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چکیده
شعراي توانمند و صاحب نام سبک ۀبیدل دهلوي، از جمل

هندي است که همنوا با شعراي پیشرو سبک هندي، نظیر کلیم 
تحت تأثیر علل و عواملی همچون نوسانات فکري، و صائب، 

هاي وانی، قرار گرفتن در موقعیتنداشتن تعادل روحی و ر
دستیابی مختلف، پرگویی، نیندیشیدن به محور عمودي ابیات و

به معنی و مضمون جدید و در اصطالح اهل ادب آن عصر، 
هاي اساطیري، تاریخی، ، درخصوص موضوع»معنی بیگانه«

هاي محیط اطراف و طبیعت پیرامون مذهبی و ادبی و پدیده
خلق معانی و مضامین جدید پرداخته گویی و خود به تناقض

گویی، در اشعار سبک هندي آن است تناقضاز منظور .است
به جهت خلق مضامین جدید و پرهیز از شعراي این سبک،که

سیاي و تک بعدي رایج در هنجار ادبی فارمضامین کلیشه
هاي ، با هنجارشکنی و خالف آمد عادت، سنت)سبک عراقی(

ر هم شکسته و با دادن بار معنایی کامالً شعري گذشتگان را د
هاي از زوایاي گوناگون، به عناصر و پدیدهجدید به کلمات،

ثابت و ةمحیط اطراف خود نگریسته و یک موضوع و پدید
مثبت و منفی یا (متعارف شعري را در دو معناي متضاد از هم

نگارنده در این پژوهش . اندگرفتهکار به) ستایش و نکوهش
نی و مضامین متضاد را از اشعار بیدل استخراج و به ترتیب معا

حروف الفبایی مورد بحث و بررسی قرار داده و از اشعار دیگر 
رسید، شعراي سبک هندي نیز هر جا که ضروري به نظر می

هدف از این تحقیق تعیین موارد معانی و . بهره برده است
ة محدودها در سبک هندي، درگوییمضامین متضاد و تناقض
نتیجه اینکه تضاد معانی و مضامین و . شعر بیدل دهلوي است

گویی در شعر بیدل، با تأسی از شعراي نامدار سبک تناقض
.هندي از بسامد باالتري برخوردار است

زاویه دید، تناقض سبک هندي، بیدل دهلوي،:هاکلیدواژه
.گویی، بیگانه
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Contradiction in Poems of Bidel
Dehlavi
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Abstract
Bidel Dehlavi, is one of the proficient and
prominent figures in Hindi Style who along
with other forerunners in Hindi Style like
Kalim and Saeb was under the common
influences like thought fluctuations, loss of
psychic and spiritual balance, exposition to
various situations, loquacity and ignorance
vertical core of couplets. Influenced by
mentioned factors, he tries to achieve new
meanings and new themes or literally said
"strange meanings" through contradiction in
mythical, historical, religious and literary
subjects, surrounding environment and
phenomena. By contradiction in Hindi Style
poems, we mean in the way of creating new
themes and avoiding cliché and one-
dimensional common themes in Persian
literary form(Iraqi style), the poet
deconstructs and defamiliarizes prior verse
traditions and creates unique subjects with
two contrastive meanings (positive &
negative, objection & praise). The researcher
in this paper has extracted contrastive
meanings and themes in Bidel Dehlavi poetry
and discussed it alphabetically using other
Hindi Style poets’ poems where it’s
necessary. The purpose of the study is the
determination of contradiction and
contrastive meanings and themes in the
context of Bidel Dehlavi poetry. The result
showed the plentiful application of
contradiction in Bidel’s Poetry under the
influence of named Hindi style poets is in the
highest degree.

Keywords: Hindi Style, Bidel Dehlavi, Point
of View, Contradiction, Strange Meaning.
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مقدمه
آذر نویسانی همچونتذکرهبرخالف افکار و عقاید

و سایر محققان و 2، رضا قلی خان هدایت1بیگدلی
، که به تقلید از 4و داخلی3ادیبان معاصر خارجی

ةسبک هندي و شعر دورنویسان قاجاري،تذکره
متهم ادبی صفوي را به بی محتوایی و انحطاط 

ن مرحوم استاد نوا با محققانی همچواند و همکرده
، استاد 6خاتمیاحمد ، استاد 5امیري فیروزکوهی

و استاد باستانی پاریزي که سبک 7دارياحمد تمیم

نخستین کسی که به مخالفت با سبک هندي و شعر دوره .1
بیگدلی، (.بودآتشکدهآذر بیگدلی در تذکره صفوي پرداخت،

)122-124: بخش نخست. 1338
هاي خان هدایت، بدون تفکر و دقت در آثار و دیوانرضا قلی.2

شاعران سبک هندي و عصر صفوي، از نظر آذر بیگدلی پیروي 
) 10: 1339هدایت، (.کندمی
اط و دهندگان اصلی اندیشه انحطادوارد براون یکی از رواج.3

.رودسقوط و بی محتوایی شعر در دوره طوالنی صفوي به شمار می
)35-4/39: 1316ادواردبراون، (
محققان و ادیبان معاصر داخلی است که ۀپور از جملآرین.4

نویسان و محققانی همچون ادروارد بروان، از نوا با تذکرههم
ایی مخالفان سبک هندي و از طرفداران شعار انحطاط و بی محتو

)7-1/9از صبا تا نیما،(.رودشعر در دوره صفوي به شمار می
شمس (ترین مدافعان سبک اصفهانی است شدهاز اولین و شناخته. 5

).9- 11: 1345، مقدمه دیوان صائب) (41: 1367لنگرودي، 
انحطاط یا ةسبک هندي دور«: که در بحثی تحت عنوان.6

و محققان معاصر داخلی نویسان برخالف نظرات تذکره» اعتالء؟
و خارجی، به دفاع از سبک هندي و شعر دوره صفوي پرداخته 

).190-191: 1374خاتمی، (است
نوا با هم» عرفان و ادب در عصر صفوي«که در اثر ارزشمند . 7

نویسان و امیري فیروزکوهی و استاد خاتمی و بر خالف تذکره
و شعر عصر محققان و ادیبان معاصر به دفاع از سبک هندي 

هاي مربوط به عصر صفوي پرداخته است و برخالف اکثر نوشته
دانند، با صفوي، که پادشاهان صفوي را مخالف شعر و ادب می

نقل سخنان نویسندگان هند، از جمله راجر سیوري، صاحب اثر 
، پادشاهان صفوي را از حامیان راستین ایران عصر صفویهمعروف 

)79- 87: 1389داري، تمیم. (شعر و ادب تلقی کرده است

- می8»چپ مغز ادبیات فارسیةنیمکر«هندي را

- سبکۀاین سبک از جملتوان گفت که، میداند

اي است که درخصوص پرمحتوا و دراز دامنههاي
نقد ادبی و پرداختن به مباحث جدیدي همچون 

گسترش موضوعات و مباحث آن، مطرح ساختن 
و ادبی و از هاي ناب فرهنگی، اجتماعیاندیشه

ها، آالم درونی، تر بازگو کردن شاديهمه مهم
از عوام و افکار و عقاید اقشار مختلف جامعه اعم

خانه و با استفاده از زبانی در مکتب قهوه- خواص 
از . نظیر استبی- در کسوت تمثیالت بکر9جدید
محسنات منحصر به فرد سبک هندي و شعر ۀجمل

طور که دنیاي علم هنوز نیمکره چپ مغز آدمی را همان«.8
کند تنها به نیروي استفاده  از نشناخته و آدمیزاد هر کار می

ها و نیمکره راست مغز است و در واقع نیمکره چپ مغز قرن
در کلّ ... هاست  که هم چنان خاموش و در خواب است هزاره

ایران که ما سبک خراسانی و سبک عراقی و سبک تاریخ ادبیات 
ایم، تاکنون در بندي معهود خود برگزیدههندي را طبق تقسیم

