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 .1مقدمه
بدون شک رنگها و نغمهها نقش مهمی در حیات انسان ایفا میکنند و تصور جهان بدون
آنها سرد و بیروح استغ بنابراین رنگها و آهنگها بهعنوان یکی از چاشنیهاي مهم
خلقت ،در زیبایی اشیاء و ارائهي مفاهیم مختلف درخور بررسی است .رنگ ،مایهي
آرامش و «پدیدهاي است که در اثر تابش و رفتار انعکاسی نور در برابر چشم ظاهر
میشود و همچنین پدیدهاي عینی و روانی است» (فروزان )22:1377 ،و از جمله تجلیّات
خداوند در جهان هستی است .رنگها با ظهور و نمود در طیفهاي مختلف و در پیکر
موجودات ،زیبایی و جذابیت ویژهاي به طبیعت بخشیدهاند .اگر رنگها نبودند ،طبیعت
مایهي افسردگی و دلزدگی میشد .تأثیر رنگ بر انسان به زمان ،مکان ،کیفیت درک و
شرایط فرد وابسته است؛ به همین دلیل «روانشناسان با دقت در کاربرد رنگها به
بازشناسی الیههاي پنهان شخصیت افراد میپردازند» (سان و همکاران .)58:1375 ،رنگها
و موسیقیها معانی متعددي دارند که جهتدادن به آنها از هر لحاظ ،نشانهاي از طرز
تفکّر و احساس فرد است« .رنگ و آهنگ در نزد ایرانیان مهم بهشمار رفته است ،چنانکه
آیینهاي ایران باستان ،شاهد حضور رنگهایی مانند سفید ،سیاه ،سبز و سرخ و جشنها
و مراسم با موسیقیها و نغمهها همراه بوده است» (حسنلی و همکاران.)144:1386 ،
شاعران به اهمیّت رنگها و ترانهها پیبردهاند و این نکته در تمام متون ادبی مشهود است.
رنگها و آهنگها از عناصر برجستهي دیداري و شنیداري هستند که در طول تاریخ در
بازنمود باورهاي آدمی نقش مهمی ایفا کردهاند .بسیاري از هنرمندان با بهرهگیري از این
امکان ،خواستههاي درونی خویش را در قالب رنگها و موسیقیها بازتابانده و از زبان
آنها سخن گفتهاند .در ادبیات فارسی ،رنگ همچون کالمی گویا براي بازگوکردن
خلقوخوي مردم ،حاالت و روحیات متفاوت آنها بهکارگرفته شده و سبب بهوجودآمدن
تصاویر شاعرانه و انتقال و دریافت معنی و مفهوم به دیگران میشود .در ادبیات فارسی،
رنگها و آهنگها محدود هستند .بهطور کلی زبان فارسی از نظر دایرهي واژگان در
زمینهي کاربرد رنگها و نغمهها چندان گسترده نیست؛ زیرا از بسیاري رنگها و
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موسیقیهایی که در زبان و فرهنگ مردم رایج است ،در ادبیات استفادهي چندانی
نمیشود؛ حتی برخی بر این باورند که «در روزگار گذشته رنگها ثابت بوده؛ زیرا کمتر
در زندگی و مواد موجود آن ظاهر شده است ،به همین خاطر اهل زبان نیازي به توسعهي
دایرهي لغوي خود در مورد رنگ احساس نکردهاند .سالها گذشته تا مادهاي یا ترکیبی
خاصّ بهوجود بیاید و رنگی بر رنگهاي موجود در زبان افزوده شود .ازاینروي ،مسئلهي
رنگ در ادب فارسی تحوالت بسیار ندیده و در دورههاي مختلف ،دایرهي لغوي زبان
شاعران در حوزهي رنگها دگرگونی بسیاري نکرده است» (شفیعیکدکنی.)206:1378 ،
البته با این همه ،در شعر برخی از شاعران سبک هندي و از جمله غزلیات بیدل ،مسئلهي
رنگ و آهنگ انعکاس بارزي یافته است .بیدل با بهرهگیري هنرمندانه از رنگها و
آهنگها ،صحنههایی متنوع ،رنگارنگ و پرتحرّکی را در شعر خویش میآفریند .در شعر
او هر رنگ و هر نغمهاي ،با امور مادي و غیرمادي خاصّی درهممیآمیزد ،بهگونهاي که
در اندیشه و هیجانات روحی و روانی مخاطب اثر مستقیمی از خود بهجامیگذارد.
 .1 .1پيشينهی پژوهش
به دلیل اهمیّت کارکرد رنگ در آثار ادبی ،پژوهشگران برخی از اشعار شاعران را از این
منظر بررسی کردهاند .پناهی ( )1385در مقالهي «بررسی روانشناسی رنگ در اشعار نیما»،
رنگهاي شعر نیما را از لحاظ روانشناسی واکاوي کرده است .جودي نعمتی ( )1387در
مقالهي «تناسب رنگها در صور خیال و هستهي روایی شاهنامه» ،نشان داده است که
رنگ در صور خیال فردوسی نقشی محوري ندارد ،اما رابطهاي معنادار میان کاربرد رنگ
با محتواي حوادث و وقایع داستانها دیده میشود .حسنلی و همکاران ( )1382در
مقالهي «تحلیل رنگ در سرودههاي سهراب سپهري» ،بیان کرده است که ذهن شاعر از
شور و احساسات رمانتیک و سطحی ،تدریجاً به سوي نوعی عرفان درونی گرایش پیدا
کرده است .آقاگلزاده و همکاران ( )1390در تحقیقی با عنوان «تحلیل اشعار رودکی و
خیام با نگاه روانشناسی زبان» ،با استفاده از دادههاي زبانشناسی در قالب رنگواژهها،
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به تحلیل نظام فکري این دو شاعر پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که رودکی و خیام
داراي تفکر اپیکوریسم دربارهي جهان هستند .در زمینهي رنگ و آهنگ نیز شاهگلی و
همکاران ( )1394در مقالهي «فیاض الهیجی ،شاعر رنگها و آهنگها» ،به بررسی این
دو عنصر و میزان خالقیّت شاعر در شیوهي استفاده از رنگ و آهنگها پرداختهاند .با
توجه به اهمّیت کاربرد رنگ و آهنگ در غزلیات بیدل و با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی
دربارهي این موضوع صورت نگرفته ،انجام این پژوهش امري ضروري بهنظرمیرسد.
 .2 .1پيوند رنگ و آهنگ
در سبک هندي بهشیوهي بارزي ،پیوند رنگ و صدا وجود دارد و این ارتیاط مدیون
تحوّالت عمیقی است که در این سبک بهوجود آمده است .تخیّل پرتحرّک ،شور ،تغییر،
آزادي و انقالب کلمات ،سنّتگریزي ،نوعی برخورد تازه با زندگی و ارادهي تجدیدنظر
در زیباییشناسی ،از معیارهاي این سبک است .شعر بیدل را میتوان نمونهي عالی این
تحوّالت دانست .شفیعیکدکنی پیوند رنگ و صدا را در آرایهي حسآمیزي بررسی کرده
و آن را از مقولهي آمیختگی دو حس (اعم از حواس ظاهري و باطنی) با همدیگر تلقّی
کرده است (رک .شفیعیکدکنی .)15:1378 ،بسامد این نوع کاربرد زبانی در شعر معاصر
نیز فراوان است .فریاد سرخ ،صداي سبز و حتی جیغ بنفش در قلمرو بحث حسآمیزي
قرار میگیرد .فارغ از بحث حسآمیزي ،دربارهي پیوند رنگ و صدا ،والري (شاعر
فرانسوي) در شعر تابستان مصراعی دارد« :در دهانهي رود آنجاکه رنگ آسمان همهمه
میکند اینجا صداي رنگ را میشنویم و این صدا را گاه شنیدهایم و درنیافتهایم و گاه
نیز شنیدهایم و دانستهایم» (سپهري .)32:1380 ،سپهري در همین رابطه میافزاید« :زمانها
پیش از اینکه روش نتنویسی امروزي پدیدار شود ،پارهاي از اقوام ،اصوات موسیقی را
با رنگ مینمودهاند و به هرگونه سازي ،رنگی بخشیدهاند .سنج را قرمز دادهاند و فلوت
را آبی» (همان.)32 :
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 .2رنگ در شعر بيدل
واژهي رنگ ،یکی از پربسامدترین کلمات در غزلیات بیدل است .شاعر این واژه را
بهصورتهاي گوناگون توصیف نموده و تعبیرات بسیار زیبایی از آن ساخته است .وي
با بهرهگیري از انواع رنگها ،به تصویرسازي و نقّاشی با کلمات پرداخته و توانسته انواع
معانی و مفاهیم رنگها را در برابر ذهن مخاطب به تصویر بکشد .این تصویرسازيها
براي شاعر مجالی است تا با قدرت تخیّل ،جهان آرمانی خود را بسازد و حالتهاي
عاطفی درونی خویش را بیان کند .بررسیها نشان میدهد که در غزلیات بیدل واژهي
رنگ ،اغلب حضوري تزئینی و اتفّاقی ندارد و وي در راستاي جهتگیريهاي ذهنی و
روحی خویش از آنها بهره برده است .بهطورکلی رنگ در شعر بیدل ،دو جنبهي عاشقانه
و عارفانه دارد.
 .1 .2جنبهی عاشقانه :رنگ ،بيانگر عواطف و احساسات شاعرانه
بیدل براي واژهي رنگ ،منزلت دیگري قائل شده است .قدرتنمایی این عنصر ،قلمرو
وسیعی از مضامین ادبی شاعر را به زیر فرمان خود کشیده و عواطف متضادي چون:
عشق و نفرت ،دوستی و دشمنی ،خشم و بخشش و صداقت و ریا را در خود گنجانده
است .در غزلیات بیدل ،رنگ صفات و تعبیرهاي مختلفی دارد؛ نظیر :رنگ تمنّا (بیدل،
 ،)754:1380رنگ شوق (همان ،)387 :رنگ وفا (همان ،)573 :رنگ ناکامی (همان،)154 :
رنگ آرامش (همان ،)171 :رنگ تبسّم (همان ،)254 :رنگ عشق (همان ،)590 :رنگ یار
(همان ،)663 :رنگِ روي عشقبازان (همان ،)209 :و ...که به تعداد  1518بار (معادل
 )%35/19آمده است.
نه به خلد داشتم آرزو نه به باغ حسرتِ رنگ و بو
شد از التفات خیال تو دو جهان طربگه ناز من
(بیدل)516:1388 ،
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بیدل با هنرمندي تمام ،کیفیات روانی و درونی خود را در این بیت بهتصویر کشیده
است و می گوید :نه آرزوي بهشت داشتم و نه حسرت رنگ و بوي باغ و چمن در دل
من بود .در حقیقت از توجّه خیال معشوق بود که هر دو جهان در نظرم خوشبو و طربگاه
جلوه کرد.
جهان به صد رنگ شغل مایل من و همین طرز شوق بیدل
تصورت سال و ماه در دل ترنّمت صبح و شام بر لب
(همان)215 :

