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« گزیدۀ غزلیات بیدل » در بوتۀ نقد
گزینش و گزارش محمدکاظم کاظمی


عبداهلل ولیپور -رقیه همتی
چکیده

کتاب «گزیدۀ غزلیات بیدل» نوشتۀ محقّق و شاعر خوشذوق افغانی ،محمدکاظم کاظمی ،اثری است

بیتیاا اامشتمود و

شایان توجه که بیانگر احاطۀ ایشان بر افکاا و عقاید و اشعاا بیدل دهلوی اس ؛ با این حتال ،گتاهی نگتاا ختاد و دا
بعضی ابیات خوانش ناداس

و نگاا سطحی با تکیه بر فرضیاتی نه چودان قابل قبول و تأملبرانگیز ،این کتاب اا باییتۀ

نقد میکود؛ ام جمله بی توجهی به خوشههای خیال یا شبکۀ تصویرها دا شعر بیدل ،بی توجهی به ابعتاد هوتری الاتا ،
ط ناکافی بر معانی لغات و کوایات ،بی توجهی به تعقیتدهای لایتی و جابیتایی ااکتان جملته ،استتواد بته چا هتای
تیل ِ
غیرعلمی غزلیات بیدل ،ترجیح نیخهبدل های سی

و غیرهوری بر نیخه بتدل هتای قابتل اعتمتاد و نکتاتی دیگتر کته

بعضی ام ابیات این کتاب اامشمود اا دا خوا تیدید نیر کردا اس  .نگااندگان دا این مقاله کوشیداانتد تتا بتا نگتاهی
دقیق و ژاف به موااد ذکرشدا ،تاییرهای میتودتری ام این ابیات ااائه بدهود.
واژههای کلیدی
بیدل دهلوی ،گزیدۀ غزلیات بیدل ،نقد گزیدانوییی ،محمدکاظم کاظمی.
مقدمه
میرما عبدالقادا بیدل دهلوی یکی ام شاعران برجیتۀ ادب فااسی و دا کواا صائب تبریزی یکی ام دو قلتۀ افیتس ستب
هودی اس  .بیدل دا سال  4501هت.ق .دا توۀ هود به دنیا آمتد و دا چهتااص صتار  4411هتت.ق .ام دنیتا افت
 .) 10 :4111نکتۀ اصلی و شایان توجه دا آثاا بیدل دهلوی ،معوی بلود این آثاا اس
اس

و بیدل خود نیز به این جوبۀ آثاا خود وقوف داشته اس

ر آامو،

که به دیرفهمتی و تعقیتد مشتهوا

و دا جای جای اشعااش به این میأله اشااا کردا اس :

 استادیاا مبان و ادبیات فااسی دانشگاا یاص نوا  ،ایران رنوییودا میئول) abdollahvalipour@gmail.com
 استاديار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه پيام نور  ،ایران Hemmatiro@gmail.com
تاريخ وصول39/01/6 :

تاريخ پذيرش39/3/01 :
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سیر دکرم آسان نیسی ،کیوهم و کتیا دارم

معنییی بلنیید مییت د ییم تنیید میییخواهیید

(بیدل ) 625 :8811

یا دا جای دیگر میگوید:
نظمم چه دسون خواند که گوش همه کر شید

ییییاران نرسییییدند بیییه داد سییی ت میییت

(بیدل ) 99 :8811

مغلق و دیرفهم بودن آثاا بیدل به این سبب اس

که این آثاا ام یت

ستو « فلیتای -عرفتانی است

و ایتن گترایش

معووی تعلق به بلودترین چکاد عرفان اسالمی و گردنته هتای صتعب العبتوا آن یعوتی فلیتاۀ عرفتانی وحتدت وجتود
دااد»رخلیلی )455 :4111،و ابن عربی بزاگترین نمایودۀ آن محیوب میشود .ام دیگر سو «بیدل به اقتضای فطترتش دا
عمل با مصالح مبانی با جیاات بیشتری وااد گود میشتود»ر بیتدل )444 :4111 ،ام جملتۀ ایتن جیتاات هتای مبتانی
میتوان به موااد ذیل اشااا کرد :ساخ

ترکیبهای خاد و بی ستابقه ،اییامهتای مبتانی ،عبتاات هتای کوتایی ،کتاابرد

کلمات دا معوی خاد ،به هم ایختگیها و جابه جاییهای دستوای ،استاادا ام خوشههای خیال و شتبکۀ تتداعیهتا و
ممیوههای تصویرسامی خاد ،نامکخیالی و  . ...میألۀ دیگری که دا دیرفهمتی آثتاا بیتدل مزیتد بتر علت

متیشتود،

ناآشوایی و مأنوس نبودن ما با شعر مکتب هودی و بهویژا شعر بیدل دهلوی اس ؛
ضرورت و پیشینۀ تحقیق:
دا کشوا ما به جز کتاب بییاا اامشمود «شاعر آیوهها» نوشتۀ استاد شایعی کدکوی و همچوتین کتتاب «بیتدل ،ستههری و
سب

هودی» نوشتۀ سید حین حییوی و نیخۀ صوتی « متن کامل غزلیتات بیتدل» بته اوایت

ستید حیتن حیتیوی و

مقاالت راکودا ،کاا اامشمودی دا مواد نقد و تاییر و گتراگشتایی آثتاا بیتدل انیتاص نگرفتته است  .عتالوا بتر ایتن
تصحیحهایی که ام آثاا بیدل دا ایران صوات گرفته اکثراً همان هایی هیتود کته دقیقتاً ام اوی چا هتای افغانیتتان و بتا
همان غلطهای فاحش تایهی و جز آن میدداً اوانۀ باماا شدااند و بیدل ژوهان بتا مراجعته بته ایتن موتابس ااا بته جتایی
نمیبرند و چه بیا که ام ادامه کاا دا این ممیوه دلزدا میشوند.
ام بیدل ژوهان خیتگی نا ذیر افغانی که با قلمفرساییهای میدّانۀ خود ااا اا بترای بیتدلدوستتان همتواا متیکووتد
میتوان به این افراد اشااا کرد -4 :صالح الدین سلیوقی رنقد بیدل) -7 ،عبتدالغاوا آامو رخوشتههتایی ام جهتانبیوتی
بیدل ،بوطیقای بیدل ،مقاییۀ انیان کامل ام دیدگاا بیدل و حافظ) -1 ،اسداهلل حبیتب ربیتدل و چهااعوصتر ،واژانامتۀ شتعر
بیدل) – 1 ،خلیل اهلل خلیلی رفیض قدس ،همکاای با خال محمد خیته دا تصحیح کلیات چهاا جلتدی بیتدل دهلتوی) و
محمدکاظم کاظمی رمرقس صد انگ :گزیوش و شرح یکصد اباعی ام بیدل ،کلید دا بتام :مقدمتهای ماصتل صتوا ابهتاص دا
شعر بیدل ،بعالوا شرح ماصل سیزدا غزل ام بیدل ،و گزیدۀ غزلیات بیدل :گزیوش و شرح  125غزل ام بیدل دهلوی).
روش تحقیق:
نگااندگان دا این مقاله سعی دااند به شیوۀ توصیای و تحلیلی «گزیدۀ غزلیات بیدل» نوشتۀ محمدکاظم کاظمی اا متواد
واکاوی قراا دهود و با ااائۀ میتودات قابل توجه ،بعضی ام ابیاتی اا که برای شااح محترص ناگشودا بودااند ،یا شتااح دا
تاییر و بیان معوی آنها به بیراهه افته اس

و یا هرچود بی

اا داس

معوی کردا اس

ولی کافی و بیودا نبتودا و بتام

«گزیدا غزلیات بیدل» دا بوته نقد گزیوش و گزااش محمدکاظم کاظمی

هم دا آنها تیامحاتی دیدا می شود ،مواد نقد و براسی قراا دهود و ضمن به دس

دادن معوی داس
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ام ابیات متذکوا،

به عوامل موثر دا ناگشودا و مبهم ماندن ابیات برای شااح محترص اشااا داشتهاند.
معردی « گزیدۀ غزلیات بیدل»:
«گزیدۀ غزلیات بیدل» ناص کتابی اس

که محمدکاظم کاظمی محقّق و شاعر خوشذوق افغانی دا آن به گتزیوش و شترح

 125غزل بیدل دهلوی اهتماص وامیدا اس  .انتشااات عرفان این کتاب اا دا  151صاحه موتشر کردا اس  .این کتاب با
مقدمهای دا خصود شرح مندگانی و آثاا بیدل و سب

و مقاص شعری وی شترو متیشتود و بتا نگتاهی انتقتادی بته

تصحیح و چاپ آثاا بیدل دا ایران ادامه مییابد و نوییودا به حق اذعان میدااد که اکثر این تصتحیحهتا دا اصتل عیوتاً
عکس برداای ام کلیات چاپ کابل اس

و دا عصر حاضر ،با وجود امکاناتِ یشرفتۀ فوی و اهاوادهای علمی تصتحیح

متون ،بام هم قدمی استواا دا این ممیوه برداشته نشدا اس

و قیم

ایانی مقدمه به چگونگی شتیوۀ گتزیوش و شترح

غزلیات بیدل اختصاد مییابد.
نک تۀ شایان توجه دا این گزیدا این اس

که نوییودا به شرح و بیط همۀ ابیات نهرداخته اس

و توهتا ابیتاتی اا کته

ابهامی داشتهاند ،به قول خود نوییودا « ،گراگشایی » کردا اس  .نوییودا خود اقراا دااند که «دا این میان حدود ستی
بی

نیز بودا که برایم ناگشودا ماندا و با عالم

« * » مشتخص کتردااص»ر کتاظمی .) 77 :4111 ،نوییتودا دا قیتم

ایانی کتاب «واژانامهای» دا  12صاحه نیز ترتیب دادااند و ایانبخش کتاب نیتز تتدوین «فهرست

غزلهتا» بتر استاس

حروف الاباس .
نقد «گزیدۀ غزلیات بیدل»:
«گزیدۀ غزلیات بیدل» با توجه به این که دا نو خود شاید توها کتابی اس
شرح غزلیات بیدل رداخته اس  ،ی
که دس

اثر بییاا اامشمود و ماید فایدا اس

که با این وسع

و گیتردگی بته گتزیوش و

و میتواند ام جملۀ بهتترین مراجعتی باشتد

بیدل دوستان اا بگیرد و آنها اا دا ااا اسیدن به معوی بلود شعر بیدل ام کوها و کتلها عبوا دهد؛ ام طرف دیگر

کاای به این گیتردگی همانود تماص فعالی های بشری ،مطمئواً نااستایی هتایی هتم بته همتراا خواهتد داشت  .بته نیتر
نگااندگان این سطوا ،ام جمله مهمترین نقدهایی که میتوان بر این گزیدا کرد موااد ذیل اس  :قرائت هتای ناداست ،
ترجیح نیخهبدل های سی

و غیر هوری بر نیخهبدل هتای قابتل اعتمتاد ،بتی تتوجهی بته تعقیتدهای لایتی و جابته

جاییهای دستوای ،مراجعه نکردن به موابس معتبر ،بی توجهی به خوشههای خیال و شبکۀ تداعیها دا شتعر بیتدل و. ...
البته ذکر این نکته ضروای اس

