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Abstract
Using new methods to analyze poems with particular language is a fundamental
requirement. One of these methods is theory of "literary reading" in the process of
interpretation of text, especially poetry, which was introduced by Michel Riffater, a
French literary critic and professor of poetry in 20th century, in his book "Poem
Semiotics". In his opinion, semiotic method helps reader in interpretation and
analysis of metaphorical basis of texts, especially in poetry, and reveals hidden
semantic layers for him or her. Although Riffater�
s method isn�
t true in all kinds of
poetry especially narrative, it would be helpful in certain types of poetry, especially
lyric poems, in our own literature.
Here reader travels to mental background of writer or poet through considering
level of manifestation of metaphors, conventional poetry�
s interpretations and beliefs,
hi or her own poetry metaphors and beliefs, exploring semantic infrastructure of text
and the magic of vocabulary alignments. He also finds out underlying layers of text,
thereby analyzing complex and obscure text.
Because Bidel's poem is always associated with consecutive deviation from norms
and systematic rules, and through accumulation of lexical and cluster combinations,
surprises readers with new metaphor, interpretation of his poems can be a model for
explaining poet's plan and mental coherence. This method forces reader to reflect
about Bidel's poetry and find new implications of his poetry. This process advances
reader mathematically and systematically, and through hypograms, he or she
understands and receives final matrix of poetry. Also, by this kind of reading of
Bidel sonnet, we can reach the predominant structure in most of his sonnets.
Hypogram
Hypogram is a picture connoisseur of poetry in minds of reader and presents
central concept of poetry in colorful, widespread, strange and unfamiliar clothes. In
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fact, hypograms are the key issues of a poem, and poetry matrix is compiled through
collecting hypograms.
Matrix
Matrix is the dominant meaning of a piece of poetry and the fundamental
proposition of poetry and the roots of the hypograms, which gradually develops in
the reading of poetry in the mind of audience, but practically does not exist in poetry
and produces poetry hypograms . Matrix exists as an inanimate soul in semantic
context of poetry and shows itself behind all the metaphors and poetic images,
leading to unity and integrity of poetry.
The process of Riffater�sinterpretation can be summarized as follows: 1. reading
text for regular reception; 2. highlighting elements that look unusual and preventing a
conventional interpretation; 3. discovering hypograms or unclear parts in texts; and,
4. finding a matrix of hypograms that is a sentence or word and can produce
hypograms and text.
By reflecting on matrix of sonnet and finding hypograms, one can conclude that
all verses serve a single basis and inner meaning. With discovery of various types of
hypograms, one can find a correlation between words of sonnet and unique message
of poet, and it helps in interpretation of other similar poetries. In this study, for the
first time, we have applied theory of Riffater in understanding Bidel Dehlavi poetry.
In the process of interpreting a sonnet of Bidel, we reached hypograms such as
distress, tears in the time of dawn, retreat, apologies, love and moving and
understanding inner of human, all of which had a mystical meaning and thus we
arrived at the matrix of "excellence and reaching God." This matrix is seen in the
background of most of Bidel's sonnets.
Investigating resurrection of vocabularies in Bidel's poem would remove stain of
failure from Persian language. Combining parts of a sonnet showed perfect power of
Persian language and ability of Bidel in combining words. In the end, we must say
that in interpretation of Persian poetry, which is an unfamiliar space, this method can
be used. But, still remains a big space for such studies concerning adapting theory of
Riffater to other Persian poems. It is hoped that we have taken a step in this
direction.
Keywords: Bidel, Riffaterre, Combination, Matrix, Hypogram
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تفسیر غزلی از بیدل بر اساس نظریۀ ریفاتر
یونس محمودزاده ∗ ،علیرضا مظفری ∗∗ و بهمن نزهت

∗∗∗

چکیده
در تفسیر اشعار فارسی به ویژه متونی مانند غزلیّات بیدل که برپایة ابهام هنری پدید آمده اند ،گااهی شایوه هاای سانتی کارسااز
نیست و موجب خستگی خواننده می شود .کاربست روش جدید در تحلیل این گونه متون ،سبب می شود خواننده بتواند با شعر
ارتباط برقرار سازد و از خواندن آن لذت ببرد .ازجمله نظریّات مؤثّر در این زمینه ،نظریّة «خوانش ادبی» در تفسیر ماتن اسات
که «مایکل ریفاتر» در کتاب نشانهشناسی شعر مطرح کرده است .در ایان جساتار ،نخسات معرفای اجماالی نظریّاة ریفااتر در
حیطهبندی شعر شده است؛ سپس غزلی از بیدل براساس ماتریس و هیپوگرام ،تحلیل شده و ضامن بررسای ارتبااط ابیاات در
محور عمودی غزل ،در هر بیت ،واژه ای بررسی شده که سبب سرزندگی سایر واژگاان شاده و در شاعر ،رساتاخیز کلماات و
ترکیبات تازه ایجاد کرده است .این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و با تکیهبر شعر خاود بیادل و منااب کتابخاناهای
انجام شده است.
کلید واژهها :بیدل ،ریفاتر ،ترکیب ،ماتریس ،هیپوگرام
 -1مقدمه
کاربست شیوههای جدید در تحلیل اشعاری که زبان خاصی دارند ،ضرورتی اساسی است .یکی از این شیوهها نظریّة «خاوانش
ادبی» در تفسیر متن بهویژه شعر است که مایکل ریفاتر ،1منتقد ادبی معروف فرانسوی ،و استااد در نشانهشناسی شاعر در قارن
بیستم در کتاب نشانهشناسی شعر مطرح کرد .او در این کتاب ادّعا کرد «کسانی که از توانش ادبی در تفسیر ماتن برخوردارناد،
می توانند به فراسوی معنای ظاهری راه یابند» (سلدن .)84 :1384 ،با گام نهادن در فضای درونی متن ادبی ،معانی ژرف و پنهان
در بطن متن و الیههای درونی آن را میتوان پیدا کرد.
نشانهشناسی ریفاتر ،درواق به بررسی و «مطالعة نظامهای نشانهای نظیر زباانهاا ،رمزگاانهاا نظاامهاای عالمتای و غیاره
می پردازد» (گیرو .)13 :1383 ،در تعریفی دیگر «نشانه شناسی مطالعة نظاام مناد هماة عاواملی اسات کاه در تولیااد و تفسایر
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نشاناه ها در فرایناد داللت شارکت دارند» (مکاریک .)226 :1384 ،به نظار ریفاتر ،شیاوه های نشانه شناختی ،دست خواننده را
در تفسیر و تحلیل بنیان استعاری متن بهویژه ،شعر میگیرد و الیاههاای پنهاان معناایی و ژرفسااختی را بارای او واکااوی و
روشن می کند .تمام تالش ریفاتر برای این است که راه دقیق و ساده ای برای یافتن معنای شعر به دست خواننده بدهد؛ البته در
اینجا نقش خوانندة متن و سطح آگاهی او از علوم ادبی نیز بسیار مؤثر است ( . )1بنابراین روش ریفاتر بر پیشفار

وجاود

خوانندهای متکی است که از نوعی توانش ادبی ویژه برخوردار است.
این شیوه درواق ادامة کار یاکوبسن 1است .یاکوبسن معتقد بود شعر «رابطة معلول میان نشانه و مصداق را در هم می ریزد
و این امکان را فراهم می آورد که نشانه به عنوان موضوعی که فی نفسه دارای ارزش است ،استقالل معیّنی پیدا کند» (ایگلتاون،
 .)135 :1386نظریّات ریفاتر متأثر از نظر یاکوبسن است ،اما او «به حکم اصلی یاکوبسان یعنای اساتقالل معناشناسایک مانش
شعری ،این حکم را افزود که هر شعر در زمان خواندنش شکل می گیرد» (احمادی .)87 :1392 ،در ضامن ،ریفااتر بارخالف
یاکوبسن و لوتمان در تفسیر شعر چندان به ساخت های آوایی نمی پردازد .انتقاد دیگر ریفاتر این است که او برخالف یاکوبسن
نقش اصلی را به گیرندة پیام شعر میدهد .روش ریفاتر هرچند «در تمام موارد انواع شعر بهویاژه سارودههاای روایای صاادق
نیست ،در گونه های خاصی از شعر بهویژه سرودههای غنایی ازجمله غزل در ادبیات خودمان میتواند تا حادّ زیاادی مصاداق
داشته باشد» (مظفّری .)31 :1387 ،ازآنجاکه نظریات ساختارگرایان و پساساختارگرایان بیشتر به نقاد و تفسایر متاون روایای و
منثور تمایل دارد ،برعکس این نظریات ،نظریة ریفاتر در حیطة «شعرشناسی» ،به کار بسته میشود.
نقّادان شعر به بحث «تأویل متن» براساس نظریّات ریفاتر ،بسیار توجه کردهاند؛ ازجمله نمونههایی کاه خاود ریفااتر بارای
تبیین نظریة خود ارائه کرده است ،تفسیر شعر «کیمیای اندوه» از مجموعة گل های بدی اثر باودلر اسات (آلان و ویتگنشاتاین،
 .)348 :1382نمونة خوانش دقیق دیگر براساس این نظریه ،کار «ناسکا» است «ژاک ژنی ناسکا کتابی را به خوانادن شاعری از
ژراردو نروال اختصاص داد» (احمدی .)87 :1392 ،ریفاتر می کوشد «تأکید بر پیام را به تأکید بر گیرندة پیام تغییر دهاد .ابتادا
گوشزد می کند که پیام و گیرنده ،تنها عوامل دخیل در این ارتباط اند که حضورشان ضرورت دارد و تا جایی پیش مای رود کاه
دیگر عوامل را به جنبه هایی از رابطة پیام و گیرنده تقلیل دهد» (اسکولز .)60 :1383 ،در اینجا عوامل برون متنی رنگ می بازند،
چون بسیار سطحی و مناقشه پذیرند .بناابراین او «ابتادا عناصار ایجادکننادة ادبیّات ماتن را بررسای و ساپس تاوانش ادبای و
ظرفیت های خواننده برای دریافت عناصر مد نظر را بیان می کند .از نظر او خواننده در تحلیل و دریافات ماتن نقشای فعّاال و
تاثیرگذار دارد» (نبی لو .)116 :1392 ،در اینجا خواننده از سطح آشکار استعارات ،تعابیر و باورهای مرسوم شعری با توجّاه باه
استعارات و باورهای شعری پیش فر