باب دو سبک اول، تحقیقات بسیار شده و گویندگان و 
درخصوص دو سبک سرایندگان و منتقدان زبان فارسی عموماً

ن هستند و سبک آخراسانی که فردوسی و انوري فرد شاخص 
الدین اسماعیل سعدي و حافظ و سلمان و کمالعراقی که 

اصفهانی بدان منتسب هستند، بارها و بارها تحقیق کرده و کتاب 
اند، اما در باب سبک هندي نوشته و شعر گفته و موشکافی کرده

که در واقع نیمکره چپ مغز ادبیات زبان فارسی است تحقیقات 
در حق چندان مفصل نیست و حتی گاهی اظهار کم لطفی نیز 

حال آنکه اگر اندکی عمیق . این سبک و صاحبان آن شده است
شویم و واقعاً به ادبیات غنی این سبک و این عهد که مختص 
عصر صفوي و زندیه است بپردازیم، خواهیم دید که نه تنها از 
نیمکره راست مغز ادبی ما چیزي کم ندارد، بلکه چیري بر سري 

اخص و نماینده برتر آن و اضافه هم دارد سبکی که نمونه ش
)108-109: 1390باستانی پاریزي، (».صائب تبریزي است

شاعران صفوي بر خالف شعراي پیشین، تخت شاهانه را از.9
این . دست داده و تخت قهوه خانه و کوچه و بازار تکیه کردند

شاعران در واقع اولین گروه از شاعرانی بودند که، به ناگزیر، 
یفی یافت و در نتیجه با تغییر شنونده و مراکزشان انتقال ک

)114: 1367شمس لنگرودي،(.خواننده، زبانشان نیز تغییر کرد
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هاي پیشین، آن است که در نسبت به سبکهدور
صفوي، با راه یافتن شعر به بطن جامعه و ةدور

- نفوذ در میان طبقات مختلف مردم، دیگر از ملک

الشعراهاي دربار سالطین غزنوي و سلجوقی نظیر 
به مدح و که شعرا را –عنصري و امیر معزّي 

خبري نبوده و - کردندستایش سالطین تشویق می
خانه را به مکتب دربار سالطین شعرا مکتب قهوه

سبک هندي در مقایسه با شعراي. ترجیح دادند
که - از جمله سبک عراقیهاي ادبی دیگرسبک

اي و تک مضامین مطرح شده در آن بیشتر کلیشه
ۀس زاویبراسا- است) از نوع مثبت یا منفی(بعدي

هاي دید مختلفی که نسبت به عناصر و پدیده
- شعري و ادبی ثابت و متعارف پیرامون خود داشته

ها و پدیدهها و زوایاي پنهان و بکربه جنبهاند،
عناصر محیط اطراف خود پی برده و به خلق 
معانی و مضامین بکر و متضاد شعري و به 

هندي در سبک . اندپرداخته» معنی بیگانه«اصطالح
شاعري را سراغ نداریم که در قالب غزل، به جهت 

تأسی و با»طرز تازه و معنی بیگانه«دست یافتن به 
از شعري راةاز همدیگر، یک موضوع و پدید

زوایاي مختلف و متضاد از هم ننگریسته و در هر 
نگرش خود به نوآوري و هنرنمایی، که گذشتگان 

.نکرده باشداند، اقدامادبی ما از آن غافل بوده

گویی در سبک هندي و تطبیق آن با تناقض
هاي پیشینسبک

اي داشته هرگاه کسی به آفاق و انفس نگاه تازه«
- باشد، به ناچار براي انتقال صور نوین ذهنی خود

باید از زبان جدیدي استفاده - مافی الضمیر خود

اصطالحات و نحو و ترکیب نوینی به کار . کند
اسم و اصطالح وضع خواهد کرد، یا به ناچار. برد

: 1374شمیسا، (».دهداي میبه لغات بار معنایی تازه
هاي سبکی منحصر به فرد یکی از شیوه)15

... شعراي سبک هندي، نظیر کلیم، صائب و بیدل و
دست یافتن به معنی و مضمون جدید، از طریق 
دادن بار معنایی جدید به کلمات و عناصر شعري 

درخصوص دست یافتن به هدف صائب. است
اصلی خود و دیگر شعراي هم سبک خویش؛ 

که تنها از طریق نگرش تازه - »معنی بیگانه«یعنی، 
هاي شعري، دادن بار معنایی به عناصر و پدیده

گویی و کامالً جدید به کلمات، تناقض
: گویدمی- گرددهنجارشکنی حاصل می

)2/974: 1981غ(
اي ثابت است که در طول زلف یار پدیده

خصوص در دو سبک خراسانی وهب(تاریخ ادبیات 
از لحاظ نگرش شعرا نسبت بدان، تغییر ) عراقی

چندانی نداشته است، یعنی نگرش شعراي 
خراسانی و عراقی، نسبت به زلف معشوق تک 

توان اما می. بیشتر از نوع منفی استعدي و ب
این کار چگونه . آن شعر سرودةسالیان سال دربار

ممکن است؟ تنها راه چنین کاري، آن است که با 
ها را هنجارشکنی و مخالف خوانی، لفظةشیو

هاي جدیدي دست پیدا دگرگون سازیم تا به شکل
از تطبیق اشعار سبک )244: 1374محمدي،(.کنیم

خصوص ههاي پیشین، با اشعار سبکهندي، ب
آن نظیر حافظ، ۀسبک عراقی و شعراي برجست

یک عمر می توان سخن از زلف یـار گفـت  
بند آن مبـاش که مضمون نمانده اسـت در 
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توان دریافت که نگرش شعراي سبک عراقی، می
ادبی، نسبت به ۀبا تأسی از عرف و هنجار دیرین

هاي شعري، از جمله زلف معشوق، عناصر و پدیده
اي و تک بعدي است، یعنی زلف، به عنوان کلیشه

معشوق ازلی قلمداد 1جاللیمظهري از تجلیات
شود گردد و همچون کمندي در نظر گرفته میمی

به همین جهت . گیردکه دل عاشق را به اسارت می
نگرش به زلف، در سبک عراقی بیشتر با انتقاد 

هندي، شدید همراه است، در حالی که در سبک
ۀجداي از اینکه موافق با عرف و هنجار دیرین

- آن توجه میۀمنفی زلف و انتقادانۀادبی، به جنب

شود، به جهت دستیابی به معنی بیگانه، به نگرش 
توحیدیان و (.شودمثبت به آن نیز پرداخته می

ۀبیدل بر خالف هنجار دیرین)61: 1391نصرتی،
:گویداندیشیده می2خصوص حافظه ادبی، ب

)1384:1/342، دیوان(
از جمله مضامین دیگري که در مقام تطبیق 

هاي پیشین، پیش از همه سبک هندي با سبک
. دنیاست» زن بودن«کند، پندارِجه میجلب تو

1.
تجلّی گـــه جالل و گه جمـــال است
رخ و زلف آن معانــی را مثـــال است
صفات حقّ تعالــی لطف و قهر است
رخ و زلف بتــــان را زآن دو بهر است

)84: 1382، گلشن راز(
2.

