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 چکیده 

 

  بهبه  گاهیگاهی  حتیحتی  وو  روانیروانی  هایهایبيماریبيماری  درماندرمان  دردر  بخشیبخشیآرامشآرامش  وو  تنشتنش  رفعرفع  برایبرای  کهکه  استاست  هنردرمانیهنردرمانی  هایهایروشروش  انواعانواع  ازاز  یکییکی  شرردرمانیشعرردرمانی

شگيریپيشعععگيری  عنوانعنوان ستفادهاسعععتفاده  موردمورد  روانیروانی  هایهایبيماریبيماری  ازاز  پي شتربيشعععتر  توجهتوجه  موردمورد  اخيراخير  هایهایسالسعععال  دردر  درمانیدرمانیروشِ روشِ   ایناین. . گيردگيردمیمی  قرارقرار  ا   بي

ستاسععت  قرارگرفتهقرارگرفته  گرانگراندرماندرمانروانروان صلحاصعل  نتایجنتایج  مواردموارد  ازاز  ایایپارهپاره  دردر  وو  ا سياربسعيار  روشروش  ایناین  بابا  درماندرمان  ازاز  حا ضایترضععایت  ب ستاسعت  بودهبوده  بخشبخش  ر   پژوهشپژوهش. . ا

ستاسعت  نظرینظری  نوعنوع  ازاز  رورو  پيشپيش   کندکندمیمی  ثابتثابت  بيدلبيدل  دیواندیوان  ازاز  سی غزلسی غزل  تحليلتحليل  ازاز  حاصلحاصل  نتایجنتایج. . ایمایمبردهبرده  بهرهبهره  آنآن  اجرایاجرای  دردر  کيفیکيفی  روشروش  ازاز  وو  ا

سیپارسعی  شاعرانشعاعران  جملهجمله  ازاز  بيدلبيدل  کهکه ستاسعت  هندیهندی  سب سعب   گویگویپار شراراشعرار  کهکه  ا   فيدفيدمم  وو  اثرگذاراثرگذار  گيتیگيتی  سراسرسراسر  زبانانزبانانفارسیفارسی  برایبرای  توانندتوانندمیمی  ویوی  ا

شندباشعند س توسع   شدهشعده  ایجادایجاد  جدیدجدید  موجموج  بهبه  توجهتوجه  بابا  طرفیطرفی  ازاز. . با سیشعناسعیروانروان  تو   اابب  بيدلبيدل  غزلياتغزليات  دردر  نونو  خوانشیخوانشی  بابا  پژوهشپژوهش  ایناین  دردر  گراگرامثبتمثبت  شنا

  گرددگرددمیمی  ناننانآآ  برایبرای  استفادهاستفاده  قابلقابل  تحليلتحليل  وو  تجزیهتجزیه  بابا  وو  کشفکشف  شرردرمانیشرردرمانی  برایبرای  مناسبمناسب  ابياتابيات    گراگرامثبتمثبت  شناسیشناسیروانروان  هایهایمؤلفهمؤلفه  بهبه  توجهتوجه

 .   .   وندوندشش  واقعواقع  مؤثرمؤثر  بيمارانبيماران  ازاز  دستهدسته  ایناین  ترترسریعسریع  چهچه  هرهر  بهبودبهبود  دردر  ابياتیابياتی  چنينچنين  بهبه  استناداستناد  بابا  توانندتوانندمیمی  گرانگراندرماندرمانروانروان  کهکه  ایایگونهگونه  بهبه
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Abstract  

 

Poetry therapy is one of art therapy methods which is used in order to relieve stress and a way to 

treat psychological diseases and even sometimes to prevent psychological diseases. This therapy 

method has been the focus of interest among most of psychotherapists in recent years. And in some 

cases, the results obtained after carrying out this therapy method have been satisfactory. This is a 

theoretical research and uses a qualitative method. The results obtained from the analysis of thirty 

ghazals of Bidel Dehlavi's Divan prove that Bidel is among Persian poets of the Indian Style whose 

poems can be effective and useful for all Persian speakers around the world. In addition, given the 

new movement created as a result of positive psychology, this research has attempted, with a 

rereading of his ghazals based on the elements of positive psychology, to find the poems 

appropriate for poetry therapy and analyze them by which therapists may be able to treat this 

group of patients faster. 
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 مقدمه مقدمه 

شرفتپيشعرفت  بابا  امروزهامروزه             شدهشده  ررتنهاتتنهات  هاهاانسانانسان  روزروز  بهبه  روزروز  متأسفانهمتأسفانه  اجتماعیاجتماعی  هایهایشبکهشبکه  گسترشگسترش  وو  ارتباطیارتباطی  هایهایراهراه  افزایشافزایش  وو  تکنولوژیتکنولوژی  پي

سيبآسعيب  وو ستاسعتشدهشعده  ترترجدیجدی  نيزنيز  آنانآنان  روانروان  بربر  واردهوارده  هایهایآ سردگیافسعردگی. . ا   کهکه  شدیداستشدیداست  قدریقدری  بهبه  حاضرحاضر  عصرعصر  انسانانسان  اضطراباضطراب  وو  استرساسترس  وو  اف

 ..هستندهستند  روانیروانی  هایهایبيماریبيماری  ایناین  کاهشکاهش  برایبرای  مؤثرترمؤثرتر  هاییهاییروشروش  دنبالدنبال  هميشه بههميشه به  گرانگراندرماندرمان

ستاسععت  خالقیخالقی  هایهایروشروش  ازاز  یکییکی  شرردرمانیشععرردرمانی  اینکهاینکه  بهبه  توجهتوجه  بابا           شتربيشععتر  اخيرااخيرا  کهکه  ا ستاسععتقرارگرفتهقرارگرفته  گرانگراندرماندرمانروانروان  توجهتوجه  موردمورد  بي   تاتا  وو  ا

ستهتوانسعته  همهم  حدودیحدودی ستاسعت  شدهشعده  سریسعری  نيزنيز  پژوهشپژوهش  ایناین  دردر. . گرددگرددواقعواقع  مؤثرمؤثر  توان   رموزِرموزِ  وو  اسراراسرار  بهبه  دهلویدهلویبيدلبيدل  غزلياتغزليات  دردر  نونو  خوانشیخوانشی  بابا  تاتا  ا