ذهن خویش ،با واکاوی زیرساخت های معنایی متن و جادوی هام نشاینی واژگاان باه

زمینة ذهنی شاعر و نویسنده ،سفر می کند و به کشف الیه های زیرین ماتن توفیاق مای یاباد و از ایان طریاق ،ماتن پیچیاده و
گیجکننده و مبهم را تحلیل میکند .باالتر از همه ،از طریق همین خوانش ادبی میتواند لذّت متن مدنظر را بچشد و باه هنگاام
معرفی اثر ،آن لذّت را به دیگران نیز بچشاند .رمز موفقیت این رویکرد در قرن بیستم و اساتفادة گساترده از آن نیاز در هماین
نکته بودهاست.
کار خواننده و شنونده برای دریافت ماتریس ساختاری در اشعاری نظیر نمونه های شعر معاصر فارسی کاه دارای «عناوان»
هستند آسان است؛ زیرا نخستین نمود معنای مسلّط بر شعر در همان عنوان آشکار می شود و تا آخر شعر بر تک تک مصراع هاا
حاکم می شود .در غزل ،شناسایی ماتریس اندکی دشوار می نماید ،هرچند گااهی ردیاف هاای طاوالنی باه دریافات آن کماک
می کنند؛ زیرا اغلب شاعران بزرگ ،ردیف را طوری انتخاب می کنند که در خدمت ماتریس شاعر باشاد .گااهی خاود ردیاف،
ماتریس شعر میشود و چون رشتهای ابیات شعر را به هم پیوند میدهد.
Jakobson
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 -1-1تبیین مسئله
بهره گیری از روش های تازه در تفسیر اشعار فارسی ،کارهای پژوهشای در ایان زمیناه را از مسایر تکاراری و یااکنواخت
خارج می سازد و از سوی دیگر به معرفی و شناخت نظریات جدید ادبی کمک می کند .روش ریفاتر ،رویکردی کارآماد بارای
تحلیل متون ادبی است؛ چنان که در تفسیر اشعار اروپایی بسیار موثر بوده است .در این روش ضمن توجه به تماام ابعااد یاک
شعر و زوایای پنهان آن ،انباشت واژگانی و داللت هایی نهفته در پس معنای شعر بررسی مای شاود و ایان کاار فقاط از طریاق
خوانش ادبی ریفاتر امکان پذیر است .هدف ما نیز از این پژوهش بر این فر

استوار است که این روش توانایی تحلیل شاعر

فارسی را دارد .از آنجا که شعر بیدل همواره با هنجارگریزی ها و قاعده ستیزی های پی درپی هماراه اسات و از طریاق انباشات
واژگانی و ترکیبات خوشهای ،هر لحظه خوانندة خود را با استعارة تازه غافلگیر میکند ،تفسیر شعر او باه ایان شایوه ،الگاویی
برای تبیین طرح و انسجام فکری شاعر خواهد بود .این روش سبب درنگ بر شعر بیدل و یافتن داللت های تاازة شعر اوسات
و خواننده را به شکلای ریاضیوار و منظم پیش میبرد و با هیپوگرام ها به درک و دریافت ماتریس نهایی شاعر مایرسااند .باا
خوانش اینچنینی از چند غزل بیدل میتوانیم به ساختار اغلب غزلهای شاعر دست یابیم.
 -1-2هیپوگرام
اصطالح هیپوگرام 1از تحقیقات زبان شناسی فردینان سوسور 2اقتباس شده است .این اصطالح ،تداعی گر تصویری از شاعر
در ذهن خواننده و بازگوکنندة مفهوم محوری شعر در لباس های رنگارنگ و گسترده و غریب و ناآشناسات ( . )3نزدیکای دو
اصطالح ماتریس و هیپوگرام به هم موجب می شود آن دو به اشتباه به جای یکدیگر به کار روناد؛ امّاا «هیپاوگرام چیازی جاز
استعارات و تعابیر و باورهای مرسوم شعری نیست که چون کسوت و قالبی می تواند محل حلول ماتریس و معنای شعر باشد»
(مظفری .)33 :1387 ،درواق هیپوگرام ها موضوعات کلیدی یک شعر هستند و از طریق گردآوری هیپوگرام هاا مااتریس شاعر
پیدا می شود ( .)2تالش شاعر آنجا ارزش بیشتری می یابد که این هیپاوگرام هاا بادی و غیرتکاراری و در عاین حاال پاس از
گردآوری ،با مفهوم محوری شعر در ارتباط باشند.
 -1-3ماتریس
ماتریس 3معنای مسلّط بر یک قطعه شعر و گزارة بنیادی شعر و ریشة هیپوگرامهاست که بهتدریج و با پیشرفت در خاوانش شاعر
در ذهن مخاطب شکل میگیرد ،اما عمالً در شعر وجود ندارد؛ بلکاه موجاب تولیاد هیپاوگرامهاای شاعر و بازنویسای شاده اسات.
«خواننده ضمن فرایند تفسیر در مواجهه با موان غیردستوری ،ناگزیر است سطح دوم و عالیتری از معنا را آشکار سازد که جنباههاای
غیردستوری متن را تبیین می کند .آنچه سرانجام باید کشف شود ،یک ماتریس ساختاری است که می تواند به یک جمله یا حتای یاک
واژه تقلیل یابد» (سلدن .)83 :1384 ،ماتریس چون روحی نادیدنی در زیرِ ساخت معنایی شعر حضور دارد و خاود را در پاس تماام
استعارات و تصاویر شعری نشان میدهد و موجب وحدت و یکپارچگی شعر میشود)4( .
فرایند تفسیر ریفاتر را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:
 -1خواندن متن برای دریافت معمولی.
 -2برجستهکردن عناصری که غیرمعمولی به نظر میرسند و مان از تفسیری تقلیدی و معمولی میشوند.
 -3کشف هیپوگرامها یا مطالب مألوف که در متن بیانی گسترده یا ناآشنا پیدا کردهاند.
 -4به دست آوردن ماتریس از هیپوگرامها که یک جمله یا واژه است و میتواند هیپوگرامها و متن را تولید کند.
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 -1-4باهمآیی واژگانی
عملکرد جادویی شاعر زمانی آشکار میشود که «باهمآیی» ( )5واژة محاوری در ترکیباات و تعبیارات بیات بررسای مایشاود و
درمی یابیم که کدام واژه یا واژگان سبب شعریت شعر و ایجاد ترکیبات بدی است« .در زبان روزمره ،کلمات طوری به کاار مای روناد
که اعتیادی و مردهاند ،ولی در شعر و ای بسا با مختصر پس و پیششدنی ،این ماردگان زندگای مییابناد و یاک کلماه کاه در مرکاز
مصراع قرار میگیرد ،سبب زندگی تمام کلمات میشود» (شفیعی کدکنی .)5 :1391 ،دلیل برگزیادن غازل بیادل در ایان جساتار نیاز
همین است ،زیرا خواننده در بدو ورود به دیوان بیدل با مجموعه و انباشتی از کلمات و ترکیبات تازه روباهرو مایشاود کاه شااید در
شعر کمتر شاعری دیده است .گویی تمام کلمات در شعر بیدل ،تولّدی دوباره یافتهاند ،چنانکه خودش میگوید:
بـیدل! نـفـسـم کارگه حـشر معانی ا ست

چون غـلـغـلـۀ صـور قـیامت کـلـماتم
(بیدل)1019 :1389 ،

بیدل در این بیت به رسالت و وظیفة خود یعنی ایجاد رستاخیز کلمات در قبال شاعری اشاره می کند .انباشت واژگانی شعر
بیدل وقتی گردآوری میشوند ،به شناخت معنابن های شعر او منجر میشوند .اگر به مجموعهای از این ترکیباات توجاه کنایم،
درخواهیم یافت که اغلب کلمات بیدل عنصار معناایی عرفاانی دارناد( .)6بیادل شااعری اسات کاه هماواره در فکار یاافتن
هیپوگرام های تازه برای تبیین ماتریس غزل های خود بوده است .شاید بهعلت خوانش سطحی بوده کاه از شاعر او هماواره باا
صفت پیچیدگی و دشواری یاد شده است .این شاعر از جهتی با قاعدهگریزیهای ادبی و نوآوریهای لفظی و بارهمزدن زباان
عادی و از سوی دیگر با باریک اندیشی و مضمون تراشیهای تازه ،موجاب خاوانش دشاوار و درعاینحاال هیجاانانگیازی و
حیرت آفرینی شعر خود می شود .در واکاوی روساخت های شعر میبینیم ،بیدل برای بیان اندیشاه هاای بنیاادی باهویاژه افکاار
عرفانی خود ،از تمام ظرفیت های هم نشینی الفاظ فارسی بهره میگیرد و در کنار آن با توانایی کامل به معنیآفرینی مایپاردازد.
او خود نیز نقش خوانش را به خواننده می دهد و «خواننده را به آزادی دریافت سخن حیرت آفرین خویش دعاوت مایکناد و
می گوید در تأمل ،هر مضمونی که دلت خواست بیاور؛ زیرا نامة شاعر حیرت کالم پیچیده است» (فتوحی .)376 :1389 ،بیادل
زیرکانه خوانندة خود را به موشکافی و تحلیل شعر خود دعوت میکند:
تو هر مضمون که می خواهد دلت نذر تأمّل کن