مپیچ کآنجا! در زلف چون کمندش اي دل
سرها بریده بینی، بـــی جرم و بی جنایت     

)123: 1374، دیوان(

قی دنیا را همچون زنی و اکثر شعراي سبک عرا
، 3اندخواهان آن را همچون شوهري در نظر گرفته

نوا با ، در حالی که بیدل، با وجود اینکه هم3اند
اندیشد، در هنجار ادبی و شعراي سبک عراقی می

جایی نیز برخالف هنجار ادبی و با تأسی از 
شعراي هم سبک خویش از جمله جویاي 

:گیردر میهمچون شوهري در نظدنیا را4تبریزي

:گیرد

:خاقانی.3
ز خـــــون دل طفالن سرخــاب رخ آمیزد  

این زال سپید ابرو وین مــــــام سیه پستان
)360: 1374، دیوان(

:همام تبریزي
ي شوي کش کزودنیی زنـــــی است زانیــه

کس را ز خوب و زشت به جان زینهار نیست
)53: 1370،دیوان(

:عمادالدین نسیمی
زال دهر از زیب و زینت می فریبـــد مرد را
دل منه بر شیــوه ي آن پیر زالی، کو غر است

ی شویی کشدهر نفس شوئی کند در هر دم
یک کف او  پر نگار و دیگري در خنجر است

!  ه از دست، اگر داري خبر، اي بی خبردل مد
ر است ـکاین عروس بی حیـا، دنبال قتل شوه
)315: 1368،دیوان(

:خواجوي کرمانی
دل در این پیـر زن عشوه گر دهــــــر مبنــد
کاین عروسی است که در عقد بسی داماد است

)1367:1/199، سخن اهل دل(
:حافظ

ادز جهان سست نهـو درستی عهـدمجـ
که این عجوزه ، عروس هزار دامــــاد است

)114: 1374، دیوان(
زیر بـــــار آرزو وابستـه ي غمهـــــا مباش .4

کــی زن دنیاي دون گردنــــــد مردان خدا؟
)311: 1378،دیوان(

با حریصـان عجــــــوز دنیــــا را
زن مخـوانید شوهـر دگــــر است

کنددل در کمنــــــد نَفَس نالـــــــه می
ما را گمــان که زلف بتان دام داشته است
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)1384:1/448،دیوان(
از جمله عواملی که باعث تنوع معانی و 

گویی در اشعار سبک هندي، مضامین و تناقض
هاي پیشین شده است، آن است که برخالف سبک

برخالف سبک - در سبک هندي و شعر صائب
عراقی که ارتباط در شعر بیشتر عمودي و افقی 

و هر بیت ارتباط تنها به شکل افقی بوده- است
براي خود ساختمانی جداگانه و مستقل از ابیات 
دیگر دارد و بناي شعر بر بیت و حتّی مصراع است 

علل ۀجملاز)115: 1388توحیدیان، (.نه ابیات
- اعث تنوع معانی و مضامین و تناقضدیگري که ب

هاي گویی در اشعار سبک هندي در مقایسه با سبک
اي سبک هندي پیشین شده است، آن است که شعر

در مراحل مختلف ... نظیر کلیم، صائب، بیدل و
زندگی و براساس حاالت روحی و روانی که در 

هاي شعري و عناصر و وقایع اثر برخورد با پدیده
- اند، اقدام به سرودن تک بیتیپیرامون خود داشته

هایی با موضوعات و مضامین مختلف کرده و 
از آن اشعار رابعدها که فراغتی بر آنها دست داده،

اند، در حالی ب کردهلحاظ وزن و ردیف و قافیه مرت
هاي پیشین از جمله سبک عراقی، به که در سبک

علت . علت محوریت عمودي غزل چنین نیست
- توان در تطبیق سبک هندي با سبکدیگري که می

گویی هاي پیشین، از لحاظ تنوع مضامین و تناقض
هندي برخالف ذکر کرد، آن است که شعراي سبک 

که بیشتر - جمله سبک عراقیهاي پیشین، ازسبک
نگاهشان به - نگرش عقالنی بر شعر حاکم است

هاي شعري نگاه عاطفی و احساسی بوده و پدیده

طبیعی است که نگرش عاطفی در مقایسه با نگرش 
.عقالنی، همواره در معرض تغییر و تحول است

پیشینه تحقیق
دیوانضاد معنایی در گویی و تدرخصوص تناقض

بیدل دهلوي که با تأسی از امثال صائب، از 
خصایص بارز و منحصر به فرد سبکی وي به شمار 
است، تاکنون هیچ تحقیق جامعی انجام نپذیرفته 

، آقاي مرتضی تنها محقق ارجمند آثار بیدل. است
: گویدامیري اسفندقه، به این موضوع پرداخته می

ادها نیز در رباعیات و اصوالً اي از تضحضور پاره...«
همین ۀکند و از مقولانداز ایجاد میشعر بیدل دست

)76: 1389امیري اسفندقه،(».هاي معنوي استاغالل
ها امیري اسفندقه، این تضادها و تناقضةبه عقید

اي براي فایق آمدن بر چیزي نیست مگر شیوه
تضادها و پلی براي رسیدن به ساحل اطمینان و 

امیري اسفندقه درخصوص )78: همان(.دالاعت
گویی و معانی و مضامین متضاد در شعر تناقض

کند که بیدل در بیدل تنها چهار رباعی را ذکر می
یعنی، نخست در گویی پرداخته است، آنها به تناقض

:گویدمی» وحدت«نگرش منفی به مضمون 
وحــدت هر چنـــد خلوت اسراري است

، عالــم بیکاري استچــون وانگـــــرند
مـــن والـــه ي کثـــرتـــم که دلدار مرا
با مـــــن سوداي کوچـــه و بازاري است

)76- 77: همان(
:گویدبعد در نگرش مثبت به وحدت می

اي سرخوش وهم، یأس و آمال یکی است
اینجا روز و شب و مــه و  سال یکی است
بیــــدل شو و کیفیــــت وحدت دریاب

آینه رفت، شخص و تمثال یکی استچون
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)77: همان(
:گویددر جاي دیگر به زورآوري دعوت کرده می

بر خلــــق کسر شان ننمــــایی                  ! بیــــدل
تـا تیــــــر توان شدن کمــــــــان ننمایی
خاصیت این معــــرکه که عاجز کشی است

ان ننماییناتــــــــو! اینجــــــا زنهـــــار
)77: همان(

در جاي دیگر، برخالف عقیده فوق، به ناتوانی و 
:گویدعاجزي دعوت کرده می

به زور ننــــــــازي که زبـــــون سازندت 
گـــــــردن نفـــــرازي کـــــه بیندازدت

بالي امتحـــــان در پیش است ! اي قلـــب
بگــــداز از آن پیش کــــه بگــــدازندت

)77- 78: انهم(

گویی در شعر بیدل دهلويتناقض
هاي گویی یا تضاد معنایی از ویژگیتناقض
شعراي این . شعراي سبک هندي استۀبرجست

شناسانه، که به خلق سبکۀسبک، در این خصیص
گونه شود، هیچمعنی و مضمون جدید ختم می

تضاد و تناقضی با همدیگر ندارند؛ یعنی، عناصر 
ي و ادبی که در اشعار یک هاي شعرو پدیده

شاعر، براساس علل و عوامل روحی و روانی، 
عاطفی و احساسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، 

در دو معنا و مفهوم متضاد از ... محیطی، سیاسی و
اند، در اشعار دیگر شعراي این هم به کار رفته

سبک نیز، براساس همان عوامل، با نگرش 
از هم مورد جدیدي، باز در دو صورت متضاد 

: 1391توحیدیان و نصرتی، (.انداستعمال واقع شده
کوشند تا می) شعراي سبک هندي(اینان)62

براي اثبات مهارت و استادي خود مضامین تازه و 
رو صد بار گرد متناقض از هم بیاورند و از این

موضوع ةاي چون پرگار گردیده و دربارنقطه
-د و مضمونواحد و ثابت و متعارف، معانی جدی

و حتی براي ... اندهاي نقیض و مختلف ساخته
اي را از دست ندهند خالف آنکه مضمون تازه

عقیده و ایمان خود و حتی واقعیت امر سخن 
بیدل به جهت )408- 409: 1371مؤتمن،(.اندرانده

