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 های بیدل در فضای شعرپروازی حیرت

 
هنمل داکتر خالده فروغپو  

 
 چکیده:

فلسفه، عرفان، عشق، اجتماع، هستی  هایشبیدل از شاعران بزرگ زبان فارسی است. او در غزل

گوید و گی و مرگ سخن میو نیستی و روزگار را تصویرپردازی کرده است. در شعرش از زنده

آن و به مرگ در سراسر های گی و پدیدهآمیز بیدل به زندهنگاهی متحیر دارد. نگرش حیرت

هایی است که از آگاهی فراوان و ذهن پر هایش فراگیر است. حیرت بیدل از آن حیرتغزل

خبری. او در حقیقت در کند. بنابراین چنین حیرتی بیداری است نه بیگی میهژرفای او نمایند

  گی و روزگار و هستی و نیستی متحیر است.ایوان حیرت نشسته است و به زنده

انگیز است. او در قلمرو شعرش از چنین حیرتی که او را فرا گرفته به نگاه متحیر بیدل شگفتی

که هر نفس و هر رسد که بسیار تازه و نواند. او از اینهای تأمل برانگیزی از خیال میصورت

شد، هر نفس و هر نگاه به گی و مرگ متحیر مینگاه از هستی و نیستی و روزگار و زنده

های خیال و اندیشه و عشق یافت. باید گفت که آن همه سفر بیدل در سرزمینمی هایی دستکشف

کشد و پس از مرگ را گی را همیشه در آغوش میاند که زندهو حیرت، از او شاعری ساخته

بهایی را که نقاشی ها دست یافته است و تابلوهای گرانها به الماس واژهزید. او از این سفرمی

 یی رو در رو شده است، که خودش است. ها استند دریافته است و در نهایت به آیینهلحظه

 

 ها:کلید واژه

 گی، مرگ، هستی، نیستی، تصوبر، عرفان، روزگار. غزل، حیرت، بیدل، زنده

 

  مقدمه

 شوند.های حیرت نگریسته میهایش جلوهبیدل از شاعرانی است که در سراسر غزل

که بیدل سراپا شود که در پیوند به حیرت بیدل است. اینیی پرداخته می سألهدر این نوشته به م

گونه بازتاب یافته است های اوست چههایش که جان مایهحیرت است و این حیرتش در غزل

 کنیم. وجو میسوالی است که پاسخش را از دریچۀ تحلیل غزلش جست

کند، برای بیدل همه اشکال و آمیزانه نگاه میتگی و طبیعت حیرهای زندهبیدل که به همه پدیده 

کنند. سنگ هایی را بازی میهایش نقشاشیا شخصیت دارند و در سرزمین شعر او به ویژه غزل

گی خود شان را دارند. های این شاعر آزاده زندهها در غزلو چوب و ذره و خاک و مانند این

و به حیرتش وا میدارد که در نتیجه باعث کند بنابر این چنین وضعیتی شاعر را متأثر می

یی از های او آمیزهشود. غزلهایش میهای فراوان حیرت در غزلگیری و بازتاب تصویرشکل

گی و هستی و نیستی و روزگار استند. بیدل شاعری است هنر و عرفان و فلسفه و عشق و زنده

 رپرداز حیرت است. گوید و تصویگی و مرگ سخن میکه در سرزمین شعرش از زنده
 

 های بیدل در فضای شعر پروازی حیرت

دهد. شعر، بیرون زبان قابل تصور نیست و هر چه هست در تغییراتی است که در زبان روی می

به رستاخیز کلمات دارند؛ اما بخشی از حقیقت شعر  هنر زبانی و آرایه های شعری بیشترینه پیوند

مند بزرگ)نوابغ شعر( ناخودآگاه از آن بهره نا مکشوف باقی مانده است و شاعران

 (. 7: 4831کنی، شوند)کدمی
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ست که گذشته از به کارگیری شگردهای بیدل از شاعرانی

انگیزی را در حاالت شگفتی های زبانی،هنری و تکنیک

گی شعری خود، تجربه کرده و در نتیجه به حیرت دست زنده

 یافته است. 