دنیا هزارگونه تغییر یافت ولی در شیوهي ذوق بیدل فرقی پدید نیامد .اگرچه زمانه
رنگ عوض میکند ،ولی رنگ عاشق تغییرپذیر نیست .سالها و ماهها میگذرد ،اما تصوّر
و خیال معشوق در دل همچنان تازه است و ترنّم نام او ،صبح و شب ورد زبان عاشق
است.
سراغ جلوهي یااار هاار کجااا رنااگ اساات

در این بهار گاال انتخاااب دشااوار اساات
(همان)333 :

شاعر میگوید :هرکجا رنگ باشد ،همانجا میتوان سراغ معشوق را گرفت و جلوهگاه
یار آنجا است.
 .2 .2جنبهی عارفانه :رنگ ،بيانگر اندیشههای اخالقی و عرفانی
در غزلیات بیدل ،واژهي رنگ در نمونههایی دربردارندهي انواع تفکّرات عرفانی و اخالقی
شاعر است و از آن براي بیان اوصاف و تعبیرات عارفانهي خویش بهره گرفته است.
نمونههایی از قبیل :رنگ تسبیح (بیدل ،)817:1380 ،تجرّد رنگ (همان ،)640 :رنگ
شهادت (همان ،)743 :کعبهي بیرنگی دل (همان ،)364 :رنگ خرابات (همان،)412 :
رنگ طلب (همان ،)431 :رنگ طاعت (همان ،)460 :رنگ عدم (همان )850 :و نظایر آن
با بسامد  957بار (معادل  )%22/18بهکاررفته است.
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محرم اساارار خاموشااان زبااان و گااوش نیساات من شکساات رنگاام آوازم ز دل بایااد شاانید
(همان)356 :

شاعرانهترین مضمون براي بیدل ،شکست رنگ است« .رنگها در فضاي شعر او به
پرواز درمیآیند .در این وادي قافلهي رنگها بیصدا در حرکتاند و در عالم بیخودي
بیدالنه ،قیامتی از شکست رنگها بر پاست» (فتوحی .)372:1393 ،شاعر میگوید :براي
درک رموز حقیقت ،تنها زبان و گوش کافی نیست و در اینجا فقط دل در کار است .من
تعلّقات دنیوي را از خود دور کردهام؛ سخنم را با دل و جان بشنوید .درحقیقت زبان و
گوش ،محرم اسرار خاموش نمیتوانند باشند.
نُه فلک آغوش شااوقی انتظااار آماااده اساات

کاي نهال باااغ بیرنگاای ز آب و گاال باارآ
(بیدل)258:1380 ،

نُه فلک براي مسافري منتظر است که در کاروانسراي دنیا اقامتی موقّتی دارد .نهال
باغ بیرنگی در مصراع دوم ،عدم تعلّق از رنگ دنیا را به ذهن میرساند .البته بهنظرمیآید
نهال باغ بی رنگی استعاره از بیدل باشد که بارها خود را خالی از تمام رنگها دانسته
است.
بیااادلب مبااااش غا ارّهي ساااامانِ اعتباااار

هرچند رنااگ بااال ناادارد ،پرنااده اساات
(همان)415 :

بیدل پریدنهاي رنگ در رسیدن به بیرنگی را با ترکیبها و تصویرهاي فراوانی نظیر:
پرواز رنگ ،پریدن رنگ ،طایر رنگ و پرافشانی رنگ ارائه کرده است .وي که جهان را
سرابی رنگین میداند و در تکاپوي راهی براي فرار از آن ،پرواز را (که همواره در عرفان،
پرواز مرغ روح ،نشاندهندهي رسیدن به عالم وحدت است) محملی مناسب مییابد؛ اما
پرواز در شعر بیدل ،برخالف دیگر اشعار عرفانی راهی براي رسیدن نیست بلکه ابزار
گریز است .وي همانقدر که از رنگ تعلّق بیزار است ،به پرواز عالقه دارد؛ زیرا پرواز
میتواند راهی براي گریز از جهان باشد.