شکفـتـن چون گل اینجا دامن برچیدهای دارد
(بیدل)507 :1389 ،

شعر بیدل ،آیینة تمام نمای متن خلّاقه است که هرلحظه با تجربه و تعبیری نو برای خواننده همراه است .گاهی این ویژگای
کامالً بر شعر او مسلّط است و اساس شعر او را پی ریزی میکند و موجب چنادالیگی و پیچیادگی شعر میشود .او باهخاوبی
متوجه بوده است که تکرار ترکیبات گذشتة شعر ،چندان کارایی و اثرگذاری ندارد و بیشک باید از امکاناات زباانی و قادرت
واژگانی زبان فارسی و مناسبات موجود میان واژگان برای ساختن یک نظام جدید بهره گرفت .به همین دلیل شعر بیدل از یک
نظام تازه و گاهی نادستورمند برخوردار است« .آنچه خواننده را به جهشی از تأویل محاکاتی متن به سوی تأویل نشانه شناسانة
آن وامی دارد ،به رسمیت شناختن چیزی است که ریفاتر آن را نادستوریت ها می نامد» (آلان .)166 :1380 ،بیادل ،توجاه دقیاق
خواننده را به کلمات و ساختار شعر جلاب مایکناد و مهاارت خاود را در شکساتن ترکیباات تکاراری و سااخت تعبیارات
شگفت انگیز نشان می دهد؛ بدان دلیل در نخستین خوانش شعار او ،دستیافتن به معنا یا معانی مستتر در اشعار او کاار ساهلی
نیست و حوصله و پشتکار و خوانش مداوم میطلبد و به همین دلیل اینگونه تعبیر میشود که شعر بیادل «معمااری جدیادی
است با هندسة ویژة خویش .التذاذ از آن باید از رهگذر مقداری حوصله و اندکی آشنایی با رمزها و کلیدهای خااص شاعر او
باشد» (شفیعی کدکنی .)10 :1389 ،بیدل ذهنی بسیار سیّال دارد و این پویایی ذهنی شاعر در زبان بسیار متفااوت او جلاوه گار
است و به سبب شکوهمندی و پیچ درپیچی شعر او و به وجود ترکیبات خاص و بی سابقه و ابداعی ،به سادگی قابل خاوانش و
فهم نیست ،اما این دشواری از حالوت و طراوت شعر او نمیکاهد؛ زیرا خواننده در همین روخوانی اولیه ،لذّت میبرد.

تفسیر غزلی از بیدل بر اساس نظریة ریفاتر 23 /

 -1-4پیشینۀ پژوهش
تطبیق و کاربست نظریة مایکل ریفاتر با اشعار فارسی به ویژه تحلیل غازل براسااس ایان رویکارد ،ساابقة زیاادی در ادب
فارسی ندارد و کارهای چندانی در تحلیل شعر با این شیوه انجام نگرفته است .تاکنون بیشتر تحلیل هاا از غازل باه جنباه هاای
بالغی و تفسیرهای سنتی اختصاص یافته است.
 -1شیوة تفسیر ریفاتر در غزل را نخستین بار در کتاب وصل خورشید :شارح شصات غازل از حااف شایرازی (علیرضاا
مظفری) دیده میشود که براساس این شیوة تازه به تفسیر غزلهای حاف پرداخته است.
-2مقاله ای با عنوان «نشانهشناسی شعر :کاربست نظریة مایکل ریفاتر بر شعر «ای مرز پرگهر» فروغ فرخزاد» نوشاتة برکات
و افتخاری ( )1393را میتوان نام برد که نویسندگان آن به نقد نشانهشناختی شعر «ای مرز پرگهر» پرداختهاند.
 -3مقاله ای با عنوان «کاربرد نظریة نشانه شناختی مایکل ریفاتر در تحلیل شعر ققنوس نیما» نوشتة علیارضا نبای لاو اسات.

نبیلو در این مقاله بیشتر به معرفی نظریة نشانهشناختی ریفاتر پرداخته است .این مقاله در فصالنامة پژوهشهای زبانشاناختی
در زبانهای خارجی دورة  ،1شمارة  2چاپ شده است .نبیلو مقالة دیگری نیز با عنوان «خوانش نشانهشناختی زمستان اخاوان
و پیامی در راه سپهری» ( )1392نیز نگاشته است و هیپوگرامها و ماتریس این دو شعر معاصر را واکاوی کرده است.
-4مقالهای با عنوان «نشانهشناسی هیپوگرام مفهومی شهادت در شعر دفاع مقدّس» (علیپور )1389 ،که مفهاوم شاهادت را
از طریق نشانهشناسی در شعر پایداری معاصر تحلیل کرده است.
 -2بحث
در زمینة تطبیق نظریّة «خوانش ادبی» ریفاتر و سایر رویکردهای نظریّه پاردازان معاصار ،هناوز پاژوهش هاای زیاادی در آثاار
برجستة زبان و ادبیات فارسی نگاشته نشده است؛ در حالی که می توان این نوع خوانش را در بسیاری از قصااید و غزلیّاات و
قطعات شعر فارسی به کار بست و به دریافتهای تازهای در این زمینه دست یافت .ما در ایان جساتار بارای نخساتینباار باه
کاربست نظریة ریفاتر در شعر بیدل دهلوی پرداخته ایم .با خواندن یک غزل و تحلیل آن ،گویی ده ها غزل از بیدل خوانده ایام؛
زیرا بسیاری از هیپوگرامها و ماتریس اشعار بیدل را در غزلیات عرفانی او میتوان دید.
 -2-1هیپوگرامهای غزل
غزل زیر یکی از غزل های زیبا و عرفانی و سرشار از مباحث معنوی است که در برخی نسخه ها بر پیشاانی دیاوان ساترگ
بیدل نشسته است .بیدل در این غزل با ابداع هیپوگرام های گونااگون و ابتکااری و بای نظیار کاه در سانت ادبای قادیم دیاده
نمیشوند ،گویی از هر بیت پلهای و از کلّ غزل ،نربانی ساخته که انتهای آن رسیدن به اوج و عروج به کبریاست:
 -1به اوج کـبریـا کز پهلوی عجز است راه آنجا

سر مویی گر اینجا خم شوی بشکن کاله آنجا

در بیت نخست ،مکان مدنظر بیدل «اوج کبریا » و «آنجا»ست که در پسزمینة تمام بیتهای این غزل به ناوعی ایان مکاان
دوست داشتنی وجود دارد .مان رسیدن بدانجا «خم نشدن» و راهکاار رسایدن« ،پهلاوی عجاز و خام شادن» اسات .بیادل باا
خالف آمد عادت ،این اصل عرفانی را بیان میکند که اظهار عجز ،تو را به اوج کبریا می رساند و از خودرهایی جز با رهاایی از
هرگونه غرور حاصل نمیشود .او در غزلی دیگر ،آسودگی همیشگی خود را حاصل از پهلوی عجز میداند:
راحات جااویادم از پهلوی عجاز آمااده اسات

ساایاه در هر جا برای خویش بستر می شود
(بیدل)803 :1389 ،

هیپوگرام هایی که بیدل با عجز و خاکساری ساخته در شعر او بسیار پربسامد است تا آنجا که او را شاعر عجز و فروتنای و
خاکساری نامیدها ند .او شیوة خود را عجز می نامد و به این مفهوم همواره و به صورت های گوناگون تأکید دارد .بیادل معتقاد
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است که «انسان محصور در جهان نیاز است؛ یعنی نیازمند آفریده شده است؛ بنابراین جاای نااز وجاود نادارد» (آرزو:1381 ،
 .)177از جهت دیگر شعریت و زیبایی بیت در این است که بیدل برای «خم شدن» و فروتنی وابستة عددی یک باار را نیااورده
است ،بلکه از مقیاس شاعرانة «سر مویی» استفاده کرده است (.)7
مرکز رستاخیز کلمات بیت ،واژة «عجز» است .بیدل این واژه را از عرفان گرفته و انبانی از ترکیبات بادی آورده و از تماام
توان و آموخته های خود در ترکیب سازی شاعرانه و کاربرد مجازی کلمات بهره گرفته است .یک نگااه باه گساتردگی و تناوّع
ترکیبات که بیادل با واژة عاجز ساخته ،مؤیّد این مدّعاست و خوانناده را بااه حاایرت و شاگفتی وامای دارد .خالقیات مهام
شعری بیدل را در یافتن تناسبهای لفظی و معنایی و کشف روابط ناشناخته میان اینگونه کلمات دانست:
بال عجز (غزل)3؛ قدم عجز ()9؛ عجز طاقت ()15؛ آشیان عجز ()20؛ شیوة عجاز ()79؛ مشاتاق لقاای عجاز ( )80؛ کمناد
عجز ()99؛ درای کاروان عجز ()137؛ پرده های عجز ()147؛ عجز خودشناخته ()151؛ رناگ عجزانادود ()164؛ عجزناالی
()167؛ صدر بساط عجز ()184؛ آفتاب عالم عجز ()187؛ اقبال عجز ()211؛ پیشتاز عجاز ()219؛ نخجیرگااه عجاز ()220؛
دست عجز ()229؛ ادبپرور عجز ()234؛ پردههای عجز ()236؛ پیغام عجز سارمهناوا ()242؛ سارمایة عجاز ()268؛ بناای
رنگ عجز ( )279و . ...
مضمون همین بیت را که اظهار ناتوانی ،بهترین راه کسب توانایی برای رسیدن باه اوج کبریاسات ،در غازل هاای بسایاری
می توان دید و این که عجز در اندیشة و مرام شاعری و عاف مسلکی بیدل اهمیت خاصی دارد .او معراج را در پستی و فروتنای
میداند؛ چنانکه آب وقتی به پایین سرازیر میشود ،صدایی از آن برمیخیزد؛ بنابراین انسان آزاده در پساتی نیاز عاروج دارد و
حاصل خمشدن و خاکساری ،معراجکالهی است:
فاال تاسالایام زن و شاوکت شااهی دریااب