خلق مضمون جدید، برخالف عقیده و ایمان 
ادبی درخصوص ۀخود و  برخالف هنجار دیرین

:گوید) ع(ابراهیمحضرت 
انتقامـی نیست در میزان عدلسنگ هم بی

بت شکستی مستعـد آتش نمـــرود باش
)1384:2/898،دیوان(

به . توان از زوایاي مختلف به جهان نگریستمی
این ترتیب ممکن است یک چیز را به اشکال 

به عنوان مثال، اگر با درختی . مختلف مشاهده کرد
مختلف به آن نگاه کنیم،ۀز سه زاویرو شویم و اهروب
شک با تصویرهاي مختلفی بر خورد خواهیم کرد، بی

. حال آنکه درخت یک شیئی ثابت بوده است
هاي دید، سبب اختالف در صورت اختالف در زاویه

شود و در نتیجه منجر به ایجاد و معناي شعرها می
از آنجا. خواهد شد) معناي بیگانه(=معناي تازه و نو

که شاعران سبک هندي به تصریح خود پیوسته به 
–دنبال معنی بیگانه هستند، ما در شعرهاي آنها 

هاي دید متنوع و با زاویه- برخالف شعراي پیشین
هاي دید، از بیشتر این زاویه. رو هستیمهگوناگونی روب

- یا با دیدي منفی به چیزي می: دو حال خارج نیستند

ر شعرهاي سبک هندي، د.نگرند یا با دیدي مثبت
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» نوسان و تناقض فکري«خواننده پیوسته با یک 
به این معنا که تفکر ثابتی بر شعرها . رو استهروب

حکمفرما نیست و جایگاه فکري شاعر نسبت به 
این . اي از ابهام فرو رفته استو افراد در هالهءاشیا

هاي فکري، شعر را هم مثل دریا، همیشه نوسان
دارند و آن را از جمود و حرك نگه میمتالطم و پرت

محمدي،با تلخیص(.آورندیک شکلی بیرون می
مهم دیگر اشعار دوره ۀخصیص)128- 134: 1374

صفوي، وجود تناقضات شعري متعدد و فراوان 
ها، حاکی از تزلزل درونی گوییاین تناقض. آنهاست

و عدم ثبات شخصیت فکري و اعتقادي و عدم 
وانی شاعران در مراحل مختلف انسجام روحی و ر

داشت تا شعري زندگی است که ایشان را بر آن می
)118: 1385طغیانی،(.متفاوت با گذشته داشته باشند

- این شیوه، در مقایسه با سبکۀخصوصیت برجست

هاي شعري دیگر از جمله سبک عراقی، گسیختگی 
هاي معانی و مضامین و پریشانی و عدم تعادل اندیشه

گان آن است که هر بیتی از عالم خاص سرایند
گوید و حتی در یک غزل، گاهی خویش  سخن می

.گیردمعانی متضاد با یکدیگر در کنار هم قرار می
نبود تجربیات )175: 1388وهش،ژحاکمی واال و پ(

منسجم در اشعار شعراي نامدار این ۀاصیل و اندیش
هاي شعري این دورهدر دیوان. سبک نمایان است

توان یافت که انسجام معنایی کمتر غزلی می) صفوي(
افتد مضامینی استواري داشته باشد و بسیار اتفاق می

یابد که در محور متضاد، حتی در یک غزل، ظهور می
عمودي ابیات کمترین پیوند معنایی با یکدیگر 

)93: 1389طاهري،(.ندارند

بیدل دهلوي یگانه شاعري است که منعکس 
ها و عقاید و مضامین شعري اندیشهاکثر ةکنند

چه شعراي ایرانی - مطرح شده در سبک هندي
است و به - مقیم هند و چه شعراي بومی هند

عبارت دیگر جامع جمیع تمامی شعراي این سبک 
اشعار بیدل هرچند به جهت . آیدبه شمار می

پرداختن به معانی و مضامین عرفانی، در قیاس با 
ز انسجام و یکپارچگی دیگر شعراي این سبک، ا

با برخوردار است، اماو عقیدتی بسیار باالیی فکري
توان دریافت که وي تعمق در دیوان اشعار وي، می

صائب و نیز همچون سایر شعراي این سبک، نظیر
گویی و پرداختن به معانی و ، از تناقض...کلیم و

که هدفی جز نگاه متفاوت به - مضامین متضاد
بر - هاي طبیعت پیرامون خود ندارد عناصر و پدیده

به عمیق دیوان بیدلۀبا مطالع. کنار نمانده است
توان دریافت که تمامی معانی و مضامین خوبی می

براي دستیابی به معنی بیگانه که –شعري این شاعر 
همچون - هدف غایی شاعر سبک هندي است

این سبک در دو معنا و مفهوم ۀدیگر شعراي برجست
- اگر وجود تناقض. از هم به کار رفته استمتضاد 

هاي شعراي گویی و تضاداندیشی را در سروده
ایرانی سبک هندي و شعراي هندي سبک هندي، 

هاي اجتماعی ایران عصر ناشی از وجود نابسامانی
نوسانات فکري، نداشتن صفوي و عواملی همچون

اي نا همسو با تعادل روحی و روانی، در سویه
حرکت کردن، داشتن نگرش عاطفی عقاید حکومت

هاي محیط اطراف، و احساسی به عناصر و پدیده
هاي مختلف، پرگویی، قرار گرفتن در موقعیت

تر نیندیشیدن به محور عمودي ابیات و از همه مهم
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خلق معنی و مضمون جدید بدانیم، بی گمان، در 
اشعار بیدل نیز همین عوامل باعث خلق معانی و 

مضامینی .گویی شده استتناقضمضامین متضاد و
که بیدل در اشعارش نگرش متفاوتی نسبت به آنها 

.اشاره کردزیر توان به موارد ابراز داشته است، می

آرزو و امل
مضمون آرزو از جمله مضامین پر بسامد در شعر 

که بیدل در نگرش مثبت به آرزو،. بیدل است
بسآمد آن در مقایسه با نکوهش و نگرش منفی 

:گویدآید، میآن اصالً به چشم نمی
تخم اشکی بـه کف پاي کسی خواهم ریخت
آرزو مـــژده ده اوج ثـــــریاي مـن است

)1/365: 1384، دیوان(
آغوش آرزو هــــا از خود تهی است اینجا 
در قـالب تمنّــــا، خوش تــر زجان بیایید

)535: همان(
جا و هت نابآرزو در نظر بیدل یک خواس...«

هاي بیدل متعلق به هوا و هوس است؛ لذا برداشت
: 1388محمدي،(»....منفی داردۀاز آرزو بیشتر جنب

:گویدمیبیدل در نگرش منفی به آرزو و امل )157
بی مغـــــز بــــود دانه ي کشت امل دهر
در رشته موج ار گهري هست حباب است

)1/373،دیوان(
تشویش جانکــاهی نبود گـر نمـی بود آرزو 

ماهیان را تشنـه ي قالب حــرص کام داشت
)410: همان(

آگاهی
نگرش بیدل به مضمون آگاهی نیز دوگانه است؛ 

:گویدزمانی به تعریف و تمجید از آن پرداخته می

هیچ کس در بارگــــاه آگهی مردود نیست 
صافی آیینــــه بـا گبر و مسلمان آشناست

)363: همان(
:انی نیز به نکوهش آن می پردازدزم

به قدر آگهـــی آماده است اسباب تشویشت  
طبیعت بایـــــد اینجا اندکی غافل شود پیدا

)151: همان(
اسرار

ةمضامینی است که خوانندۀمضمون فوق از جمل
شعر بیدل را به عدم انسجام فکري شاعر، که 

هاي مختلفی حاصل آن قرار گرفتنش در موقعیت
بیدل مخاطب .گرددزندگی است، رهنمون میاز 

:گویدرا به اسرار حقیقت دعوت کرده می
غرق دل شو تــا به اســرار حقیـقت وارسی 
قعر این دریا همین با غوطه خواران آشناست