274

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،3پاییز ( 1399پیاپی)45

الف -جدول بسامد انواع اندیشههای بيدل در ارتباط با رنگها

نوع

اندیشههاي عاشقانه

اندیشههاي عارفانه

تعداد

1518

957

درصد

%61/24

%38/76

جمع

%100

 .3 .2رنگ در تصاویر بالغی
خیال ،عنصر اصلی بیان شاعرانه است .شاعر با بهرهگیري از عنصر خیال ،از بیان عادي و
خبري فاصله میگیرد و با تصرّف در مفاهیم و افزودن تصویري از ذهن خویش،
مقصودش را با بیانی مخیّل و شاعرانه باز میگوید« .بررسی صورخیال ،سبک و ارزش
هنري اثر را روشن میسازد و میزان هنر و نوآوري شاعر را مشخص میکند» (شفیعی
کدکنی.)69:1378 ،
 .1 .3 .2تشبيه
تشبیهاتی که بیدل از عنصر رنگ ساخته ،اغلب بهصورت اضافهي تشبیهی آمده و در
نمونههایی تازه ،نامأنوس و در عین حال ،گیرا و جالب بهنظرمیرسد .بهعنوان نمونه:
محفل رنگ (بیدل ،)939:1380،آشیانهي رنگ (همان ،)1070 :رنگ نگاه (همان،)259 :
کارگاه رنگ (همان ،)89 :مرغ رنگ (همان ،)125 :رنگ شباب (همان ،)816 :مزرعهي
رنگ (همان )320 :و ...از جمله تشبیهاتی هستند که شاعر با واژهي رنگ آفریده و بسامد
آن  517بار (معادل  )%11/98است.
به خاک خفت درین ره هزار قافلهي رنگ

مباااد کااس بااه غبااار دل ملااول افتااد
(همان)897 :

شاعر در این بیت رنگ را به قافلهاي تشبیه کرده و میگوید :غبار دل ملول ما آن
بالیی است که خدا نکند کسی دچار آن شود و هزار قافلهي رنگ از اینجا گذر کرد و
به خاک درغلتید.
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نه بر صحرا نظر دارم ،نه در گلزار میگردم

بهار فرصت رنگم ،به گردِ یار میگردم
(همان)919 :

مصراع دوم این بیت شاهکاري از نظر ایجاز و استحکام است .شاعر میخواهد بگوید:
من همانند بهار (که زمان کوتاهی براي رنگینی در اختیار دارد) در تنگناي فرصت هستم.
ولی این سخن را در ترکیب موجزنماي «بهار فرصترنگ» خالصه میکند و در ادامه
می گوید :حال که قرار است همچون رنگ بهار دچار گردش شوم ،چرا این گردیدن بر
گردِ یار نباشد؟
در فضااي امتحان افساردگی پرواز ماسات

طاایر رنگیم بیادل باال دیگر میزنیم
(همان)901 :

شاعر ،افسردگی را جایگزین شکست و پریدن رنگ کرده است و طایر رنگ در کنار
پرواز ،خبر از بیرنگی و عدم میدهد .بیدل خود را همچون پرندهاي از رنگ میبیند که
در آسمانِ آزمون الهی پرواز رنگش ،به شکست رنگ و بیرنگی میانجامد.
 .2 .3 .2استعاره
بیدل ،خالق بسیاري از استعارهها است که از میان آنها استعارهي رنگ چنان با اهمّیت
است که تقریباً در هر غزل وي بهکاررفته است .شاعر در نمونههایی ترکیبات استعاري را
با چنان ژرفساختی بهکار برده که آنها الفاظ خاصّ سبک وي شدهاند .مثالهایی از
قبیل :د ِل رنگ (همان ،)258 :عقل رنگآمیز (همان ،)56 :پیراهن رنگ (همان،)751 :
حجاب رنگ (همان ،)838 :پاي رنگ (همان ،)859 :خندهي رنگ (همان ،)475 :زبان
رنگ (همان ،)556 :آغوش رنگ (همان ،)467 :خاطر رنگ (همان ،)722 :ناز رنگ (همان:
 )884و ...که به تعداد  316بار (معادل  )%7/32استفاده شده است.
تغافلت کرد پایمالم چهسان نگریم چرا ننالم

فرامُشیهاي رنگ حالم فرامُشت باد مینگارم
(همان)911 :

اي دوستب چرا ننالم ،درحالیکه غفلت تو مرا نابود کرد .اکنون دعاي من این است
که فراموشی هاي رنگ حال را فراموش کنی .در حقیقت آرزوي اصلی شاعر این است
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که یادهاي فراموششده در ذهن معشوق او زنده شود« .فراموشیهاي رنگ حال» در این
بیت ترکیب استعاري است.
در این چمن که گلشن پرفشانی رنگست

گشودن مااژه مفاات اساات جلااوهاي دریاااب
(همان)190 :

«پرفشانی رنگ» استعاره است .شاعر اذعان میدارد که حاصل خوب و برجستهي این
دنیا ،رهاکردن عالقهها و ترک رنگها است .چشمگشودن به این دنیا عبث و بیفایده
است و در ازايِ آن ،چیزي نصیب انسان نمیشود .حال اگر چشم به این دنیا گشودي،
سعی کن جلوهاي از جلوههاي الهی را که در جهان هستی نمایان است ،درک کنی.
 .3 .3 .2کنایه
کنایه از برجستهترین ترفندهاي زیباییآفرین در شعر محسوب میشود .در حقیقت «ارزش
زیباییشناسی کنایه نیز در آن است که سخن کنایهآمیز با درنگ و تالش ذهنی بیشتري دریافته
شود» (کزازي .)156:1381 ،بیدل با استفاده از رنگ ،کنایههاي هنرمندانهاي ساخته است؛ براي
نمونه ،تصاویر کنایی :بالیدن رنگ (بیدل ،)246:1380،رنگ از کسی برداشتن (همان،)870 :
آتش در خرمن رنگ زدن (همان ،)878 :رنگباختن (همان ،)76 :گردش رنگ (همان)،
رنگپریده (همان ،)478 :رنگبهرنگبودن (همان ،)353 :رنگینی (همان،)381 :
بهرنگآمدن (همان )585 :و ...که بهصورتهاي گوناگون کنایه از صفت ،کنایه از موصوف
و کنایه از فعل به تعداد  418بار (معادل  )%9/69آمدهاند.
کنایه از صفت :یکرنگ (صدق و راستی)
نیاز و ناز با هم بس که یکرنگند در گلشن

ز بوي غنچه نتوان فرق کرد آواز بلبل را
(بیدل)76:1380 ،

کنایه از موصوف :رنگ باختگان (عارفان)
عااالح حیاارت مااا کاان کااه رنگباختگااان

شکسااات خااااطر آیینهخاناااهي هوشاااند
(همان)651 :

کنایه از فعل :رنگ از چهرهریختن (مضطربساختن)
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در گلستانی کااه رنااگ از چهاارهي ماان ریختنااد

گشاات هاار باار

خاازان آیینااهدار آفتاااب
(همان)187 :

ب -جدول بسامد انواع رنگها در تصاویر بالغی

نوع

تشبیه

استعاره

کنایه

تعداد

517

316

418

درصد

% 41/32

% 25/25

% 33/43

جمع

% 100

 .4 .2نمادپردازی با رنگها
عنصر رنگ در غزلیات بیدل گسترهي کاربردي وسیعی دارد .وي در پارهاي نمونهها از
رنگها بهصورت نمادین استفاده کرده است .بهطور کلی انتخاب رنگهاي روشن و شاد،
نشان از خلّاقیت و ابتکار او در آفرینش تصاویري زنده و پویا دارد و کاربرد آنها به غناي
تصاویر افزوده و قدرت القاي معانی را بیشتر کرده است .رنگهاي مختلف از قبیل :سفید،
سیاه ،سرخ ،سبز ،زرد ،آبی و خاکستري در شعر بیدل انعکاس بارزي یافته ،بهطوري که
بسامد کل آنها به  520بار (معادل  )%12/05میرسد.
 .1 .4 .2رنگ سفيد
رنگ سفید از جمله رنگهاي خاصّ است که برخی آن را رنگ نمیدانند ،بلکه نتیجهي
نبود رنگها و عین بیرنگی میدانند« .این رنگ غالباً در تضاد با سیاهی بهکار میرود و
مفهوم معصومیت و امیدواري را تداعی میکند» (دي و همکاران .)10:1387 ،در حقیقت
«رنگ سپید رمز معنویت و فضیلت است و هرگاه با زریّن همراه شود ،تقدّس بیشتري
مییابد» (حسنلی و همکاران .)155:1386 ،همچنین دربارهي رنگ سفید گفته شده که
«سپیدي در بسیاري از اشیاء بهنحو صفابخشی ،زیبایی را تعالی میبخشد .چنانکه گویی
فضیلتی از ذات خود به آن اشیاء ارزانی میدارد .در رمزهاي آدمیان این رنگ نشانهي
بسیاري از چیزهاي مؤثر و بزر