گاردنای خام کان و ماعااراج کالهای دریااب
(بیدل)272 :1389 ،

باه پاساتای نایاز معراجی است گر آزاده ای بیادل

صادای آب شااو ،ساااز تارقای کان تانازل را
(همان)107 :

شاایاد ز تارک جاهاد باه جاایی توان رساید

گاامای در ایان باسااط باه پااای باریااده رو
(همان)1268 :

حاضاورکاباریاا تا نقش بستم عجز پیش آمد

بارون احاتایااج آثاار اساتاغاناا ناشااد پاایدا
(همان)172 :

-2ادبگاه محبّـت ناز شـوخی بـرنـمی دارد

چـو شـبـنم سربه مهر اشـک می بالـد نگـاه آنجـا

نکته های ارتباطی این بیت با بیت قبلی در محور عمودی غزل عبارت اناد از «ادبگااه وفاا» کاه معاادل اوج کبریاسات و از
مکان های شعر بیدل و راه رسیدن به چنین مکانی «اشک سر به مهر» است که معادل «پهلوی عجز» در بیت قبل است و هار دو
تعبیر تداعی گر فروتنی بنده در برابر خالق هستی است که در اوج کبریاست .مانعی که می توان تصور کرد شاوخی و گساتاخی
است و معادل خمنشدن در بیت قبل است و هر دو تعبیر ،تداعیگر غرور و احساس خودبینی و رعایت نکردن ادب هستند.
هیپوگرامهای بیت «رعایت ادب و اظهار فروتنی در ادبگاه محبت» و «شبنم چون اشک سر به مهر» است .بیادل مایگویاد:
برای راهیابی به جایگاه کبریایی رعایت ادب و حدود خویش و خود را هیچ دانستن ،ضروری است و نگاه نیز چون شبنم باید
توأم با اشک باشد و خود را نبیند تا در پرتو خورشید پر بگشاید .تمام واژگان بیت در هم نشینی باا واژة دیگار ترکیاب ناآشانا
ساخته و به فضای وهمآلود بیت افزودهاند .برای نمونه ،واژة ادب در محور همنشینی با محبت ،ترکیاب تاازهای سااخته و باار
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اخالقی و عرفانی بیت را سبب شده است .قدرت ترکیب سازی و مضمون آفرینی این واژه در شعر بیادل بای نظیار اسات و در
دیوان کمتر شاعری این ترکیبات را میتوان یافت:
شهیدان ادبگاه وفا ()26؛ آغوش ادبپیراهن ما ()50؛ ادبگاه نیاز ()63؛ ادبپرواز مستوری ()71؛ خلاوت ادب و وفاا ()74؛
تشریف ادبسنجی ()106؛ چین دامان ادب ()169؛ سربند ادب ()178؛ ادبپروردگان ()193؛ ادبآبیاار شاکفتگی ()195؛
طب ادبتخمیر ()197؛ ادبگه ناموس دل ()220؛ ادبکدة وض خامشی ()228؛ پس زانوی ادب ( )258و . ...
این مضمون را در ابیات زیر نیز میتوان دید:
ادباگاه ماحابات بار ندارد نااز گاساتااخااان

به غیر از جبهة من نقش پایی نیست در کویش
(همان)886 :

چااون آبالاه در خاااک ادباگاااه ماحابااّت

بااایااد ساار باای گااردن پاامااال باارآورد
(همان)689 :

 -3به یاد محفـل نـازش سحرخیز است اجـزایم

تـبـسّـم تـا کـجـاهـا چـیدهباشد دستگاه آنجا

«محفل ناز» همان مکان مدنظر است که با اوج کبریا و دشت الفت در ترادف است و سحرخیزی و بیداری ،راهکار رسیدن
به آنجاست که بیت را در محور عمودی غزل بیدل قرار داده است.
هیپوگرام های بیت «سحرخیزی و محفل ناز و تبسم و دستگاهچیدن» است که در نگاه اول کاامالً باا سانت شاعری ناآشانا
می نمایند .درواق بیت ،راه سومی پیش پای خواننده می نهد که اگر سحرخیزی پیشه کنی ،بساط تبسّام و خوشارویی محباوب
ازلی برای تو چیده و آماده است .شاعر ،شرط رسیدن به محبوب ازلی را با تعبیر دلنشین «سحرخیزی اجازا» بیاان مای کناد .او
حتی برای تبسم و خوشحالی و نشاط سحرگاهی وابستة عددی از سحر میسازد و روانة شعر می کند؛ «صبحخیزی و ساالمت
طلبی چون حاف » کار بیدل است و در شعر خود بارها به سحرخیزی توصیه می کند .از ترکیبات زیبایی کاه بیادل باا ساحر و
سحرخیزی ساخته است در جایجای شعر او دیده میشود :
سحرنورد ()2؛ چاک جیب سحر ()149؛ سحرآفرینی ()172؛ سحر نشئة فطرت ()177؛ بند نقاب سحر ()179؛ بوی گریباان
سحر ()186؛ بال سحر ()189؛ دفتر صن سحر ()223؛ خلعتآرای سحر ()234؛ سحرانشا ()254؛ محرم سحر ()400؛ یاک
نفس سحرخنده ()415؛ خندههای سحرآغوش ()521؛ سحرلقب ()709؛ چندین سحر تبسم ( )723و . ...
مضمون بیت را شاعر در اشعار دیگری می آورد و می گوید :تأثیر تبسّم معشوق ازلی است که ما از خواب عدم بیدار شدیم
و به اقلیم وجود آمدیم:
زهی چمن ساز صاباح فاطرت  ،تبسم لعل مهرجویات

ز بوی گال تاا نوای بلابل  ،فادای تاماهاید گفتگویت
(همان)405 :

اجزای ماا چاو صابح نفاس پارور اسات و باس

شایارازه کارده انااد بااه باااد ایاان کاتاااب را
(همان)207 :

 -4مقـیم دشت الفت باش و خواب ناز سامان کن

به هـم مـی آورد چـشم تـو مـژگان گیاه آنجا

«دشت الفت» مکان دلخواه شاعر و تالش برای اقامت در آنجا توصیه و راهکار اوست و خواب ناز با تبسام در بیات قبال
در ارتباط است تا خواننده را برای تالش ترغیب کند .بیت توصیه می کند که اگر در «دشت الفات» سااکن شاوی ،حتّای گیااه
چنین بیابانی نیز به تو آرامش می دهد .آن وقت باید به چنین آرامشی بنازی .بیدل به واژة الفت و بار معناایی آن بسایار عالقاه
دارد و از ظرفیت ترکیبسازی این واژة مناسب غزل کامالً آگاه است:
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الفتشهید چشم مخمور ()4؛ آشیان الفتعنقا ()9؛ ساز الفتآهنگ عدم ()20؛ کوچة الفت دل ()22؛ رناگ الفات ()23؛ گاداز
درد الفت ()41؛ ربط الفتهای محفل ()44؛ زخم تیغ الفت ()65؛ الفت تعمیر ()81؛ جوهر تجرید قط الفت ()85؛ صید الفات
()127؛ مروتکیشی الفت ()133؛ تماشاکدة الفت ()141؛ رنگ آیینة الفت ()201؛ فرصتکمین قط الفت ( )225و . ...
درکاوچاااة الافااات دل صاااف آینااهدار اساات

غایار از نفس خویش چه گیرد عساس اینجاا
(همان)148 :

ناشااط جااودان خاواهی دلی را صاید الفات کان

کاه ماساتی هاست موقوف به دست آوردن میناا
(همان)178 :

 -5خیال جلوهزار نـیـسـتـی هـم عـالمی دارد

ز نـقـش پـا سری بـایـد کـشـیدن گاه گاه آنجا

مکان مدنظر شاعر «جلوه زار نیستی» است که باز از مکان های ناشناختة عرفانی در شعر بیادل اسات و راهکاار باا اشاتیاق
رفتن و از سر ،پای ساختن درحرکت بدانجاست .در این بیت نیز همان هیپوگرام های بیت اوّل با واژه های ابتکاری دیگار بیاان
می شود و از خاکساری و تواض با «نیستی» تعبیر می شود کاه الزماة رسایدن باه اوج کبریاسات .وقتای واژة نیساتی در کناار
جلوهزار قرار میگیارد ،تعبیر ابتکاری متناقضی ایجاد میشود و سبب سرزندگی کالّ واژگان بیت میشود .بیدل گاهی خاود را
شم ادبگاه نیستی می نامد .پیشینة کاربرد «نیستی» در شعر را باید در آثار شعرای بزرگ ایرانای جسات وجاو کارد .نیساتی در
نظرگاه عرفا و هنرمندان متفکر ایرانی معادل «عدم» است؛ «در این جهانبینی ،عدم بهمنزلة نهانخانة عالم وجود پنداشاته شاده
است و بهحیث سهمی که از وجود دارد ،الوجود نیست» (مظفری)32 :1389 ،؛ بلکه آفرینش از عدم و خلاق شای از الشای
است و از این رو نیستی ،تعبیر هستی پیدا می کند .در عرفان ،آنچه وجود حقیقی است ،در کتم عدم قارار دارد و ایان وجاود از
عدم به هستی پا می نهد؛ چنانکه «در آثار سنایی از المکان به معنای عالم تعیّن که همان عالم اعیان ثابته و عالم اسما و صفات
است ،بسیار یاد شده و حتی می گوید که تاروپود وجود انسان از فنا (عدم) اسات و نبایاد پایبناد بقاا در عاالم ظاواهر باشاد»
(ولیپور)226 :1393 ،؛ سنایی میگوید:
چاااون صاااادرة تاااو بافتاااه از فناسااات