که محمد کاظم کاظمی بر این مواادی که برشتمردیم ختود وقتوف داشتته است

و دا

کتاب«کلید دا بام» ،به اهم این موااد اشااا میکود و ام آنها با عوتوان «صتوا ابهتاص دا شتعر بیتدل» یتاد متیکوتد را.ک.
کاظمی ) 12 – 421 :4112 ،با وجود این خود نیز دا ابیاتی که با این موااد مواجه شدا ،نتوانیته ام این کوا و کتل عبتوا
کود و معوی بلود ،فتح ناشدا باقی میماند.
ابیاتی که دا این مقاله مواد واکاوی قراا میگیرند به سه دسته تقییم میشوند -4 :ابیاتی که به قتول ختود نوییتودا،
برایش «ناگشودنی» بودااند -7 .ابیاتی که داس

معوی نشدااند – 1 .ابیاتی که هرچود داس

معوی شداانتد ولتی نااستا
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هیتود و جامس نییتود و نکتۀ شایان ذکری که دا شکل گیری خوشههای خیال بیدل سهم بیزایی داانتد ،نادیتدا گرفتته
شدااند.
الف -ابیاتی که ناگشوده ماندهاند:
محمدکاظم کاظمی دا مقدمۀ کتاب نوشته اس
ماندا اس

و با عالم

که موقس گزااش غزلیات ،بعضی ام ابیات بودااند که بترایم ناگشتودا

« * » آنها اا مشخص کردااص ر کاظمی .) 77 :4111 ،دا این قیم

بته گتزااش برختی ام ایتن

ابیات می ردامیم:
الف – ) 8
تبسم از لب او خط کشید آخر به خیون میت

نپوشید از نزاک ،پردۀ ایت لفی ،ممیمون را
(بیدل ) 18 :8811

« خط کشیدن » دا فرهوگوامهها به معوی ابطال کردن ،خط بطالن کشیدن رگلچتین معتانی ) 115/4 :4121،و کوایته ام
محو و نابود کردنرعایای )151/4 :4127 ،آمدا اس

و به نیر میاسد که «خط کشیدن به ختون کیتی» دا ایویتا بته

معوی «امضای قتل کیی و یا فرمان ایختن خون کیی اا صادا کردن» باشد .حافظ نیز دا این معوی گوید:
بتی دارم که گرد گیا ز سینبا سیایبان دارد

ب ار عارضش خطیی بیه خیون ارغیوان دارد
(حاد) 861 :8811 ،

وقتی که معشوق میخودد ،عاشق عوان ام کف میدهد؛ ام این اوی بیدل میگوید :تبیم معشوق دا حکم امضای قتل
من یا دا حکم مح و و نابود کردن من اس  ،الاا ِ این حکم چوان ظریف هیتود که مضتمون آن حکتم ام شت

الاتا

کامالً آشکاا اس .
الف – ) 2
شییید ریییوهر نظیییارهام آیینیییۀ حییییرت

بالیییدگی دام مییه از زخییم هیی ل اسیی،
(بیدل ) 861 :8811

دا مصر اول تعقید لایی وجود دااد و ترتیب مصر اول این گونه اس
کتاب اامشمود «شاعر آیوهها» آمدا اس

که« :جوهر نیّااااص ،آییوۀ حیترت شتد»؛ دا

مویوا ام «جوهر آییوه» همان صاا و جالی آیوه اس ؛ر شتایعی کتدکوی:4121 ،

 ) 171ولی اگر دقیقتر بوگریم متوجه میشویم که مویوا ام آن ،خطوط ایزی هیتود که دا اثتر صتیقل دادن آیوتههتا بتا
خاک و خاکیتر ،بر اوی آنها به وجود میآمد؛ بیدل دا بیتی میگوید:
تییازه اسیی ،از مییت ب ییار سنبلسییتان خیییال

ریییوهر آینیییۀ زانیییو بیییود میییوی سیییرم
(بیدل )688 :8811

یعوی ،کاسۀ مانو اا آیوه فرض کردا و موهای سر که بر اوی مانو نهادا شدااند به موزلۀ جوهر آن آیوه هی .
بیدل «جوهر» اا دا کواا شمشیر نیز به کاا بردا اس

و مویوا ام آن «خطهایی هیتود که بر اثر تیز کردن شمشتیر ،بتر

لبهاش اییاد میشودر ا.ک .کاظمی )204 – 207 :4111،با این توصیاات میتوان گا

که مویتوا ام «جتوهر نیتااا» دا

ایویا همان «تاا نگاا» «تاا نیر» و «خط نگاا» ر مییر نگاا ام چشم تا شیءِ دیدنی ) اس  .همان طوای کته جوهرهتای
اوی آیوه به آن آیوگی می بخشد ،خط میتقیم نگاا ر بدون مژا برهم مدن و مل مدن ) هم بته متن حیترت متیبخشتد.
مصر دوص حال

«اسلوب معادله» دااد و دا تاکید مصر اول اس ؛ یعوی همان طوای که داغداا شدن ماا ر= بدا شدن

«گزیدا غزلیات بیدل» دا بوته نقد گزیوش و گزااش محمدکاظم کاظمی
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ماا ،چون داغها شکل گرد داشتود ) هم ام صدمۀ هالل اس  .به عباات دیگر جوهر نیّااا استمراا متییابتد ،حیترت بته
وجود میآید ،بالودگی هالل هم استمراا مییابد داغ ماار = بدا ماا ) به وجود میآید.
الف – ) 8
ایت صیدگاه کیس،؟ کیه از ریوش کشیت ان

بسما چو رنگ در ر ر خیون تپییده اسی،
(بیدل )816 :8811

« بیمل» یعوی «هر حیوانی که آن اا ذبح کردا و سر بریدا باشود ر گلچین معانی :4121 ،ذیل مدخل بیمل ) « .انتگ
» تماص وجود و هیتیاش «انگ » اس  ،مثالً انگ سرخ اا دا نیر بگیریم ،اگر سترخی اا ام آن بگیتریم دیگتر هیتتیی
برای آن باقی نمیماند .ام طرف دیگر«جگر» عضو خونسام بدن اس

و تماص وجودش خون اس

بوابراین «جگر ختون»

اضافۀ سمبلی

اس ر شمییا )475 :4110،یعوی جگری که نماد خون اس  .بیتدل متیگویتد :ایویتا شتکااگااِ کتدامین

معشوق اس

که ام امدحاص قربانیان ،کشته ها سرا ا غرق دا ختون هیتتود و گتویی همانوتد انتگ یتا جگتر هیتتود کته

وجودشان یکهااچه سرخی و خون اس .
الف – ) 1
پیییرواز نک ییی ،چمیییت بیییینشیییانیم

ذوق شکس ،بیال بیه رن یم کشییده اسی،
(بیدل )815 :8811

«چمن بینشان» یعوی چمن بی نشانه و غیر موجود ،چموی که وجود واقعی نداشته باشد ،چوین چموتی عطتر و بتویی
هم نخواهد داش  .بیدل می گوید :من عطر و بوی چوین چموی هیتم رهیتتی واقعتی نتدااص و وجتودص ماییتدۀ خیتال
اس )« .شکی

بالی» مالممهاش قدات روام نداشتن اس « .به انگ کشیدن» کوایه ام نقاشی کردن ،به تصتویر کشتیدن

اس  .بیدل دا مصر دوص میگوید :من رنداای واقعی نییتم ،فقط عالقۀ شکیتهبالی رو روام نتدادن) مترا بته تصتویر
داآوادا اس  .ر رنداای که دا حال روام نقاشی شدا ،نمیتواند واقعاً روام کود).
الف – ) 6
هرچنیید دل ز شییرم خیالیی ،عییرق کنیید

یییش شیشییهخانییه عییری پریییزاد میییبییرد
(بیدل ) 212 :8811

دل من هرچود که موقس جلوۀ خیال تو دا آن ،احیاس شرص کردا ،عرق میکود ،ولی ایترادی نتدااد؛ خیتال تتو دا آن
قطراتِ عرق جلوا میکود و گویی ریزادان اا دا شیشهها کردااند و سان میدهود .شاعر قطرات عرق اا به خاطر شتکل
و شاافیتش به شیشه تشبیه کردا و ام سوی دیگر ،به باوا مردص ری اا که موجود افیانهای و خیالی است

متیتتوان دا

شیشه مندانی کردر ا.ک .شایعی کدکوی .) 171 -170 :4121 ،حال که خیال معشوق بر اوی قطرات عرق جلوا نمتودا،
شاعر میگوید که این تصویر شبیه آن اس

که لشکر ریزادان دا داون شیشهها سان میدهود.

الف – ) 5
کجا بسی ،از زبیان ریوهری آیینیه گوییایی؟

چییرام دودمییان حیییرتم بسیییار خاموشییم
(بیدل )662 :8811

دا بی

آاایۀ « اسلوب معادله » به کاا افته اس « .گویایی بیتن» :کوایه ام سخن گاتن ،موعقد کردن ستخن و « مبتان

جوهر » :اضافۀ تشبیهی اس  .جوهر آییوه رخطهایی که دا اثر صیقل بر آییوههای آهوین دیداا گردد) هرچود بته ظتاهر
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شبیه مبان اس
اوشن اس

ولی هرگز نمیتواند سخن بگوید؛ «چراغ دودمان حیرتم» یعوی دودمان حیرت ام وجتود متن چراغتان و
و اونق دااد .یا من ام خاندان حیرت هیتم.آیوهای که نماد حیرت اس  ،هرچود مبانی ام جتوهر دااد ولتی

هرگز نمیتواند گویا باشد ،من نیز که ام تباا حیرت هیتم ،هرچود مبان دااص ولی خاموشم.
الف – ) 1
چو آن مویی که آرد در تصور کلش نقاشیش

هنوز از ناتوانی ها بیه پ لیو نیسی ،پ لیویم
(بیدل ) 581 :8811

دا ادب فااسی شاعر انداص خود و عاشق اا دا نحیای و الغری و بعضی ام اندامهای معشوق ام جمله میان و دهتان او
دا نامکی و کوچکی به خیال تشبیه میکوود .همان طوا که مولوی گوید:
میییییرسییییید از دور ماننیییید هیییی ل

نیسیی ،بییود و هسیی ،بییر شییکا خیییال
(مولوی ) 5/8 :8818

یا نیامی دا لیلی و میوون گوید:
شیییید بییییدر ب یییییش چییییون ه لییییی

و آن سییییرو سیی ی یش چییییون خیییییالی
(نظامی )219 :8811

بیدل میگوی د :همانود مویی که نقاش دا خیال و تصوا خود دااد تا با کل
مویی دا عالم واقس نیی

خود آن اا نقاشی کوتد و دا اصتل فعتالً

بلکه تصوا و یرنگ آن فقط دا خیال نقاش اس  ،هلوی من نیز ام نحیاتی و ضتعیای ،هلتو

محیوب نمیشود بلکه چیزی خیالی اس .
الف – ) 1
سر و کار روهر حیرتم به کدام آینه میکشید