 . .  نمایدنماید  جلبجلب  فارسیفارسی  ادبياتادبيات  غنیغنی  منبعمنبع  ایناین  بهبه  رارا  گرانگراندرماندرمانروانروان  توجهتوجه  هاهاآنآن  بيانبيان  بابا  وو  بردهبرده  پیپی  ویوی  اشراراشرار    درمانیدرمانی

  ورتورتصص  بهبه  دهلوی،دهلوی،  بيدلبيدل  غزلياتغزليات  تحليلتحليل  همچنينهمچنين  گراگرامثبتمثبت  شناسیشناسی  روانروان  هایهایمؤلفهمؤلفه  وو  گرانگراندرماندرمانروانروان  نظریاتنظریات  وو  اندیشهاندیشه  زمينهزمينه  دردر          

ست اسععت   گرفتهگرفته  صورتصععورت  مختلفیمختلفی  هایهایپژوهشپژوهش  مجزامجزا ستهبرجسععته  آثارآثار  امااما  ا صیخاصععی  توجهتوجه  آنآن  دردر  کهکه  ایایبرج   بيدلبيدل  غزلياتغزليات  گریگریدرماندرمانروانروان  بردبرد  بهبه  خا

 : : کردکرد  اشارهاشاره  زیرزیر  مواردموارد  بهبه  توانتوانمیمی  پژوهشپژوهش  موردمورد  زمينهزمينه  دردر. . نيستنيست  چشمگيرچشمگير  چندانچندان  باشدباشد  گرفتهگرفته  صورتصورت  دهلویدهلوی

سیبررسعی             نامهنامهپایانپایان  قالبقالب  دردر( ( 19311931  فرجی،فرجی،))اراكاراك  شهرشهر  سالمندانسالمندان  سرایسرای  دردر  مقيممقيم  سالمندانسالمندان  افسردگیافسردگی  بربر  گروهیگروهی  درمانیدرمانی  شررشرر  تاثيرتاثير  برر

سیکارشعناسعی شنا شدارشعد  کار سیبررسعی. . ار شیاثربخشعی  برر   ههبب  مبتالمبتال  بيمارانبيماران  دردر  درمانیدرمانی  شيمیشيمی  ازاز  ناشیناشی  استرساسترس  وو  اضطراباضطراب  کاهشکاهش  بربر  گروهیگروهی  شرردرمانیشرردرمانی  اثربخ

  خداخدا  وو  باوریباوری  خودخود  افزایشافزایش  بربر  اعتصامیاعتصامی  پروینپروین  ترليمیترليمی  اشراراشرار  تاثيرتاثير  نامه کارشناسی ارشد. بررسینامه کارشناسی ارشد. بررسی( در قالب پایان( در قالب پایان19311931سرطان)پروین، سعرطان)پروین، 

شجویاندانشعجویان  باوریباوری   مرناییمرنایی  وو  هنریهنری  کارکردهایکارکردهای. . ارشدارشد  کارشناسیکارشناسی  نامهنامهپایانپایان  قالبقالب  دردر( ( 19198888  نژاد،نژاد،حجتیحجتی))  دانشگاهدانشگاه  شاهدشاهد  غيرغير  وو  شاهدشعاهد  دان

شناسیکارشعناسی  نامهنامه  پایانپایان  قالبقالب  دردر( ( 19391939  جرفری،جرفری،))دهلویدهلوی  بيدلبيدل  غزلغزل  دردر  رنگرنگ   صدصد  دردر  آنآن  انرکاسانرکاس  وو  بيدلبيدل  محتواییمحتوایی  بررسیبررسی  وو  نقدنقد. . ارشدارشد  کار

سیکارشععناسععی  نامهنامهپایانپایان  قالبقالب  دردر( ( 19311931  احمدی،احمدی،))ویوی  غزلغزل شنا شدارشععد  کار سیبررسععی. . ار شهاندیشععه  برر   خادمی،خادمی،))غزلياتشغزلياتش  دردر  دهلویدهلوی  بيدلبيدل  عرفانیعرفانی  هایهای  اندی

سیکارشعناسعی  نامهنامهپایانپایان  قالبقالب  دردر( ( 19311931 شنا شدارشعد  کار شارهاشعاره  فوقفوق  مواردموارد  تمامیتمامی  دردر. . ار   راراگگمثبتمثبت  شناسیشعناسیروانروان  دیدگاهدیدگاه  ازاز  بيدلبيدل  شررشعرر  تحليلتحليل  بهبه  ایایا

 . . استاست  نگرفتهنگرفته  صورتصورت

 

 روش تحقیق 

  کهکه  کيفیکيفی  روشروش  ازاز  تحقيقتحقيق  نوعنوع  ایناین  دردر    همچنينهمچنين  است.است.  الکترونيکیالکترونيکی  وو  ایایکتابخانهکتابخانه  منابعمنابع  بربر  تکيهتکيه  بابا  نظری،نظری،  پژوهشپژوهش  ایناین  دردر  تحقيقتحقيق  روشروش

صلاصعل  دردر   19311931  سالسال  بهبه  بهداروندبهداروند  اکبراکبر  تصحيحتصحيح  بابا  دهلویدهلوی  بيدلبيدل  دیواندیوان  ازاز  سی غزلسی غزل  ابياتابيات  آماریآماری  جامرهجامره. . گيریمگيریممیمی  بهرهبهره    استاست  استقراییاستقرایی  ا

 ..باشدباشدمیمی

 

  یافته هایافته ها

شویقتشععویق  رارا  خوانندهخواننده  زیباییزیبایی  بهبه  وو  مهارتمهارت  بابا  زیرزیر  ابياتابيات  دردر  بيدلبيدل شود شععود میمی  ویوی  غمغم  وو  اندوهاندوه  سببسععبب  وو  دارددارد  ترلقترلق  رنگِرنگِ  چهچه  هرهر  ازاز  کهکه  کندکندمیمی  ت

سدرسععدمیمی  نظرنظر  بهبه. . کندکند  دوریدوری  مانند:آرزوهامانند:آرزوها سياریبسععياری  درمانیدرمانی  رازِرازِ  تنهاییتنهایی  بهبه  بيدلبيدل  دو بيتِدو بيتِ  همينهمين  ر   نهفتهنهفته  خودخود  دردر  رارا  روانیروانی  هایهایبيماریبيماری  ازاز  ب

 . . استاست
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 آ بعععععرون تنگ شود هرچه از دلععععععععت بيعدل                               بععععععود نتععوان ترععلق انعدوه زنعععععععععععدانی