در دل طمااا  ،قبااای باااقا را چااارا کناای
(سنایی)701 :1373 ،

تعبیر مکان های «جابلقا و «جابلسا» که حکیم سنایی در دیوان خود ذکر می کند ،به همان عالم وحدت و وادی عادم اشااره
دارد که عالمی بیتعیّن است:
سخن کز روی دین گویی چه عبرانی چه ساریانی

مکان کز بهر حق جویی چه جابلقاا چاه جابلساا
(همان)51 :

موالنا نیز در مثنوی ،عدم را «کارگاه خداوندی» می داند ،جایی که خداوند آفریده های خود را پس از تکوین به سوی عاالم
وجود صادر میکند:
پااااس در آ در کاارگاااه یاعانااای عااادم

تاا بابایانای صاناا و صااناا را بااه هام
(مولوی)762/2 ،1373 ،

شبیه همیان تعبیرات را بیدل در غزلی آورده اسات و « مرغزار عدم» را ساخته یعنای عدم را چون مرغزاری مای بیناد کاه
آدمی چون بذری در آن کاشته شده و پس از مدتی چون سبزه و چمن رشد میکند و روی مینماید:
نایاسات در بهار جهان فرصت شکفتگی ات

هام ز مارغازار عادم چاون سحر دمیده بیا
(بیدل)101 :1389 ،
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اما در نهایت ،انسان بعد از انسالخ از عالم وجود ،به همان عالم عدم باز خواهدگشت؛ چنان که خداوند در قرآن می فرماید:
«فسبحان الذی بیدة ملکوت کل شی و الیه ترجعون» .می توان گفت پیام اصلی کل غزل بیدل در این آیاة قارآن مجیاد نهفتاه
است .بیدل در غزلی دیگر نیز به مضمون این اشاره دارد:
بار امایاد آناکااه یااابیم از دهاان او نشاان

روی خاود را جاانب ملک عادم داریام ماا
(همان)236 :

بیدل عالوه بر عدم با واژة نیستی ترکیبات بیسابقهای ساخته است که در زیر چند نمونه از آن را میبینیم:
خیال جلوهزار نیستی ()10؛ گداز نیستی ()20؛ بساط گرم نیساتی ()99؛ هاوای عرصاه آه نیساتی ()113؛ ساواد نساخة نیساتی
()195؛ شوق سجدة نیستی ()208؛ ملک نیستی ()242؛ شم ادبگاه نیستی ()314؛ غبار نیستی ما ()464؛ لبااس نیساتی ()493؛
علم شأن نیستی ()602؛ زبان نیستی ()793؛ جیب نیستی ()860؛ حضور نیستی ()1090؛ مزرع نیستی ( )1186و . ...
شبیه همین تصویر را در جاهای دیگری از شعر بیدل میبینیم که بیدل عدم را بارای انادازة پریادن و اوج گارفتن جاان و
روح خود مقیاس شاعرانه میسازد:
صاد عادم از جالوه زار هستی آن سو می پرم

گر پری از شایاشه بیرون است مان بیارون تارم
(همان)999 :

نایاساتای پایاشاه کان از عاالام پنادار بارآ

خاواباش راکام شامر از زحمت بسیار بارآ
(همان)248 :

 -6خوشا بزم وفا کـز خـجـلت اظهار نومیدی

شرر در سـنـگ دارد پـرفـشـانـی های آه آنجا

نکته های ارتباطی بیت «بزم وفا» ،مکان مدنظر و مان اظهار نومیدی و راهکار پرفشانیهای آه است و ادامة تداعی مااتریس
مدنظر بیدل در غزل است .این بیت به پرهیز از ناامیدی توصیه می کند و می گوید :وفا حتی اجازة آهی هم نمی دهد و در اینجا
آه ،از خجالت چون آتش در سنگ نهان است؛ پس حتی فرصت آهی هم نیست .بیدل باا ترکیاب و بااهم آیای واژة «وفاا» باا
واژههای دیگر ترکیبات بدی و زیبا در شعر خود ساخته است:
بزم وفا ()10؛ شهیدان ادبگاه وفا ()26؛ یک شرر رنگ وفا ()97؛ مشارب داغ وفاا ()117؛ قاصاد حسارتنصایبان وفاا
()121؛ حق زنّار وفا ()161؛ مکتوب وفا ()202؛ برگ طراوت وفا ()258؛ قبول بزم وفا ()263؛ آب رخ گلازار وفاا ()264؛
فضولیهای آداب وفا ()324؛ ره بارگاه وفا ()326؛ کیش وفا ()338؛ بزم ادبساز وفا ()438؛ دام اسیران وفا ( )446و . ...
وفا موجب تحمل دشواری ها و خارهای راه عشق می شود و وفاداری به عاشق اجازة گله و ناله نمی دهد و در آخار سابب
تسلیم و رضای عرفانی می شود .این ،مضمون بسیار رایجی در شعر بیدل است و نمونه های بسیار زیبا با تعبیرات متناوع بارای
آن در دیوان بیدل میتوان یافت:
ناالاه هاا در دل گاره دارم باه نااماوس وفاا

ریاشاهام چون موج گوهر در طلسام داناه اسات
(همان)380 :

در وادیای کاه دوش ادب ماحمل وفاااست

خاار قادم چاو شاما باه مژگان کشایدن اسات
(همان)478 :

حارف جارأت  ،خاجالت تسلیم کیشان وفاست

هارچاه بااداباااد ایانجااا هاارچه بادابااد نیسات
(همان)491 :

 -7به سعی غیر مشکل بود ز آشوب دویی رسـتن

سـری در جـیب خود دزدیدم و بردم پناه آنجا
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در اینجا بیدل برای ارتباط مکانی بیت با سایر ابیات به ذکر «آنجا» اکتفا می کناد .ماان بازرگ رسایدن را «آشاوب» دویای
می داند که «سعی غیر» موجب آن می شود؛ زیرادل ،وحدتخانه ای است که غیر در آن نمی گنجد و شاعر سعی می کند غیر خادا
را در آن مکان راه ندهد .در نظر شاعر حتی احساس حضور خود که سبب احساس غیر و دوگانگی است ،جز تهمت و هستی
موهومی بیش نیست؛ چنانکه در غزلی دیگر میگوید:
باه وحادتاخااناة دل غایار دل چیزی نمی گنجد

بار ایان آیایاناه جاز تاهمت مدان نقش مثاالی را
(همان)231 :

راهکاری که شاعر بیان می کند «سر در جیب خود دزدیدن» و توجه به دل و عالم اندرون خود است و اندرون دل ،فضایی
است که در آن شاعر امکان جلوة غیر را نمیدهد؛ چنانکه در غزلی دیگر میگوید:
غاایر وحادت بارناتااباد هامااّت عارفااان مااا

دامن خویاش اسات چاون صااحرا گال داماان ماا
(همان)206 :

بنابراین همان هیپوگرام های بیت پنج با واژگانی متفاوت ،دیدگاه عرفانی بیدل بیان می کند که همه ما جلاوهای از جماال او
هستیم و نباید احساس وجود مستقل کنیم .اصطالح پربسامد «دویی» سبب سرزندگی واژه ها و تازگی بیت است و بار عرفاانی
بیت را دوچندان میکند و آن زمانی است که در کنار آشوب قرار میگیرد ،در بیت رستاخیز کلمات به پا میکند:
فرق اعتبارات دویی ()147؛ تهمتآلود دویی ()373؛ رناگ دویای ()514؛ نتیجاة اندیشاة دویای ()576؛ نناگ دویای ()590؛
زیروبم ساز دویی ()677؛ آیینة شرم دویی ()691؛ آغوش دویی ()751؛ انجمنآرای دویی ()801؛ شبهة وهام دویای ()1169؛
عبارات دویی ()1259؛ عقوبتخانة ننگ دویی ()1439؛ شور دویی ()1485؛ تهمتآلود هوسهای دویی ( )2235و . ...
در غزلی دیگر شبیه همین مضمون می گوید :دل آدمی چون آیینه صاف و عاری از هرگونه نقاش اسات ،اماا در تقابال باا
دیگران نقش طرف مقابل را می گیرد و دوگانگی و آشوب و جنگ پیش می آید .برای پرهیز از این آشوب ،چاارة کاار سار در
جیب خود دزدیدن است:
باا هارکااه طارف گاشاتاه ام آرایاش اویام

آیایاناه ام و خااصایاات جاانگ مان ایان اسات
(همان)359 :

دچاار هارکاه شاد آیایاناه رناگ جلاوهاش گیارد

صافاای د ل بارون از خاویاش ناپسندد تقابال را
(همان)107 :

 -8دل از کم ظـرفی طاقت نبست احـرام آزادی

به سنگ آید مگر این جام و گردد عـذرخواه آنجـا

مکان مدنظر بیدل جایی است که در آنجا باید «احرام آزادی» بست .احرام یکی از ارکان حج اسات کاه موجاب مای شاود
برخی اعمال که در حالت عادی حالل یا مباح بوده ،موقتاً حرام شود .شاعر به «احرام بستن» در شعر خود بسایار اشااره دارد و
محل اصلی آن را دل خود میداند؛ زیرا دل عرش الهی است:
طیلسان را از غبار خود به دوش افکنادن اسات

تاا تاوان باساتان باه دل احرام دامان تاو را
(همان)156 :