های طبیعت کر و متحیر، به همۀ پدیدهجا که این شاعر متفاز آن

و دنیا نگاهی ژرف و گسترده دارد، شعرش نیز دارای 

خواهد. هایی است که خوانش آن دقت و عمق نظر میدشواری

نگریسته  که پیرامون شعر او تفحص صورت گرفته چنینچنان

کالم بیدل دشواری لفظ و معنا دارد؛ زیرا در نزد بیدل »شده که

ی مفاهیم خاصی مطابق به اصطالح خودش مراد از لفظ و معن

 (.48:7911)مهجور،« باشدمی

کشد های بیدل کارشان به جایی میها در غزلبسیاری از بیت

شود. البته در این زمینه به ها دشوار یاب میکه تحلیل آن

های بیشتری ضرورت است ؛ ولی باید گفت که حیرت پژوهش

مثالً این بیت چنین  نماید.یها نیز چهره مبیت بیدل در این

 گیی دارد:ویژه

 نشانیمپرواز نکهت چمن بی

 (. 48379411ذ.وق شکست بال به رنگم کشیده است)کاظمی، 

های خود بیدل با وجود این که از واژۀ حیرت و حیران در غزل

آمیز بیدل به فراون استفاده کرده است، اما این نگرِش حیرت

هایش فراگیر به مرگ در سراسرغزلهای آن و گی و پدیدهزنده

هایی است که از آگاهی فراوان است. حیرت بیدل از آن حیرت

کند. بنابر این چنین حیرتی گی میژرفای او نمایندهو ذهن پر

خبری. یعنی شاعر از بس بیدار است، به بیداری است نه بی

شود و در ذهن و شود و حس میهمه چیزی که نگریسته می

جد، حیران است. او در حقیقت در ایوان حیرت گنخیال می

گی و روزگار و جهان و هستی و نیستی نشسته است و به زنده

که در تعریف حیرت عالمه سلجوقی متحیر است. در حالی

گاه که عقل به نارسایی خود مستشعر شد، آن»نویسد: می

ماند که این را حیرت است که مات و مبهوت میطبیعی

 « گویندمی

 (. 114: 4831لجوقی، )س

او خودش نیز به این حقیقت که سراسرش را حیرت فرا گرفته 

 است باور دارد: 

 ز فرق تا قدمت غرق حیرتی بیدل

 (. 111: 4871کسی چه شرح دهد معنی نکوی ترا )بهداروند، 

گی ما را گرفته است، گوید که از بس تحیر عنان زندهبیدل می 

یعنی هر قطرۀ اشک روان ما آیینه با هجوم آیینه رو در روییم؛ 

گوید داستان ما را خطاب به بلبل می شود. به همین ترتیبمی

ها را پنبۀ گوش نخوانی که بیهوده خواهد بود؛ زیرا بیدل گل

 داند: تغافل می

 از بس گرفته است تحیر عنان ما

 دارد هجوم آینه اشک روان ما

 اندها تمام پنبۀ گوش تغافلگل

 (.817: 4871ه سر نکنی داستان ما ) بهداروند، بلبل به هرز

های بیدل، چه از سیمای نرکیبات تازه و تصویر حیرت در غزل

های معنایی و بافت بیان نگریسته چه از دریچۀ هنجار گریزی

های بیدل با غزل شود. ما این تصویر حیرت را درمی

ید هایش را از دنگریم؛ تا حدی که اگر غزلهایش مینوپردازی

تحلیل و بررسی نگاهی کنیم، بیشترینه سخنانی را که شاعران 

پندارند، در آن قلمرو قبالً صورت معاصر نوآوری خود می

 گرفته است.