بوده است» (مختاري .)369:1369 ،رنگ سپید در
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تصوّف اسالمی رنگی مثبت بهشماررفته است .باخزري در اوراد األحباب تأکید میکند
که سالک در مقام دوم باید لباس سپید بپوشد (رک .باخزري .)38:1345 ،رنگ سفید در
غزلیات بیدل نیز نماد پاکی ،معنویت ،امید و نشانهي کهنسالی است که بهطور کلی بسامد
آن به  77بار میرسد و با کلماتی چون :ابروي سفید (بیدل ،)58:1380 ،رنگ صبح (همان:
 ،)95دندان سفید (همان ،)612 :برف سفید (همان) ،جامهي سپید (همان ،)499 :زندان
سفید (همان ،)612 :نامهي سفید (همان )152 :و ...آمده است .بهعنوان نمونه در بیت زیر
رنگ سفید براي موي ،مظهر کهنسالی و پیري است:
مااوي ساافید کمکماات از هااوش میباارد

پیااري قماااش جامااهي احاارام داشااته اساات
(همان)264 :

شاعر ،رنگ سفید را براي صبح با نماد پاکی ،خلوص و امید آورده است:
نه شام ما را سحر نویدي نه صبح ما را گل سفیدي

چو حاصل ماست ناامیدي غبار دنیا به فرق عقبا
(همان)58 :

همچنین در جایی دیگر در ارتباط با رنگ سفید براي چشم (نابینایی) آمده:
در بساط آفاارینش جااز هجااوم فضاال نیساات

چشم نابینااا سااپید از انتظااار رحماات اساات
(همان)422 :

بیدل بیان میدارد :حتی نابینا هم از فضل الهی بیبهره نیست؛ چون چشمش در انتظار
رحمت سپید شده است .سفیدشدن چشم از انتظار ،تعبیري رایج در محاوره و در متون
ادبی فارسی است که شاعر بارها از این تعبیر مدد جسته است.
 .2 .4 .2رنگ سياه
رنگ سیاه خاصیّتها و ویژگیهاي متفاوت و گاه متضادي دارد .گاه نشانهي شومی،
تاریکی و ناامیدي و گاه نماد زیبایی ،پاکی و خلوص است .در باور مردم ،سیاه رنگ غم
و اندوه است و گفته میشود که «سیاه ،تیرهترین رنگ است و درواقع خود را نفی میکند.
سیاه ،نمایانگر مرز مطلقی است که در فراسوي آن زندگی متوقف میگردد و بیانکنندهي
فکر پوچی و نابودي است» (لوچر .)97:1378 ،اما در تصوّف اسالمی سیاه ،اغلب رنگی
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مثبت و پسندیده تلقّی شده است .باخزري دربارهي اهمّیت این رنگ مینویسد« :الیقترین
رنگها مر فقیر را رنگ سیاه است .کسانی که از ظلمت طبیعت قدم بیرون نهادهاند ،رنگ
کبود پوشند که این رنگ ارزق متوسط است میان سفید و سیاه» (باخزري.)630:1345 ،
در غزلیات بیدل ،رنگ سیاه  92بار آمده که با ترکیباتی نظیر :بخت سیاه (بیدل:1380 ،
 ،)227رنگ شب (همان ،)166 :دود سیاه (همان ،)205 :لباس سیاه (همان ،)957 :سیاهی
(همان ،)67 :سیاهخانه (همان ،)946 :خال سیاه (همان) و نظایر آن بهکاررفته است .در
شعر بیدل ،سیاه ،گاه جنبهي مثبتی پیدا کرده و نشانهي زیباییها است که این موضوع در
بیان سیاهی چشم ،خال سیاهِ چهرهي معشوق و زلف یار چشمگیرتر است:
چه امکان است خاک ما نظرگاه بتان گردد

فریب سرمه نتوان داد این مژگان سیاهان را
(بیدل)60:1380 ،

شاعر میگوید که مژگان سیاه معشوق من آنچنان زیباست که نیازي به سرمهکردن
ندارد .الزم به ذکر است که شاعر گاه به جاي رنگ سیاه ،از رنگ سرمهاي (کبود) براي
بیان غم و اندوه استفاده میکند:
امشااب غبااار نالااهي دل ساارمهرنگ بااود

یارب شکساات شیشااهي دل از چااه ساانگ بااود
(همان)681 :

نالهاي که امشب از دل برخاست به شکل غباري بلند شد که سرمهاي رنگ و کامالً
خاموش و بیصدا بود .خدا می داند که دل با چه سنگی شکسته که حتی آوازي هم بلند
نکرده است.
در نمونههایی دیگر نیز از سیاهی به عنوان نمادي براي فنا و نیستی یاد میکند:
به سواد نسخهي نیستی نرسید مشق تأمّلت

قلمی به خاک سیاه زن بنویس خطّ غبار ما
(همان)174 :

تو در مطالعهي کتاب نیستی دقیق نشدي و در آن تأمّلی نکردي .اکنون قلم بردار و
بنویس :من خاک سیاه شدم و این خط غبار من است .در نظام اندیشهي صوفیان ،بعد از
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نیستی یعنی فنا ،منزل بقا ضرورتاً پیش میآید .اگر نسخهاي فنا را نخواهی ،چگونه بقا
حاصل خواهد شد؟
 .3 .4 .2رنگ سرخ
رنگ سرخ شادترین و زیباترین رنگ است« .دانش امروزي اثر رنگهاي مختلف را بر
اعصاب و روان بینندگان تأیید میکند .مثالً آزمایشهاي علمی نشان میدهد که رنگ
قرمز ،سیستم عصبی را تحریک میکند .فشار خون را باال میبرد و تنفس و ضربان قلب
را سریعتر میکند» (جودينعمتی .)73:1386 ،در چنین موقعیتی وضع جسمانی براي
به کاربردن انرژي ،کوشش و دلگرمی براي زندگی ،پاسخگویی به تمایالت و اشتیاق و
اراده براي کسب پیروزي آمادهتر است (رک .دوبوکور .)124:1373 ،رنگ سرخ در ادبیات
فارسی نماد عشق ،محبّت ،نشاط و گاه رنگ خون است (رک .شمیسا .)546:1377 ،بیدل،
غزلی هفده بیتی با ردیف سرخ دارد .وي این رنگ را نشانهي شور و هیجان ،شادي و
موفقیت دانسته است .رنگ سرخ در غزلیات بیدل به  155بار بهکاررفته است و گاه بیدل
به جاي این رنگ ،از ترکیباتی مانند :رنگ حنا (بیدل ،)821:1380 ،رنگ آتش (همان:
 ،)966رنگ باده (همان ،)142 :رنگ گوهر (همان ،)791 :رنگ الله (همان ،)805 :رنگ
یاقوت (همان )167 :و ...سود جسته است.
رنگ وهمی هم اگر جوشد ز هستی مفت ماست

کاین لباس تیره نتوان ساختن بسیار سرخ
(بیدل)16/428:1380 ،

در بیت فوق ،رنگ سرخ در نماد شادي و خوشحالی آمده است.
حضااااور اهاااال ایاااان گلاااازار دیاااادم

همااین رنااگ حنااا شااب زناادهدار اساات
(همان)2/381 :