که غبار عالم بست ی زده حلقه بر در باز میت
(بیدل ) 519 :8811

دا خوشۀ خیال بیدل ،آیوه همانود چشمی بام اس

و جوهرهای آیوه رخطوط و موجهای اوی آیوه) بته موزلتۀ متژاهتای آن

چشم محیوب میشود؛ر ا.ک .شایعی کدکوی ) 171 :4121 ،ام آنیا که این خطتوطِ اوی آیوته همیشته ثابت

و بتیحرکت

هیتود ،چشم حیرتمداای اا دا خیال شاعر تداعی میکود که ام حیرت مژا برهم نمتیمنتد« .عتالم بیتتگی» کوایته ام حالت
حیرت اس ؛ میرا دا حال

حیرت هرچود چشم ها به ظاهر بام اس

به هیچ چیز عالم محیوس توجه ندااد ،حتی به چیزی که دا حالت

ولی دا عالم محیوس به اوی او بیته اس

و شتخص

حیترت ،مل مدا هتم تتوجهی نتدااد و متوجته داون و

خیاالت خود میباشد ،و«دا بام» کوایه ام چشم های بام اس « .غباا عالم بیتگی» اضافۀ تشبیهی اس  ،حیرت بته غبتاا تشتبیه
شدا اس

که سبب ندیدن عالم محیوسات میشود و شخص دچاا حیرت دا عالم خیاالت خود غرق اس  .بیدل متیگویتد:

جوهر حیرت من نیبتش به کداص آیوه میاسد که با وجود چشمهای بام ،به هیچ چیز عالم محیوس توجه ندااص.
ب -ابیاتی که درس ،معنی نشدهاند:
ب–)8
لعا خاموشی ،گیر از میوب تبسیم دم زنید

غنچه سازد در چمت پییراهت از خجلی ،قبیا
(بیدل )86 :8811

«گزیدا غزلیات بیدل» دا بوته نقد گزیوش و گزااش محمدکاظم کاظمی

مهمترین نکتهای که سبب شدا اس

تا کاظمی معوی این بی

عباات کوایی « یراهن اا قبا کردن» اس  .وی نوشتهاس
لباسی اس

اا داس
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متوجه نشود ،بی تتوجهی بته معوتی داست

« یراهن اا قبا کردن» کوایه ام وشیدگی بیشتر اس  ،چتون قبتا

که اوی یراهن می وشود .میگوید :غوچه با دیدن لب او ،دوبااا برگهایش اا جمس میکود و وهان میشود»

رکاظمی.) 11 :4111 ،
به نیر نگااندا « یراهن اا قبا ساختن» همان طوای که دا شعر شاعران یش ام بیدل نیز آمتدا است  ،کوایته ام جامته
چاک کردن اس .ر ا.ک.هروی )4531 /7: 4121 ،حافظ گوید:
چون گا از نک  ،او رامیه قبیا کیت حیاد،

ویییت قبییا در ره آن قامیی ،چییا

انییداز

(حاد)281 :8811 ،

« لعل خاموش» ،استعااا ام لب معشوق اس  « .موج تبیم » ،اضافۀ تشبیهی اس  .بیدل میگوید :معشوق متن چوتان
خودۀ ملیح و میبایی دااد که اگر غوچه – که به خوشخودیدن شهرا اس  -لبخود او اا ببیود ،ام خیال

جامتۀ ختود اا

میداد و تبدیل به گل میشود تا دیگر شبیه لب معشوق نشود تا مردص آن اا با لب معشوق مقاییه نکوود .حتافظ نیتز دا
این معوی گوید:
تاب بنفشیه مییدهید ریرۀ مشیشسیای تیو

پییردۀ غنچییه میییدرد خنییدۀ دل شییای تییو
(حاد)881 :8811 ،

ب ) 2-
کفییت در مشی د مییا بینوایییان خییونب ییا دارد

ز عریانی برون آ گر توانی شید شی ید اینجیا
(بیدل ) 12 :8811

کاظمی مینویید « :بی

دا شکل حاضر معوی دلهذیری ندااد ،چون بیدل هموااا به عریانیر دا معوی آمادگی و فتااغ

ام قید بودن) تشویق میکود و ایویا نیز دا مصر اول خود اا بیووا ربدون کان) میداند .شاید «ام عریانی بیترون آمتدن »
به معوی « ام سر عریانی بیرون آمدن » یا همان « عریان بیرون آمدن» باشد و شاید هم دا اصل« ،به عریانی برون آ» بتودا
و دا دیوان داس

ضبط نشدا اس »رکاظمی.)11 :4111 ،

به عقیدۀ نگااندگان این سطوا ،ضبط نیخه داس

اس

و آقای کتاظمی معوتی اا داست

متوجته نشتداانتد .بیتدل

میخواهد بگوید :ما داویشان و عاافان تا منداایم هیچ توجهی به مادیات این دنیا نشان نمیدهتیم ،توهتا دا قبتال متردن
اس

که جیم بیاوح ما به وششیرکان) دس

مییابد .یعوی جان عزیزمان اا دا مقابل وششتیرکاوی) بتیاامش بته

عووان خونبها می ردامیم؛ اگر تو هم میتوانی شهید بشویراین خونبها اا بهردامی) ام عریانی و برهوگتی بیترون بیتا تتا
صاحب وشش رکان) شوی.
ب ) 8-
بیییر هیییم نزنیییی سلسیییلۀ نیییاز کریمیییان

محتییاب شییدن بیییکرمییی نیسیی ،در اینجییا
(بیدل )11 :8811

کاظمی مینویید« :دا مصر دوص می گوید همین محتاج بودن ما هم کرمی اس

که بر کریمان کرداایم ،چتون بتدون

این احتیاج ،جود آنها جلوا نمیکود ولی این با مصرا اول ناسامگاا مینماید ،مگر این که «بتر هتم مدن سلیتله» اا بته
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صدا داآوادن منییر دادخواهی تلقی کویم ،با توجه به منییر عدل انوشیروان که مشهوا اس »ر کاظمی.) 11 :4111 ،
آقای کاظمی مصر دوص اا داس

معوی کردااند ولی دا تاییر مصر اول به بیراهه افتهاند« .سلیلۀ نام کریمتان» اضتافۀ

تشبیهی اس  ،یعوی نام کریمان به منییر تشبیه شدا اس
خطاب به نیاممودانی اس

و «برهم مدن سلیله» کوایه است

ام آشتاته کتردن منییتر .بیت

که به خاطر اظهاا نیام احیاس شرص میکوود و ام اظهاا نیتام امتوتا متیکووتد؛ بیتدل متیگویتد:

کریمان بر بخشودگی خود نام و فخر میکوود و تو ای نیاممود ،مبادا با خودداای ام اظهاا نیتامت ایتن نشتئه و فخرفروشتی
آنها اا برهم بزنی و آشاته کوی ،چرا که این نیام توس

که به کریمی آنها معوی میدهد و تا نیام تو نبود آنهتا نمتیتوانیتتود

کرص کوود و به آن نام کوود؛ س اظهاا نیام تو هم نوعی کرص دا حق کریمان اس  .مولوی چه میبا دا این معوی گوید:
رملیییه شیییاهان بنیییدۀ بنیییدۀ خودنییید

رملییه خلقییان مییردۀ مییردۀ خودنیید

رملییه شییاهان پسیی ،پسیی،ا خییویش را

رمله خلقیان مسی ،مسی،ا خیویش را

مییییشیییود صییییاد مرغیییان را شیییکار

تیییا کنییید ناگیییاه ایشیییان را شیییکار

دلبییییییران را دل اسیییییییری بییییییید ن

رملیییه معشیییوقان شیییکار عاشیییقان

هرکیییه عاشیییق دییییدیش معشیییوق دان

کو به نسیب ،هسی ،هیم اییت و هیم آن

تشییین ان گیییر آب روینییید از ر یییان

آب روییید هییم بییه عییالم تشیین ان
(مولوی ) 815/8 :8818

ب ) 1-
گواهی چون خموشی نیس ،بر معمورۀ دل ها

سواد دل شای سرمه بی

باشید صیفاهان را
(بیدل ) 59 :8811

کاظمی مینویید «:صااهان هم شهر اصاهان اس
مینواختهاند .احتماالً مویوا شاعر این اس

و هتم نتاص یکتی ام ترداهتای موستیقی کته آن اا دا آختر شتب

که همان گونه که شهر اصاهان با سرمهاش مشهوا اس  ،ردۀ صتااهان هتم

خاموشی اا دا ی دااد»ر کاظمی.) 25 :4111 ،
معوی بی

بییاا آسان اس  ،نمیدانم چه علتی سبب شدا آقای کاظمی دا تشریح بیت

بته بیراهته برونتد .دا بیت

«اسلوب معادله» به کاا افته اس  .بیدل میگوید :هیچ گواهی بهتر ام خاموشی دلها بر معمتوای و آبتادانی آنهتا نییت ؛
همچوان که وجود سرمههای مرغوب رکه صدا اا میگیرد و خواندااش اا خاموش میکود) بهتترین دلیتل بتر وجتود و
آبادانی شهر اصاهان اس .
ب ) 6-
ربود از ب

خیال سیاعدا او هیوش میاهی را

نمیباشد خبر از شور درییا گیوش میاهی را
(بیدل ) 11 :8811

کاظمی دا توضیح این بی

نوشتهاس [« :بیدل] موج های دایا اا حاصتل تکتان ختوادن لتب متاهی دانیتته است .

میگوید من نیز همانود ماهی با خاموشیاص عالم امکان اا به شوا میآواص»رکاظمی.)23 :4111 ،
به نیر میاسد ،معویی که آقای کاظمی برای بی
نف

مذکوا نوشتهاند ،معوی بی

دزدیدنم در شور امکیان ریشیههیا دارد

ذیل باشد که بی

بعدی اس

زبان با موب میروشد لب خیاموش میاهی را
(بیدل )11 :8811

«گزیدا غزلیات بیدل» دا بوته نقد گزیوش و گزااش محمدکاظم کاظمی

توضیح این نکته المص اس

که دا ادبیات فااسی ،ماهی به کر و الل بودن و نتییتاً به باله

و حماق
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معروف اس .