)363: همان(
در جاي دیگر، به علت قرار گرفتن در موقعیتی 

:پیشین خود گویدۀجدید، برخالف عقیده و اندیش
خـویش را دریاب  م رمــز و چه اسرار،کدا

که هر چه هست نهان، غیر آشکار تو نیست
)354: همان(

تعلّق
از مضامینی است که در سبک هندي بسیار رایج 
بوده و در شعر صائب و بیدل از بسامد بسیار باالیی 

مضمون تعلق نیز، از جمله مواردي .برخوردار است
ه راحتی به است که خواننده اشعار بیدل را ب

گویی و نداشتن تعادل روحی و روانی شاعر تناقض
، 1بیدل زمانی همچون صائب. گرددرهنمون می

: داندخود و دیگران را رسته از دام تعلّق می

از عالیق فارغنــــد ازاد مردان همچو سرو  . 1
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ساز مـــن آزادگـــی، آهنــگ من آوارگی
از تعلـّــق تـار نتـوان بست مضمون مرا

)120: همان(
ایم        ستهه آزادي از جیب تعلق ربا همـــ

سرو را سر رشته نشو و نما زنجیر پاست
)319: همان(

تعلّقــی به دل مــــــا خیــال ریشه نکرد
به ناوکـت که در ایــن باغ سرو آزاد است

)458: همان(
پـــــاي آزادان به زنجیر عالیق بند نیست

شودنام را نقش نگیـــن ها چین دامن می
)717: 2ج(

دیگر به جهت دست یافتن به معنی در جاي 
که «،»معنی بیگانه«و مضمون جدید و به اصطالح 

به معنی یکی از طُرُق دستیابی شاعر سبک هندي،
پور حسن(»بیگانه از طریق اسلوب معادله است

عنصر اسلوب با استفاده از،)75: 1384آالشتی،
برخالف تک تک افکار ، 1نوا با صائبهممعادله،

:گویدپیشین میو عقاید 
کسی ز دام تعلـّـق چسان بـــرون تازد؟

شکسته گـردن هرمــوج طوقی از گرداب
)269: 1ج(

رفتـن دامـن بر چیده راخـــــــار نتوانــد گ
)1/107، 210غ (

:سالک قزوینی
همت برجستــــــه از ننگ عالیق فــارغ است 
خـــار نتوانـــد گرفتـن دامــــــــن کوتاه را

)541: 1بخش،5ج،1371،تاریخ ادبیات در ایران(
از عالیق خــــط آزادي نـــــدارد هیــــچ کس . 1

هــــــــــا از ریشه زیر خاك باشد سرو راامد
)1/97، 190غ(

از تعلّـــق یک سر مـو قطع ننمودیم حیف
تیغ تسلیمی که ما داریـم، پر نازك دم است

)316: همان(
هرکـه دیدیم از تعلّـق در طلسم سنگ بود

نخاستاي ازخود جدایی بریک شرر آزاده
)408: همان(

جسم و جان
مضمون جسم و جان در شعر بیدل، با تأسی از 
شعراي دیگر سبک هندي، در دو صورت متضاد 
به کار رفته است؛ یعنی زمانی مخالف با هنجار 

، و با بهره 2با تأسی از صائبادبی اندیشیده و 
در نگرش مثبت گرفتن تمثیل و اسلوب معادله، 

که بسآمد آن در شعر -به جسم در رابطه با جان
بیدل در مقایسه با نگرش منفی آن چندان به 

:گویدمی-آیدچشم نمی
گرانــی کی کشد پاي طلب در وادي شوقت

ها راروحی کند تعلیم جانکه جسم اینجا سبک
)174: همان(

و هم 3نوا با هنجار ادبیزمانی نیز هم
، با 1و دیگر شعراي سبک هندي4اندیشه با صائب

جسم خاکـی در صفـــاي دل نیندازد خلل  .2
باده آسوده است از گردي که بر مینا نشست

)2/612، 1220غ(
بی حجــاب تن خاکــــــی نرسد جان به کمال  

پسته بی پوست محـــــال است که خندان گردد
)4/1583، 3271غ(

:حافظ.3
حجــــــاب چهره ي  جان می شود غبار تنم   

خوشا دمـی که از آن چهــــره پـــر بر فکنم
)278: 1374،دیوان(

در کنار جسم جان را از کدورت چاره نیست   .4
خاك می لیسد زبــان موج تا در ساحل است
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استفاده از اسلوب معادله جدیدي در نگرش منفی 
:گویدبه جسم در ارتباط با جان می

غبــــــار جسم حجاب جــان نورانی است
ننگ سایــــه بــرآ، آفتــــــــاب را دریاب

)259: همان(
در محیط عمر، جان را رهزنی جز جسم نیست

ن خود بس بود دشمن در آبقه را پیراهغر
)260: همان(

ندامت می کشد! جان پاك از قید تن بیـدل
گنج را جز خاك بر سر کردن از ویرانه نیست

)301: همان(
بیرون درۀحلق

، در نگرش مثبت به آن 2بیدل با تأسی از صائب
:گوید

از حیـــــرت حقیقـت خلــوت سراي اُنس
تا حلقـــه ي برون در، آغــوش محرم است

)373: همان(
م هـــم از وضع نیـازم بپذیرخـم تسلیــــ

حلقه هر چند بـرون است ز در نزدیک است
)493: همان(

، در نگرش منفی 3در جاي دیگر همنوا با صائب
:به آن گوید

)2/517، 1020غ(
:غنی کشمیري. 1

در غبار تن نیابد کس نشان از جان پاك   
آب تا بیـرون نیاید، از میان بردار خاك
)126: 1362،دیوان(

عالمی حلقـه صفت گوش بر این در دارند .2
ه گشاید در میخانه ي عشق؟ــتا به روي ک

)2/2498، 5184غ(
حریـم حسن راهخیره چشمان را نباشد در .3

جاي حلقه بیرون در استاز دو چشم شوخ،
)2/491، 970غ(

هر چند کنــــم دعوي خلوتگــــه تحقیق 
چون حلقه به جـــز ـانه بیرون درم نیست

)307: همان(
تو از آن خلوت یکتا چه خبر خواهی داشت؟

گرشوي حلقه که چشم آن سوي درخواهی داشت
)338: همان(

خاموشی
خاموشی نیز از مضامین پر بسامد سبک هندي 

از میان شعراي این سبک، صائب و بیدل . است
،بیدل با تأسی از صائب. اندبیشتر بدان پرداخته

خاموشی را در معنا و مفهوم متضاد از هم به کار 
)35-36: 1390نی، توحیدیان و خان چوبا(.گیردمی

بسامد ابیاتی که بیدل با تأسی از صائب، به 
تعریف و تمجید از خاموشی پرداخته است، بیش 

بیدل در تحسین و . از  نگرش منفی آن است
:تعریف از مقام خاموشی گوید

هـا کـــه ندارد کتــــاب خاموشیچه نکته
نفس بــدزد و سوال و جـــواب را دریــاب

)259: 1ج(
! ت می طلبــــی خامشی گــزین بیدلنجا

که در طریـق سالمــت خموشی استـاد است
)337: همان(

ۀبا تأسی از صائب و  برخالف هنجار دیرین
:ادبی، در انتقاد و نگرش منفی به خاموشی گوید

برجستـــــــه نیست پلّــه ي میزان خامشی
یارب به سنگ سرمـــه نسنجـــی صداي ما

)89: همان(
وشی غیر افسردن چه گل ریزد به دامانت؟خم

اگــــــر آزاده اي با ناله کــن پیوند اعضا را
)117: همان(
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از لب خامـــوش نتوان شد حریف راز عشق
چند دارد این حبــاب پوچ عمان زیر پوست