اگر کسی »شفیعی کدکنی این نکتۀ مهم را چنین تبین میدارد: 

دیوان صد هزار بیتی این شاعر را بررسی کند، و ترکیبات 

فته، جداگانه و یا در ضمن زیبایی که در شعر او به کار ر

ابیاتی یادداشت کند، اغلب دست اندرکاران شعر نو فارسی را 

مایۀ حیرتی خواهد شد. چرا که به اندازۀ تمام ترکیبات زیبای 

شعر نو امروز در دیوان این سرایندۀ شگفت، ترکیبات زیبا و 

 (.84: 4837)کدکنی، « شودهای شاعرانۀ بیان دیده میبافت

بیدل شاعریست که » بیدل گسترده است و بزرگ.:قلمرو شعر 

 (.81: 4837)کدکنی، « فراوانی اشعارش مایۀ حیرت است

مند، خواننده را به تأمل در واقع فراوانی شعر این شاعر حیرت

های او قدم بگذاریم، و تفکر وامیدارد. تنها اگر در دیار غزل

تصویر های پیچ در پیچش با آن فراوانی شهر و بازار و کوچه

 آور است.های آشنا و ناآشنا، حیرتو سیال بودن زبان و ترکیب

ها پیوند تنگاتنگ دارند با عشق؛ عشق بزرگی باید گفت که این

 کشید.که از نهاد بیدل زبانه می

در شعر بیدل »ها ذکر شده است:در کتاب بیدل شاعر زمانه

 (.37: 4818)حبیب، « حیرت یکی از ابعاد عشق است

شد. عشقی ور میکشید و شعلهاز نهاد بیدل زبانه می عشقی که

یی از خودش بود و این عشق بیدل را در آفرینشگری که آمیزه

به سرزمینی بزرگ تبدیل کرده بود که امروز آن سرزمین، 

کشد. بنابراین بیدل، گی را نفس میشناخته شده است و جاودانه

اش نیز با حیرت آلود دارد و بافت زبانی و بیانینگاهی حیرت

 آمیخته است.

ها زنده که در پیش یادآوری شد از دید بیدل همۀ پدیدهچنان

از جماد و نبات و »هستند و به نحوی از انحا صاحب جان اند.

« سنگ....گرفته تا ماه و خورشید....همه جاندار و زنده اند.

 (.:1: 48:8)فطرت، 

عمول و وقتی شاعری به درک و حسی بسیار فراتر از سطح م

یی؛ اش آمیزهگیعادی ادراک و احساس برسد،. خودش و زنده

گیرد. شود. پس این حیرت از عشق سرچشمه میاز حیرت می

 عشقی که همیشه در بیدل جوشان است. 

گی، گوید و از هر نگاهی به زندهاو از هر سخنی سخنی می

این  سراید. باآید؛ اما خاموشانه میگیرد و به شور میانگیزه می

که هر حرفش فریادی را با خود دارد، ولی خاموشی را ترجیح 

 داند:دهد. او خاموشی را در مقام بزرگی میمی

 آورد: جا سخن را به معنای غرور میدر این در حقیقت

 تر استوضع خموش ما ز سخن دلنشین

 با تیر احتیاج ندارد کمان ما.. 

ید شگرفی که دارد، شاعر با د زند.بیدل باز هم از حیرت دم می

جا کند. در اینآمیز توصیف میهای حیرتاویی را با واژه

 توانیم بنگریم:هایی ازعرفان را میجلوه

 اگر اندیشه کند طرز نگاه او را 

 (.881: 4871جوش حیرت مژه سازد نگه آهو را )بهداروند، 

حتا نگاه آهو که معروف به زیبایی است، جای جوشش حیرت 

  در بارۀ شیوۀ نگاه او بیندیشد. شود، اگرمی
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دهد که یا در این بیت دیگر فراوانی حیرتش را بازتاب می

میدان حیرت صف آیینه گشته است. واژۀ میدان که میدان جنگ 

نیز با نظر داشت « صف»کند و را در ذهن خواننده تصویر می

سازد. بنابراین اگر میدان، لشکر را در برابر چشم ما مجسم می

کشد. غنیم را کشد، بر سر خودش شمشیر میشمشیرمی دشمنش

 جا به معنای دشمن گنجانیده است: که همان غنیمت است در این

 ایممیدان حیرت صف آیینه رفته

 (. 813: 4871کشد به سر خود غنیم ما )بهداروند، شمشیر می

گی دارد، همه چیز با او سخن بیدل با سیر شهودیی که در زنده

در حقیقت توانایی این را یافته است که کارکرد هر  زند. اومی

 چیزی را در طبیعت و دنیا درک کند. 