   ((8888: : 19311931  دهلوی،دهلوی،بيدلبيدل))

 بسترها ایجادبی نيست تععععععب این رنگ خواهی                             شکست اگر آسودگی آرزوها کوش تعععععععععرك به

((122122: : 19311931دهلوی،دهلوی،)بيدل)بيدل  

 

  شعر نقش -1

 روی پيش که است مسایلی جمله از روان ناخودآگاه با خودآگاه هایخواسته شعدن همسعو و آگاه ناخود و خودآگاه ميان ارتباط     

 در اسعاسی و عمده هدف که جایی آن از» .باشعد ما یاریگر حيطه این در تواند می که اسعت مقوالتی از شعرر. اسعت شعناسعیروان

 ضمير هممب و اسرارآميز دنيای به ارتباط و ترلق لحاظ به شرر و است ناخودآگاه و آگاه ضمير بين تفرقه و دوگانگی رفع درمانیروان

 ساساح با تواندمی آن نشيندل آهنگ و عميق مرانی به فرادادن گوش و شرر زبان سازد، فراهم را ارتباط این زمينة تواندمی باطنی

 (.181: 1931خانيان،) «باشد قرین ناپذیر وصف شوقی و خاطر امنيت و آرامش

 از ادهاستف رسدمی نظر به اند،گفته مردم دل از سخن شاعران گویی که پارسعی شعرر غنی فرهنگ نيز و شعدگفته چهآن به توجه با

 .نباشد لطف از خالی نيز هندی سب  گویپارسی شاعر عنوان به بيدل غزليات

 

 شعردرماني -2

 بيماران از درمانی روش این در. اسععت شععرردرمانی بيماران غير حتی و بيماران برای روانی هایتنش رفع هایروش از یکی       

 از هاییقسمت گاهی حتی و کنند بيان را خود آزاردهنده هایاندیشه و احساسات شرر خواندن یا و سرودن با که شعودمی خواسعته

 کند. پر خود نظر مورد کلمات با را خالی جاهای که خواهندمی او از و دهندمی قرار بيمار اختيار در خالی جای صورت به را شرر

 

 شعر انتخاب -3 

 اثربخشی در شرری صنایع دیگر و قافيه سجع، ریتم، شرر، موضوع. است شعرردرمانی در مراحل تریناسعاسعی از شعرر انتخاب      

 واهدنخ گراندرمانروان توس  استفاده قابل نباشد خوانهم گرامثبت شناسیروان های مؤلفه با شرری چنين اگردارند. هم مشارکت

ا مانند: بيت زیر که خواننده ر .باشد گراندرمانروان یاریگر تواندمی که است  شرر در هاآن کشف و ها مؤلفه این با آشنایی پس. بود

 کند. به داشتن اميد تشویق می

 پيععدا شود پایانبی بعععععععععحر زین ساحلی گرددارد                        کعععه آن اميععععد شدن درگوهر مععععععععوج تالش

 ( 119: 1931دهلوی،)بيدل

 

 . قرار گيرد توجه مورد... و زندگی دوستی، صلح، آرامش،: مانند هاییواژه شده انتخاب شررهای در 
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 را خود دیعععععععععن ستپيچيده زنار بر سبحه چنگ ز                 دانغنيمت چنعععععععععععدی را صلح طریق همواری به

 (122: 1931 دهلوی،بيدل)

 است. ادبی ارزش از ترمهم هاآن درمانی ارزش اشرار، انتخاب باید توجه داشت که در

 

  گرامثبت شناسيروان -4

 آن تمرکز و شده پا بر( 1338)دهه اواخر در نگرمثبت شناسیروان. »است شعناسعیروان در ایتازه رشعتة  گرامثبت شعناسعیروان

 (.11: 1938قمی، حسينی)«او هاینقص و هاضرف در وجو جست تا است فرد هایتوانایی و هاقدرت بر بيشتر

 

 گرامثبت شناسيروان هایمؤلفه -5

 استشده سری و( 2-7: 1983 همکاران، و فياضعی)اسعت شعده آورده گرامثبت شعناسعیروان هایمؤلفه ترینمهم از برخی ذیل در

 .شود بيان دهلویبيدل دیوان از ابياتی هاآن با متناسب

 

 امیدواری -5-1

وی. این موضععوع بر روی  از نااميدی از دوری و وی بخشععش و پروردگار درگاه به اميدواری به دارد زیبایی اشععاره بيدل در بيت زیر

 کند. بين میخواننده اثر مثبت دارد و او را به زندگی و آینده اميدوار و خوش

 را تهمت گععععععرداین بازکععععععععععرم در از بروبيم                         نععععععوميدی آنگاه ،عام ایثار آسمان تا زمعععععععععين

 )198: 1931دهلوی،بيدل(

 

 کند.در این بيت نيز اميد را به صبح تشبيه کرده است که تأثير آن را دوچندان می

 را زخعععععم گران خواب کشدمی معععععععععيلی تيغ                     کععععععععععععععععوعشق آفتاب بيدل اميدیم صبععععععح

 (137: 1931 دهلوی،بيدل)

 .شوند واقع مفيد درمانیروان جلسات در توانندمی ابيات چه گفته شد اینبا توجه به آن

 

 بخشش و عفو -5-2

گر این است که اگرچه تو نسبت به من دچار خطا شدی اما این مؤلفه بيان» نگر است.شعناسعی مثبتهای روانبخشعش یکی مؤلفه

 (.  2: 1983من از عقوبت تو گذشتم و تو را بخشيدم. این موضوع با سالمت جسمی و روانی بهتر رابطه دارد)فياضی و همکاران، 

 توایم سایة دیعععععععععوار سنف راحععععععععت مععععاست                       خواب حمایتکدة غفععععلت عفععععو دامععععععععععن

 (1877: 1931دهلوی، )بيدل
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 پرسدمی که خععععععععععطا از کعععععععارخانة شرممکش                        به یأس رنج است عفعععععععععو قلمرو کعععععععرم

 (132: 1931دهلوی، )بيدل 

 

 آوریتاب -5-3

آوری ناميده های دشعععوار تابزا و موقريتموفقيت آميز فرد با عوامل اسعععترس کنعار آمدن»آوری کعهبعا توجعه بعه ترریف تعاب    

 شوند.توان گفت که این افراد به راحتی در برابر مشکالت تسليم نمی(. بنابراین می1: 1983شود)فياضی و همکاران، می

بر و تواند خواننده را به صکند. این بيت مییهای روزگار اشاره مبيدل در بيت زیر به داشعتن شکيبایی و طاقت زیاد در برابر سختی

 شکيبایی در مقابل مشکالت تشویق کند.