دا مصر اول بیدل می گوید :خیال ساعد او رمعشوق) هوش ماهی اا ابودا ،یعوی متاهی بته ختاطر غترق شتدناش دا
خیال وصال معشوق بیخود و بیهُش شدا اس

و این بیخودی و بیهوشی بر اوی سمس ماهی تأثیر گذاشته و باعت

شدا که ماهی شوا و غوغایی اا که دا دایاس

نشوود .ضمواً گوش ماهی میتواند ایهامی هم به صدف داشته باشتد کته

دا مبان عامیانه به آن گوشماهی نیز گویود .خاقانی دا جای جای اشعاا خود به کر و الل بودن ماهی اشااا کردا اس :
ریییوش درییییا دریییید زهیییرۀ کیییوه

گییوش مییاهی بنشیینود کییه کییر اسیی،
(خاقانی ) 56 :8811

یا دا جای دیگر گوید:
چون ماهی ار بریدهزبانی دلی ،بیه راسی،

دل در تو یونسیی اسی ،زبانیدانی صیبح اه
(بیدل ) 816 :8811

ب–)5
تا آینه باقی اس ،همان عک ی رمیال اسی،

ای ییس

خروشیی کیه نقیاب اسی ،دل میا
(بیدل )11 :8811

آقای کاظمی دا گزااش این بی
اس

آوادااند که« :آیوه عکس جمال معشوق اا میتاباند ولی دل ما ام آیوه بودن متأیوس

و به جای آن نقاب شدا اس »ر کاظمی) 13 :4111 ،
«آیوه» دا متون عرفانی نماد «قلب انیان کامل» و جایگاا انعکاس جمال معشوق اس ر سیادی .) 1 :4111 ،بیتدل دا

این بی

یکی ام میایل مهم عرفانی اا به شکل و سیاق خود بیان میکود و میگوید :تتا آیوتهای دا میتان است

عکتس

جمال معشوق دا آن میافتد و ما ام دیدن اوی خود معشوق محرومیم ولی اگر آیوه اا بشکویم ربته مرحلتۀ فوتا برستیم)
خود معشوق جایگزین عکس میشود.ر اتحاد حاصل میشود و معشوق همچون خون دا اگ عاشتق ستاای متیشتود)
س با این توصیف ،دل با وجود اکی و صاا و آیوگی ،بام نقاب محیوب میشتود و متا وقتتی بتا شکیتتن آیوته رفوتا)
میتوانیم خود معشوق اا ببیویمربا معشوق به وصال برسیم) چرا باید به تصویر او خرسود باشیم.
ب–)1
سنگ ایت ک سار آسایش خیالی بییش نیسی،

از زمین یییری همییان آتییشبییهدامییانیم مییا
(بیدل )98 :8811

کاظمی دا گزااش این بی

نوشتهاس « :مصر اول ناداس

به نیر میاستد و شتاید دا اصتل چوتین بتودا است :

«سوگ این کهیاا و آسایش؟ خیالی بیش نیی » کیی که آتش به دامان داشته باشد ،آاامش نتدااد و ستوگ نیتز چوتین
اس »ر کاظمی) 31 :4111 ،
به نیر نگااندگان این سطوا ،آقای کاظمی دا خوانش مصر اول دچاا اشتباا شدااند؛ مصر اول بته همتان صتوات
اصلی داس

اس

و نیامی به دستکاای دا آن نیی ؛ « آسایشْخیال » ی

ترکیب بیدالنه اس

و بیت

بته ایتن شتکل

اس « :سوگِ این کهیاا ،آسایشْخیالی بیش نیی » .با توجه به این که آتش اا با سوگ آتشمنه تولید متیکردنتد ،تس
سوگ با آتش یا شرا اابطهای محکم دااد .دا بی

آاایۀ «اسلوب معادله» به کاا افته اس  .بیدل میگوید :آسایش سوگی
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که به ظاهر دا داموۀ کوهیاا آامیدا اس  ،جز آسایش خیالی چیزی بیش نیی  ،چرا که ایتن ستوگِ بته ظتاهر آامیتدا،
آتش دا میان خود دااد؛ ما نیز هرچود همانود سوگِ کهیاا ممیوگیر هیتیم ولی آتش به دامن داایم و آسایش نداایم.
ب–)1
چندان که دمد ن ا سر ریشه به خا

ذلییی ،نبیییرد ریییاه ز ت میی یری دنییییهیییا

اسی،

(بیدل )882 :8811

کاظمی مینویید« :اهل جاا ام امال ساختن فرودستان باکی ندااند ،همانود داختی که بر اوی ایشههتا استتواا شتدا
اس  .ظاهراً تخمیر دا ایویا یعوی مثل خمیر امال ساختن»ر کاظمی.) 441 :4111 ،
آقای کاظمی دا گزااش این بی

به سبب بی توجهی به تعقید بی  ،اسلوب معادله و معوی برخی ام الاتا  ،بته طتوا

کامل ام حال و هوای معوی دوا افتادااند .یکی ام معانی واژۀ «دمیدن» اوییدن و استن است رمعین :4120 ،ذیتل متدخل
دمیدن) و ا م دیگر سو ،دا مصر دوص تعقید لایی وجود دااد ،ترتیب دستوامود آن این گونه اس  :جاا ام تخمیر دنیهتا
ر سرش

افراد ی ) ذل

[ اا بیرون ] نبرد = همان طوای که نخل هرچود قد بکشد ،نهایتاً ایشهاش دا خاک است

و

نمیتواند آن اا ام خاک و یتی برهاند .بیدل کلمۀ «تخمیر» اا دا معوی «سرش » دا چهاا عوصر نیز به کاا بتردا است :
«ت میر وجود انیانی هر چود مقتضی آن اس
کوشش ستر ،غیر ام حقیق

که آثاا خواصش با وجود سعی اخاا ،جز به معایوه سر برنیتااد ،بتا همته

افشا برنوگااد» ر بیدل.)130 :4137 ،

ب–)9
زان چ رۀ عرقنیا

حییران حیر

هرراسیی ،ترصییدایی دارد حیییای مطییرب

و صیوتیم

(همان ) 828 :8811

توضیحاتی که کاظمی دا گزااش این بی

آوادااند این اس

میکشیم ،مثل سخن نشواسی که دا برابر مطرب خیال
دا قیم
قریوۀ بی

که« :ما با این حرف و صوت خود دا برابر او خیالت

بکشد»رکاظمی.)477 :4111 ،

واژانامه هم نوشتهاند :معوی «ترصدا» اا دا موابس موجود نیافتم ،مگر دا واژانامۀ شعر بیدل که دا آنیتا بته

:
ساز ریرب دل شاسی ،نشیته تیرنمنماسی،

«خوش آوام» معوی شدا اس  .ولی «ترصدا» به قریوۀ چود بی

مطربی ما ترصداس ،شیشه غزل یوان کنییم

دیگر« ،سخن نشواس» و «بیهوداگوی» معوی متیدهتد.

ام جمله:
بینسیبتی از اییت بیزم بییرون نشیاند میا را

بر گوش هیا گیرانیم از بی

کیه ترصیداییم

(کاظمی ) 111 – 119 :8811

ترکیب « ترصدا » دا لغتوامهها ،ام جمله آنودااج ،دهخدا ،واژانامۀ شعر بیتدل بته معوتی «ختوش صتدا» ،ضتبط شتدا
اس .ر ا.ک .حبیب ) 21 :4131 ،ولی به نیر نگااندگان مقاله ،این ترکیب دا شعر بیدل به طوا عاص و دا بی

مواد نیتر

خصوصاً به معوی «کیی که صدایی ضعیف دااد و به اصطالح صدایش ته افتادا» اس  .میرا تری و اطوب

خصوصاً دا

آالت موسیقی موجب نم کشیدگی و ضعیای صتدای آن آلت

موستیقیر ام جملته دف ،توبت  ،دایترا و  ) ...متیشتود

رنگااندگان این مقاله ،خود دا اجراهای خانگی و خصوصی به کرّات شاهد بودااند که دا فصل سرما آنهتا اا اوی یت

«گزیدا غزلیات بیدل» دا بوته نقد گزیوش و گزااش محمدکاظم کاظمی
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شعلۀ آااص خش

میکردند و میگاتود اگر کامالً خش

تعمیم دادا اس

و عامل نم کشیدگیر ته افتادگی) و ضعیای صدای مطرب به خاطر عرق های چهرۀ وی دانیتته است .

با این مقدمات معوی بی

نباشد صدایش ضعیف میشود) و این اا بیدل به صدای مطترب

چوین میشود :معشوق با وجود این که چهراای شرمگین و عرقواک دااد ،بتام چوتان صتوت و

آوام عییبی دااد که همه اا حیران کردا اس  .هرچود که هر وق
گرفتگی و ضعیای صدایش میشود .المص به توضیح اس

مطرب آدص محیوب و باحیا و شرمگیوی باشد ،باع

که به نیر نگااندگان دا همتۀ متوااد ،ایتن ترکیتب بته معوتی

«ضعیای صداس » حتی موادی اا که آقای کاظمی ام «واژانامۀ غزلیات بیدل» اسداهلل حبیب مثال آوادا ،دا همین معوتی
به کاا افته اس

مواد نیر میگوید :صدای مطرب ضعیف اس

و بیدل دا مصر دوص بی

و حال نمیدهد ،س شیشۀ

شراب اا غزلخوان بکویم ،یعوی شراب اا ام صراحی دا یالهها بریزیم و صدای ایختن شراب ام صراحی به یاله برای ما
می خوااان بهتر اس

صدای این مطرب «ترصدا» اس .

ب ) 81 -
راوو

حیییرتدمیییدهام گییا داغییم ب انییهای اسیی،

رلیوهزار میت آیینیهخانیهای اسی،
(بیدل ) 896 :8811

آقای کاظمی نوشتهاس « :این همان بی
بر آن نگاشتهاند .بی

بیدل اس

که بعضی بیمعویاش وداشتهاند و بعضی نیز شرح هتایی مطتوّل

به گمان من سادا اس  ،نه بی معوی و نه نیاممود شرح بییاا .متیگویتد ایتن داغ هیتران بهانتهای

بیش نیی  .من محو حیرت تو هیتم ،همان گونه که دا جلواماا تو ،طاووس نیز بتا همته داغ هتای اوی ختر ختویش،
آییوهخانه اس ر انگین و رجلوا اس

)»ر کاظمی) 431 :4111 ،

به نیر نگااندگان آقای کاظمی دا تشریح این بی
نکات بی

به بیراهه افتهاند و معوی بی

اا توضیح میدهیم و بعد معوی مطلوب اا ااائه مینماییم .اوالً دا بی

اا ختوب متوجته نشتداانتد .ابتتدا
آاایۀ «استلوب معادلته» بته کتاا افتته

اس  ،و «دمیدن» به معوی استن و اوییدن ،ایویا میاماً به معوی تولد یافتن اس  .گُل داغ :اضافۀ تشتبیهی است  ،داغ بته
گل تشبیه شدا و ام طرفی دیگر چون «داغ» حال
دچاا حیرت شدا اس

گردی دااد ،س شبیه چشمی اس

که هیچ وق

بیتته نمتیشتود و

به همین سبب دا شعر بیدل ام شبکههای تصویر حیرت اس  .طاووس جلواماا :اضافۀ تشتبیهی

اس ؛ یعوی جلوۀ معشوق اا دا میبایی به طاووس تشبیه کردا اس

و ام طرف دیگر لکههای سیااِ اوی رهای طتاووس

نیز که شبیه داغ هیتود ،حیرت اا تداعی میکود .آییوهخانه :اتاقی که بر دیوااها و سقاش آیوه نصب کووتدر نیتاص:4117 ،
ذیل آییوه خانه) و هر چیزی که دا آن جلوا کود به تعداد تکههای آییوه ،جلواگری میکود .البته المص به ذکتر است
یوند «ماا» دا واژۀ «جلواماا» بیانگر این اس
این یوند اا دااند به کلی

کته

که تماص وجود معشوق میباس  ،همان گونه که دا تمامی واژاهتایی کته

اشااا میکود .کل وجود طاووس میبایی اس ؛ معشوق هم سرا ا جلوا است

و آییوتهخانته

هم کالً آییوه اس  .نتییتاً عاشق هم سرا ا حیرت میشود .معوی بی  :من ام حیرت محض آفریتدا شتدااصروجتودص کتالً
حیرت اس ) و داغ هیران دا حیرتمودی من بهانه ای بیش نیی ؛ میترا [دا ممتان وصتال نیتز] جلتوۀ معشتوق میبتا و
طاووس مانود ،همانودِ آییوه خانهای اس

