری امان باید جسا

خوابی کح ندیدنی اسا بیداری ماسا
(بید )771 :7835 ،

اگر بید ما دهد صرض هسجی

بح خواه صدس حیرمی دیده باشد
(هران)7755 :

« حیعات و زندگی دنیا مناس و خواه اسعععا وقجی کسعععی می میرد ،ایدی از ما و فرزندان کح در دنیا دارد ،با او بح آخرت منجقل
نری شود ،هرانگونح کح ایدهایی کح در خواه دارد ،در هنگاس بیداری با او هرراه نیسا ،مگر انسان آگاهی ،داشجحهای او را در خواه
برایش م بیر کند» (ابی صربی ،7837 ،ج)191 :9
در یردة خواه ایی هرح موفان خیا سا

نقشی نجوان یافا اگر جشد برا د
(بید )7393 :7831 ،

خواه و خیا بودن هسععجی در ی

نگاه صریقمر ،فقط صا د شععرادت را شععامل نریشععود ،ببرح صا د ایب و یس از مرگ را نید در

برمیگیرد وقجی روح از دنیا میرود و انجقا مییابد ،از خواه دنیا برمیخیدد و هریی ور از هر مرحبحای کح گذر و صبور میکند
درمییابد کح مرحب ییش خواه و خیا ی بود کح سععیری شععده اسععا «در آخرت انسععان م جقد میشععود کح دنیا و برزخ ،خواه در
خواه اسا در برزخ بیدار میشود و میبیند کح در خواه بود ،سیس در آخرت بیدار میشود و میبیند کح در خواه بود» (ابیصربی،
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،7837ج )831 :8بید با مریح بر ایی م انی وحدت وجودی ،دنیا و صقبی را خیا میداند و درمییابد کح جران مادی و ماوراء
ماده ،هرح در مرره خیا اند و صا د مُب

و موب

در ایی مورد با هد میاومی ندارند

اح داس اسا دنیا ،اح ناس اسا صقبی

مو م رعاری ایی خعانعحهای گرعان را
(بید )559 :7831،

رنگ دویی در ایی باغ رصنایی خیا سا

ندارد

سیر جران محقیق مُبرو موب

(هران)7817 :
هد در او باید از وهعد دو صعا د بگعذری

ورنح امروز مو خواهد دی شد و فردا گذشا
(هران)7199 :

سراب
سعراه هد هسا و هد نیسا بح اشد میآید و دیده میشود ،اما وقجی بح سوی آن میروی و قرد مجرب آن را داشجح باشی ،هرگد
بح دسا نریآید ایی مرثیل برای میرید موق یا صا د گویاسا
آین سراه خیا ید اعاره نیسا

ایعدی نرودهاند بح اشد قیا

معا
(هران)159 :

بحر امران شوخی موج سرابی بیش نیسا

دسا از آبش ما نریشویی میرد کردهای
(هران)9791 :

اسم و مسمّی
بسععیاری از ایدها در ایی صا د وجود خارجی ندارد ،و ی نامشععان هسععا یا ایدی ظاهراً هسععا و ناس دارد ،اما در حقیقا ،او خود
دیگری اسععا بید برای م نی خیا ی و ایر واق ی بودن وجود صا د در موضععوع اسععد و مسععری ،مضععرونهای فراوانی دارد کح
نرونحهایی کر میشود:
اسریعد بیمسبری دیعگر اعح وانرعایید

بر موج و قطره جد ناس فرقی نریموان بسا

در اشرحسعار محقیق آبی کح نیسا مایید

ای اافالن دوی ایسا ما هد هریی شراید
(هران)7118 :

از نشان و نعاس ما بگذر خیا ی یخجعحاید
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(هران)191 :
یری از مرثیلهای مشرور در ایی موضوع ،مرثیل صنقا و ناس اوسا صنقا یرندهای اسا کح وجود خارجی و واق ی ندارد ،اما شررت و
آوازهاش هر جران را یرکرده اسا ایی موضوع دسامای بید برای بیان بسیاری از مباحث وحدت وجود ،از جربح خیا ی و وهری
بودن وجود صا د شده اسا
ایدی نیاس کح آینحاس امجحان کند