 شيشة مععا ازجعععععععععگر سنگ طاقت شد ست                             آبزنهاری معععععععععا دل صبر ز دهر سخعععععععتی

 (192: 1931دهلوی، )بيدل

 

 شادماني -4 -5

 رتأثي مثبت های هيجان و حالت شععادمانی»باشععد.گرا بر روی فرد میشععناسععی مثبتهای تأثيرگذار روانشععادمانی یکی از مؤلفه    

(. بيدل به وسععيلة بيت زیر احسععاس شععادی خود را به راحتی به خواننده 2: 1983فياضععی و همکاران،«)دارند عمر طول بر مهمی

 تواند در جلسات شرردرمانی مفيد واقع شود.   یکند. بنابراین بيت زیر ممنتقل می

 صدا کعععععععععر درگوشهای امافکنده نظم شور کز                              امخنده قيامت صبح امزنده تا خود به بيععععععدل

 (171: 1931 دهلوی،بيدل) 

 

 قدرشناسي -5 -5

  شود. غافل الهی هاینرمت بابت سپاسگزاری از نباید آدمی که است کرده بيان صراحت به زیر بيت در بيدل

 را دهانش ساغر چعون است خاموشی مهر سيری که                           غافل ایعععزدی شکر ز نرمت در ظرف کعععععم شود

 )191: 1931 دهلوی،بيدل(

 

 که چيزی: »کندمی بيان  1"ویتال". شععودمی مطرح شععناسععیحق قدرتمند جریان عنوان تحت نيز جذب قانون در موضععوع این    

 جا را ماش انرژی کار این کنيد سپاسگزاری باید خاطرشان به  که است چيزهایی از ليستی تهيه کند متحول را شعما زندگی تواندمی

 (.31: 1981بایرن،)«دارید که شویدمی چيزهایی همة شناسحق و دهدمی تغيير را تان اندیشه و کندمی جا به

                                                           
1 Dr. Joe Vital 
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 سععمت به را جودرمان که کند اسععتفاده اشععراری از درمانی جلسععات طی در بتواند گردرمان اگر شععد  گفته چه آن به توجه با    

 بلکه شودمی وی هایدارایی افزایش باعث عمل این جذب قانون طبق تنها نه دهد، سعوق دارد زندگی در چهآن بابت گزاریسعپاس

 .شودمی فرد روان و جسم سالمت سبب گرامثبت شناسیروان هایمؤلفه از یکی عنوان به

 

 كرم -6 -5

 از و آیندمی ما یاری به الهی کرم و بخشععش دریای امواج که هسععتيم بارانی قطرة همانند ما که داردمی بيان زیر بيت در شععاعر

 کنند.می آسان ما برایِ را زندگی و کاسته ما زندگی هایسختی

 مععععععا دشوار کندمی آسان کعععععععععهغوشیآ دارد                          کعععععععععرمدریای معععععععععععوج اما سامانيم قطره

(138: 1931 دهلوی،بيدل)   

 

 بیدل غزلیاتِ گریدرمان رازِ -6

 .       گيرند قرار استفاده مورد شرردرمانی جلسات در بيدل اشرار شوندمی سبب  زیر عوامل مجموعه رسدمی نظر به

 

 اشعار موسیقي -1 -6

 طبيرت در موزون صداهای همان اندگرفته قرار هاانسان استفاده مورد که بخشعیآرامش هایموسعيقی اولين گفت بتوان شعاید      

 که اسععت آن در موسععيقی و آهنگ وجود شععرر، درمانی خاصععيت وجوه از یکی. »باشععندمی غيره و پرندگان آواز آب، صععدای: مانند

 (. 111: 1931 حوری،)«کندمی ایجاد خواننده در را شور و شرف احساس

 

 وزن -6-1-1

 هایوزن او دیوان در و کرده انتخاب که است اوزانی بيدل شرر برجستة خصعوصعيات از یکی. دارد وجود اوزان تنوع بيدل دیوان در

 . یافت توانمی بسيار آهنگخوش و بلند

 امبرانی چو روم کجا به معععععععن بنعماکه دیگرم در                      امنخوانی که این جز کنیچه گدا من و مطلق کریم تعععو

(1812: 1931 دهلوی،بيدل)  

 

 هاتکرار واژه -6-1-2

 ندوچندا خواننده بر را آنان تأثيرگذاری و کرده کم  اشععرار موسععيقی افزایش به تأکيد بر عالوه هاغزل در کلمات از برخی تکرار

 مانند: تکرار واژة اینجا در بيت ذیل که سبب دلنشينی بيشتر مصرع اول شده است. .استکرده
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 را دوربينی کنععععععدم صرف غافلی خود تعععععوکز                            اینجا نگار اینجا بهشت اینجا بععععهار اینجا نشاط

(197: 1931 دهلوی،بيدل)  

 بیدل باورهای و افکار -6-2

 با ررش یافتن در ما یاریگر تواندمی آن مثبت ابراد دریافت و شعرر محتوای تحليل در که هسعتند مواردی جمله از نيز باورها و افکار

 :  از عبارتند کرد اشاره بدان توانمی خصوص این در که مواردی جمله از. باشد نگرمثبت روانشناسی های مولفه به توجه

 

 

 

  آخرت و معاد به اشاره -6-2-1

 يزچ همه پایان مرگ کند کهانگيزد و به او یادآوری میبيعدل در ابيعات زیر با ظرافت تمام اميد به جهانی بهتر را در خواننده برمی

ه دتوانند خواننده را در تحمل غم از دسععت دادن عزیزان یاری کنند و در جلسععات شععرردرمانی اسععتفانيسععت. بنابراین ابيات زیر می

 شوند. 