رنگ حنا در شعر بیدل بهمنظور نشاندادن رنگ قرمز و نشانهي شادي و زیبایی است.
در این بیت رنگ حنا به بیدارخوابی نیز اشاره دارد؛ چون کسی که حنا میبندد ،باید بیدار
بماند تا حنا رنگش را پس بدهد و به همین دلیل در مصراع دوم ،شبزندهداري در کنار
حنا آمده است تا این ذهنیت به مخاطب منتقل شود.
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 .4 .4 .2رنگ زرد
در گذشته ،رنگ زرد را بدترین رنگ میدانستهاند .در ادبیات فارسی از رنگ زرد کم یاد
شده است .رنگ چهرهي عاشق زرد است ،شمع زرد است و نور خورشید هم گاهی زرد
است (رک .شمیسا« .)556:1377 ،رنگ زرد در فرهنگ عامهي فارسی و در فرهنگ
جهانی ،رنگ رشک ،خیانت و ناامیدي میباشد» (نیکوبخت و همکاران .)233:1384 ،در
غزلیات بیدل ،رنگ زرد اغلب نشانهي بیماري ،ناتوانی و اندوه است که با عباراتی نظیر:
چهرهي زرد (بیدل ،)664:1380،رنگ آفتاب (همان ،)424 :پرتوي زرد (همان،)304 :
رنگ خزان (همان ،)81 :میوهي زرد (همان ،)942 :گل زرد (همان )917 :و نظایر آن
است و با بسامد  59بار استفاده شده است .در بیت زیر شاعر به رنگ چهرهي خود اشاره
کرده که از دوري یار ،زرد و پریشان گشته است:
ب شوقت بااه رناگِ شااعله داغ اخگاارم
بیت ِ

آرمیاادنها ماارا در قالااب تبخااال ریخاات
(همان)511 :

در این قبیل ابیات« ،به رنگِ» یعنی «به مانندِ» است و در شعر بیدل فراوان بهکاررفته
است .همچنین در جایی دیگر ،رنگ زرد بهعنوان نماد ناتوانی و ضعف آورده شده است:
به این ضعیفی که بارِ دردم شکسته در طبع زرد رنگم

به گرد نقاش شوق گردم که میکشد حسرتم به سویت
(همان)529 :

شاعر می گوید :در ناتوانی چنانم که طبعم به بارِ درد شکسته و رنگ چهرهام پریده
است .جانم فداي آن نقّاش باد که تصویر حسرت میکشد و به سویت روانه میسازد.
 .5 .4 .2رنگ سبز
در گذشته ،رنگهاي نیلی ،کبود ،ارزق و سبز را جزو رنگهاي تیره و سیاه به حساب
می آوردند« .سبز در شعر شاعران ،گاهی به معنی سبز امروزي است .اما خضرا و زنگار
مکرراً به معنی تیره و سیاه هم آمده است» (شمیسا .)527:1377 ،رنگ سبز در شعر بیدل
نماد طراوت ،فراوانی نعمت و برکت و نشانهي تقدّس است و  52بار تکرار شده است.
شاعر بهکرّات از آن با الفاظی مثل :بر

سبز (بیدل ،)218:1380،رنگ بهار (همان،)165 :
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خار سبز (همان ،)730 :سرسبزي مزرعه (همان ،)449 :رنگ باغ (همان ،)315 :رنگ
طبیعت (همان )484 :و ..یاد کرده است.
یاران در این چمن بااه تکلّااف طاارب کنیااد

اینجا خضاااب هاام شااب عیااد اساات زال را
(بیدل)142:1380 ،

چمن ،نمادي از سرسبزي ،جهان گذران و دلبستگی به تعلّقات و زیباییهایی این
جهانی است .چمن در هرجا که بهکاررفته ،جانشین رنگ سبز است و شادمانی و امید به
زندگی از آن برداشت میشود:
هر سو چمنآرایی رازي است در این باغ

آیینه به این رنگ گلافشان که شکسته است
(همان)325 :

 .6 .4 .2رنگ آبی
یکی دیگر از رنگهایی که در شعر بیدل کاربردي درخور توجه دارد ،رنگ آبی است که
 49بار آمده است .رنگ آبی ،نماد زیبایی است که شاعر از آن براي بیان صداقت ،وسعت
و بیکرانگی استفاده کرده است .این رنگ با واژههایی نظیر :رنگ آسمان (همان،)959 :
رنگ موح (همان ،)592 :مینارنگ (همان ،)680 :رنگ سپهر (همان ،)707 :رنگ فلک
(همان ،)257 :رنگ چشمهي آب (همان )891 :و نظایر آن آورده شده است .در بیت زیر
شاعر از رنگ آبی چنین یاد میکند:
گر به این شوخی کنااد عکااس تااو ساایر آینااه میتپد بر خود بااه رنااگ مااوح دریااا جااوهرش
(همان)754 :

همچنین در ارتباط با رنگ دریا که آبیرنگ است ،چنین آمده است:
سااالمت آیینااهي اعتبااار را امکااان نیساات

شکسااتهاند بااه صااد مااوح رنااگ دریااا را
(همان)145 :

 .7 .4 .2رنگ خاکستری
رنگ خاکستري در غزلیات بیدل ،کمترین بسامد را به خود اختصاص داده است .این
رنگ  36بار در شعر وي استفاده شده است و بیشتر نماد غم ،اندوه ،مر

و نیستی است.
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رنگ خاکستري با ترکیباتی مثل :پردهي خاکستري(همان ،)408 :رنگ گردباد (همان،)83 :
رنگ دود (همان ،)168 :مژهي خاکستري (همان ،)1041 :لباس خاکستري (همان)123 :
و نظایر آن همراه شده است .در بیت زیر منظور از «رنگ طوق قمري» ،همان رنگ
خاکستري است:
به رنگ طوق قمري در هواي سرو موزونت

کند خاکستر من ناله از هر حلقهي دودي
(همان)1045 :

و نیز در جایی دیگر «رنگ خاک» تداعیکنندهي رنگ خاکستري است .شاعر طراوت و
تازگی را از خاک دانسته است:
گیرودار خود زوال دولت هستی بس است

نیست جز موح طراوت در لباس رنگ خاک
(همان)792 :

ج -جدول بسامد گونههای رنگ
نوع

سفید

سیاه

سرخ

زرد

سبز

آبی

خاکستري

تعداد

77

92

155

59

52

49

36

درصد

% 14/80

% 17/69

% 29/80

% 11/34

% 10

% 9/45

% 6/92

جمع

% 100

با توجه به جدول باال ،میتوان دریافت که کاربرد رنگهاي شاد مثل سرخ ،سفید ،آبی،
سبز و غیره نشان از روحیهي شاد و عیش دائمی در غزلیات بیدل دارد .درواقع ،شاعر
میانهي خوبی با رنگ تیره و دلگیر ندارد .یکی از پربسامدترین رنگها در شعر او رنگ
سرخ است که شاعر از آن در توصیف زیباییهاي معشوق ،گل و سایر عناصر طبیعت
استفاده میکند و در مقابل رنگهاي تیره در غزلیات وي کاربرد کمتري دارد.
 .5 .2نوواژهها و ترکيبات ابداعی رنگ
نوواژهها بهصورتهاي تازهي زبانی که محصول فرایند ذهنی شاعر هستند ،اطالق
میگردد .به عبارت دیگر« ،به ساختن واژههاي جدید براساس قیاس دستوري و اصول
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ساخت واژه توسط شاعر ،نوواژه گفته میشود .در این نوع کلمات ،وجه معنایی و عناصر
سازنده از مؤلفههاي اساسی بهشمارمیرود .همچنین به میزان خلّاقیت نویسنده و
پشتوانهي ریشهاي و صرفی آنها بستگی دارد» (فتوحی .)256:1391 ،بهنظرمیرسد در
غزلیات بیدل برخی از واژههاي مربوط به رنگ ،ساختهي ذهن خلّاق شاعر باشد که بیشتر
شکل ترکیبی دارند .از قبیل :خونریزي رنگ (بیدل ،)1034:1380،رنگ بالیدن (همان:
 ،)244رنگسوز (همان ،)762 :افتادن رنگ (همان ،)109 :رنگگداز (همان،)512 :
رنگبافتن (همان ،)1029 :رنگشکن (همان ،)441 :رنگباریدن (همان ،)478 :نازیدن
رنگ (همان ،)884 :گره رنگ (همان ،)799 :رنگپیما (همان )375 :و ...که به تعداد 67
نمونه (معادل  )%1/55است.
به خادمت نگهای آخرسات تحصایلم

بااراتِ رنگاام و باار گاال نوشااتهاند ماارا
(همان)114 :

شاعر میگوید :من برات رنگ هستم که آن را بر گل نوشتهاند ،مرا در فرصت یک
نگاه می توان وصول کرد و حقیقتِ هستی همچون براتی است که با وصول آن قصّه
بهپایانمیرسد« .برات رنگ» ،در اینجا ابداع خاصّ بیدل است.
بنیااااد اظهاااار بااار رناااگ چیااادیم