که جلواهای آن ،مرا ر ام حیرت میکود .توضیح این نکته المص اس

کته بیت

مواد نیر اا شایعی کدکوی ر )75 :4121و سید حین حییوی ر )441 – 473 :4112نیز شرح کردااند و نیر بودا با نیتر
ایشان تااوت ها و اشتراک هایی دااد.
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ب – ) 88
یقیییت شیید بیییدل

از کمییر بسییتتی آن شییو

کایت گره دادن او را بیه مییان تیاری هسی،
(بیدل ) 218 :8811

کاظمی دا گراگشایی این بی

نوشتهاند« :تاا دادن هم اکوون دا مبان عامیانۀ افغانیتان اایج است  ،بته معوتی جلتب

کردنی غیر میتقیم ،نییر با دس

نیتز همتین معوتی دا نیتر

که دا این بیت

س مدن و با ا یش کشیدن .بعید نیی

باشد ،یعوی آن شوخ دا عین کمر بیتن ،تاا میدهد»ر کاظمی) 751 :4111 ،
به نیر میاسد عامل اصلی که باع
معوی کلمات « تاا» و « هی

» ام ی

شدا کاظمی دا اسیدن به معوی این بی  ،ااا اا به خطا اوند ،توجه نکتردن بته
سو و « سو

ادبی » ام طرف دیگر اس  .توضیح ایتن نکتته المص است

کته دا

ادبیات فااسی ،میبایی کمر یا میان ،به نامکی آن اس ؛ سعدی گوید:
بستم به عشق موی مییانش کمیر چیو میور

گر وق ،بینی ایت سی ت انیدر مییان ب یوی
(سعدی )511 :8812

گاهی شعرا دا نامک جلوا دادن میان معشوق به حدی افراط میکوود که آن اا هیچ میانگااند ردا مواد دهان هم این
مطلب صدق میکود)؛ حافظ گوید:
نشییان مییویی میییانش کییه دل در او بسییتم

ز مت مپیر

کیه خیود در مییان نمییبیینم
(حاد) 219 :8811 ،

حال دا این بی

نیز بیدل قبل ام این که «کمر بیتن» معشوق اا ببیود ،بر این باوا بودا که معشوق اصالً کمر و میتانی

ندااد ،ولی وقتی که کمربیتن و گرا مدن بر کمر اا دا معشوق دید ،یقین یدا کردا که الاقل میانی به نامکی تاا ر متوی)
دا کاا اس

وگرنه ر اگر میانی دا کاا نبود) کمر بیتن و گرا دادن ،بیمعوی مینمود .بیدل دا بیتی دیگر گوید:
م یییر بیییا آن مییییان ربطیییی نیییدارد

سییی ت بییییر معنییییی نایییییاب بسییییتی
(بیدل )518 :8811

کمر معشوق ام باایکی به معوی نایاب مانود شدا اس .
ب – ) 82
همییه عنقییا بییه قفیی

در رلییبی عنقییاییم

آدمییی بیییخبییر از د ییم پریییزاد مبییاد
(بیدل ) 265 :8811

کاظمی دا معوی این بی

نوشته اس « :دا ی عوقا هیتیم دا حالی که خود ریای دا شیشه داایم .اگر فهمی دا کاا

باشد ،همین ری میتواند عوقای ما باشد رمویوا ام عوقا خواستههای دوا ام دسترس اس

و ری نیز احتماالً آدمتی کته

دا قاس تن خویش اس )»ر کاظمی) 702 :4111 ،
به نیر نگااندگان این مقاله ،مصرا اول دقیقاً همماهوص اس
سییال ا دل رلیبی رییام رییم از مییا میییکییرد

با این بی

حافظ که میگوید:

و آنچه خود داش ،ز بی انیه تمنیا مییکیرد
(حاد) 811 :8811 ،

بیدل می گوید :همۀ ما عوقا دا قاس داایم ،با وجود این به سبب غال

و بیخبری ،دا طلب عوقا هیتتیم .دا مصتر

«گزیدا غزلیات بیدل» دا بوته نقد گزیوش و گزااش محمدکاظم کاظمی

دوص « ،فهم ریماد » اشااا دااد به این باوا که « اجوه و ریمادان » ام غیب خبر دااند ،ام این اوی اس
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که ری گرفته

کیی اا گویود که جن با وی یاا شدا و ام مغیبات خبر دهد و ام ماضی و میتقبل گوید ... ،و ام احوال غایب خبر دهتد
میگوید :ما همه عوقاییر خدا ) دا قاس ر تن ) داایم ،ولی ام

ر برهان :4114 ،ذیل مذخل ریگرفته ) بیدل دا این بی

وجود آن بیخبریم؛ بوابراین دا دواها به دنبال عوقا میگردیم؛ ای کاش بوی آدص هم ام فهم اجوته و تریمادان بهتراموتد
بودند و دا این صوات متوجه میشدندکه آب دا کوما و ما گرد جهان میگردیم.
ب ) 88-
بنییید قبیییای نیییازی پییییراهنم قبیییا کیییرد

دانش رنیون شید امیا ن شیود رمیز تحقییق

(بیدل )211 :8811

کاظمی دا توضیح این بی

مینویید« :ظاهراً می گوید من با جوونم بود قبای نام او اا بام کردص ،ولی آن بوتد ،یتراهن

خودص اا به قبا بدل کرد .بام کردن بود قبا ،کوایه ام گشودا شدن ااا وصال است

و ایویتا ،گشتودن امتز تحقیتق مویتوا

اس »رکاظمی) 711 :4111 ،
باید توجه داش

که دا بی

اامهای تحقیق و معرف

آاایۀ «اسلوب معادله» وجود دااد .دا مصر اول بته نتاتوانی عقتل و تتدبیر دا گشتودن

اشااا میکود و میگوید :دانشر عقل و تدبیر ) دیوانه شد ولتی نتوانیت

بته اام حقیقت

تی

ببرد .دا مصر دوص « یراهن قبا کردن » ،کوایه ام ااا کردن یراهنر عایای :4127 ،ذیل مدخل یراهن قبا کردن ) کته ام
نشانههای دیوانگی اس « .بود قبای نام» ،همان «امز تحقیق» دا مصر اول اس  .یعوی امتز و اامهتای تحقیتق همانوتد
یراهوی اس

که با ظراف

خاصی بود و گرا شدا اس

و تالش برای گشودن گراهای آن[ ،بینتییه مانتد] و نتاتوانی ام

این امر مرا دیوانه کرد.
ب ) 81-
دام دل از ت ی ش نفهس ی ا همییان بییه راسیی،

در سنگ آتش ایت همه دامیت چیه مییکنید
( بیدل ) 858 :8811

کاظمی دا بامگشایی گراهای این بی

مینویید« :ظاهراً مویوا ام دامن ،هن کردن دامن یا کوایتاً اقام گزیوی اس .

برجای بودن داغ دا دل اا به ماندن آتش دا سوگ تشبیه کردا اس »ر کاظمی) 111 :4111 ،
با توجه به این که با دمیدن و تکان دادن دامن ،سبب شعلهوا شدن آتش میشدند .بیدل میگوید :ناس تالش میکود
تا با دص و بامدص های خود رکه به موزلۀ دمیدن دا آتش اس ) داغ دل اا بر ا نگه دااد ،دا حالی که همچوان که برای بر تا
ماندن آتش دا داون سوگ این همه به تکان دادن دامن نیام نیی ر میرا آتش جتزءِ الیوات
نیامی به ناس و دمیدن ندااد ،چرا که داغ دل من ذاتی اس

ستوگ است ) داغ دل نیتز

و ام آن جدا نمیشود.

ب – ) 86
تیییا غییییر از ودیییا نبیییرد بیییوی آگ یییی

از ییار شییکوهای کییه محیال اسیی ،سییرکنند
(بیدل ) 851 :8811

مصر دوص دو گونه برداش
غیرواقعی و شکای

میشود« :آنان شکایتی سر میکوود که اصوالً وقوعش محال اس  ،یعوتی شتکایتی است

کردن آنان ،خود محال اس

دا هر حال ،مویتوا ایتن است

کته آنتان نتزد غیتر ،شتکواای ام یتاا
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نمیکوود ،تا ام وفای آنان باخبر نشود»ر کاظمی) 110 :4111 ،
ادبی مرسو ص بودا اس

دا سو

که عاشق برای این که اغیاا اا فریب دهد و به آنها وانمود کود که بتا معشتوق ختود

میانۀ خوبی ندااد ،به صوات ساختگی ام دس

معشوق خود شکای

وگالیه میکرد ،یا برای این که اغیتاا ناهموتد کته

عاشق با معشوق خود دا وصال به سر میبرد ،به صوات ساختگی ،شمس اا ر به نشانۀ این که معشوق اا بداقه میکوود)
بیرون خانه میبردند و خاموش میکردند ،سهس به خانه برمیگشتود.ر ا.ک .علیمحمدی ) 45 – 44 :4113 ،همان طتوا
که سعدی هم دا بیتی به این اسم اشااا کردا اس :
شمع را باید از ایت خانه بدر بیردن و کشیتت

تا به همسایه ن ویید کیه تیو در خانیۀ میایی
(سعدی ) 511 :8812

عاشقان واقعی دا یش اغیاا ام معشوق خود شکوۀ رغیرواقعی و سرمبانی) میکوود تا اغیاا ام وفا و صمیم

بین آنها

آگاا نشوند.
ب ) 85-
مصدر تعظیم شد هرک

ز بدخویی گذشی،

نردبییان اوب عییزت وضییع نییاهموار بییود
(بیدل ) 811 :8811

کاظمی دا گزااش این بی

مینویید« :دو مصر دا ظاهر تضادی به هم میاستاند ،یعوتی اولتی حکایت

ام عتزت

خوشخویان میکود که ام بدخویی گذشتهاند و دومی ،ام عزت کیانی که طبعی ناهمواا داانتد .شتاید هتم خطتایی دا
ضبط بی

اخ دادا و دا اصل مثالً "هر کس به بدخویی گذش " بودا اس »ر کاظمی) 124 :4111 ،

نکتۀ کلیدی که دا بی

سبب شدا اس  ،شااح دانشمود خوب متوجه معوی بی

«وضس » دا مصرا دوص اس  .وضس دا این بی

نشوند ،بی توجهی بته معوتی کلمتۀ

به معوی نهادن ر نیاص :4117 ،ذیل وضس ) و بر ممتین گذاشتتن و تترک

کردن اس ؛ ام این واژا ترکیب« وضس حمل » داایم ،یعوی بچه اا به دنیا آوادن و ام شکم بته ممتین گذاشتتن .بوتابراین
وضس ناهمواا یعوی طبس ناهمواا و داش
معادله به کاا افته اس

خویی و بدخلقی اا کواا نهادن .بدین ترتیب متیبیوتیم کته دا بیت

استلوب

و هیچ تضادی بین دو مصر دیدا نمیشود و مصرا دوص دا امتداد مصر اول قراا میگیرد.