آزادی در اینجا ،آزادی از تعلقات دنیوی و وارستگی است که از مضامین شعر عرفانی است .گاویی در نظار شااعر ،آزادی
مانند محرمشدن است که شخص باید از برخی امور نظیر تعلقات مادی پرهیز کند .در اینجا مان بزرگ ،کم ظرفی طاقت اسات
و راهکار بیدل به سنگآمدن جام دل است .دلی که در این بیت ذکر شده مشکل کمطاقتی دارد و الزمة یافتن قارب و منزلات،
وارستگی و شکستن چنین دلی است؛ اما هر دلی نیز طاقت و ظرفیت چنین شکستی را نادارد .دل باا شکساتن اسات کاه باه
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صدهزار درسات می ارزد و ارج و قرب می یابد .بیدل در سایر غزل های خود باا واژة «آزادی» در محاور همنشاینی ،رساتاخیز
کلمات ایجاد کرده است:
مستی آزادی ()17؛ عایش آزادی ()42؛ نشائة آزادی ()45؛ آزادی پرافشاان ()87؛ ریشاة گالهاای آزادی ()134؛ درد آزادی گلساتان
()277؛ استغنای آزادی ()321؛ طب آزادینوا ()462؛ شهپر آزادی ما ()528؛ طواف آزادی ()633؛ بارق وحشات آزادی ()706؛ دامگاه
آزادی ()806؛ سنگسار شهرت آزادی ()1096؛ شررمشربان آزادی ()1360؛ دام تعلق آزادی ( )1561و . ....
شبیه هیپوگرام این بیت در ابیات دیگری از بیدل آمده و شاعر می گوید :تا ناله و فریادی ناشی از خواسته ها وجود دارد ،از
آزادی و وارستگی خبری نیست:
ناله ها رفت از دل و احارام آزادی ناباسات

پارتاو خاود را در اوّل شم این کاشانه سوخت
(همان)492 :

باه صایاقال کم نامای گردد غرور زنگ خودبینی

ماگار آیایاناه بار ساناگی زناد روشانگر عشقم
(همان)1020 :

 -9بهکنعـانِ هوس ،گردی ندارد یوسفِ مطلب

مگر در خود فـرورفـتن کند ایجاد چاه آنجـا

در این بیت ،هدف برای شاعر بسیار زیباست؛ همان گونه که او از نماد نیکویی و زیبایی یعنی یوساف اساتفاده مای کناد و
مان رسیدن را هوا و هوس می داند و معتقد است که نباید در راه رسیدن به هدف دچار زندان هوی و هاوس شاد؛ راهکااری
که ذکر می کند عین راهکار بیت قبل است و آن ،پرهیز از هوی و هوس و میل به عزلت و گوشه نشینی و تفکر عارفاناه اسات.
شاعر از آن تعبیر به «درخود فرورفتن» می کند که همان سیر سیر انفس است و در مقابل سیر آفاق قرار دارد و راهکاار رایجای
در بینش عرفانی بیدل است .از طرف دیگر سیر و سفر ،گرد و غبار دارد و ممکن است مسافر در این گردوغباار خاود را گام
کند؛ چنانکه در غزلی دیگر همین مضمون را میآورد:
هاساتای ماوهوم غایر از نفی اثباتی نداشت

رفااتاان ماا گارد پاایادا کارد از داماان ما
(همان)217 :

بنابراین گَرد ،نشان عبور قافله ها و سواران است و کنعان سرزمینی که یعقوب چشم انتظار آمدن قافلهای و آوردن خباری از
یوسف است؛ اما بیدل ترکیبات «کنعانِ هوس» و «مطلبِ یوسف» را ساخته و به بیت زیبایی خاصی داده است .آوردن چاه نیاز
اهمیت ویژه ای به معنا و مضمون بیت می دهد؛ زیرا یوسف از چاه در می آید و به جاه می رسد .این مضمون با مااتریس غازل،
کامالً مناسبت دارد.
برای بیدل ،زیبایی مطلب ،بسیار ارزشمند است؛ چنان که آن را در کنار یوسف قرار داده تا ارزشامندی و نایاابی مطلاب را
نشان دهد« .یوسفِ معنی» و «یوسفِ مقصد» و «یوسفستان» ترکیباتی هستند که بیدل همه را با تکیاهبار زیباایی یوساف بارای
رساندن مطلب ،مطلوب خود ساخته است .او زنده بودن دو عالم را از ذوق نایابی مطلب می داناد و در کناار واژة «مطلاب» باا
توجه به ابعاد آن واژگان مالیمی قرار میدهد:
هجاوم مطلاب ()34؛ بارات مطلاب ()35؛ ره تحقیاق مطلااب /خماار مطلاب نایااب ()109؛ فساردگی مطلااب ()119؛ دل
گمکرده مطلب ()147؛ مطلاب شاوخی پارواز ()171؛ عاالم بای مطلبای ()211؛ شکسات رناگ مطلاب هاا ()278؛ چهارة
بی مطلبی ()305؛ صید مطلب ()322؛ دامن مطلب ()353؛ محرم اسرار مطلب ()398؛ غبار کاروان مطلب ()447؛ زمین شرم
مطلب ( )691و . ...
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بیدل با این مضمون تصاویر زیبا و کمیابی در شعر خود ایجاد می کند .گهر ،موج ها را در آغوش خود می یابد و به آراماش
میرسد و برعکس دریا که موجهای بینتیجهای دارد موجهای گوهر آرام و ساکن است «کرانهای اگر بارای گهار وجاود دارد،
همان کرانة به خویش رسیادن است که نهاایت کمال قطاره است» (شفیعی کدکنی .)334 :1389 ،بیادل مایگویاد :رهااکردن
مطلب و خواستة دل سبب آرامش و احساس استغنا میشود:
باااایماطالاباااای ،آیانااااة جاماعایاااات

مااوج گااهاار از عااالاام آغاوش بارآماد
(بیدل)720: 1389 ،

دلهاست
سراغ یاوسافِ ماطالب در این بیابان نیست

ماگار ز چااک گاریاباان ناظر به چاه کنیاد
(همان)612 :

 -10ز بس فیض سحر می جوشد از گرد سواد دل

همه گر شب شوی روزت نمیگردد سیاه آنجا

سواد دل ،مکان شعری در بیت است و مان تیرگی هاست و برای عباور از آن ،جساتن فای
بنابراین هیپوگرام بیت این است که «جوشش فی

ساحری راهکاار بیادل اسات.

سحری در توجه به دل است»؛ دلی که در این بیت از آن سخن رفته ،در تقابل

با تعبیرات دل در ابیات پیشین است .این دل «حیرتنگه یک مژه خواب» اسات و هماواره بیادار؛ بناابراین از فای

ساحرخیزی

برخوردار شده و چون آیینه ،روشنی یافته است .بیدل سحرخیزی را سبب شکفتن دل و یافتن فیوضات سحری میداند:
نالة دردی ناماایاان از دل صاد چاک بااش

فای

ها دارد سر از جایاب ساحر برداشتن
(همان)1200 :

فعل جوشیدن و مشتقات آن در کالم بیدل نشان «فوران و فراوانی و پدیدآمدن انبوه» است و او با این واژه ترکیباات بکار
بسیاری روانة شعر خود ساخته است:
جوش نقش پا ()7؛ جوش صافی دل ()31؛ اینقدرها جوش بیتابی ()32؛ عار

گلجوش ()54؛ جوشیدن طوفاان خیاال

()56؛ بحر طوفانجوشی ()69؛ جوش غبار خود ()75؛ جوشیدن جنون ()100؛ جاوش هاوسهاا ()102؛ جاوش رگ گال
()135؛ جوشیدن موج گل ()148؛ خامجوشیها ()204؛ جوشییدن آیینه ()229؛ جوشیدن یابها ( )278و . ...
بیدل در اشعار دیگری نیز همین تصویر را ترسیم میکند:
اگر اهل قبول اثر نشوی به توق سود و زیان نادوی

دل مرده به فی

نفس نرسد گل شم دچار ساحر نشاود
(همان)777 :

هاا دارد سر از جیب سااحر برداشاتن

ناالاة دردی ناماایاان از دل صاد چاااک باااش

فایا

 -11ز طرز مشرب عـشـّاق سیر بـینوایی کن

شکست رنـگ کـس آبـی ندارد زیـر کـاه آنجـا

(همان)1200 :
مکان مدنظر شاعر آنجاست و مشکل آب زیر کاه بودن و مشرب عشاق راهکار رسیدن به آنجا .می تاوان گفات هیپاوگرام
بیت «ریاستیزی» است و این که «تمام شکستگی ها و اظهار ضعف ها باید واقعی باشد نه تصنعی» .شکستگی و زردی رناگ کاه
واقعی و غیرتصنعی است ،طریقة عشاق است .این هیپوگرام به بیت اول غزل خیلی نزدیک است .بیدل می گوید باید اخاالص
در عمل باشد و آب زیر کاه و دورویی در اینجا خریداری ندارد .مناسبتی هم بین کاه کاه زردرناگ اسات و شکساتگی رناگ
دیده می شود« .شاعرانه ترین مضمون برای بیدل شکست رنگ است ،رنگ ها در فضای شعری او به پرواز درمای آیناد .در ایان
وادی قافلة رنگها بیصدا در حرکتند و در عالم بیخودی بیدالنه قیامتی از شکست رنگهاا برپاسات» (فتاوحی.)372 :1389 ،
رنگ نشان و نمود هرچیزی نیز هست و شکست رنگ یعنی از میان رفتن آن نمود و نشان و از روناق افتاادن آن .البتاه تماامی
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واژگان این بیت رستاخیز دارند ،اما فقط به ترکیبسازی بیدل با رنگ نگاهی میاندازیم:
شکست رنگ امکان ()20؛ رنگ غنچة سودا ()32؛ رنگ تماشا ()33؛ رنگ آتش یاقوت ()54؛ رنگ گل آزادگی ()76؛ پرداز
شکست رنگ ()84؛ رنگ تمکین ()100؛ صد رنگ عشرت ()102؛ مصرع رنگین ()128؛ شکست رنگ عجز ()164؛ رناگ
چشم خفاش ()178؛ رنگ پرواز ()190؛ گلفروشیهای رنگ ()194؛ نغمهرنگ ()198؛ پرافشانیهای بیرنگ ( )218و . ...
بیدل را باید شاعری ریاستیز نامید .دل بیدل چون آینه صاف است .او با ایمان راسخ خود تمام مظاهر ریا و تظاهر را به باد
استهزا می گیرد و با زبان تند و لحن عنادی طنزآمیز از زاهدان مغرور به جبه و دستار انتقاد می کند .به عقیدة بیدل ،خودبینی و
غرور مان حقیقتبینی است:
به چشم زاهد خودبین چه توتیا و چه خااک