خااود را بااه هاار رنااگ کااردیم رسااوا
(همان)172 :

ترکیب ابداعی «رنگ چیدن» ،یکی دیگر از تعبیرات خاصّ بیدل است .از نظر شاعر،
بنیاد سرشت ما بر این است که گرفتار وهمِ تزویري هستیم .بنیاد مظاهر بر کثرت است.
ما براي شناخت وجود خود به الفاظ نیازمندیم ،اما بههرحال تقدیر ما رسوایی است.
 .3آهنگ در شعر بيدل
یکی دیگر از کلمات پربسامد و پراستعمال در غزلیات بیدل ،آهنگ است .در حقیقت،
شاعر به دنبال خلق افقهاي تازهي معنایی و به دنبال اقناع ذهن وهمآلود خود و حیرت
و شگفتیآفرینی در خواننده است« .شبکهي تداعی معانی که در ذهن شاعر شکلمیگیرد،
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گاه آنقدر دور از ذهن و رمزآلود است که به فضایی مهزده شبیه است و ارتباط میان
عناصر خیال هم در آن وضوحی ندارد؛ بنابراین لذّت مخاطب در بسیاري مواقع نه از
کشف معانی شعر ،بلکه از تماشاي حیرتآور جزوبهجزو تصاویر حاصل میشود»
(صائبحبیب .)56:1387 ،بیدل با همدرآمیختن نظام مرسوم روابط خانوادگی کلمات ،از
عنصر آهنگ و مالزمت آن در جهت توسعهي حوزهي داللتی مفاهیم واژهها و کارکرد
معنایی و هنري آن در شعر خویش سود جسته که درک آنها نیازمند تأمّل روي متن
است .در غزلیات بیدل ،واژهي آهنگ و مترادفات آن (ترانه ،نغمه ،ساز ،زمزمه ،صدا ،ناله
و )...با دو جنبهي عاشقانه و عارفانه بهکاررفته است.
 .1 .3جنبهی عاشقانه :آهنگ ،بيانگر عواطف و احساسات شاعرانه
بیدل از واژهي آهنگ ،اغلب براي بیان احساسات خویش استفاده کرده و در نمونههایی،
آن را مانند انسانی میداند که دچار مستی ،درد ،اندوه ،شادي ،عشق و صداقت میشود و
حتی از مخاطب میخواهد که مانند آهنگ و ترانهها ،تأثیرگذار و با تحرّک باشد.
نمونههایی از قبیل :آهنگ آوارگی (بیدل ،)72:1380،ساز الفت (همان ،)80 :نغمهي جانکاه
(همان ،)159 :آواز حزین (همان ،)277 :آهنگ افسوس (همان ،)562 :نواي عشق (همان:
 ،)692آهنگ شکار دل (همان ،)995 :آهنگ محبّت (همان )1032 :و ...که با بسامد 824
بار (معادل  )%30/29آمده است.
به حکم عشق معذورم گر از دل نشنوي شورم

نفسدزدیدن صورم قیامت دارد آهنگم
(همان)999 :

اگر نتوانستهام شور دل خود را با تو بیان کنم ،به حکم عشق ،معذور هستم .حقیقت
این است که نَفَسدزدیدن من به صور قیامت مانند شده است .اگر آهنگ بلند کنم قیامت
بهپا خواهد شد.
شب که شد جوش فغانم همنواي عندلیب

در عرق گم گشت چون شبنم صداي عندلیب
(همان)186 :
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نالهي سوزناک و عاشقانهي من در شب ،به خوشنوایی عندلیب و حتی از آن هم
عاشقانهتر و غمناک تر است؛ زیرا بلبل از شرم آواز من همچون شبنم غرق عرق شد و
صدایش در آن میان گم گشت.
نغمااهي تااار نفااس بیمااژدهي وصاالی نبااود

ناابد دل تااا میتپیااد آواز پاااي یااار داشاات
(همان)261 :

نغمهي سازِ نفس ،خبر خوش وصال میدهد .حرکت نبد چون صداي پاي معشوق
دلنشین میشود.
 .2 .3جنبهی عارفانه :آهنگ ،بيانگر اندیشههای اخالقی و عرفانی
بیدل ،شاعري است که با بیان احواالت ،ادراکات عرفانی ،اوضاع و کیفیات جهانی ،به
بازنمایی حقیقتهایی از ظواهر حیات میپردازد .درواقع ،بخشی از شکوه و جذابیّت شعر
وي مربوط به اندیشهاش است که مانند زبانش پررمز و راز بوده است .یکی از زمینههاي
مهم عرفانی غزلیات بیدل ،واژهي آهنگ است که با آن ،افکار صوفیانهي خود را با مضامین
پیچیده درهممیآمیزد که شکوه و فخامت معنی شعر او را تنها با درنظرگرفتن همین زمینه
میتوان دریافت .جنبههاي عرفانی آهنگ در شعر بیدل شامل :آهنگ فنا (همان،)452 :
ساز یقین (همان ،)354 :آهنگ عدم (همان ،)233 :نواهاي ازل (همان ،)234 :آهنگ دعا
(همان ،)268 :نواي زهد (همان ،)661 :نواي استغنا (همان )994 :و نظایر آن میشود که
به تعداد  611نمونه (معادل  )%22/46بهکاررفته است.
پااایش کاااه ناااالم ز دور بااااش تحیّااار

جلااوه در آغااوش و دیااده بااار ناادارد
(همان)520 :

یکی از مسایل مهم عرفانی بیدل ،حیرت است .در حقیقت «اگر بخواهیم مهمترین
پیام عرفانی و فلسفی شعر او را دریابیم ،چیزي جز تصویر حیرت نخواهد بود»
(شفیعیکدکنی .) 323:1379 ،از دیدگاه عارفان ،حیرت امري است که «بر قلوب عارفین
در موقع حضور و تأمّل آنها وارد میشود و بر آنها تفکّر و تأمّل حاجب میگردد»
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(سجادي .)39:1362 ،شاعر میگوید :حیرت بر دورباش تأکید میکند و این تأکید به حدّ
جبر رسیده است .اکنون پیش چه کسی بنالم؟ چنانم که جلوهي محبوب در آغوش من
است ،ولی اجازهي دیدارش را ندارم.
در پاااردهي خیاااال تعااایّن ترانههاسااات

شاایخ آنچااه بشاانود بااه باارهمن نگفتااهام
(بیدل)1009:1380 ،

ترانهي شیخ و برهمن در پردهي تعیّنها جداگانه مینماید .ادعّاي شیخ را پیش برهمن
نمیتوان ارائه کرد و همچنین چگونه میتوان نغمهي برهمن را پیش شیخ خواند؟ اگر
پردهي تعیّن برافتد ،هر دو با حقیقت آشنا خواهند شد.
این انجمن چو شاامع مپناادار جاااي ماساات

هاار اشااک در چکیاادنش آواز پاااي ماساات
(همان)418 :

شمع در هر محفلی که روشن شود ،سرانجام آب شده و خاموش میگردد .ما همچون
شمع ،روزي نهچندان دور ،انجمن دنیا را وداع میگوییم و خاموش خواهیم گشت .هر
قطرهي اشکی که شمع می ریزد ،مانند صداي پاي اوست که در حال رفتن است و خبر
از فناي او میدهد .بههمانصورت ،هر قطرهي اشکی که از چشم ما میافتد ،خبر از رفتن
ما میدهد.
د -جدول بسامد انواع اندیشههای بيدل در ارتباط با آهنگها