ب ) 81-
به ارشاد ادب در دسیت اه خودسیران م یذر

دها نابسته بر لب در صف واع ،گران م ذر
(بیدل ) 111 :8811

کاظمی دا توضیح این بی

نوشته اس « :ظاهراً شاعر واژۀ «واعظگر» اا به قیتاس «موعیتهگتر» ستاخته است  .البتته

حین حییوی مصرا اا «دهل نابیته بر لب دا صف واعظ ،گِران مگذا» میخواند .ولی مویوا ام «دهل بتر لتب بیتتن»
برای نگااندا اوشن نشد و شاید هم دا اصل دیوان چیزی دیگر بودا اس  .دا هر حال کوایهای ام خاموشی و رهیتز ام
دهان به دهان شدن با واعیان» ر کاظمی) 153 :4111 ،
المص به ذکر اس

که خوانش سید حین حییوی ،معقول تر به نیر میاسد چون با توجه بته ایتن کته دا مصتر اول

توصیه می کود که بوا به ااشاد ادب ام دستگاا افراد خودسر و مغروا گذا نکن ،دا این قیم
همان افراد خودسر اس

هم چون واعتظ ام جملتۀ

به این سبب ساااش میکود که ام جایگاا آنها هم به آهیتگی اد نشو ،بلکه با شتتاب ام چوتین

محلهایی گذا کن .مطلب دیگر این اس

که «دهل بر لب بیتن» دا فرهوگ ها یافت

نشتد .نیتامی دا لیلتی و میوتون،

«گزیدا غزلیات بیدل» دا بوته نقد گزیوش و گزااش محمدکاظم کاظمی
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ترکیب «دهلمبانی» اا آوادا و صاحب فرهوگوامۀ شعری آن اا «گزافگویی و ستخن توختالی و توف گاتتن»ر عایاتی،
 :4127ذیل مدخل دهلمبانی ) معوی کردا اس  .ولی «دهل بر لب بیتن» دا ایویا به نیر میاسد به معوی «همانود دهتل
ر سر و صدا بودن» باشد ،میرا دهل ام نمادهای ر سر و صدایی اس  .بوابراین «دهل نابیته بر لب» ام جتایی گتذا کتردن،
یعوی بدون سر و صدا ،با سکوت و خاموشی گزیدن ام آنیا گذا کردن اس  .المص به ذکر اس

که این عبتاات وصتای دا

معوی امر به کاا افته اس ؛ «دهل نابیته بر لب» یعوی دهل بر لب نبود و خاموشی یشه کن ،دا واقس مصتر دوص دو جملتۀ
نهی اس  ،دهل بر لب نبودر خاموش باش ) ام جایگاا واعیان آهیته گذا نکن ربا عیله ام چوین محلها بگذا)
ب ) 81-
ب ییار هسییتی اگییر ایییت بییود خوشییا رن ییی

که صیر

کیرد سیپ رش بیه پیردۀ تصیویر
(بیدل ) 188 :8811

کاظمی دا توضیح این نوشته اس « :انگ تصویر ایداا اس  ،برخالف انگ بهاا هیتی»رکاظمی.)141 :4111 ،
بیدل خود دا ابیات میادی به شکل های گوناگون به ریدن انگ تصویر اشااا کردا ،بوتابراین ایتن معوتی نمتیتوانتد
معقول باشد؛ به نیر می اسد مویوا اصلی بی

این اس

که وقتی که نمود انگها این اس

و ایداای دا جلواها نیی ،

س خوشا به حال آن انگی که قب ل ام آن که ام عالم خیال به عتالم هیتتی برستد ،ستههر آن اا دوبتااا بته عتالم خیتال
برگرداندا اس ؛ به عباات ساداتر خوشا به حال انگی که اصالً «هیتی» نیافته اس ؛ خوشا بته حتال بتیانگتی .نکتات
کلیدی که دا شرح این بی
حال

باید مواد توجه قراا بگیرد یکی فعل «صرف کردن» اس

که دا ایویتا یعوتی ام حتالتی بته

دیگر برگرداندن و دیگری « ردۀ تصویر» که به معوی عالم خیال و عالم ذهن اس  ،نه ردۀ نقاشی.

ب – ) 89
چشم حیران انتظارآهنگ مشق غفلی ،اسی،

لغیییزش منگیییان مینیییا انفعیییال مسیییطرش
(بیدل ) 181 :8811

آقای کاظمی دا توضیح این بی

نوشتهاند« :ضبط مصرا دوص بییاا مشکوک اس « .میوا» بیابط بته نیتر متیآیتد و

احتمال خطا دا آن میاود»ر کاظمی) 114: 4111 ،
به نیر نگااندگان ،بی

به همین شکل کامالً داس

اس  .میوا یا یالۀ شراب به چشم حیران مانود شدا که بته ستبب

شکلش همیشه بام و دا حال حیرت تصوا شدا و موج های اوی شراب ،مژگان آن میوا تصوا شدا که چون آن موج ها
دا اوی شراب دا حرکتود ،گویا میوا ل

میمند و این حیرت اا بر هم میمند.

بیدل دا جای دیگر گوید:
از خط لعا که امشب سیرمه خواهید ییادتت؟

میپرد بییدل بیه بیال میوب چشیم سیاغرم
(بیدل ) 681 :8811

ب ) 21-
به هر زمییت کیه خیرامی تیو شیوخی ان ییزد

چمییت بییه خنییده ن یییرد غبییار گلبییازش
(بیدل ) 186 :8811

شااح محترص دا گزااش دشواایهای این بی

مینویید« :مصر دوص قدای نااسایی مبانی دااد .مویوا این اس

که

غباا گلبام ،آن چمن اا به خودا فرانمی گیرد .یا وقتی خراص تو دا کاا باشد آن غباا گلبام دیگر جلواای ندااد»ر کتاظمی،
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.) 121 :4111
«به خودا گرفتن» اا دا فرهوگ ها نیافتیم ولی دا ایویا به معوی کوایی میتخرا کتردن است

و «غبتاا گلبتام» ،اضتافۀ

تشبیهی اس  ،یعوی غباای که ام خرامیدن معشوق به هوا بلود میشود همانود گلی شکاته دا هوا دیدا میشتود .ام ایتن
اوی بیدل میگوید :دا آن ممیوی که تو بخرامی و غباا ام خرامیدن تو به هوا بلود شود ،چوان تصویر جالبی همچون گتل
شکاته دا هوا اییاد میکود که حتی چمن و گلهای چمن اا به میخرا هم نمیگیردر یعوی آن ممین دا چوتین ممتانی ام
و به آنها توجهی نمیکود).

چمن و گلهای چمن بینیام اس
ب – ) 28

م ر زن ایت صفحه چندانی که سازی روشنش

ت م ،زن اری غفل ،میبیری چنید از دلی،؟

(بیدل ) 181 :8811

کاظمی دا توضیح این بی

مینویید« :دا دیوان چاپ کابل «میبرد جهد ام دل » ضبط شدا اس

بهدااوند اصالح شد .میگوید تا کی دل

اا منگاا غال

و بر اساس نیخۀ

گرفته باشد؟ ولی نقش «مهر من» و ابط آن بتا «اوشتن کتردن

صاحه» به داستی اوشن نشد .دا نیخۀ بهدااوند «مهرا من» آمدا اس »ر کاظمی.) 111 :4111 ،
نیخه بدل« مُهرا » ااجحی

«مهرا ،نوعی صدف بودا که آن اا دا دس

دااد .دا فرهوگ فااسی آمدا اس

گیرند و

با فشاا اوی کاغذ آهاا خوادا کشود تا صیقل یابد» ر معین :4120 ،ذیل مهرا) و خطیب اهبر دا تعلیقات خود بر تاایخ
بیهقی به نقل ام حواشی استاد فیاض مینویید« :مُهرا» به معوی «مالهای اس

ام سوگ و مانود آن که برای همتواا کتردن

بر سطح میکشود»ربیهقی .)141 /4 :4114 ،ام این اوی اابطۀ «مهرا مدن» با «اوشن کردن» مشخص میشود که «مهترا»:
صدف ،ماله یا هر ابزاا دیگری بودا که جه
قصۀ خیشخانه آمدا اس  « :دا ساع

براق و ساید کردن بر اوی صاحه یا دیواا میکشیدند .دا تاایخ بیهقی دا

فرمود تا گچگران اا بخواندند و آن خانه سهید کردند و مُ ره مدند که گویی هرگز

بران دیوااها نقش نبودا اس »ر بیهقی.)420 /4 :4114 ،
ب ) 22-
تییا بندبنییدت از هییم چییون سییبحه وان ییردد

عقیید انامییا یییس

بشییمار تییا بییه گییردن
( بیدل ) 581 :8811

آقای کاظمی مینویید« :ماهوص بی

به داستی دانیته نشد .این قدا هی

که میان «بود بوتد» مصترا اول و بوتدهای

انگشتان دا «عقد انامل» ااتباطی هی  .شاید می گوید برای این که دیگران بود بودت اا نگشایود ،آنها اا بدین وسیله بته
کاا بیودام»ر کاظمی) 114 :4111 ،
بودبود ام هم واشدن :دا لغ

نامهها به معوی جدا شدن ماصل ام ماصل ضبط شدا اس رعایای :4127 ،ذیتل متدخل

بود ام بود جدا شدن ) ولی دا ایویا کوایه ام مردن و وسیدن اس  .بیدل وسیدن و جدا شدن بوتدهای اعضتای بتدن اا بته
دانههای سبحه تشبیه کردا اس « .عقد انامل» :نوعی حیاب کردن اس

با بیتن و بام کردن انگشتانر نیاص:4117 ،ذیل عقتد

انامل)« .تا به گردن» :اصطالح عامیانهای اس  ،معادل امرومی «تا خرخرا» که بیانگر نهای

چیزی اس  .مولوی گوید:

گرچییه بسییی نشسییتم در نییار تییا بییه گییردن

اکنون در آب وصیلم بیا ییار تیا بیه گیردن

گفتم کیه تیا بیه گیردن در لطف یات غیرقم

قییانع ن شیی ،از مییت دلییدار تییا بییه گییردن
( مولوی ) 158 :8815

«گزیدا غزلیات بیدل» دا بوته نقد گزیوش و گزااش محمدکاظم کاظمی

بیدل میگوید :تا ممانی که نمرداای و بودبودت ام هم نگییته اس  ،تا دل
ناامیدیها و بینصیبیهای

اا بکن .بی
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میخواهدرتا بتینهایت ) حیتاب یتأس

بعدی هم این تاییر اا تصدیق میکود:

تا زندگی اس ،چون شمع ایمت نمیتوان زیس،

یش کوچه آتش از پاس ،ایت خار تا به گردن
(بیدل ) 581 :8811

مصر دوص ضعف تألیف دااد .مویوا این اس

کوچه آتش اس .