کاه از حاقایاقت بینش چو سرمهدان خالی اسات
(بیدل)353: 1389 ،

ماشاو ایامان ز تازویار قاد خامگاشاتااة زاهاد

کاه پایاش از تایار در پارواز مای بااینم کماانش را
(همان)150 :

 -12زمینگیرم بـه افـسـون دل بـی مـدّعا بیدل

در آن وادی کـه مـنـزل نیز می افتد به راه آنجا

مکان دوست داشتنی ،وادی است که بی انتهاست و مان رسیدن ،زمین گیری است و راهکار بیدل ،حرکت و به راه افتادن .در
پایان غزل ،بیدل تمام اجزای دنیا را در تالش رسیدن به آن کبریا می بیند .هیپوگرام بیت با پاارادوکس و اتصاال ناساازی زیباا
یعنی «حرکت و راهافتادن منزل» همراه است و میگوید :خود منزل و مکان نیز از شوق رسیدن در حرکت و سفر است .تحاول
و غیرثابتبودن دنیا مضمون برگرفتاه از قرآن مجید است چنانکه که خداوناد میفرماید« :کل یومٍ هو فیالشاأن» (الارحمن) و
در آیات بسیاری خداوند به حرکت و پویایی اشاره میفرماید ،دل بیمدعا و بیهدف ،آدمی را زمینگیر مایساازد .منزلای کاه
باید ساکن و مستقر باشد در این بیت به راه افتاده و در جوش و حرکت است .تمام اجزای جهان در نگاه بیدل در حال تحاول
و حرکت است و هیچ چیز ثابت نمی ماند و راز تازگی و نوشدن جهان نیز در همین دگردیسی است .واژة «منزل» در شعر بیدل
برخالف عادت در حال جنبوجوش است و در راه و بسیار ترکیبساز :
منزل بینشانی ( )97؛سرمنزل داغی شم ()188؛ منزل جنون ()197؛ گداز منازل ذوق ()319؛ جاادة منازل تحقیاق ()477؛
منزل عشق ()855؛ تسلّیمنزل ()867؛ منزل عدم ()893؛ منزلتراشی ()972؛ آوارگیمنزل ()1531؛ سرمنزل تسالی ()1657؛
حضور منزل دل ()1661؛ چشم منزلانتظار ()1667؛ سرمنزل جمعیت ()2394؛ در بغل گمکرده منزل ( )2818و . ...
شعر بیدل آکنده از تصاویر پارادوکسی شگفت است و کار شاعرانة او ایجاد تصااویر پیچیاده از در کناار هام گذاشاتن و
ترکیب اموری است که به تنهایی شناخته شده هستند .چنانکه تصویر متناق

حرکت منزل کاه نشاانی از حرکات اجازای کال

هستی است ،در شعر بیدل تکرار پیدرپی دارد:
مابااد افاساردنای داماان جاولاان طالاب گایرد

در این وادی بایاا منشین که در راه است منزل هم
(همان)1155 :

دل آساوده از جاوش هاوس ها ناله فرسا شد

خایاال هارزه تاازی جااده گردانید منازل را
(همان)127 :

 -2-2ماتریس غزل
اگر برمبنای نظر ریفاتر در پی ماتریس این غزل باشیم ،با توجه به وجاه مشاترک هماة ابیاات ،هادف درونای و مضامون
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اساسی غزل «تعالیجویی و رسیدن به پیشگاه یگانة مطلق» است که بیدل از آن با «کبریا» و «آنجا» یاد میکند و راه رسایدن باه
آنجا را غیر معمول می داند؛ زیرا یکی از مکان های بلند و ناشناخته در جهان بینی بیادل کبریاسات .بیادل در تاک تاک ابیاات،
پله های صعود و عروج به چنین جایگاه ارزشمند را برمیشمارد .غزل ،واقعیت هایی مانند اتکا باه تاالش خاود را کاه تااکنون
پذیرفتیم ،تهدید میکند و واقعیتی نوین پدید میآورد .بیدل ،خالف قاعده را دوست دارد و همواره از آن به کام خود میرساد
و اسرار ضمیر ناخودآگاه خود را با تصاویر و ترکیبات ناساز و زبان متفاوت بیان می کند؛ چنان که در تک تک ابیات این غزل به
نوعی خالفآمد عادت و ناسازگاری ترکیبات را میبینیم.
ماتریس دلبستگی انسان به مقام عالی و واال با تکرارهای متوالی در پسزمینة اغلاب غزلیّاات بیادل یافات مایشاود و در
تفسیر اغلب غزل های او مؤثر است و وی ،راه رسیدن به اوج «کبریای الهی» و وارستگی برتر از ملکوت را در اظهار ناتوانی و
احساس نیستی میداند و میگوید :اگر در این راه بیندیشی که خدمتی از دستت برمیآید ،این اندیشة تو موجد تقصیر میشود.
در این غزل میبینیم «شبکهای از واژهها پیرامون محور یک واژة هستهای با هام در ارتباطناد .مبناای ارتبااط معناابن 1واژة
هسته ای است و انباشت اصلی 2یا باهم آیی واژگانی این شعر با محوریت معنابن «تعالی خاواهی» شاکل مای گیارد و ترکیباات
بی سابقه ای مانند «جلوه زار نیستی»« ،خواب ناز»« ،سیر بی ناوایی»« ،پرافشاانی» و  ...همگای در زیرسااخت شاعر باا مرکزیات
«تعالیجویی» در ارتباط هستند .این ترکیبات ،خواننده را به سوی ماتریس هدایت میکنند و توان خواننده را در تفسیر درسات
از شعر ،تقویت میکنند .در پایان تحلیل این غزل باید بگوییم :رسیدن به جهان برین از اندیشاه هاای بنیاادین بشار اسات و از
دیرباز آدمی در فکر سیر در عالم باال و عروج به ملکوت بوده است .بیدل در این غزل زیبای عرفانی این هدف عاالی و موانا
رسیدن به آن و راهکارهای برداشتن موان را اینگونه به ترتیب تبیین میکند:
هدف

رسیدن به ادبگاه محبت←محفل ناز←دشت الفت←جلوه زار نیستی←بزم وفا←احرام آزادی←یوسـف
مطلب←اوج کبریا

موانع

سرمویی خم نشدن←شوخی←اظهار نومیدی←سعی غیر←کم ظرفی طاقـت←کنعـان هـوس←آشـوب
دویی←سواد دل←آبزیرکاهبودن←زمینگیری ←افسون دل بیمدعا

راهکارها پهلوی عجز←اشک سربه مهر←سحرخیزی←از نقش پا سرکشیدن←سر در جیب دزدیـدن ←زدن جـام
دل به سنگ←در خودفرورفتن←عذرخواهی←فیض سحر ←طرز مشرب عشاق←سیر بی نـوایی←بـه
راهافتادن
نتیجه
شعر بیدل را از هر جهت که بنگریم ،جستنی دارد و گفتنی .تحلیل شعر نو و بدی او با روش های سنتی متداول ،دشوار اسات؛
زیرا در محور عمودی غزل ،تناسبی شناخته شده و معمول بین واژگان وجود ندارد .در نگاه اول و بادون درناگ ،ابیاات غازل
به علت تنوع تصاویر و ترکیبات ،بیگانه از هم هستند و چنان می نمایند که زنجیر وزن و قفل قافیه ،آنها را به زور در کناار هام
نشانده است؛ امّا تأمّل در ماتریس این اشعار و یافتن هیپوگرام ها می توان دریافت که هماة ابیاات در خادمت یاک بان مایاه و
مفهوم درونی واحد هستند .با کشف هیپوگرام های گوناگون می توان به تناسب میان واژگان غزل و پیام یگانة شاعر پی برد و از
آن در تفسیر سایر شعرهای هممحتوا یاری گرفت.
نتیجة دوم این است که شعر بیدل نمونة کم نظیری برای نشان دادن رساتاخیز کلماات و گنجیناه ای گاران بهاا و سرشاار از
sememe
accumulation