آن همه زیباییی که در کالم بیدل نهفته است، و آن همه سفر او 

های خیال و اندیشه و عشق، از او شاعری در سرزمین

کشد و پس از گی را همیشه در آغوش میاند که زندهساخته

ها دست ها به الماس واژهد. او از این سفرزیمرگ را نیز می

ها استند بهایی را که نقاشی لحظهیافته است و تابلوهای گران

یی رو در رو شده است، که دریافته است و در نهایت به آیینه

خودش است و خود را در هر کسی و هرچیزی دیده است و در 

 است.مندی مانند شده قصر شکوه نتیجه شعر او و کالم او به

 هاای آینۀ حسن تمنای تو جان

 هااوراق گلستان ثنای تو زبان

 زمزمۀ حمد تو قانون سخن را بی

 ها افسرده چو خون رگ تار است بیان

 از حسرت گلزار تماشای تو آب است

 ها دانچون شبنم گل آینه در آینه

 تاب وصال است دل اما چه توان کردبی

 هاجسم است به راهت گره رشتۀ جان

 گه حسن کمالتآنجا که بود جلوه

 هاها و گمانچون آینه محو است یقین

 از مرحمت عام تو در کوی اجابت

 ها وپوی فغانها به تکگم گشته اثر

 از قوت تأیید تو تحریک نسیمی

 هابر بحر کشد از شکن موج کمان

 در چار سوی دهر گذر کرد خیالت

 هالبریز شد از حیرت آیینه دکان

 بیدل نبود یک دل پر خوندر دیدۀ 

 (.881: 4871ها )بهداروند، ستانداغ هوای تو در این اللهبی

ها و از دریچۀ واژه در اینجا باز هم دنیای حیرت بیدل را

ها و خیال این غزل که آورده شد، تماشا ها و تصویرترکیب

 کنیم:می

ها همه ها آیینۀ حسن تماشای تو استند و زبانکه جانای آن

راق گلستان ثنای تواند. قانون که یکی از آالت موسیقی است، او

بیانش بدون زمزمۀ حمد تو مانند خون رگ تار افسرده و منجمد 

است. که در واژۀ قانون ایهام نیز خفته است. در معنای 

  نزدیکش همان آلۀ موسیقی است و در معنای دورش قانون.

از حسرت گلزار  ها مانند شبنم گل، آب استدانآیینه در آینه

 تماشای تو.