)316: همان(

خضر و آب بقا
نگاه شعراي سبک هندي از جمله صائب نسبت 

: او دوگانه استبه شخصیت خضر و آب حیات 
یکی اینکه در برخورد با داستان خضر و آب 

) سبک عراقی(حیات، موافق عرف و هنجار ادبی
عمل کرده و به ستایش و تمجید از خضر و آب 

دوم اینکه به جهت دست . پردازندحیات او می
خوانی و برخالف یافتن به معنی جدید، با مخالف

و مخالف با 1عرف و عادت شعراي پیشین
کومت زمانه خویش، به انتقاد از خضر و آب ح

اشعاري که شعراي سبک هندي . پردازندحیات می
-در آن به انتقاد از خضر و آب حیات او پرداخته

اند، بیش از اشعاري است که در آن خضر و آب 
با تلخیص حکیم (.اندحیات مورد تمجید قرار گرفته

ر هاي هنجارشکنی داولین نمونه«)47: 1384آذر،
باب خضر با مالیمت و محافظه کاري از حدود 

سعدي و حافظ این .خوردقرن ششم به چشم می
محافظه کاري را با کنایات آمیختند و خضر را 

همچون [گاه مورد نقد ملیح قرار دادند؛ اما هیچ
کار را به ترك ] صائب و دیگر شعراي سبک هندي

عدول از هنجار در شعر . ادب شرعی نکشانیدند
درخصوص ] و دیگر شعراي سبک هندي[صائب

اند و نام برده» تغایر«در کتب بدیعی فارسی از صنعتی به نام .1
تقبیح (و) تحسین ما یستقبح(»یا مغایره» تغایر«منظور از صنعت 

آن است که متکلم بر وجه لطیفی مدح کند، آنچه ) ما یستَحسن
موم نکوهیده است و قدح کند آنچه را که در نزد را نزد ع

)154: 1377العلماي گَرَکانی،شمس(.دیگران ستوده است

توان به موضوعات زیر را می] آب حیات[خضر و 
تفضیل بر خضر یا عناصر داستانی . 1: تقسیم کرد

اصل ـی حـب.3؛نپذیرفتن منّت آب حیات.2؛ او
.5؛تنها خوري خضر.4؛اودان خضرـبودن عمر ج
پرهیز از آب .7؛شرمندگی خضر.6؛ ناتوانی خضر

؛ضرـرت از خـحی.9؛گرانجانی خضر.8؛ حیات
؛ ننگ آب حیات.11؛رـی خضـودخواهـخ.10
عمر جاودان .13؛!...)اي خضر(مالمت خضر.12

؛سیر شدن خضز از آب حیات.14؛ ارزانی خضر
؛ پایان یافتن عمر ابد.16؛کنندگی خضرگمراه.15
امساك خضر درخصوص .18؛پشیمانی خضر.17

افسانه بودن .19؛اسکندرندادن آب حیات به 
)44- 45: 1385حکیم آذر،(»....ماجراي خضر

نگرش بیدل همچون سایر مضامین شعریش به 
نوا و خضر و آب بقا متفاوت است؛ یعنی زمانی هم

هم اندیشه با شعراي گذشته و دیگر شعراي سبک 
هندي نظیر صائب، کلیم و دیگران به تحسین و 

انی نیز با هنجارشکنی پردازد و زمستایش از آن می
و مخالف خوانی، که از خصایص سبکی اکثر 

. پردازدشعراي این سبک است، به انتقاد از آن می
:در تحسین و ستایش از آن گوید

در این صحرا به وضع خضر باید زندگی کردن
نگـــردد گم کسی کز مردمان پنهان شود پیدا

)214: 1ج(
، 2بک هنديبا هنجار شکنی، و همنوا با شعراي س

:در انتقاد از مقام خضر و نگرش منفی به وي گوید

:دانش مشهدي.2
ايخوش ز همسفران دور مانده! اي خضر

جـــــــز بیکسی نتیجـه ي عمر داز چیست؟
)539: 1390صیادان معنی،(
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جام آب زنـــــدگی تنها به کام خضر نیست 
در گــداز آرزو هم جوش دریــــاي بقاست

)341: همان(
زیــــــر فلک آنقـــــدر خجلت مهلت 

دگی خضر هم یک دو نفس تهمتی استزنمبر 
)408: همان(

به تیـــغ سوداي خضر راست نیــــاید 
عمــر دراز نیستۀار نقد کیسایثعشق

)415: همان(
ادبی در ۀینربیدل، همنوا با عرف و هنجار دی

:نگرش مثبت به آب بقا گوید
توفــان غبـــار عدمیــــــم آب بقا کو؟
دریا به میــان محو شد از جوش کرانها

)98: همان(
بیدل بر خالف هنجار ادبی و همنوا با شعراي 

آب بقا رش منفی بهـدر نگ،1بک خویشسهم
:گویدمی

:قدسی مشهدي.1
حیـوان مطلب زندگی خضرۀاز چشمــ

کایــــن فیض بجـــــــــز خنجـر جلّاد ندارد
)435: 1375،دیوان(

:تنهاي قمی
از جوي خضر رفتی، گاهی به جوي دیگر 

ی، در آب زندگانــــیــبـــــــودي اگر روان
)979: 1390صیادان معنی،(

:کلیم کاشانی
آب حیـوان نیست چون خاك قناعت سازگار 

ام کآب بقــــا را دیده استضر پرسیـــدهاز خ
)1/106: 1376،دیوان(

:واعظ قزوینی
نیک نامــان فارغنـد از منّت عمر دراز

!زنده ي جاوید را، با چشمه ي حیوان چه کار؟
)239: 1359،دیوان(

:غنی کشمیري

باید بــا عالیق ساختن تا نفس باقــی است،
خضر را هــم الفت آب بقـــا زنجیر پاست

)319: همان(
موج دریاي تعین گـر همین جوش من است

ا دارد گمان جز شاش نیستآنچه خلق آب بق
)432: همان(

سایه و آفتاب
)خورشید(ایه و آفتابمضمون ثابت و متعارف س

در شعر بیدل در دو شکل متضاد از هم به کار 
اي به مضمون فوق رفته است؛ یعنی بیدل از زاویه

نگریسته و معتقد است که سایه محو در آفتاب 
ه ببوده و پرتو خورشید را در بغل داشته و سایه

:آفتاب استۀاز خود رفتن آیینۀواسط
شویمخوش آنکه سایـه صفت محو آفتاب

که سخت نامه سیاهیـــم و عفوها اینجاست
)448: همان(
زنگسایه اینجـا پرتو خورشید دارد در بغل

هــــم چون خلوت آیینه بی دیار نیست
)389: همان(

رفتن از خـود سایه را آیینـه ي خورشید کرد
رنگ ما بی دست و پایان این چنین گردیده است

)483: همان(
افکار و عقاید پیشین از زمانی نیز برخالف 

:گویددیگر نگریسته میۀزاوی
سایه برون استةخورشیــد ز ظلمتکـــد

تا کــی ز حــدوث آینــه سازید قدم را؟
)97: همان(

آب حیات پیش لبت خـــون مـــــرده اي است
ال چشمـــه ي حیــــــوان گریستنباید به حــ

)154: 1362،دیوان(
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ه و خورشید هیــچ راست نیایـدحساب سای
ه خــواه استمتاع منتطران زنگ و حسن آین

)437: همان(
با همنیاید راست هرگز صحبت زنگ و صفا

چه حاصل سایه را از خانه خورشید پرسیدن
)2/1259(

فنا و نیستی و مرگ
ترین رویداد زندگی هر انسانی است مرگ بزرگ«

آدمیان را به خود مشغول ۀو همیشه ذهن و اندیش
در ادبیات مکتوب دینی و غیر دینی ایران .داردمی

جوها و دل وقبل و بعد از اسالم، بیشترین جست
اي نویسندگان و شاعران و عالمان، در همشغولی

شود تا راهی براي فرار از مرگ یا این خالصه می
چیرگی بر هول و هراس ناشی از آن بیابند که 