 پيدا نشد اینععععععععجا رویم دیععععگر عالم در بيا                                 بيدل مخور خون تسلی اميد به معععععععحفل درین

(179: 1931 دهلوی،بيدل)  

 بيعععععععععععا فردا وعدة ای پس امروزیم مفت                                        انتظار دستگاه نعععععدارد هستی فعععععععرصت

(31: 1931 دهلوی،بيدل)  

 

 اندیشیدن و تأمل -6-2-2

 را ودخ هایاندیشه و افکار تا کندمی  کم  او به خویش، پيرامون جهان در اندیشيدن و تفکر برای  خواننده به هشعدار با بيدل     

 زیر بيت دادن قرار با گردرمانروان بنابراین شود،می عوض اطرافش جهان و خود به نسبت وی شعناخت افکار، تغيير با و دهد تغيير

 باشد. مؤثر تواندمی بيمار ترسریع بهبودی در عامل این که گردد وی رفتار تغيير تواند سببمی بيمار اختيار در

 تعععععععععماشا نععاکام مرحله ازیععععععععععن رفتيم                                   نگشودیم تأمعععل به چشمی فععععععععععریادکه

(117: 1931دهلوی،)بيدل  

 

 اندرز و پند اهمیت -6-2-3

 در مرتبا وی که دانسععت اندرزهایی و پند دهدمی قرار شععرردرمانی برای مناسععب بيدل را اشععرار که دیگری عامل بتوان شععاید     

 این. دارد شعنوا گوشعی به نياز اما اسعت اندرز و پند همگی خود جهان که کندمی بيان دوم مصعرع در بيدل. کندمی بيان اشعرارش

 .کندمی وادار  آن از تأثيرپذیری و جهان هایپدیده و امور در بيشتر تفکر به را خواننده موضوع
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 را نصعععيحت بایدمی گوش ليکن است وعظ جعععهان                           دارد ونفرتی رغبتی باشد هرچه ما، و مععععععععن

  (198: 1931 دهلوی،)بيدل 

 تهيست سخععععن جععععععععععای و پنعبه ستانباشته                           مععععععععن و معا افسون ز خلق گوش ستعمری

 (221: 1931 دهلوی،)بيدل 

 رویآب بودن عبوس و بداخالقی با نيز تو بردمی بين از و کندمی خراب را شععير سععرکه که طورهمان داردمی اظهار زیر بيت در بيدل

 کند.می تشویق روییخوش به را خواننده بيت این. مبر بين از را سالخوردگی و پيری

 را شيععر این سرکعععععععه کندمی تبععععععععععععععه                               مععععبر پيععععععععریعرض تعععععععععععرشزروی

 ( 177: 1931 دهلوی،بيدل) 

 

 بهار -6-2-4

کند. تصعویر بهار و سعرسبزی و خرمی و شور و نشاط ناشی از آن و خوانندة بيت زیر تصعویر ذهنی زیبایی برای خود ترسعيم می    

ینده در وی چنين وجود نگار و محبوب در کنار وی که درمان دردهایش با اوست. همة این عوامل سبب شادمانی و اميدواری به آهم

 تواند در جلسات شرردرمانی استفاده شود.شوند. بنابراین بيت زیر میمی

 را دوربينی کنععععععدم صرف غافلی خود اینجا                            تعععععوکز نگار اینجا بهشت اینجا بععععهار اینجا نشاط

 (197: 1931دهلوی، )بيدل

 

 و اراده ها و داشتن عزمسختي تحمل -6-2-5

 بنابراین. ندارد شععکایتی و گالیه برسععد او به مرشععوق جانب از که سععتمی  و جور هر واقری عاشععق که این به دارد اشععاره زیر بيت

 حقيقی است. مرشوق جانب از زیرا کند تحمل را روزگار هایسختی که کندمی تشویق را خواننده

 

 را الفت تيغ زخععععمنيست امکان واکردن لعععععب که                              بيدادش ز پععععععردازد شکوه ععععاشق مپندارید

 ( 198: 1931دهلوی،)بيدل

 

 تالش شدت از طور که آسماندر راه رسعيدن به هدف باید تالش کرد و همت به خرج داد. همان که دارد این به بيت زیر اشعاره در

 مثبت اثر خواننده روی بر  موضععوع این. نشععيندنمی پای از و دهدمی ادامه همت و عزم با و اسععتوار چنانهم اما زده اسععت آبله

 کند.می مصمم کارهایش انجام در را او و گذاردمی

 را هعععععمت ننشاند پا ز اما آبععععععععله شد فل                                گيردمی کهعاشق مقعععصد جستجوی عنععععععععان

 (198: 1931دهلوی،)بيدل
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 عشق دردِ -6-2-6

 ردد این به نيز دیگری افراد و نيست وی به مختص فق  عشعق از ناشعی رنج و درد که شعودمی متوجه زیر بيت خواندن با خواننده

 کند.نمی تنهایی احساس دیگر و شده وی آرامش سبب موضوع این. هستند گرفتار

 مععععععععععا اشتراك معععععباد عشق درد به را کس                           بردمععععی بعععععععععاد مععععععععا نععععالة ز را کهسار

 (38: 1931دهلوی،بيدل)

ر تواند به خوانندگان دبيدل مرتقد اسعت که فردی که به دردِ عشق مبتال شده است پند و اندرز در او تأثيری ندارد. این موضوع می

 آميز با آنان یاری رساند. و زندگی مسالمت گونه افراددرك این

 را ماهی نباشدگععععععوش در احتياج دریعععععععععا بيععدل                          به را عشق غریق نبود کارگرنصيعععععععععحت

 (171: 1931دهلوی،)بيدل

 

 دعا و نیایش -6-2-7

ما است  زندگی مشکالت گرگشایش کليدی، همانند حقيقی دارد که محبوب با نياز و راز و دعا در بيت زیر بيدل اشاره به تأثير      

توانيم افکار مثبت را به توانعد ما را به درجات باالتری از نظر مادی و مرنوی برسعععاند. زیرا با این روش طبق قانون جذب ما میو می

آن را تجسعم کند. کاننات همان خواسته را برایش اگر انسعان به خواسعتة خود احسعاس مثبت دهد و » کنيم.سعوی خود جذب می

                 های روانی مؤثر باشد. تواند در درمان بيماری(. این موضوع می92: 1981بایرن، «)کندایجاد می

 را ما بردمی باال دیگرکه دععععععععععا دست جعععععز پستی                        به اینهمه بععا ععععاجزان نارسای چعععععععععوکار

 (188: 1931دهلوی، )بيدل

 

 شناخت واقعیت زندگي  -6-2-8

کند که در بين سنگ آسياب قرار گرفته است و از اطراف ای تشبيه میشعاعر در بيت زیر وضريت آدمی را در دنيا همانند دانه       

شود. خوانندة این بيت ای نصيب او نمیسود و نفع و بهره دهد که از این دنياشعود. بيدل به خواننده هشعدار میبر او فشعار وارد می

و  برد که فشععار و گرفتاری فق  مختص به او نيسععتشععود که نباید به دنيا دل ببندد، عالوه بر این به این نکته نيز پی میمتوجه می

 زندگی دنيوی همين است. 