که این خاا ،ام ای تا به گردن ی

ب ) 28-
اسیر ششدر و تدبیر آزادی؟ رنون اس ،اییت

چو راووسی به رو هر نقشی آوردم نییاوردم
(بیدل ) 118 :8811

کاظمی دا توضیح این بی

مینویید« :طاووسی چود معوی دااد که نزدیکترین آن به بی

به چود انگ مند .شاید مویوا این اس

حاضر ااچهای است

کته

که به هر انگ داآیم ،ام ششدا اهایی ندااص .شاید هتم «طاووستی» اصتطالحی

دا بامی نرد باشد که من دا موابس موجود نیافتم»ر کاظمی) 111 :4111 ،
نکتۀ شایان توجه دا بی

که هرچود آقای کاظمی به ماهوص بی

مذکوا این اس

مذکوا به داستی اشتااا داشتتهانتد،

ولی متأساانه نیخههایی اا که ایشان برای گزیوش این غزل ام آنها استاادا کترداانتد ،مصتر دوص اا اشتتباا و مغشتوش
ضبط کردااند و مراجعه به نیخههای معتبر دیگر ام جمله چاپ عکیی علیرضا قزوا ام نیخۀ خطی کتابخانتۀ اضتا بته
شمااۀ  ،1101ربیدل )4415/7 :4111 ،یا دیوان بیدل دهلوی به تصحیح خلیل اهلل خلیلیربیتدل ،) 4511/7 :4111 ،نشتان
میدهد که آن نیخهها ،بی

مذکوا اا به شکل ذیل ضبط کردااند:

اسیر ششدر و تدبیر آزادی؟ رنون اس ،اییت

چو را

نرد هر نقشیی کیه آوردم نییاوردم

که با انتخاب این ضبط ،به جای ضبط آقای محمد کاظم کاظمی ،همۀ ابهاصهای موجتود دا بیت  ،موتاتی متیشتود و
معوی بی

کامالً اوشن میشود .دا بی

صوع

اسلوب معادله به کاا افته اس

بیدل میگوید :من همانود کیتی هیتتم

که ام شش طرف ااا اا برای او بیتهاند ،س فکر و خیال آمادی دیوانگی اس  ،من همانود مهرۀ طتاس هیتتم کته هتر
نقشی بامی کوم ،نمیتوانم ام صاحۀ نرد اهایی بیابم.
ب -ابیاتی که معنی آن ا کاما نیس:،
برخی ام ابیات نیز دا «گزیدا غزلیات بیدل» شرح دادا شدااند که هر چود شرحها داست
نکات مهم اشااا نشدا اس ؛ دا این قیم

است

ولتی بته برختی ام

به برخی ام این ابیات می ردامیم:

ب ) 8-
چنان مطلقعنانتاز اس ،شمع ما در اییت محفیا

که رنگ ردته دارد پا

از خود ردیتت میا را
(بیدل ) 61 :8811

 ...کاظمی بعد ام توضحاتی دا معوی بی

مینویید« :شمس ما آنچوان مطلق عوان ام خود میاود که انگ افتته هتم –

که میهر ام خود افتن اس  -به او نمیاسد» ر کاظمی.) 04 :4111 ،
با توجه به این که« اس داشتن» به معوی مراعتات کتردن و همراهتی کتردن است رعایای :4127 ،ذیتل متدخل تاس
داشتن) ،نه به معوی «نرسیدن»؛ ام این اوی بیدل میگوید :شمس عمر ما چوان با سرع

سهری میشتود کته توهتا ریتدن
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انگ میتواند با آن قابل مقاییه باشد یا با شتاب افتن خود ،گذشتن عمر ما اا همراهی کود.
ب–)2
که چشم شو او در رام می حا کرد ادییون را

به خون میغلیتم از اندیشیۀ نیازی سییهمسیتی

( بیدل ) 18 :8811

نوشتهاند« :افیونر تریاک ) خود ماداای مختدا است

آقای کاظمی دا شرح این بی

و غالبتاً جتایگزین شتراب بتودا

اس  ،به ویژا برای کیانی که قصد ترک شراب اا داشتهاند.
نشییتۀ ناقییدرانی ب ی

اکثری از تر

کییه زور آورده اسیی،

می بیع ،به ادییون کیردهانید

س استاادۀ توأص افیون و شراب نشانۀ سیاامیتی بییاا اس »ر کاظمی.) 27 :4111 ،
به نیر نگااندگان این سطوا ،توضیحات داس  ،ولی ناقص اس  .با توجه به این که دا امموۀ قدیم بترای گیرایتی و
بیهوش کردن ،افیون یا مش

دا شراب میافکودااند ر ذوالووا )007/4 :4127 ،حافظ گوید:
حریفییان را نیییه سییر مانییید نییه دسیییتار

از آن ادیییون کییه سییاقی در مییی ادکنیید

(حاد)221 :8811 ،

یا سعدی گوید:
عار

شاهد اندر رقص و ادیون در شراب ادکندهایم

اندر چر و صودی در سماع آوردهایم

(سعدی ) 199 :8812

بیدل دا این بی  ،چشمهای خماا و می
افیونی اس

معشوق اا به جاص می تشبیه کردا و مردم

که دا جاص می ایخته شدا و میتی اا افزودا و باع

و سیاهی چشتم هتم همانوتد

مزید نام معشوق شدا اس .

ب–)8
پیکییر مییت از گییداز یییس

مییوب میییبالیید زبییان شییکری احسییان شییما

شیید آب و هنییوز

(بیدل ) 15 :8811

آقای کاظمی نوشتهاند« :ظاهراً موج آب اا مبانی برای شکر و احیان دانیته اس »ر کاظمی) 12 :4111 ،
به نیر میاسد مصر دوص باید به این شکل خواندا شود« :موج میبالد مبتان ،شتکر احیتان شتما » هرچوتد دا ایتن
خوانش « ،سکتۀ شعری » به وجود میآید ولی این میأله دا سب

هودی و باالخص دا شعر بیدل دهلوی امتری عتادی

اس  .یأسی که ام طرف معشوق به عاشق اسیدا ،وجود او اا گداخته و آب کردا ،با وجود این موجی که بر اوی یکتر
آب شدۀ عاشق دا جریان اس

همانود مبانی دا حرک

اس

و بدین شیوا ،مداص احیان معشوقرکه دا هر صتوات بته

او توجه دااد) اا شکر میکود.
ب–)1
تا نف

باقی اس ،ظالم نیس ،بیدکیر دسیاد

گوشهگیر دتنه میباشد کمیان را تیا دم اسی،
(بیدل )869 :8811

آقای کاظمی نوشتهاند « :دخص به دو معوی به کاا افته اس  ،یکی ناس و دیگری دخص کمان .ولی ایتن کته دص کمتان چته
ااتباطی به فتوه دااد ،برایم اوشن نشد»ر کاظمی.)415 :4111 ،
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با توجه به این که یکی ام معانی «دص» کواا و لبه اس  ،مثالً «دص شمشیر»رمعین :4120 ،ذیل دص) ،دا ایویا نیز مویوا ام
«دص کمان» باید همان گوشههای کمان باشد که ما اا دا آن بود متیکووتد ،ام ایتن اوی اگتر «دخص» کمتان بشتکود ،دیگتر
نمیتوان ما اا دا آن بود اس

و کمان نمیتواند ،تیر رتاب کود و فتوهانگیزی کوتد .گوشتهگیتر نیتز دا ایویتا بتا توستس

معوایی دا معوی مترصّد و کمین کوودا به کاا افته اس .
ب–)6
ای وعییدۀ دیییدار قیامیی ،بییه کجییا ردیی،؟

درص،شمری وهیمی امیا چنید تیوان زیسی،؟

(بیدل ) 869 :8811

شااح دانشمود دا توضیح این بی

نوشتهاند« :به نیر میاسد که دا اصل «این وعدۀ دیتداا  »...بتودا باشتد و ضتبط
داد و ختود معلتوص نشتد کیتا

نیخۀ بهدااوند هم این اا تأیید میکود .با این فرض ،میگوید او وعدۀ دیداا اا به قیام
اف »رکاظمی.)717 :4111 ،
به نیر نگااندگان ،ضبط به همین شکل «ای وعدۀ دیداا قیام
حرف ندای «ای» ادای معوی تعیب و شگاتی اس

 »...داس

است  .دا ادبیتات یکتی ام معتانی بالغتی

ر اضانژاد ) 112 :4112 ،مثال ام مثووی معووی:

مولوی گوید:
دل نیییییابی رییییز کییییه در دلبُردگییییی

ای حییییییات عاشیییییقان در مردگیییییی

(مولوی ) 811 :8818

یعوی :عییب و شگا انگیز اس

که مندگی حقیقی عاشقان ،برخالف افراد دیگر دا فوا و مردن اس . ...

یا سعدی گوید:
وی دسیی ،هییو

ای چشییم خییرد حیییران در منظییر مطبوعیی،

کوتییاه از دامییت ادراکیی،

( سعدی ) 152 :8812

و این «ای» دا این بی

بیدل نیز به همین معوی به کاا افته اس

اس ! آن معشوقی که وعدۀ وصال اا به قیام

و هوریتر ام «این» اس  .بیتدل متیگویتد :عییتب

موکول کردا بود ،معلوص نیی

کیا اف ؟

ب–)5
ردتهایم از خود به دوشی آرمیدن چیون غبیار

آه از آن روزی که بیتیابی ریوا

میا کنید

( بیدل ) 861 :8811

کاظمی مینویید« :غباا ما دا حال آامیدن هم ام خود میاود؛ چه برسد به این که بیتابی به سراغ ما بیاید»رکتاظمی،
) 100 :4111
ام خود اوندا ،غباا نیی
تذکر اس

بلکه شاعر ام خود افتن خویش اا دا حال آامیدن ،به غبتاا تشتبیه کتردا است  .المص بته

که «غباا» همیشه بر اوی ممین آامیدا و خوابیدا اس

با این وجود با کوچکترین نییمی جابه جا متیشتود،

و بیدل ام این جابه جایی غباا ،به «ام خود افتن» تعبیر میکود .ام این اوی بیدل میگوید :ما هم همانود غباا هیتیم کته
حتی دا حال

آامیدا نیز ام خود میاویم[ ،وقتی که دا حال

دوا و بر ما ظاهر شود و یا بیتابی به سراغ مابیاید.