شود و تحیرش را به خیال کسی بیدل با هر نگاه، غرق تحیر می

که در چهار سوی دنیا خیال تو گوید: از ایندهد و میپیوند می

ها، از حیرت آیینه لبریز شدند. که باز هم در گذرکرد، دکان

 توانیم.ها نگریسته میجا نگاه عرفانی شاعر را به پدیدهاین

یدل در سرزمین شعرش هم با فلسفه رودررو است و هم با ب

نگری که شوی میعرفان. یعنی در این سرزمین که داخل می

های عرفانی گره خورده است.از همین اندیشۀ بیدل با پندار

  رسد.روست که او از تفکر به تحیر می

یک دل « تو»داغ هوایاو با تحیری که نگاهش را پر ساخته بی

بیند. یعنی هر چه الله ها نمیز در این الله ستانپر خون نی

 است، داغ هوای ترا در دل دارد
اش، سراسر آلود بودن فکر و ذهن و اندیشهبیدل با حیرت 

گیرد. او باز هم با تحیر سخنش را وجودش را عاطفه، فرا می

 کند: آغاز می

 اگر به گلشن زناز گردد قد بلند تو جلوه فرما

 ج خجلت شود نمایان چو می ز مینا ز پیکر سرو، مو

گونه گیرد و به همیناین بیت با حس عاشقانه عارفانه شکل می

  شود.یابد و این تحیر تا آخر این غزل احساس میادامه می

در حقیقت شاعر در این غزل گام به گام در میدان حیرت پیش 

 رسد.هایی میرود و با تخیل نیرومندی که دارد، به کشفمی

آید. و این د یاد آور شد که حیرت از فکر کردن به وجود میبای

جامد و پیوندی هم با دید عرفانی گونه فکر کردن که به تحیر بین

داشته باشد، از عهدۀ ذهن و ادراک کسانی بر خواهد آمد که هم 

دانش را کسب کنند و هم دید شهودی داشته باشند. بیدل در 

یی از بصیرت و فراست و آگاهی اش به چنین مرحلهگیزنده

گر این رسیده بود. که آثار سرشار از فکر و حیرتش نمایان

 زچشم مست تو گر بیابد قبول کیفیت نگاهی اند:سخن

 تپد ز مستی به روی آیینه نقش جوهر چو موج صحبا

 مزاجم، خطی زپست و بلند هستینخواند طفل جنون

 شوم فالطون ملک دانش اگر شناسم سر از کف پا

 ز صفحۀ راز این دبستان، زنسخۀ رنگ این گلستان

 نگشت رنگ دگر نمایان، مگر غباری به بال عنقا

اش را از رسیدن به شاعر در میان این شعر، یأس و نا امیدی

  گویدکند. مثالَ میآنچه خوشبختی است، نیز بیان می

 به هیچ صورت زدور گردون نصیب ما نیست سر بلندی

 ز بعد مردن مگر نسیمی غبار ما را برد به باال

 نه شام مارا سحر نویدی، نه صبح ما را گل سپیدی

 امیدی غبار دنیا به فرق عقبا چو حاصل ماست نا 

شود؛ می هایی نیز رو در روشاعر در این میان با هنجارگریزی

 انجامد.آمیزی میمانند ندیدن تپیدن دل، که به حس

 تأمل گذشتی آخر به صد تغافلرمیدی از دیده بی

 اگر ندیدی تپیدن دل، شنیدنی داشت نالۀ ما

 اخت طاقتها رمید صبر و گدات ز دلبه اولین جلوه

 کجاست آیینه تا بگیرد غبار حیرت در این تماشا 

 فروشیبه دور پیمانۀ نگاهت اگر زند الف می

 نفس به رنگ کمند پیچد ز موج می در گلوی مینا

 ام چو سنبل به بوی ریحان مشکبارت به خویش پیچیده

ز هر رگ برگ گل ندارم چو طایر رنگ، رشته بر پا 

 (. 884: 4871)بهداروند، 

ها جالب توجه است. اگر چه در شعر ر این غزل تناسب بیتد

گان چشمگیر است، اما هایش تناسب واژهبیدل به ویژه در غزل
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اند. این ها با یکدیگر پیوند معنایی و جمعی یافتهجا بیتدر این

دانیم که در سبک هندی بیشترینه هربیت معنای مستقل را می

گونه های بیدل نیز همینلتواند ارائه کند. در غزخود را می

است چرا که بیدل در قلۀ سبک هندی قرار دارد. ولی گاهی به 

ها پیوند زنجیروار پیدا خوریم که بیتهایی از بیدل بر میغزل

های شاعر است. با گونه غزلکنند که این غزل نیز از همینمی

ها هم به صورت جداگانه هویت خود را که بیتنظرداشت این

  شان.ند و هم در پیوند با همدیگریابمی

ها دید شاعر با تفکر پیوسته است و سپس به حیرت در این بیت

در  کند و همه چیز رارسیده است و در آخر ناممکن را رد می

 داندروشنی عشق ممکن می

 به هر کجا ناز سر برآرد، نیاز هم پای کم ندارد

 تو و خرامی و صد تغافل، من و نگاهی و صد تماشا

 زغنچۀ او دمید بیدل، بهار خط نظر فریبی

 به معجز حسن گشت آخر رگ زمرد ز لعل پیدا

پردازد و انسان را با بیدل در سرزمین شعرش به انسان می 

شوند، های این سرزمین نگریسته میهایی که در جادهاشاره

کند. بیدل با نگاه ژرفامندی که دارد، در نخست به رهنمایی می

یابد و سپس به هنموع خود نیز نظر دارد. ت میخودآگاهی دس

ها در خودشناسی نهفته است. اگر انسان خود چرا که همۀ آگاهی

را بشناسد و سیرو سفری در قلمرو وجود خود داشته باشد، به 

 تواند برسد.هر جای دیگر می

 نگریم: که در این بیت میچنان

 امبهرهام اما ز آسایش همان بیمرده

: 4871ها )بهداروند، کم هنوز آن طفل دارد کاربا کف خا

811 .) 