1
2
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تعبیرات تازه ای برای شاعران جوان امروز است و نباید چنین ذخیره ای ارزشمند مغفول بماند و درست نیست که افکاار بیادل
به دلیل دشواری خاص زبان او برای آیندگان ،رازآلود باشد .لذت حاصل از رستاخیزی که در کلمات هر بیت و مصاراع بیادل
دیده میشود در کمتر شاعری میتوان یافت .باتوجهبه آنهمه ترکیبات زیبایی که بیدل ساخته است ،تهمت ناآشنایی او به زبان
فارسی نیز پذیرفته نیست ( . )8نوشتن در بارة بیدل آنجا ارزش دارد که کشفی از سخن بیدل را در اختیار خواننده قرار دهد و
فرصتی برای تحلیل مضامین شعر او باشد .انصاف می دهیم که اصطالح «مالل آور» که برخی صاحب نظران ایرانی به شعر بیدل
نسبت داده اند ،به هیچ عنوان پذیرفته نیست .خواندن شعر بیدل ،حوصله و عالقه و پشتکار می طلبد و این حقیقات اسات کاه
بیدل ،کشوری است که به دشواری اجازة ورود می دهد؛ اما کسی که وارد خانه باغ سرسبز شعر و اندیشة بیادل شاد ،باه فکار
اقامت دایم خواهد بود.
بررسی رستاخیز واژگان در شعر بیدل تهمت نارسایی را از زبان فارسی می زداید .ترکیباتی که در کنار هم آوردیم ،به خوبی
قدرت زبان فارسی و توان ترکیبسازی بیدل در این زبان را نشان داد .نکتة جالب دیگر در بررسی رستاخیز کلمات این اسات
که بیدل تالش می کند به صورت مکرر از یک ترکیب استفاده نکند و مدام تعبیرات تازه ای به فضای شعری خود اضاافه کناد.
در پایان باید بگوییم در تفسیر اشعار فارسی که فضایی ناآشنا و دیریاب دارند ،این شیوه را می توان باه کااربرد و هناوز جاای
ادامة چنین مطالعاتی در قابلیّت تطبیق نظریّة ریفاتر با سایر اشعار فارسی وجود دارد .امید که گامی در این راه برداشته باشیم.
پینوشت
( )1پدیدة ادبی ،دیالکتیکی میان متن و خواننده است .اگر بخواهیم قوانین حاکم بر این دیالکتیک را تدوین کنیم؛ بایاد بادانیم
که آنچه را ما توصیف میکنیم ،خواننده عمالً درک میکند.
( )2به بیان ساده تر هیپوگرام یک تصویر قالبی است که در ذهن خواننده وجود دارد و واژه یا عبارتی در متن آن را تداعی
میکند (برکت و افتخاری)115 :1389 ،
( )3منظور از لباس های ناآشنا ،کاربرد هنری خاص کلماتی است که در زبان عادی مرده و تکراری هساتند ،اماا شااعر آن
مردگی و ناکارآیی را دگرگون میکند (←شفیعی کدکنی)130 :1391 ،
( )4هر شعری نشان دهندة ایده های شاعر خود است یا باید گویای ایده های شاعر باشد .ماتریس همان ایدة شااعر و رماز
اصلی سُرایش هر اثر شعری است و دریافت آن ،بسیاری از پیچیدگی های شعر را خواهد گشود .ریفااتر معتقاد اسات« :شاعر
حاصل تبدیل ماتریس یعنی جمله ای کمینه و دارای معنی تحت اللفظی به یک بیاان بلنادتر ،پیچیاده و دارای معناایی فراتار از
معنای تحتاللفظی اس( ».آلن و ویتگنشتاین)348 :1382 ،
( )5باهمآیی یا  collocationاصطالحی است که «جی.آر .فرث» در نظریّة معنایی خود مطرح کرده است .او اساساً ایان
پدیدة زبانی را «معنابنیاد» فر

کرد نه دستوری و آن را برای نامیدن و مشاخص کاردن ترکیباات بار اسااس رابطاة معناایی-

اصطالحی و بسامد وقوع آنها در زبان به کار برد .به نظر او هم نشینی یکی از شیوه های بیان معنی است» (پاالمر.)170 :1387 ،
این سخن «فرث» در شعر شاعران ترکیب ساز کامالً صدق می کناد؛ زیارا از طریاق کناارهم قاراردادن و درنظرگارفتن ارتبااط
واژگانی ترکیبات ،بسیاری از معانی برای خواننده گشوده میشود.
( )6این سخن صالح الدین سلجوقی ،دانشمند و بیدل شناس افغانی ،کامالً بجاست که می گوید« :در قرن هفتم هجری کاه
شاید انگلستان در آن وقت فرهنگی نداشته؛ قاموس فیروزآبادی که در آن وقت فرهنگ ما باود و تااکنون نیاز هسات؛ حااوی
هشتادهزار لغت بود؛ ولی اکنون دیکشنری «وبستر» انگلیسی به سیصادهزار کلماه رسایده اسات .ایان کلماات از «فابریکاات
صنعتی» ایشان تولید نشده است .این کلماتی است که از وسعت نطاق علم و ادب و فلسفه و تکنیک ایشان انتاج شده و هم از
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احتیاجی که ایشان در بازکردن راه اظهارات خود داشتند و هم از این که بر رسوم و اشکال حروف و کلمات و جماالت خاود
متعصب نبودهاند» (سلجوقی)38 :1380 ،؛ درحالی که هر روز بر غنای واژگانی زبان انگلیسی افزوده میشاود؛ واژگاان نااب و
شاعرانة فارسی در حال کم شدن و فراموشی است و اگر ما در زبان فارسی چندین شاعر ترکیاب سااز چاون نظاامی ،خاقاانی،
موالنا ،حاف  ،صائب ،بیدل و ...داریم؛ شاعران جوان ما نباید برای بیان مضامین خود با کمبود واژه و ترکیب روبهرو باشند.

( )7شفیعی کدکنی کاربرد وابستههای عددی را از ویژگیهای سبکی شعر بیدل دانستهاند (←شاعر آیینهها)45 :1389 ،
( )8بیدل در بیتی پاسخ منتقدان شعرش را می دهد و میگوید« :مگو این نسخه طور معنی یکدست کام دارد /تاو خاارج

نغمهای ،ساز سخن صد زیروبم دارد» (←به دیوان بیدل :1389 ،تصحیح بهداروند)722 :
منابع
 .1قرآن مجید
 .2آرزو ،عبدالغفور ( .)1381خوشههایی از جهانبینی بیدل ،چ ،1مشهد :ترانه
 .3آلن ،ریچارد و تروی ملکم ،ویتگنشتاین ( .)1383نظریّه و هنر ،ترجمة فرزان سجودی ،چ ،1تهران :فرهنگستان هنر.
 .4آلن ،گراهام ( .)1380بینامتنیّت ،ترجمة پیام یزدانجو ،چ ،1تهران :نشر مرکز.
 .5احمدی ،بابک ( .)1392ساختار و تأویل متن ،چ ،15تهران :نشر مرکز.
 .6اسکولز ،رابرت ( .)1383درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیّات ،ترجمة فرزانة طاهری ،چ ،2تهران :مرکز.
 .7ایگلتون ،تری ( .)1386پیشدرآمدی بر نظریة ادبی ،ترجمة عبّاس ،چ ،2تهران :مرکز.
 .8برکت ،بهزاد و افتخاری ،طیّبه (« .)1389نشانه شناسی شعر ،کاربست نظریة مایکل ریفاتر برای شعر ای مرز پرگهار فاروغ
فرخزاد» ،فصلنامة پژوهشهای زبان و ادبیّات تطبیقی ،دورة 1شمارة  ،4صص.109-130
 .9بلخی ،جاللالین محمد ( .)1373مثنوی معنوی .به تصحیح رینولد.ا .نیکلسون ،به اهتمام نصراهلل پوجوادی .تهران :امیرکبیر
 .10بیدل دهلوی ،میرزا عبدالقادر ( .)1389کلیات بیدل .به تصحیح اکبر بهداروند ،تهران :نگاه.
 .11اااااااااااااااااا ( .)1366کلیات دیوان موالنا بیدل دهلوی ،به تصحیح خال محمد خسته-خلیل اهلل خلیلای ،باه اهتماام
حسین آهی ،تهران :فروغی
 .12پالمر ،فرانک ( .)1387نگاهی تازه به معنیشناسی ،ترجمة کورش صفوی ،تهران :کتاب ماد.
 .13سلدن ،رامان ( .)1384راهنمای نظریّة ادبی معاصر ،ترجمة عباس مخبر ،چ ،3تهران :طرح نو.
 .14سلجوقی ،صالحالدّین ( )1380نقد بیدل .تهران :نشر عرفان.
 .15سنایی ،اابوالمجد ،مجدودابن آدم ( .)1373دیوان حکیم سنایی ،به اهتماام محمادتقی مادرس رضاوی ،تهاران :انتشاارات
کتابخانة سنایی
 .16شفیعی کدکنی ،محمّدرضا ( .)1391رستاخیز کلمات ،چ ،1تهران :سخن
 .17اااااااااااااااااا ( .)1389شاعر آیینهها ،چ ،9تهران :آگاه.
 .18اااااااااااااااااا ( .)1391موسیقی شعر ،چ ،13تهران :آگاه
 .19علی پور ،پوران (« .)1389نشانه شناسی هیپوگرام مفهومی شهادت در شعر دفاع مقدّس» ،نشاریّة ادبیّاات پایاداری ،ساال،2
شمارة ،صص379.-406
 .20فتوحی ،محمود ( .)1389بالغت تصویر ،چ ،2تهران :سخن
 .21گیرو ،پییر ( )1383نشانهشناسی ،ترجمة محمد نبوی ،چ ،2تهران :آگه.
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 .22مظفّری ،علیرضا ( .)1387وصل خورشید (شرح شصت غزل ازحاف ) ،چ ،1تبریز :آیدین.

 .23اااااااااااااااا (« )1389موالنااا ،عاادم و اصااالت ماهیاات» ،فصااالنامة دانشگااااه تربیاات معلااام آذربایجااان ،تخصصاای
مولویپژوهی ،شمارة ،8صص47-27
 .24مکاریک ،ایرنا ریما ( .)1384دانشنامة نظریّههای ادبی معاصر ،ترجمة مهران مهاجر ،چ ،2تهران :آگه.
 .25نبی لو ،علیرضا (« .)1392خوانش نشانه شناختی زمستان اخاوان و پیاامی در راه ساپهری» ،فصالنامة ادب پارسای معاصار،
سال ،3شمارة  ،4صص113.-136

 .26ولی پور ،فلور و الهی منش ،رضا (« .)1393وحدت وجود از دیادگاه حکایم سانایی غزناوی» ،فصالنامة تخصصای عرفاان
اسالمی ،سال دهم ،شمارة .40
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