مرثا می او صورت صنقا هریی صداسا

(هران)7179 :
صورمی اون ناس صنقا بیابر ییدا شدس

هر دو صا د خانح نقاش شد ما در خیا

(هران)7187 :
حقیقت و مجاز
یری از سععادهمریی مثا ها برای بیان میروس مرمب

ات و صععورت ،مرثیل حقیقا و مجاز اسععا از آنجایی کح «حقیقا وجود ،حق

م ا ی اسعا و اشعیا صعور وجودند» (ابیصربی ،7837 ،ج )31 :71و ایی صعورتها و اشیا «مقاس میریل و ظرور و جالی حقیقااند،
بدون آنرح آن حقیقا ،مندب از مقاس خود نروده باشعد» (آشجیانی ،)798 :7815 ،میموان بح سادگی از دو واژة «حقیقا» و «مجاز»
اسعجیاده کرد ایی دو واژه در فبسعیح و ادبیات دارای م نی اصعطالحی شدهاند کح یری اصل و دیگر جانشیی دیگری اسا ،بح نحوی
کح از دومی میموان بح اصل رسید ی نی در واقع دومی (مجاز) سایح و مرویری از او ی (حقیقا) اسا بح هران شربی کح «اسرا و
اصیان بابجح و صور ،ظال وجود حق کح بابا و مجحقَّق در ات اسا ،میباشند » (خوارزمی )138 :7813 ،بنابرایی ،وجود حقیقی از
آن خداسعا کح در مرمب

ات و صعره وجود اسا و «مرامب ایر صرفح ،نسب و اضافح و ظرور اصل حقیقا میباشند و اهل صرفان

برای مابقی وجود ایر از حق کح نسب و اصجبارات و مجببیات میباشند ،محقبق مجازی قائبند» (آشجیانی)11 :7811 ،
حقیقا مو مجازسا د بح وهد میرسا

کح ایر شیشح یری هی دسجگاه ندارد
(بید )9971 :7831 ،

معح و سا و شب و روزت مجعازیسا

حعقعیعقعا نععح زمععان دارد نعح سعاصعات
(هران)313 :
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سایه
ابیصربی در فجوحات مینویسععد« :حق م ا ی نور اسععا و مو از حیث صینا ،صیی سععایحای » (ابی صربی، 7837،ج )17 :1و مأکید
میکند« :هر اح جد ات حق ،خیا حائل و سای زائل شونده اسا دنیا و آخرت از صورمی بح صورمی ییوسجح و دائد مبدیل مییابد
و خیا جد ایی گونح نیسعا و ایی صیی م قو یا خیا اسا» ( ابی صربی،7837،ج )738 :3سایح بح شخص وابسجح اسا و وجود و
ف ل او مجری بح اوسعا «صا د را وجود نیسعا ،جد بح حق هرهنان کح سایح را وجود نیسا ،جد بح شخص هرهنان کح سایح مابع
شخص اسا ،مسبرای صا د نید مابع حق اسا و مقرود از ایی مثا ها ایی اسا کح صا د ،خیا اسا» (خوارزمی)131 :7813 ،
در فصب یوسععیی از کجاه فرععوص ،ابیصربی وجود صا د را سععایح و ظلب حق م ا ی مینامد و میگوید آنهح از صا د فرریده میشععود،
هران مقداری اسعا کح از سایح دریافا میشود و حق هران مقدار ناشناخجح و مجرو اسا کح شخص صاحب سایح مجرو اسا
«فوروا یُ بودُ ممیو ا وا ودم إمالب قودرُ موایُ بودُ ممیو ا ظبال م و یُجرولُ ممیو ا حوقِّ صوبوی قودرم موا یُجرولُ ممیو ا شَّخصم صونحُ کوانو و م و ا ظَّلُّ ا شَّخصم» (ابی
صربی)539 :7833،
ورنح ایی نامح سیاهان بح حقیقا نورند

خبق اون سایح نریا آینح در زنگ خیا

(بید )7813 :7831 ،
حجعاه یرمعو خعورشیعد سایعح میبعاشعد

اح جبوهها کح نح در ایبا مو ناییداسا
(هران)331 :

تنوّع عقاید
بید هرانند موالنا صارفی اهل مساهل و مسامح و اهل مدارا اسا او هی م رفا و شناخجی را خا ی از حق نریداند و باور دارد کح
در حقیقا هرح یری اسا اسالس و کیر دو ناس اسا و هر دو مدصی ی
اسالس وکیر هری  ،واحد خیا

ات اسا

حقیقااند ا بجح جنگشان بر سر خیا

ات اسا:

در اشد دور و نددی  ،خورشید ش

ندارد

(هران:ج)9،7959
کیر و دیی بح هد گره خورده وارمباط ظبرا و نور مانند ارمباط جوهر و آینح اسا:
کیعر و دیعی در گعره یی و خدم یردیگرند