یی بهرهکه از آسایش داند یی میبیدل انسان ناخودآگاه را مرده

که خاک شده است هنوز هم از نظر عقلی طفل ندارد و در حالی

است که انسان تا  کند. معمول ایناست و با خاک خود بازی می

گویند که به میرد، میزنده است، آرامش ندارد و وفتی می

آرامش رسید. اما شاعر در اینجا بر عکس معمول سخن 

 گوید.می
انگیزی که دارد، گاهی در بیدل با انسان گرایی شگفتی

دهد و انسان گانش میمانندی به خوانندههای بیهایش درسشعر

گوید در پیش دهد و میرا چنین پندآموزانه مخاطب قرار می

کنند، تو هم پهلوی الغر نگری خودنمایی میآنانی که در توا

خود را مگشا بعنی از ناتوانی سخن مگو. با هر دست، دست 

 مده و در برابر هر دروازه، چشم باز مکن. 

 پیش توانگرمنشان پهلوی الغر مگشا 

  دست به هر دست مده چشم به هر در مگشا

گوید که انسان با ابد چرا در در بیت دیگر، شاعر چنین می

تواند از عهدۀ آن بیرون ستیزه و جدل باشد. یعنی انسان نمی

  شود.

 ای نفست صبح ازل، با ابدت چیست جدل؟

 یک سرت از رشته بس است آن سر دیگر مگشا

 بیدل از آیینۀ ما غیر ادب گل نکند

: 4871خون تحیر به خیال از رگ جوهر مگشا )بهداروند، 

878 .) 

به حقیقت مانند من در بند  گوید که در رسیدنباز هم شاعر می

یی) دیگری( نیست. چرا که هر دو دنیا مانند یک غفلت گیرمانده

وجوی کلید هستم. در کلیت دروازۀ باز است و من در جست

 برد: کند که در غفلت به سر میانسان را تصویرپردازی می

 جایی چون من ندید اینکسی در بند غفلت مانده

جا )بهداروند، جویم کلید اینو میدو عالم یک در باز است 

4871 :111.) 