آامیدگی این وضس اا داایم] وای به اومی کته بتیتتابی
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ب–)1
محرمیییی چشیییم میییا ز میییا پوشیییید

چیییه تیییوان کیییرد؟ پیییردهدار نبیییود
(بیدل ) 811 :8811

کاظمی مینویید« :بی

قدای مبهم اس  .شاید میگوید رداداای دیگر نبود تا مانس دیداا شود .خودِ محرمی ما ایتن

کاا اا کرد .ولی این معوای دلهذیری نیی »ر کاظمی.)120 :4111 ،
بیدل دا این بی

میألۀ مهمی اا مطرح میکود و میگوید :چون احیاس میکردیم که محرص خود هیتتیم و ختود اا

می شواسیم ،این امر باع

خود اقداص نکویم .ام این اوی این محرمی نقتاب شتواخ ِ خودمتان شتد و

شد که به شواخ

هیچ کاای نمیتوان کرد ،چرا که رداداا و مانعی دا میان نمیدیدیم که برای ام میان برداشتن آن به ا خیزیم.
ب–)1
وصا خوبان مغتنم گیرید کیز اریزای صیب

در بر گا گریه دارد هر چیه شیبنم مییشیود
(بیدل )811 :8811

کاظمی مینویید« :شبوم ،گریهای اس

که صبح به خاطر ام دس

دادن گل میکود ،چتون عمتر صتبح کوتتاا است »

رکاظمی.) 121 :4111 ،
ظاهراً اشتباا تایهی صوات گرفته اس  .داس

اس

که عمر صبح هم کوتاا اس  ،ولی ایویا کوتاهی عمر گل متواد

نیر شاعر بودا اس  .جملۀ آقای کاظمی باید به این شکل اصالح شود :شبوم گریهای اس

که صبح به ختاطر ام دست

دادن گل میکود ،چون عمر گل کوتاا اس .
ب–)9
درآ بییه ملییش قناعیی ،کییه میییخرنیید آنجییا

غبییار شییوک ،رییم سییرمهوار دیییدۀ مییور
(بیدل ) 182 :8811

کاظمی مینویید« :ظاهراً مراد این اس

که غباا شوک

جمشید ،ام سرمهای دا چشم متوا بتیش نییت »ر کتاظمی،

) 141 :4111
به نیر میاسد ،مویوا بیدل این اس

که دا مملک

قواع  ،شوک

جمشید اا به سرمۀ خیلی کمی ربه اندامۀ چشتم

موا) هم نمیخرند؛ یا به این شکل هم میتوانیم تاییر کویم که «چشم موا» نماد چیز بییاا کم اس

و چون چشم متوا

سیاا اس « ،سرمهواا» اس  .یادآوا میشویم که انگ«سیاا» خود نیز ام نشانههای کم اامشتی چیتزی است ؛ مثتل تول
سیاا ،یعوی ول بیاامش .معوی بی

این گونه میشود که :دا مملک

خرسودی و قواع  ،شوک

به شیءِ سیاهی به کوچکی چشم مواچه هم نمیخرند ردا اقلیم خرسودی ،برای عیمت

و عیم

جمشتید اا

جمشتید هتیچ اامشتی قایتل

نییتود) س اگر میخواهی تو هم به این مقاص و مرتبه برسی به این سرممین بیا.
ب – ) 81
عدم را هستیاندیشیدن ،ن ذاش ،بیصیورت

چه دشواری اس ،کز اوهام نتوان کرد آسانش
(بیدل ) 189 :8811

کاظمی دا توضیح این بی

نوشته اس « :عتدص ،چیتزی نتدااد تتا صتواتی داشتته بتاش .ایتن کته تتو آن اا هیتتی
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میاندیشی ،بدان شکل میدهد ولی اابطۀ مصر دوص با اولی ،برایم اوشن نشد»ر کاظمی) 115 :4111 ،
چه میبا گاته اس

شایعی کدکوی که « شاید آسانترین ااا برای واود به دنیای بیدل ،دایچۀ مصرا باشتد»ر شتایعی

کدکوی ) 21 ،4121 ،یعوی این که اکثر ابیات بیدل «اسلوب معادله» دااد .بیدل مطلبی اا که دا مصر اول گاته است  ،دا
مصر دوص به شکلی محیوس بیان کردا اس

و گویا آقای کاظمی به این ترفود هوری بیدل وقوف نداشتهانتد؛ چترا کته

دا ابیات میادی که دا آنها «اسلوب معادله» به کاا افته ،متوجه اابطۀ تیاوی موضو دو مصرا نشدااند .بیتدل دا ایتن
بی

می خواهد بگوید :هیچ دشواای و مشکلی نیی

که ما با اوهاص و خیاالتمان ،آن اا آسان و حل نکویم .همان طتوای

که مشکل بی صوات بودن عدص اا با خیالمان حل کردیم ،میرا آن اا دا خیالمان هیتی تلقی کردیم .س وقتی میتتوانیم
به نییتی ،هیتی بدهیم ،مشکالت دیگر دا مقابل این مثل آب خوادن میماند.
ب) 88 -
زیت عارزی کسی چه بیه حیالم نظیر کنید؟

سییوزن بییه دیییده میییشییکند رسییم غییرم
(بیدل )688 :8811

نوشته اس « :ام مصر دوص دو برداش

کاظمی دا توضیح این بی

میتوان کرد« :جیم الغر من ستومن اا دا دیتدا

میشکود» و «سومن ،جیم الغر مرا دا دیدا میشکود» و این دومی ااجح اس  ،یعوی جیمم چوان الغر اس

کته مثتل

نخ دا چشمر سوااخ) سومن فرو میاود و دا آنیا میشکودر تا میخواد)»رکاظمی.)047 :4111 ،
به نیر نگااندگان ،برداش

و معوی اول کامالً غیرمعقول اس  .مویوا مصر دوص بیتدل ،برداشت

اس  .ذکر این نکته نیز المص اس

دوص آقتای کتاظمی

که یکی ام معانی«شکیتن»« ،تا مدن» اس ر معین :4120 ،ذیل شکیتن) حافظ گوید:

گفتمش زلف بیه خیون کیه شکسیتی؟ گفتیا

حاد ،ایت قصه دراز اس ،به قرآن که مپیر
(حاد) 281 :8811 ،

مصر دوص اا نگااندگان این مقاله نیز به دو شکل تاییر میکوود -4 ،شاعر میگوید :چوان جیم الغری دااص که اگتر
سومن بخواهد مرا دا چشم خود رسوااخ سومن) فرو کود ،باید یکر مرا تا بزند تا بتواند ببیود و ام سوااخ بتواند اد کود
ر نخ های بییاا نامک اا که نمی توانود ام سوااخ سومن عبوا دهود تا متیمنوتد و دوالیته ام ستوااخ اد متیکووتد)-7 .
جیمم چوان الغر شدا که همانود سومن گشته اس

و هر کس که به من نگاا کود دا چشمش فترو متیاوص و او اذیت

میشود ،به این خاطر هیچ کس نمیتواند به من نیر کود.
ب – ) 82
گشادا بال راووسیم از عبرت چه میپرسیی؟

شکس ،بیمۀ ما داش ،چندیت چشم مالییدن
(بیدل ) 585 :8811

کاظمی مینویید« :به دایراهای چشممانود انتهای بال طاووس اشااا دااد .میگوید طاووس همین که ام تخم برآیتد و
بال بزند ،نوعی چشم مالیدن دا کاا اس  .ولی اابطۀ «چشم مالیدن» و «عبرت» اوشتن نشتد .شتاید دا اصتل «چوتدین
چشم بالیدن» بودا اس  ،یعوی با بام شدن تخم طاووس ،چودین چشم عبرت اییاد میشود« .چشم عبرت» تعبیری آشتوا
دا شعر بیدل اس .
چشم عبرت هر که بر اوراق روز و شب گشیود

همچو بیدل معنی بیحاصلی د میید و ردی»،
(بیدل ) 581 :8811
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به نیر نگااندگان ،صوات صحیح ،همان «چشم مالیدن» اس
میشوند ،لکها حال

چیبودگی دااد و برای بهتر بام شدن چشمها ،آنها اا مالش میدهود و تا ممانی که چشم بهتتر بتام

نشود ،نمیتوان اطراف اا به دق
«ام دس

و اشااا دااد به این که افراد وقتی که ام ختواب بیتداا

نگاا کرد و نهایتاً عبرت گرف  .بیدل دا چهاا عوصر میگوید:

افتۀ ساغر تحیر ،هرچود چشم مالید ،ام آن نشأۀ غیبی اثری دا میان ندید» ر بیدل) 131 :4111 ،

یا بام دا جای دیگر دا چهااعوصرگوید:
نقیییوش هیییو

نیییمی عبرتییییی چشییییم مالیییییده بییییود

محیییو گردییییده بیییود
(بیدل ) 581 :8811

بوابراین یقین حاصل میشود که «چشم مالیدن» الممۀ خوب دیدن و عبرت گرفتن اس .
ب – ) 88
مین ی پا بر دل پرخون و گل لیون مییکنیی

بییا حنییا ربطییی نییدارد اشییش اسییتغنای نییاز

(بیدل ) 185 :8811

کاظمی مینویید« :این حوا نیی
دانیته نشد .شاید هم دا اصل «اش
قطعاً ضبط «اش » داس

که ای

و خون دل ماس

اا گلگون کتردا است  .ولتی نقتش «اشت » دا ایویتا

» بودا اس .ر کاظمی) 241 – 242 :4111 ،

اس  .چون اش

آمدا دا آنیا تصایه میشود و به صوات اش

دا اصل خون دل اس

که بر اثر سوم دل و غلیان داون بته طترف ستر

ام چشم بیرون میایزد .حافظ گوید:

چه گویم ،که ز سیوز درون چیه مییبیینم

ز اشش پیر

حکایی ،کیه میت نییم غمیاز
(حاد)288 :8811 ،

نتیجه
بوابر آنچه گذش

میتوان نتییه گرف

که:

« -گزیدۀ غزلیات بیدل» گیتردا ترین شرحی اس

که تا به حال بتر غزلیتات بیتدل نوشتته شتدا است  .محمتدکاظم

کاظمی ،محقق و شاعر خوش ذوق افغانی ،دا این اثر به گزیوش و گزااش  125غزل بیدل راخته اس  .این شترح ،هتم
گزیوش خوبی دااد و هم گزااش نیبتاً مطلوبی ااائه میدهد و میتواند یکی ام موابس اامشمود بترای آشتوایی بتا شتعر و
اندیشۀ بیدل باشد .نگااندگان این جیتاا ،ضمن ااج نهادن به کوششهای فاضالنۀ محمدکاظم کتاظمی ،دا مطالعتات و
براسیهای خود ،برخی ام ابیات این کتاب اامشمود اا دا خوا تیدید نیر تشخیص دادند.
 -عداای ام ابیات ،دا این گزیدا بوا به اقراا نوییودا ،ناگشودا ماندا اس

و نگااندگان این مقاله ضمن تشریح ابیتات

مذکوا ،دا براسی های خود به این نتییه اسیدند که عواملی ام جمله ،وجود تقیدهای لایتی ،بتی تتوجهی بته میتایلی
چون خوشه های خیال دا شعر بیدل ،معانی خاد بعضی ام ترکیبات ،اسلوب های معادله ،ستون ادبتی و ...دا ناگشتودا
ماندن این ابیات برای محمدکاظم کاظمی نقش داشتهاند.
 -برخی ام ابیات نیز دا این گزیدا داس

معوی نشدااند که نگااندگان این مقاله ،ضمن به دس

دادن معوی داست

ابیات مذکوا ،به این نتییه اسیدند که عواملی ام جمله ،بی توجهی به معانی عبااات کوایی ،بی توجهی به بیوش عرفتانی
خاد بیدل ،خوانشهای غلط ،کاابرد الاا دا معانی خاد ،استاادا ام نیخهبدل های سیت

و  ...دا بته بیتراا افتتن

«گزیدا غزلیات بیدل» دا بوته نقد گزیوش و گزااش محمدکاظم کاظمی
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شااح محترص نقش میادی داشته اس .
 بعضی ام ابیاتِ این گزیدا نیز هرچود که داسبی

معوی شدااند ولی معوی آنها کافی و بیودا نبودا و قیم

هایی ام

همچوان دا هالهای ام ابهاص قراا دااند و نگاندگان مقاله ضمن تشریح جوبههای مبهم ابیتات متذکوا بته ایتن نتییته

اسیدند که بی توجهی به نکاتی همچون ،جوبههای بالغی کلمات ،بیوش عرفانی خاد بیدل ،شبکۀ تتداعی و تصتویرها،
آداب و اسوص اجتماعی و  ...دا این امر دخیل بودااند.
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