ظبرا و نور او آینح و جعوهعر برعد اسا
(هران:ج)195 ،7

بی نیازی از مرید کیعر و دیعی آزاد بود
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(هران)711 :
دل
د در وجود انسعان هد اون آینح ای اسعا با صعیاو روشی کح ما گرد نیس بر آن ننشسجح اسا ،جبوه یار در آن مججببی اسا و در
یناه آن می موان از آفات هسعجی در امان ماند و حقیقا را بی هی حجابی دریافا ،امبا آنگاه کح نیس بر د ایره شود و ابارش بر
د نشیند دیگر انیی نیسا و بال جای صیا را می گیرد
در کجاه فرهنگ اصعطالحات صرفانی بح نقل از مرعباح ا ردایح کاشانی درباره د انیی آمده» :مراد از د بح زبان اشارت ،آن نقطح
اسا کح دایره وجود از دور حرکا آن بح وجود آمد و بدو کرا یافا و سر از و ابد بح هد ییوسا و « (سجادی)833 :7813 ،
در دیوان بید یری از یر کاربردمریی و مرکیب سعازمریی واژه ها د اسعا بید د را اابب بح آینح مشبیح کرده اسا ،بح گونح ای
کح در ابر کثرت ایی اسج را او را شاصر آینح ها نامیده اند
روند کببی در اسعبوه م اد ح آن اسعا کح مرعراع اوب م قو و مرعراع دوس محسعو
نراید و مرراع اوب محسو

اسا امبا در موارد اندکی ایی روند مغییر می

و مرراع دوس م قو اسا

بی خریدار اح ارزد گوهر د هران اسا کح د بر دارد (بید ،7838 ،ج )118 :7
اگر بخواهید ارکان اسعبوه م اد ح فوآ را مشخص کنید ،می موان انیی گیا کح مرراع او محسو

بوده و مرراع دوس م قو  ،و

واژه «د » در برابر «گوهر» و «د بر» در برابر «خریدار» آمده اسا

فنا
فنا گذشجی از خود  ،نیی منیبا و مر

نیسانیات اسا ما بدانجا کح فرد ،وجود خود را از یاد برده و منرا حضرت حق را دریابد و ایر

از او ایدی نداند و نیابد و محو در ات او باشد
مر

اوهاس جسدمیده ،گردون مازی سا بیضح هر گح شرند ،رُسجی یر نددی

مرعراع اوب م قو و مرراع دوس محسو

اسا (بید  ،7838 ،ج )1: 376

اسا و برای وضوح کالمورد نظر شاصر در مرراع اوب آورده شده اسا و مأکیدی اسا بر

آن مضرون
تسلیم
در مقاس مسعبید سعا

آنهح را کح از مقدبرات ا ری اسعا  ،هر اند دشعواری و رنج بح هرراه داشجح باشد ،گردن می نرد و آنهح کح

دوسا برایش مقدر ساخجح را نی
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«نددسعا ران ،مسبید صبارت اسا از اسجقبا قضا و مسبید بح مقدبرات ا ری اسا ،مقاس مسبید فوآ مرمبح موکبل و رضاسا و ایی مقاس
حاصل نری شود مگر برای کسی کح مرامب و درجات مرامل را ییروده و بح اصالء درجح یقیی رسیده باشد» (سجادی)981 :7813 ،
سرخوش مسبید از مردید دوران ایری اسا

کس نراند بر سر بسرل مررر میغ را
(بید  7838 ،ج )715 :7

خاموشی
ناز

خیا ی بید و قدرت شعگره او در کاربرد بح جا و شایسجح غات ،او را یری از مأبیرگذارمریی شاصران سب

هندی کرده اسا ،

بح گونح ای کح مضعامیی اججراصی  ،اخالقی و بح زیبایی هر اح مرامجر در شع ر او بیان گردیده و انان زیباسا کح خواننده آگاه و
آشنا با ش ر بید را بح سوی خود می کشاند
در دیوان بید بسیار در باه خاموشی و دس فرو بسجی  ،سخی رفجح اسا و با مضامینی طیف آورده شده اسا
جر یا گوهر نرشد زحرا امواج

بید بح خروشان نرنند اهل زبان بحث
(بید ،7838 ،ج )131 :7

شرع خامش وارهید از اش

و آه و سوخجی

بی زبان بودن اح مشرل ها کح آساند نررد
(هران،ج )113 :9

خامشی هد مرجران حا ماسا

بی سخی ییداسا بید راز شرع
(هران ،ج )398 :9

مالیم طینتی
بید در م اد ح های خویش دصوت بح نرمخویی و مالید ینجی را دارد و بر آن صقیده اسعا کح حالوت هسجی در نرمخویی اسا و
طافا بع ،درشجی و دشرنی را از بیی می برد
بر نری آید درشجی با مالید ینجان