رسیم که نشان دهندۀ آلود دیگری میجا به تصویر حیرتدر این

است یعنی اوج « تو»پرستیحیرت جام در برابر چشم می

پرستی به حیرت خواهد بود که جام در برابر چشم بسیار می

آفرین است. و حتا حیرت فرو برود؛ در حالی که خودش حیرت

حلقه با دام  افتند کهبه دام می« تو»گیر ها با حلقۀ زلف گرهدام

 اند. و چشم با جام تناسب زیبایی را به وجود آورده

 هاپرستت مست حیرت جامای زچشم می

 (.:88: 4871ها )بهداروند، گیرت به گوش دامحلقۀ زلف گره

وجوی خالق جهان و در این شعر با حیرتی که شاعر در جست

کند و ینات به دست آورده، نگرش متفاوتی را ارائه میکا

ها گرد تکاپوی سراغ تو استند و آورد: ای خالقی که نشانمی

ها در عرض اند در اندیشۀ راه تو. زبانها از کار افتادهگمان

  نفس اند. و نظرها حیران حسن تو استند.ثنای تو خامش

 هاای گرد تکاپوی سراغ تو نشان

 هادیشۀ راه تو گمانواماندۀ ان

 هانگه شوخی حسن تو نظرحیرت

  هانفس عرض ثنای تو زبانخامش

گوید که هر بیند و میها را در دشت انگشت شهادت میاو سبزه

 دهد.سبزه در این دشت از گل خودروی تو شهادت می

های روان، مانند و حتا در سینۀ صحرا از شوق تمنای تو ریگ

ند. که باز هم حیرت بیدل را در پیوند به تاب، تپنده استدل بی

 نگریم:.هایش میگی و پدیدهنگاه عرفانی او به زنده

 هر سبزه در این دشت شد انگشت شهادت

 ها تا از گل خودروی تو دادند نشان

 از شوق تمنای تو در سینۀ صحرا

 ها تاب تپان ریگ روانهمچون دل بی

« تو»ز نالیدن در بازار دهد که انسان به جکه سرانجام نشان می

« او»ها را نیز از حمد برای فروش، متاع دیگری ندارد. و بیان

 دهد.پندارد و باز هم خاموشی را ترجیح میآوارۀ وهم می

 جز ناله به بازار تو دیگر چه فروشم

 هااین است متاع جگر خسته دکان

 بیدل ره حمد از تو به صد مرحله دور است

 (. 818: 4871ها )بهداروند، ند بیانخاموش که آوارۀ وهم ا

انگیز است. او در قلمرو شعرش از چنین حیرت بیدل شگفتی

های تأمل بر انگیزی از حیرتی که او را فرا گرفته به صورت

خیال خود را با فکر »رسد که بسیار تازه و نواند. او خیال می

که هر نفس و (. از این:11: 4811پاکفر، «) آمیختمی خود

گی و مرگ متحیر نگاه از هستی و نیستی و روزگار و زندههر 

های چاک شانه زدن یافت. با دلمی هایی دستشد، به کشفمی

بر مو ، تصویر خیال ظریف و در عین حال دردآوری است.و 

وگو و زخم کهنه، هم پیوند نشاط آور دیده میان نمک و گفت
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ارد. همچنین شود هم دردآور، که نشان از متناقض نمایی دمی

  سرمایه وشبنم در تضاد باهم قرار دارند.

 به حیرت آینه پرداختند روی ترا

 های چاک موی ترا...زدند شانه ز دل

 ام نو شدبه حرف آمدی و زخم کهنه

 به حیرتم چه نمک بود گفت و گوی ترا...

 دلی بیدلدر این چمن به چه سرمایه خوش

 (.811: 4871وند، ست آبروی ترا )بهدارکه شبنمی نخریده

این نگرش چقدر باریک است؛ پشت بر دیوار داشتن گل از 

 فراوانی حیرت. باید گفت که چنین دیدی، چشم سرشار از دیدار

یی ببیند و حلقۀ زلف را دهان مار خواهد که دل را مهرهمی 

توان بداند و این که مهره را از چنین دامی یعنی دهان مار نمی

  بیرون کشید.

 هاات گلزارپرست جلوهشد حیرت کهبس

 هاگل ز برگ خویش دارد پشت بر دیوار

 سان آید بروندل ز دام حلقۀ زلفت چه

 ها ...مهره را نتوان گرفتن از دهان مار

ایم، منظورش همین همچنین در بیابانی که ما فکر اقامت کرده 

 ها برباد خواهند رفت: ها مانند صدادنیا است، کوه

 ایمکه ما فکر اقامت کرده در بیابانی

 ها ...رود برباد مانند صدا کهسارمی

زند؛ از حیرانیی که آن را حتا بیدل باز هم از حیرانی سخن می

 آیینه ندارد:

 خوانیم مازین گلستان درس دیدار که می

 (. 114: 4871قدر آیینه نتوان شد که حیرانیم ما )بهداروند، این

 داند:رت میگشتۀ وادی حیاو خود را گم

 ایمگان وادی حیرت نگاهیگشتهگم

: 4871و جوی ما )بهداروند، در گرد رنگ باخته کن جست

831 .) 