 آسيا استسنگ دو آخعععر بستطرف خواهیتععععععاچه                       بلعععند چرخ نی و است عافيتگاه زمينت نعععععععععی

 (122: 1931 دهلوی،بيدل)

 

 كبریا رحمت -6-2-9
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 و اندیشععه بر مثبت تاثيری تواندمی  آن درك که اسععت مواردی جمله از ماورایی نيروی فراگير رحمت و بخشععندگی به کردن توجه

 .  باشد داشته بشر نوع پندار

 را رحمت آغوش دید تنگ بينانخيره چشم که                                    را قيامت فعععععععردای امعععععععروز کنيمدی تا بيا

 (113: 1931دهلوی،بيدل)

 

 حال زمان در زندگي -6-2-11

 است یندهآ بابت از نگرانی یا و است گذشته مشکالت از یا انسان هایاسترس و هانگرانی تمام که کندمی بيان روشعنی به بيدل      

 این. شود برده لذت اکنون و حال زمان در زندگی از و شعود فراموش هانگرانی این که اسعت بهتر شعاید. ندارد حال زمان به ربطی و

 .باشد روانی هایبيماری از بسياری درمان گشایراه درمانی جلسات در تواندمی بيت

 اینجا پس و پيش غبار از است مععيان در نقابی                                    نامیمی حععععال را کان ستماضی و مستقبل غم

  (132: 1931 دهلوی،بيدل)

 

 بیدل عرفان -6-2-11

 توجه لقاب بيدل اشرار دیوان نگرش این با دارد. ای ژهوی جایگاه روانی بيماران بر شعرر  تاثير در نيز عرفانی لطيف های اندیشعه     

(. در بيت زیر بيدل اشاره دارد به 28 :1938 حجت،)«است عرفانی بلند های آموزه از سعرشار ظرافت نهایت در بيدل دیوان. »اسعت

 های مسير آن را هم بپذیرد. این باور بر روی خواننده اثر مثبت دارد.که فردی که در طلب حق و حقيقت است باید تمام سختیاین

 ستا دهجا باشد دمقصو لنزعععععععععم سر همه گر  پيش                         به یدآ می چه هر از گذشت باید بععععععععطل در

 (911: 1931دهلوی، )بيدل

 

 معشوق به عشق -6-2-12

کند تا در چشم  کند خود را از عيب و نقص دورعاشعق اسعت. همين که عاشق سری می تغيير در عشعق درمانی رازِ حقيقت در     

شود. بيدل در بيت زیر بيان مرشعوق زیبا جلوه کند و مورد توجه و لطف وی قرار گيرد سعبب تغيير و دگرگونی در احواالت وی می

توان توجه خواننده را به سعوی مرشوق حقيقی زنيم. بنابراین میکند که تمام هم و غم ما تویی و غير از نام تو حرف دیگری نمیمی

 و او را بدین طریق از پليدی و زشتی و افکار آزاردهنده دور ساخت.جلب کرد 

 ما دهان در زبععععععان نيست بيش حرف یعععععع                            معععا زبعععععععان ورد تو نام غير به نبعععععععععود

 (197: 1931دهلوی،)بيدل
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 قناعت -6-2-13

های اندك خود خرسند و راضی باشد. که در زندگی راه قناعت در پيش گرفته و به داشته کندبيدل خوانندة بيت زیر را تشعویق می

 خواهی آدمی است. شود که این آموزة بيدل راهِ درمان بسياری از مشکالت ناشی از زیادهمشاهده می

 مگشا لب فعععریاد گرکنداحتياجت مو هععععععععر ز                              معععگشا طلب راه زن تسليم در معععععععععردی اگر

 (31: 1931دهلوی،)بيدل

 

 عمر گذر -6-2-14

 این. است کرده اشاره عمر ناپذیری برگشعت چنينهم و آن کوتاهی و عمر گذر به مهارت و زیبایی به زیر بيت اول مصعرع در شعاعر

 کند. تشویق آن ندادن هدر و کوتاه دوران این از درست استفاده به را خواننده تواندمی موضوع

 را زبانم بگرداند تا توگيرم نععععععععام مععععععععععگر                               را عععععنانم بعععرگشتن نيست ،عمعععرم برق سوار

 (139: 1931 دهلوی،)بيدل 

 تواندمی اردد کوتاهی عمر و کندمی عبور زارگل این از سرعت به که شبنمی به انسان تشعبيه چنينهم و گلسعتان به گيتی تشعبيه

  شود. عمر رفتن هدر از جلوگيری سبب و کند مثبت اطرافش جهان به نسبت را خواننده دیدگاه

 ما داریم تر چشم از عيش جعععععععععام در ایبععععاده                          معععا داریم گعععذرشبنم چععععععون گلزاردربعععن تا

 (191: 1931 دهلوی،بيدل) 

  گیریبحث و نتیجه

شیخوانشعی  بابا   انانزبزب  پارسیپارسی  خوانندةخوانندة  روانروان  رویروی  بربر  بيدلبيدل  غزلياتغزليات  اثرگذاریاثرگذاری  دردر  مترددیمترددی  عواملعوامل  شویمشعویممیمی  متوجهمتوجه  دهلویدهلوی  بيدلبيدل  دیواندیوان  دردر  نونو  خوان

  :کنيمکنيممیمی  بيانبيان  رارا  عواملعوامل  ایناین  ازاز  ایایخالصهخالصه  ذیلذیل  دردر. . دارنددارند  دخالتدخالت

صیخاصععی  ظرافتظرافت  وو  مهارتمهارت  بابا  غزلياتشغزلياتش  دردر  بيدلبيدل           ستاسععت  گنجاندهگنجانده  رارا  خویشخویش  افکارافکار  وو  باورهاباورها  خا   الگوهایالگوهایکهنکهن  همانهمان  کهکه  باورهاباورها  ایناین  وو  ا