می شرافد نرمی مغد ،اسجخوان یسجح را
(بید  ،ج )911 :7

تحیّر -حیرت
«حیرت در اصععطالح اهل ااهلل  ،امری اسععا کرقبوببر صارفان در موقع مأمل و حضععور و میربر آن ها وارد می شععود و آن ها را مأمل و
میربر ،حاجب می گردد » در مقاس محیبر ،صاره انان ارآ جبوه م شععوآ اسععا کح از هر میش و جنبشععی صاری اسععا و بی خبر از
خویش با مراس وجود حضرت دوسا را می نگرد
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زخری میغ محیبر از مییدن صاری سا

یر فشانی نیسا مرری بسرل مرویرا

(بید  ،7838 ،ج )893 :7
نظباره در قبررو آینح نارساسا

محو جرا  ،ننگ فضو ی نری کشد

(هران ،ج )183 :7
وحدت
وحدت واژه ای صرفانی اسععا و بح م نای یگانگی ات خداوند می باشععد بر مبنای اندیشععح های صرفانی ،هسععجی حقیقی منرا از آن
خداسا اوسا کح واجب ا وجود اسا و دیگر موجودات مرری ا وجودند و وجودشان وابسجح بح حضرت حق اسا هر اح هسا جد
یرمویی از ات بی کران او نیسععا می موان مراس صا د را در برابر ات بی کرانش اون کیی بر روی آه دانسععا کح از خود وجودی
ندارد و نایایدار اسا
بید از ییروان نظریح وحدت وجودی محی ا دبیی صربی اسععا از ایی رو در باه وحدت وجود در دیوان او بسععیار سعخی رفجح اسععا
محی ا دبیی صربی در فرععوص ا حرد می گوید« :وحدت وجودی ی نی آن کح ،وجود واحد حیقی اسععا و وجود اشععیا مجببی حق بح
صعورت اشععیا اسعا و کثرات مرامب ،امور اصجباریند و از اایا مجدبد فیض رحرانی ،م یبنات اکوانی نرودی دارند» (سععجادی:7813 ،
)139
وحدت نرند مشویش از بیش و کد کثرت

سراشرح اح ند بازد از خشری دریاها
(هران ،ج )781 :7

ظبرا ما را فروغ نور وحدت جا ه اسا

سایح آخر می رود از خود بح ره آفجاه
(هران ،ج )915 :7

عشق
«صشعق» مرد مریی رکی ریقا اسعا و ایی مقاس را منرا انسعان کامل کح مرامب مرقی و کرا را ییروده اسعا در

می کند » در

دیوان بید کح سعرشعار از مضامیی صرفانی اسا صشق جایگاهی بس واال و میرومی صرفانی دارد ،و هر آن کس کح یاقا ایی صشق
یا

و آسرانی را یابد نقش دو صا د از هی او کنار می رود و آن گاه در یرمو شناخا حاصل از صشق و رفع ایبا ،منرا بح ات یگانح

و بی هرجای او موجح دارد و بح او صشق می ورزد ،صشقی کح زوا ی ندارد و بی انجراسا
او صشق آمد  ،خیا ایر رخا از سینح می بندد

شروه برآ ،گرد ی

جران خاشا

بنشاند

(بید  ،7838 ،ج )517 :7
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صشق زنگ ایبا از ما می برد

سایح را خورشید باشد صیب یوش
(هران،ج )319 :9
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نتیجه گیری
اوج سعب

هندی برارگیری مرثیل اسعا کح شعیی ی کدکنی از آن با صنوان اسعبوه م اد ح یاد کرده اسا مرثیل کر مثا ی برای

سجحراس اندیشح اسا اهل منطق مرثیل را اببات ی
اببات یا ااسعجحراس
کح با او ی م نی مشجرکی دارد و فقرا ایی را قیا
صبا و جامع میگویند ا در سعب
ی

حرد واحد در س

قضیح جدئی بح واسطح ببوت آن در جدئی دیگر

میخوانند و جدئی او را فرع ،جدئی دوس را اصل و م نی مشجر

بیی ایی دو را

هندی مرثیل دو گونح اسا مرثیالت ایرمقایسح ای و روایات و داسجان های والنی نید ،در حد

مبریح فشعرده و کوماه و گاه در حد ضعره ا رثبی سعائر خالصعح شده اسا بید برای مبییی صقیده وحدت وجودی خویش از

مرثیلهایی مانند خیا  ،آینح ،موج و دریا ،حباه و دریا ،سعبسعبح اصداد ،خواه ،سعراه ،اسعد و مسربی ،حقیقا و مجاز ،سایح ،منوبع
صقاید و اسعجیاده می کند هرهنیی وی در ش ر خود مضامینی مانند د  ،فنا ،مسبید ،خاموشی ،محیر ،وحدت و صشق و را برار
برده اسا و اسبوه م اد ح را بح خوبی در آنرا نشان داده اسا
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