گوید از بس وضع عالم با او از وضع عالم متحیر است. می

 آمیزیم: ایم؛ یعنی حیرتحیرت آمیخته است، هر لحظه آیینه

 های وضع عالم استحیرت ما از درشتی

 (. 831: 4871جوشیم ما )بهداروند، د آیینه میدهر تا کهسار ش

داند. گی را دام تحیر میو باز هم در بیت دیگر اسباب زنده 

شود، گی وجود دارد و نگریسته مییعنی بیدل از آنچه در زنده

 رود:به حیرت فرو می

 گی همه دام تحیر استاسباب زنده

 (. 8:1: 4871غیر از فریب هیچ نباشد سراب ما )بهداروند، 

انسان ناگزیر است خود را بشناسد، تا به حقیقت برسد. در 

که این انسان از خود بیگانه است. از یک سو تا به خود حالی

تواند خوشبختی را در حد خودش درک کند. شناسی نرسد نمی

اگر بکوشد در راه خودشناسی گام بگذارد، تا زنده است در این 

ا زنده است در فکر خودش راه باید برود. بنابراین انسان ت

میرد. که این، تضاد عجیبی را با خود دارد. بیدل از فکر در می

بارۀ خودش که مراد همان انسان است، به مرز این بیت 

  رسد:می

 ایم باید در فکر خویش مردنتا زنده

 (.873: 4871مروت بر ما گماشت ما را )بهداروند، گردون بی

و آیینه و نظر و چشم و امثال در شعر بیدل همیشه با نگاه  

رسیم. شعر بیدل خوریم که در نهایت به حیرت میها بر میاین

خواند و حتا نهنگ حیرت افزاست. او خود را نقاش ناله می

ها این احساس و حالت پندارد که در این بیتمحیط تحیر می

 نگریم:خاص بیدل را می

 کشیم ماطرح قیامتی ز جگر می

  کشیم ماو اثر میایم نقاش ناله

 نفس، نهنگ محیط تحیریمطوفان

 (. 181: 4871کشیم ما )بهداروند، آفاق را چو آینه در می

گی، در گونه که خودش از تفکر و نگرش ژرف و همیشههمان 

بار است و رفت، شعرش نیز حیرتدریای حیرت فرو می

خوانندۀ شعر بیدل این حیرت را در قلمرو شعر این شاعر 

 کند.بر هستی و نیستی، پی در پی تماشا می متحیر

  

 گیری:نتیجه

مند ترین شاعران زبان ما است و نگاه پرژرفایی بیدل از حیرت

 شود دارد. شود و حس میبه هر آنچه دیده می

هایش داشته گی و طبیعت و پدیدهآمیزی به زندهاو نگرش حیرت

فراوان های این شاعر با مایه است. تصویر حیرت در غزل

هایش را فرا گرفته است. باید بازتاب یافته که حتا سراسر غزل

های های بیدل از دریچۀ ترکیبگفت که تصویر حیرت در غزل

نو و بافت زبانی و بیانی سرشار از ادبیتش انعکاس یافته است. 

اندازد. بیدل در حیرت بیدل خوانندۀ جدی را در شگفتی می

های و را فرا گرفته به صورتهایش از چنین حیرتی که اغزل

 رسد که بسیار تازه و نواند.تأمل بر انگیزی از خیال می

گی و مرگ و هستی او هر لحظه و هر نفس و هر نگاه از زنده

شد و از این راه و نیستی و روزگار و انسان و غیره متحیر می

  یافت.می هایی دستبه کشف

اتر از سطح معمول به درک و حسی فر گاه که شاعری بتواندآن

شود که یی؛ از حیرت میو عادی ادراک و احساس برسد، آمیزه

بیدل را به دریای  کشد؛ عشقی کهچنین حیرتی از عشق سر می

 خروشانی از شعر مبدل کرده بود.

یعنی شاعر  هایی است که بیداری داردحیرت بیدل از آن حیرت

د و حس شواز بس بیدار است، به همه چیزی که نگریسته می

گنجد، متحیر است. در حقیقت او شود و در ذهن و خیال میمی

گی و روزگار و جهان و هستی و نیستی و آن سوی این به زنده

حیرت در  ها موجب پردازش تصویرها، حیران است که ایننام

 اند.های بیدل شدهغزل
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(. جهان بیدل، تهران: 48:8فطرت، سید محمد حسینی.) - 1

 موسسۀ انتشارت عرفان

(. کلید دِر باز، چاپ اول، 4837کاظمی، محمد کاظم.) - 1

 تهران: انتشارات سورۀ مهر.

ها، چاپ هشتم. (. بیدل شاعر آیینه4837کدکنی، شفیعی.) - 7

 ات نگاه.تهران: موسسۀ انتشار

(. موسیقی شعر، چاپ هشتم، 4831.)-------------1

 تهران:انتشارات آگاه.

(. کلید دِر باز، چاپ اول، 4837کاظمی، محمد کاظم.) -7

 تهران: انتشارات سورۀ مهر.

(. بیدل و شاعران سبک 48:7مهجور، محمد عبدالعزیز.) -3

  خانۀ بیدلهندی، کابل: انتشارات مکتب
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