هاي شاعران و نویسندگان ایران بعد از تالش
ناشی ۀاسالم براي غلبه بر مرگ یا کاهش دغدغ

توان در سه شیوه یا در سه اندیشه از آن را می
اند نخست کسانی که آن را ستوده: دمنحصر کر

این ةترین نمایندالدین بلخی، بزرگموالنا جالل
اي که با نفرت و دوم، دسته. آیدگروه به شمار می

اند و براي غلبه بر آن، به ستهیکراهت به مرگ نگر
اند که باشی و اغتنام فرصت روي آوردهخوش

اب این دسته به حسةخیام را باید پیشرو و نمایند
گرایانه به آن گروهی که واقعسوم،. آورد

نگریسته، مرگ و زندگی را چونان دو روي یک 
اند ضمن بهره بردن از سکه دیده و کوشیده

. هاي این جهان، به دیگران هم بهره برسانندنعمت
-میاین دسته به شمارةترین نمایندسعدي بزرگ

نوا با هنجار بیدل هم)223: 1387فالح، (».رود

مثبت به فنا  ۀ، در اندیش1خصوص موالناهدبی، با
:و نیستی و مرگ گوید

زندگی نذر فنا کن از تالش آسوده باش
حفظ تا کی مشت خاري سوختن آماده را؟

)227: 1ج(
جز به مـــــردن منـــــزل آرام نتوان یافتن
گور اگر لب واکند، دروازه ي جمعیت است

)371: همان(
انصاف توان یافتمرگ است گر ۀدر نسخ

تا علم فنـا نیست همـان بحث و همان بحث
)495: همان(

در انتقاد و نگرش منفی به فنا و نیستی و 
:مرگ گوید

انفعــــــال هستـــی از ما برندارد مرگ هم
خـــــــاك اگر گردیـم آبی در نظر داریم ما

)119: همان(
نقض بینایی است، کسب عبرت از احوال مرگ

ر باشد، غبار زندگـی هـم توتیاستچشم اگـ
)298: همان(

قطره و گوهر
بیدل در نگرش مثبت به مضمون قطره و گوهر 

:گوید

در . به عقیده موالنا، مرگ زمان وصال است، نه هنگام جدایی.1
پیوندد و از آنجا که این وصال، روح به عالم اصلی خویش می

عالم روح عالم تجرد و وحدت و بی زمانی است، مرگ پیوند و 
) 54: 1385پور چافی، حسین(.عمري ابدي است

:موالنا گوید
مــــرگ مــا هست عــــــــروسی ابــــــد
ســــرّ آن چیــــست؟ هــــــواللـــه احــــــد 

)309: 1376،کلیات شمس(
ز مـرگ خویش شنیـدم پیام عیش ابد

ش ـــر عیـبـزهـی خدا که کنــــد مــرگ را پیم
)481: همان(
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ر آسودن به شور آورده است این بحـر رافکـ
در دل هر قطـــره جوش آرزوي گوهر است

)336: همان(
جمع شو، مـــرکـــز نــه دایره ي چرخ بر آ 

د دل دریا گرددقطـــره چون فال گهـــــر ز
)800: 2ج(

:پیشین گویدةبعد برخالف عقید
هیچ کس افسرده ي زنــــــدان جعیت مباد
قطره تا گوهر نمی گردد به دریا واصل است

)431: 1ج(
غرّه منشین به کمــــــالی که کنــد ممتازت
بیشتر قطـــــره ي گوهر شده ننگ دریاست

)451: همان(
کفن

:ه کفن گویدبیدل در نگاه مثبت ب
گرد عبـــــرت در مـزار یأس می باشد کفن
چشم پوشیــــــدن مگــر از ما برد نباش ما

)103: همان(
هرچه پوشید جهــان، غیر کفن، یمن نداشت
ماتمـــــی بــود لباسی که به این رنگ نشد

)577: همان(
:در نگاه منفی به کفن و انتقاد از آن گوید

ـــاب دام آفت نیستهمین به زندگی اسبـــ
به خاك نیــــــز کفن، خضر راه نباش است

)399: همان(
با تکلّــف مـرگ هــــم ذّلـت کشی است
از کفـــن گــــــر بگـذري ، نباش نیست

)435: همان(
کمال و نقصان

و با استفاده از عنصر 1بیدل، با تأسی از صائب
به معنی تمثیل و اسلوب معادله که از طُرُق رسیدن 

سن راد حـم زخــم باشـامــی نیــل چشـناتم. 1

در )75- 76: 1384پور آالشتی،حسن(.بیگانه است
:گویدمینگرش مثبت به نقصان

کمالگر ز اسرار آگهی، کم نیست نقصان از
چون خط پرگار خواندي، ابتدایت انتهاست

)470: همان(
:گویدبیدل، زمانی در نکوهش نقصان می

اهل کمــال خفّـت نقصــــان نمی کشنـد
ـــو ماه شود الغر آفتابمشکــل که همچ

)258: همان(
صرف نقصانیــم دیگــر از کمال ما مپرس
عشق پر کرده است آغـوش هالل از ماه ما

)104: همان(
لفظ و معنی

مضمون لفظ و معنی در اشعار سبک هندي، در 
دو شکل متفاوت از هم به کار رفته است؛ یعنی 

صائب و بیدل، گاهی شعراي این سبک، نظیر
ل به ارتباط هستند و زمانی ئن لفظ و معنی قامابی

بیدل با تأسی . رسانندنیز خالف آن را به اثبات می
ربابو با استفاده اسلوب معادله، د2از صائب

:گویداینکه میان لفظ و معنی ارتباط هست، می

و کامل شد، به چشم شور خود را می خوردــه چـم
)1179ص: 3ج، 2397غ(

ظهور معنـــی نازك بـود ز پــــرده لفظ.2
ــــاب نتوان کردنظاره ي رخ او بی نقــ

)1822ص: 4ج، 3784غ(
لفظ و معنـــی را به تیغ از یکدگر نتوان برید

هم جد؟تا کند جانان و جان از ! کیست صائب
)8ص: 1ج، 9غ(

سیدمیر محمد جان رضوي معروف به جان اهللا شاه و متخلص به 
، همنوا با شعراي سبک هندي به جهت خلق معنی جدید، »میر«

:در خصوص ارتباط جسم و جان گوید
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برون لفظ محال است جلــوه ي معنـــی
همـان ز کسوت اسمــــا طلب مسما را

م ز اسما به  فهــم معنی خویشایـرسیده
ایــــم ز عنقــــا سراغ عنقـا راگرفتــه

)223: همان(
شود                            ظ مصور نمیمعنــی به غیــــر لفـــ

افتاده است کـــــــار دل و دیده با نقـاب
)264: همان(

برون لفظ ممکــــن نیست سیر عالم معنی                  
به عریانـــــی رسیدم تا درون پیرهن رفتم

)1024: 2ج(
، 1بیدل در جایی دیگر همچون صائب

برخالف، آرا و عقاید پیشین خود، با استفاده از 
:اسلوب معادله جدید، گوید

عالمــی در حسرت وضع عبارت مرده است            
معنـــــی ما کیست تا فهمــد ز دیوان شما؟

)101: 1ج(
عبارت چاره نیست غافل از معنی نی ام لیک از

هر چــه لیلــی گویـدم باید ز محمل بشنوم
)1131: 2ج(

کیفیـــت مــــا ظاهــر آراییۀنشد آیینـ
نهان ماندیم چون معنی به چندین لفظ پیدایی

)1390:همان(

گر؟معنـــــــی نازك کجـــا بی لفظ گردد جلوه
در لبــــاس ذره خورشید جهـــــــــان آرا طلب     