نوع

اندیشههاي عاشقانه

اندیشههاي عارفانه

تعداد

824

611

درصد

%57/42

%43/57

جمع

%100

 .3 .3آهنگ در تصاویر بالغی
یکی از ویژگیهاي سبک هندي ،مضمونپردازي با استفاده از عناصر خیال است .بیدل
در غزلیات خود واژه ي آهنگ را همراه با مترادفات آن (ترانه ،نغمه ،ساز ،زمزمه ،صدا،
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ناله و )...با تصاویر بالغی آورده و از این منظر تصویرسازيهاي نو و جدیدي در شعر
وي حاصل شده است.
 .1 .3 .3تشبيه
در بررسی تشبیه میتوان گفت مهمترین رکن ،وجه شبه است که از مشبهٌبه بهدستمیآید.
«تشبیه درواقع ادعاي مانندگی دو چیز به یکدیگر با استداللهاي هنرمندانه و خیالی است.
این استدالل شاعرانه ،همان وجه شبه میباشد» (شفیعیکدکنی .)68:1368 ،در اشعار
بیدل ،به دلیل شیوهي بیان انتزاعی شاعر ،کشف وجه شبه بسیار دشوار است .در شعر وي
گاه وجه شبه تنها تصویري مبهم و وهمآلود است که خواننده تنها با حیرت به تماشاي
آن میپردازد و از بیان آن ناتوان است .نمونههایی از قبیل :نغمهي وصال
(بیدل ،)767:1380،کوه ناله (همان ،)908 :گُل فغان (همان ،)912 :ترانهي فقر (همان:
 ،)992زمزمهي نگاه (همان ،)1003 :رنگناله (همان ،)212 :سنگصدا (همان ،)246 :نواي
آزادي (همان ،)330 :ساز خیال (همان )351 :و ...که در  412نمونه (معادل )%15/14
بهکاررفته است.
سازیست زندگی که خموشی نواي اوست

پاایش از شاانیدنت بااه دل آواز دادهانااد
(بیدل)410:1380 ،

شاعر در این بیت زندگی را به سازي تشبیه کرده است و میگوید :زندگی ،سازي
بی نوا است و نواي او در اصل خاموشی بوده که آواز آن را پیش از شنیدن با گوش سر،
دلت شنیده است.
عیش از جهان مخواه که چون نالهي سپند

این مرغ در کمااین رمیاادن نشسااته اساات
(همان)395 :

از دنیا امید عیش و خوشی نداشته باش؛ زیرا مانند صداي اسپند موقّت و زودگذر
است؛ به عبارتی دیگر ،خوشی هاي زودگذر این دنیا همچون مرغی است که هر لحظه
امکان بالافشانی و پرواز آن وجود دارد.
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این خاک سخت تشنهي آب بقاي ماست

در قید جسم ،سازِ سالمت چه ممکن است

(همان)413 :

«ساز سالمت» اضافهي تشبیهی است .شاعر میگوید :در حبس جسم ،فالح و نجات
ممکن نیست .این خاک (جسم) بسیار تشنهي آب جاودانگی است .یعنی انسانِ خاکی،
تشنهي جاودانگی و خلود است.
 .2 .3 .3استعاره
شعر بیدل ،سرشار از استعاره است که در میان انواع صور خیال ،ارزندهترین و
پرتحرّک ترین شکل آن است و شاعر کاربرد این آرایه را به اوح خود رسانیده است .وي
با استفاده از استعاره ،نه تنها با اشیا بلکه حتی به معانی انتزاعی نیز خصوصیت انسانی
میدهد و آنها را صاحب اعمال و عواطف انسانی میسازد .بیدل ،واژهي آهنگ را همراه
با مترادفات آن (ترانه ،نغمه ،ساز ،زمزمه ،صدا ،ناله و ،)...در نمونههاي زیر در معنی
غیرحقیقی خود بهکار گرفته تا تصویري خیالانگیز بیافریند .مثالهایی نظیر :گوش نغمه
(همان ،)368 :بیتابی صدا (همان ،)607 :دیدهي آهنگ (همان ،)621 :ناز ِصدا (همان:
 ،)446دماغ نوا (همان ،)472 :عصاي ناله (همان ،)1009 :صداي نگاه (همان ،)1004 :و...
که  351بار (معادل  )%12/90استفاده شده است.
میروم از خود نمیدانم کجا خواهم رسید

محمل دردم به دوشِ ناله بارم کردهاند
(همان)549 :

در این بیت ترکیب «دوشِ ناله» استعارهي مکنیه است .بیدل میگوید :در تالش براي
بیرونآمدن از خویشتنم و نمیدانم عاقبت به کجا خواهم رسید .گویی محمل دردي هستم
که بر دوش ناله و فغان بارم کردهاند.
در آتااش افکننااد و ننااالیم چااون سااپند

خودداريئی که عقاادهي بااال صااداي ماساات
(همان)411 :

ترکیب «با ِل صدا» اضافهي استعاري است .شاعر ،صدا را به منزلهي پرندهاي فرض
کرده است که خودداري ،بالهاي او را بسته و از پرواز بازش داشته است .اسپند را وقتی
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در آتش میریزند ،سروصدا میکند ،اما ما را که در آتش میافکنند ،خاموشیم و صدایی
از ما برنمیخیزد و اعتراضی نداریم؛ زیرا سوختن را دوست داریم .صبر و شکیبایی ما تا
حدي است که نمیگذارد ،صداي ما بلند شود.
 .3 .3 .3کنایه
بیدل با استفاده از واژهي آهنگ ،ترکیبهاي کنایی فراوانی آفریده که در این بخش به
ترکیبهایی که در محور آهنگ و با مالزمت آن ساخته شده ،اشاره میشود .نمونههایی
مانند :پردهبستن نغمه (همان ،)739 :دل بیترانه (همان ،)1003 :تَرصدایی (همان،)1027 :
گُلکردن نوا (همان ،)1058 :نالهي بیرنگ (همان ،)1075 :نفس سرمهنوا (همان،)371 :
نالهي رنگین (همان ،)933 :آتشنوایی (همان )946 :و ...که بسامد آن  214و (معادل
 )%7/86است.
کنایه از صفت :یکنوا (برابري و یکسانی)
حیاااارت همااااهجا ترانهسوزساااات

آیینااااه و عکااااس یااااکنوا بااااود
(همان)681 :

کنایه از موصوف :نغمهي تر (نغمهي خوش و خوب)
خون شد دل و ز اشک اثر میکشد هنوز

ساز آب گشت و نغمهي تر میکشد هنوز
(همان)726 :

کنایه از فعل :ناله در لب گرهداشتن (پیدرپی ناله سردادن)
چو نی از ناتوانی نالهها در لب گره دارم

نفس کن صرف امداد من و عرض نوا بنگر
(همان)720 :

ه -جدول بسامد انواع آهنگها در تصاویر بالغی

نوع

تشبیه

استعاره

کنایه

تعداد

412

351

214

درصد

% 42/16

% 35/92

% 21/92

جمع

% 100
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 .4 .3نوواژهها و ترکيبات ابداعی آهنگ
بخشی از غزلیات بیدل ،شعرهاي بسیار زیبایی را شامل میشود که درواقع شناسنامهي
اصلی شاعر و نشاندهندهي وسعت قلمرو نبوغ و باریکبینیهایی وي است که کسی
جز با چشم مسلح به باریکاندیشی و ذهن جستجوگر نمیتواند آنها را درک کند« .بیدل
یکی از مهمترین شاعران ترکیبساز است که براي درک درست شعر او ،به ناگزیر باید
با شیوهي کاربرد ترکیبات وي مأنوس بود .این عبارتهاي ترکیبی ،مجموعه واژههایی
هستند که اغلب در ساختن یک یا چند اسم و صفت هنري با هم درست شدهاند»
(صائبحبیب .)14:1387 ،شواهدي از قبیل :نغمهزا (بیدل ،)813:1380 ،نالهفروش
(همان ،)872 :نغمهچکیدن (همان ،)185 :نالهاندود (همان ،)192 :دزدیدن ناله (همان:
 ،)518نغمهخیز (همان ،)72 :نغمهگردي (همان ،)669 :ترانهسوز (همان ،)681 :خوردن
نغمه (همان ،)777 :سوختن نغمه (همان ،)779 :از چشم صدا افتادن (همان )299 :و...
 79که نمونه (معادل )%2/90را ساخته است.
این نالااه کااه قااد میکشااد از سااینهي تاانگم