شندباشعندمیمی  ویوی  ذهنذهن  ناخودآگاهناخودآگاه سیپارسعی  خوانندهخواننده  کردنکردن  همراههمراه  دردر  عاملیعاملی  با ست.اسعت.  ویوی  بابا  زبانزبان  پار   وو  مشتركمشترك  احساساحساس  ی ی   بهبه  نيزنيز  خوانندهخواننده  زیرازیرا  ا

  موسيقیموسيقی  آمدنآمدن  وجودوجود  بهبه  سببسبب  اوزاناوزان  تنوعتنوع  وو  آهنگآهنگخوشخوش  وو  بلندبلند  هایهایوزنوزن  طرفیطرفی  یابد. ازیابد. ازاست دست میاست دست میشدهشده  گفتهگفته  چهچهآنآن  بابا  مندمندرضایترضایت

شينیدلنشععينی ستاسععت  شدهشععده  دلن سیفارسععی  ذوقذوق  خوشخوش  خوانندةخوانندة  برایبرای  تواندتواندمیمی  بنابراینبنابراین. . کندکندمیمی  همراههمراه  خودخود  بابا  رارا  خوانندهخواننده  کهکه  ا   وو  بخشبخشآرامشآرامش  زبانزبان  فار

  عامل دیگری در اثرگذاری بيشترعامل دیگری در اثرگذاری بيشترتواند تواند باشد. استفاده از شرر غنایی و غزل که برگرفته از احساسات و عواطف شاعر است میباشد. استفاده از شرر غنایی و غزل که برگرفته از احساسات و عواطف شاعر است می  سودمندسودمند

شد. وجوداشعرار بيدل بر خواننده باشعد. وجود شرار بيدل بر خواننده با   واندواندتتمیمی  دیواندیوان  ابياتابيات  دردر  ««غيرهغيره  وو  بخششبخشش  اميد،اميد،  شادی،شادی،:» :» مانندمانند  گراگرامثبتمثبت  شناسیشناسیروانروان  هایهایمؤلفهمؤلفه  ا

سدرسععدمیمی  نظرنظر  بهبه  نهایتنهایت  دردر. . دهددهد  سوقسععوق  آرامشآرامش  سمتسععمت  بهبه  رارا  مخاطبمخاطب شراراشععرار  تأثيرگذاریتأثيرگذاری  عواملعوامل  ازاز  یکییکی  ر   هایهایویژگیویژگی  مخاطبمخاطب  بربر  بيدلبيدل  ا

ستاسعت  اواو  سبکیسعبکی   ازاز  توانتوانمیمی(. (. 1111: : 19871987  عمر،عمر،))««استاست  شناسیشناسیسب سب   عاملعامل  ی ی   خودخود  ترکيبترکيب  بسامدبسامد  بودنِبودنِ  باالباال  مسألةمسألة  هندیهندی  سب سب   دردر. ». »ا

ساتجلسعات  دردر  سبکیسعبکی  ویژگیویژگی  ایناین ستجسعت  بهرهبهره  درمانیدرمانیروانروان  جل   اجريناجرينمرمر  اختياراختيار  دردر  انگيزانگيزخيالخيال  وو  بکربکر  ترکيباتترکيبات  بابا  بيدلبيدل  اشراراشرار  دادندادن  قرارقرار  بابا  وو  ج

  .کردکرد  کم کم   آنانآنان  ترترسریعسریع  چهچه  هرهر  بهبودبهبود  بهبه  وو  کردکرد  درونیدرونی  هيجاناتهيجانات  بروزبروز  وو  گفتنگفتن  سخنسخن  بهبه  تشویقتشویق  رارا  آنانآنان
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 درآدرآ  سخنسخنبهبه  وو  شوشو  نفسینفسی  اتاتهستیهستی  حاصلحاصل  چهچه  چو سحرچو سحر                                      اتاتمستیمستی  نهنه  وو  هوشهوش  خروشخروش  نهنه  اتاتپستیپستی  نهنه  وو  اوجاوج  هوایهواینهنه

 (183: 1931 دهلوی،بيدل)

 

سدرسعدمیمی  نظرنظر  بهبه               نینینهانها  هایهایالیهالیه  دردر  مبهممبهم  نکاتینکاتی  همهم  غزليات وی هنوزغزليات وی هنوز  ویژهویژهبيدل بهبيدل به  آثارآثار  رویروی  بربر  گرفتهگرفته  صورتصورت  هایهایپژوهشپژوهش  تمامتمام  بابا  ر

شراراشعرار شفکشعف  کهکه  دارددارد  وجودوجود  هاهاغزلغزل  ایناین  ا   بيشتربيشتر  وو  بهتربهتر  چهچه  هرهر  یاریگریاریگر  وو  قدرقدرگرانگران  شاعرشاعر  ایناین  بهتربهتر  شناختشناخت  گشایگشایراهراه  تواندتواندمیمی  رمزهارمزها  ایناین  ک

درمانی در دیوان درمانی در دیوان های روانهای روانبه بررسی روشبه بررسی روش  خودخود  هایهایپژوهشپژوهش  دردر  شودشودمیمی  پيشنهادپيشنهاد  گران عزیزگران عزیزپژوهشپژوهش  بهبه  بنابراینبنابراین. . باشدباشد  گرانگراندرماندرمانروانروان

 غزليات بيدل بپردازند. غزليات بيدل بپردازند. 
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                           .نگاه

سیبررسعی  ،،19311931  پروین،زهره،پروین،زهره،  --[[22]] نامه نامه پایانپایانسرطان، سرطان،  بهبه            مبتالمبتال  بيمارانبيماران  دردر  درمانیدرمانی  شيمیشيمی  ازاز  ناشیناشی  استرساسترس  وو  اضطراباضطراب  کاهشکاهش  بربر  گروهیگروهی  شرردرمانیشرردرمانی  اثربخشیاثربخشی  برر

شد،کارشعناسعی ارشعد، سی ار شنا   تشرتشرمنمن))حضوریحضوری  نيمهنيمه  پردیسپردیس  دانشکدهدانشکده  طباطبایی،طباطبایی،  عالمهعالمه  دانشگاهدانشگاه: : تهرانتهران  برجرلی،برجرلی،  احمداحمد: : مشاورمشاور  استاداستاد  اسمرود،اسمرود،  سهرابیسهرابی  فرامرزفرامرز: : راهنماراهنما  استاداستاد  کار