تصااااویر نهااااال از غاااام آزاد تااااو دارم
(بیدل)866:1380 ،

«قدکشیدن ناله» ،ترکیب خلّاقانه و ساختهوپرداختهي ذهن بیدل است .شاعر در این
بیت نالهي سوزناک برآمده از سینهاش را چون نهالی میداند که در دلش از شدت غم و
اندوه ریشه دوانیده است.
آهی بااه هااوا چتاار زد و چاارخ باارین شااد

داغاای بااه غبااار الاام آسااود و زمااین شااد
(همان)607 :

«چترزدن آه به هوا» ترکیبی ابداعی است که شاعر آن را در بیت باال بهکاربرده و
می گوید :قبل از آفرینش آسمان و زمین ،عشق وجود داشت .از سوز عشق ،آهی بلند شد
و در هوا بهصورت سایبانی درآمد و تبدیل به آسمان گشت .از داغ عشق که با غبارِ غم
آسودگی یافت ،زمین پدید آمد.
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شدم پیاار و ناایم محرمنااواي نالااهي دردي

محبّت کاااش بنااوازد طفیاال پیکاار چاانگم
(همان)877 :

ترکیبسازي به شیوهي خاص بیدل را در اینجا با ترکیب «محرمنوا» میبینیم .شاعر
میگوید :من البته پیر شدهام ولی انتظار دارم که همین قامت خمیده ،چنگی شود براي
ساز محبّت تا از محبّت بینصیب نمانم.
 .1 .3 .4آهنگ در محور همنشينی کلمات
با اینکه شاعر از واژهي آهنگ استفادهي فراوانی کرده و این کلمه دربردارندهي انواع
اندیشهها و سخنان اوست ،در نمونههایی آهنگ و مترادفهاي آن ،در معناي عادي و
قاموسی خود در زنجیرهي کلمات آمده است .آواز طاووس (همان ،)766 :نغمهي تار
(همان ،)228 :آواز دف (همان ،)544 :ساز مضراب (همان ،)602 :صداي گریه (همان:
 )131و نظایر آن که تعدادشان ( 229معادل  )%8/41است.
سحر آه و گلستان نکهت و بلبل فغان دارد

جهان سوي بیرنگی ز حسرت کاروان دارد
(همان)499 :

آهِ سحر ،رایحهي خوش گلستان و آواز بلبل ،همه آماح یک تیر هستند .جهان با همهي
رنگارنگی به سوي بیرنگی چون کاروانی پیش میرود.
واصاال مقصااد ز خاموشاای ناادارد چااارهاي

چون به منزل آمااد آواز جاارس تنگاای کنااد
(همان)611 :

کسی که به مقصد رسید ،جز خاموشی چارهاي ندارد .این نکته را از تمثیلی دریاب
که چون قافله به منزل برسد ،آواز جرس بُریده و خاموش میشود.
 .5نتيجهگيری
رنگ و آهنگ ،یکی از عناصر بسیار مهم در تحلیل تصاویر شعري غزلیات بیدل و از
وسیعترین عنصر کشف ارتباطات میان اجزاي تصویري شعر او است .بهطوريکه کاربرد
اینگونه واژه ها از معناي لغوي و عادي آن شروع شده و سپس در معناي عاشقانه و
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عارفانه ادامه پیدا میکند .همچنین شاعر در اکثر بیتها ،معناي دیگري بهجز معناي

ظاهري رنگ و آهنگ درنظر داشته است .تصاویر شعري رنگها و موسیقیها در غزلیات
بیدل ،ژرف و سرشار از عاطفهي شورانگیز شاعر هستند .انتخاب رنگهاي روشن و
آهنگهاي شاد ،نشان از خلّاقیت او در آفرینش تصاویري زنده و پویا دارد و کاربرد آنها
به غناي تصویرها افزوده و قدرت القاي معانی را بیشتر کرده است .بیدل از عنصر رنگ
و آهنگ در زیباسازي فضاي ادبی اثر خود بهشایستگی بهره برده و آنها را با آرایههایی
نظیر تشبیه ،کنایه و استعاره همراه کرده است .از نظر بسامد ،بیشترین بسامد کاربرد رنگها
و آهنگها در شعر بیدل ،مربوط به مقولهي تشبیه و اندیشههاي عاشقانه است .همچنین
نمونههاي فراوانی از ترکیبات مرکب آهنگها و رنگها وجود دارد که درواقع ساختهي
ذهن خلّاق و مبتکر شاعر هستند.
منابع
آقاگلزاده ،فردوس و همکاران« .)1390(.تحلیل اشعار رودکی و خیام با نگاه روانشناسی
زبان» .بهار ادب ،شمارهي( ،3پیدرپی  ،)13صص .148-128
باخزري ،ابوالمفاخر یحیی .)1345(.اوراد األحباب و فصوص اآلداب .تهران :دانشگاه
تهران.
بیدل دهلوي ،عبدالقاد .)1380(.دیوان غزلیات .تصحیح اکبر بهداروند ،تهران :پیک.
پناهی ،مهین« .)1385(.روانشناسی رنگ در مجموعه اشعار نیما» .پژوهشهاي ادبی،
دورهي  ،3شمارهي 12و ،13صص.82-49
جودي نعمتی ،اکرم« .)1386( .تناسب رنگها در صور خیال و هستهي روایی شاهنامه».
پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسی ،شمارهي  ،11صص .82-57
حسنلی ،کاووس و همکاران« .)1382( .تحلیل رنگ در سرودههاي سهراب سپهري».
نثرپژوهی ادب فارسی ،شمارهي  ،13صص.104-61
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حسنلی ،کاووس وهمکاران« ،)1386( .کارکرد رنگ در شاهنامهي فردوسی» .ادب
پژوهی ،شمارهي  ،2صص .163-144
دوبوکور ،مونیک .)1373(.رمزهاي زندهي جان .ترجمهي جالل ستاري ،تهران :مرکز.
دي ،جاناتان و همکاران .)1387( .روانشناسی رنگ .ترجمهي مهدي گنجی ،تهران :ساواالن.
سان ،هوارد و همکاران .)1375( .زندگی با رنگ .ترجمهي نغمه صفاریان ،تهران :حکایت.
سپهري ،پریدخت .)1380(.هنوز در سفرم .تهران :فروزان روز.
سجادي ،جعفر .)1362( .فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفانی .تهران :طهوري.

شاهگلی ،سامره و همکاران« .)1394(.فیاض الهیجی شاعر رنگها و آهنگها» ،بهار
ادب ،صص.267-247
شفیعیکدکنی ،محمدرضا .)1368(.موسیقی شعر .تهران :آگاه.
ااااااااااااااااااااااااا .)1378(.صورخیال در شعر فارسی .تهران :آگاه.
ااااااااااااااااااااااااا .)1379(.شاعر آیینهها .تهران :آگاه.
شمیسا ،سیروس .)1377(.فرهنگ اشارات ادبیات فارسی .تهران :فردوس.
صائب حبیب ،اسداهلل .)1387( .واژهگزینی و واژهسازي در شعر و نثر بیدل .تهران :کنگرهي
بیدل.
فتوحی ،محمود .)1391( .سبکشناسی (نظریهها ،رویکردها و روشها) .تهران :علمی.
اااااااااااااا .)1393(.بالغت تصویر .تهران :سخن.
فروزان ،ناصر .)1377( .تاریخ تحوّل هنر و صنعت رنگ در ایران و جهان .تهران :تهران.
کزازي ،میرجالل الدین .)1381( .زیباییشناسی سخن پارسی (بیان) .تهران :مرکز.
لوچر ،ماکس .)1378( .روانشناسی و رنگها .ترجمهي نغمه صفاریان ،تهران :حکایت.
مختاري ،محمد .)1369( .اسطورهي زال .تهران :آگاه.

نیکوبخت ،ناصر و همکاران« .)1384( .زمینههاي نمادین رنگ در شعر معاصر» .فصلنامهي
ادبیات دانشگاه کرمان ،شمارهي  ،18صص .93-79