      (.  (.  شدهشده

 ساواالن.ساواالن.: : تهرانتهران  درمانی،درمانی،  شررشرر  نقشنقش  وو  درماندرمان  هایهایروانی،روشروانی،روش  هایهایبيماریبيماری  ،،19391939،مرتضیمرتضی  جباری،جباری،  --[[2]

شد،نامه کارشععناسععی ارشععد،دهلوی، پایاندهلوی، پایان  بيدلبيدل  غزلغزل  دردر  ««رنگرنگ»»مرناییمرنایی  وو  هنریهنری  کارکردهایکارکردهای  ،،19391939بتول،بتول،  جرفری،جرفری،  --[[11]] سی ار شنا ستاداسععتاد  نامه کار   براتیبراتی  محمودمحمود             ::راهنماراهنما  ا

              شده(.شده(.  منتشرمنتشر))علوم انسانیعلوم انسانی  وو  ادبياتادبيات  دانشکدهدانشکده  اصفهان،اصفهان،  دانشگاهدانشگاه: : اصفهاناصفهان  نصراصفهانی،نصراصفهانی،  محمدرضامحمدرضا: : مشاورمشاور  استاداستاد    خوانساری،خوانساری،

سادات،السعادات،بهجتبهجت  حجازی،حجازی،  --[[77]] سیشعناسعیسب سعب   نگاهینگاهی» » ،،19391939مژگان،مژگان،  ونارجی،ونارجی،  ال   ررنثنث  وو  نظمنظم  سب  شناسیسب  شناسی    تخصصیتخصصی  فصلنامهفصلنامه  ،،««وحيدیوحيدی  سيميندختسيميندخت  غزلياتغزليات  بهبه  شنا

 . . 2121  تاتا  1111  صص  ازاز  ،،1919پياپیپياپی  شمارهشماره  اول،اول،  شمارهشماره  هفتم،هفتم،  سالسال  پژوهشی،پژوهشی،  --علمیعلمی  ،،((ادبادب  بهاربهار))فارسیفارسی

شراراشعرار  دردر  عرفانیعرفانی  هایهایآموزهآموزه  نمودنمود» » ،،19381938محمد،محمد،  حجت،حجت،  --[[88]] صلنامهفصعلنامه  ،،««دهلویدهلوی  بيدلبيدل  ا شیپژوهشعی  علمیعلمی  ف   آزادآزاد  دانشگاهدانشگاه  ،،33  شماره شماره   سوم،سوم،  سالسال  فارسی،فارسی،  ادبادب  وو  زبانزبان  پژوه

           ..2727  --7171  صص  ازاز  خارجی،خارجی،  هایهایزبانزبان  وو  ادبياتادبيات  دانشکدهدانشکده  سنندج،سنندج،  واحدواحد  اسالمیاسالمی
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سه،نفيسعه،  نژاد،نژاد،حجتیحجتی  --[[33]] سیبررسعی  ،،19881988نفي شراراشعرار  تأثيرتأثير  برر صامیاعتصعامی  پروینپروین  ترليمیترليمی  ا   دانشگاهدانشگاه  غيرشاهدغيرشاهد                          وو  شاهدشاهد  دانشجویاندانشجویان  وخداباوریوخداباوری  خودباوریخودباوری  برافزایشبرافزایش  اعت
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   (.(.شدهشده  منتشرمنتشر))الهياتالهيات  دانشکدهدانشکده  ،،((سس))  الزهراالزهرا  دانشگاهدانشگاه

سردگیافسعردگی  بابا  برخوردبرخورد  دردر  سردیسعردی  بيانبيان  شيوةشعيوة» » ،،19311931حميد،حميد،  خانيان،خانيان،  --[[1919]]   ستانبوسعتان  دردر  اف ستانگلسعتان  وو  بو صلنامهفصعلنامه  ،،««گل   ثرثرنن  وو  شناسی  نظم شناسی  نظم                             سب سب   تخصصیتخصصی  ف

           . . 181181--132132  صص  ازاز  ،،1111  پياپیپياپی  شمارةشمارة  دوم،دوم،  شمارهشماره  پنجم،پنجم،  سالسال  پژوهشی،پژوهشی،  --  علمیعلمی  ،،((ادبادب  بهاربهار))  فارسیفارسی

 مرزها،مرزها،  سویسوی  آنآن  دردر  پارسیپارسی  شررشرر  ازاز  ""دهلویدهلوی  بيدلبيدل""(: (: 3232//77//1111))محمدرضامحمدرضا  کدکنی،کدکنی،  شفيریشفيری  --[1212]]

 www.ichodoc.ir/p-a/CHANGED/74/html/74-43.htm 
 ..ایرانایران  اسالمیاسالمی  فرهنگ جمهوریفرهنگ جمهوری  خانةخانة: : نونودهلیدهلی  اول،اول،  چاپچاپ(: (: 11))  شناسیشناسیبيدلبيدل  مقاالتمقاالت  مجموعةمجموعة  عنصرعنصر  چهارچهار  دردر  بيدلبيدل  خاصخاص  ترکيباتترکيبات  ،،19871987جبين،جبين،ماهماه  عمر،عمر،  --[[1212]]

شيد،جمشعيد،  فرجی،فرجی،  --[[1111]]   حیحیفالفال  مسرودمسرود  دکتردکتر ::راهنماراهنما  استاداستاد  اراك،اراك،  شهرشهر  سالمندانسالمندان  سرایسرای  دردر  مقيممقيم  سالمندانسالمندان  افسردگیافسردگی  بربر  گروهیگروهی  شرردرمانیشرردرمانی  تأثيرتأثير  بررسیبررسی  ،،19311931جم

        (.   (.   منتشرشدهمنتشرشده))گروه پرستاریگروه پرستاری  بخشی،بخشی،توانتوان  وو  بهزیستیبهزیستی  علومعلوم  دانشگاهدانشگاه  خانکه،خانکه،  حميدرضاحميدرضا  دکتردکتر: : مشاورمشاور  استاداستاد  خشکناب،خشکناب،

 رو جنبش)سازمانی                        رهبری و مدیریت در گرامثبت شناسیروان از ، استفاده1983منيژه،  کاوه، نسترن، سعيماراصل، مرجان، فياضعی،  -[17]

 صفحه.    18اصفهان، تحقيقات و واحد علوم اسالمی آزاد دانشگاه ایرانی، هایسازمان در رهبری و مدیریت هایچالش ملی همایش ،(گسترش به
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