)202: 2435هرومل سدارنگانی، (
! بائــــــنگردد معنـی بیگانه با لفظ آشنا ص.1

گردد؟ي رخسار کیربه افسون رام عاشق آن پ
)1381ص: 3ج، 2835غ(

مـــن آن معنــــــی دور گردم جهــــــــان را 
کــه با هیــچ لفــــظ آشنایــــــــی نــــدارم

)2885ص: 5ج، 5978غ(

خویی و مالیمتنرم
مضمون فوق در شعر بیدل در دو صورت متضاد از 

د استعمال واقع شده است؛ نگاه بیدل زمانی هم مور
کند و زمانی نیز به آن مثبت است و به آن دعوت می

نگرشش نسبت به آن منفی بوده و از آن بر حذر 
:در نگرش مثبت به مضمون فوق گوید.داردمی

درشتـان را مالیــــم طینتی هایم خجل دارد
زبان از نـــرم گویی سرنگون افکند دندان را

)1:201ج(
گر به نرمی خو کند طبعت حالوت صید توستهر
کجــــا مومی است دام نگبین گردیده است

)478:همان(
در مالیمتـــی زن ز حـــــــاسد ایمن باش

آبکه شعله را به خس و خار نیست جنگ در
)277: همان(

طریق خلق داري، سنگ بر ســاز درشتی زن
هد آبشدنهـــال رأفت از وضع مالیــم می

)884: 2ج(
گیري و با بهره2در جاي دیگر با تأسی از صائب

:از اسلوب معادله، برخالف عقاید پیشین گوید
ما ضعیفـــــان را مالیــم طینتی دام بالست
مشکل است از روي خاکستـر گذشتن مور را

)198: 1ج(
نرم خویان را نبــــاشد چـــاره از وضع نیاز

سوي پستی مایل است! کجا آبی است بیدلهر
)431: همان(

نرمی ز حد مبر که چو دندان مار ریخت .2
ـد تازیانه اشوار کنــی ســـل نـهر طف

)2434ص: 5ج، 5055غ(
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نقش بوریا
مضامینی است که در اشعار ۀمضمون فوق از جمل

سبک هندي از جمله صائب و بیدل از بسآمد بسیار 
باالیی برخوردار بوده و به جهت خلق معنی جدید 
و بیگانه، در دو صورت متضاد از هم مطرح شده 

و دیگر شعراي هم صائباز بیدل با تأسی . است
:، در نگاه مثبت به آن گوید1سبک خویش

کند باد غرور اجزاي منکـی پریشان می
خـاك مرا شیرازه نقش بوریاستۀنسخ

)341: همان(
بـال هم دام فریب منۀنگــــردد سایـــ

هنـوزم استخوان جوهــر ز نقش بوریا دارد
)670: همان(

و سبک در جاي دیگر با تأسی از شعراي پیشر
:در نگرش منفی به آن گوید2هندي از جمله صائب

پیش مــــا آزادگــــــانِ دشت فقـــــر
دامگـــاه مکــــر،  نقــــــش بوریاست

)468: همان(

:صائب.1
زنقـش اطلس و دیبـا موافقت مطلب

ا بسته استـه بوریــوافق بــهـــاي مشــکه نق
)858ص: 2ج، 1744غ(

:واعظ قزوینی
ـــم مایلبـــه زینت در و دیــــوار نیستـ

د       ــاشـا بـــش بوریــن، نقـمۀه نقش خانــــک
)174: 1359،دیوان(

2.
چه سان آید برون از زیـــر دیوار گرانجانی؟

در ز نقش بوریـــا باشدشـتن زاري که در ش
)1498ص: 3ج، 3088غ(

نقش قدم
ها و مضامین بیدل با تأسی از افکار و اندیشه

شعري صائب و کلیم، در نگرش مثبت به نقش 
:گوید) پا(قدم

طلب، بـا کعبه ما را احتیاجنیست در دشت
گاه ماست هر جا نقش پا افتاده استسجده

)282: همان(
دــم شــنقـش پــــا یقینۀالعــپس از مط

که هرزه تازم و جــام جهـان نمــا اینجاست
)447: همان(

بـرون نقش قـدم گردي از تسلی نیست
ســـراغ مقصد تسلیـم خـاکساران گیـر

)828: 2ج(
منفی به نقش پا، که بسامد آن در در نگرش

:گویدمقایسه با نگرش مثبت آن کم است، می
عزّت ندیدۀنقش پا در هیـچ صورت پایـ

سایه هـم خشت هـوس کم چید بر بنیاد ما
)84: 1ج(

سراغ منـــزل مقصد مپرس از ما زمین گیران
گردد سفید اینجابه سعـی نقش پا راهی نمی

)223: همان(
گرـا به گلـــزار خرامت جلوهنیست نقش پ

دفتـر برگ گـل از دست بهـار افتـــاده است
)381: همان(

نگین و نقش آن
بیدل در نگاه مثبت به آن که یک حقیقت ثابت و 

:متعارف است، گوید
روحیاز سبک! به رنگ نقش نگیــن بیدل

ایم و ز ما همـان جاي ما خالی استنشتـه
)305: همان(
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اي دیگر بدان ائب، از زاویهبیدل همچون ص
:نگاه کرده و در نگاه منفی به آن گوید

به عـزّت عالمی جان می کند اما ازین غافل
باشد دنائت راکه در نقش نگین معراج می

)130: همان(
چـون نقش نگیـن مسنـــد اقبال میآراي

اي خفته فروتر ز زمین این چه نشست است؟
)419: همان(

ل فطرت خام است و بسهـا دلیذوق شهرت
صورت نقش نگیــن خمیازه نام است و بس

)862: 2ج(
وحدت و کثرت

بین، با استفاده از بیدل در نقش عارفی وحدت
تمثیل و اسلوب معادله، به جهت خلق عنصر

معنی و مضمون جدید، درخصوص ارتباط 
:گویدوحدت و کثرت می

آغوش همندوحدت و کثرت چوجسم و جان در
روز و شب را در دل هم منزل استکـاروان

)318: 1ج(
با همه کثرت شماري غیر وحـدت باطل است
یک یک آمـد بـر زبـان از صد هزار اعداد ما

)84: همان(
خالف افکار و عقاید پیشین، معتقد بربعد

:است که میان وحدت و کثرت ارتباطی نیست

تاب و تب موج و کف، خــــارج دریا شمار 
بیدل ما وحدتی استوان،ـمخرت ـکثۀقص

)408: همان(
وحدت چه خیال است توان یافت به کثرت؟

چون ریشه دوانیـــد نمـــــو ، دانـه نباشد
)647: همان(

بال هماۀ هما و سای
نوا با عرف و هنجار بیدل با موافق خوانی و هم

:ادبی، در نگرش مثبت به هما و سایه بال هما گوید
ـود ما را دستگـــاه همتیاز قنــاعت بــــ

چــون همــا در ظـلّ خود بال کرم داریم ما
)236: همان(

معنی دولت سرا پــا صورت افتــادگی است
ه بــــال همــا افتاده استاز تواضع سایـــ

)402: همان(
- و همشکنی بیدل با مخالف خوانی و هنجار

در 1نوا با صائب و دیگر شعراي سبک هندي
:ه آن گویدنگرش منفی ب

هشدار کــــه در سایه ي دیـــــوار قناعت
خوابی است که در زیر پـر و بال هما نیست

)449: همان(
اقبــال ز آتــش کم نیستۀمنــــت سای

گر همـــا بــال گشاید بـه سر من تیغ است
)470: همان(

گیري نتیجهبحث و 
با تفحص در سبک پر رمز و راز هندي و شعراي 

توان این سبک از جمله بیدل دهلوي، میارنامد

1.
ري بــــه افسر آزادگــــــــی سزاوار استس

به سایـــــــه ي بال هما نمی گیرد   که جــــــا
)1830ص: 4ج، 3802غ(

:محسن تأثیر تبریزي
منّــت کُشنـده تـر بود از درد استخـــوان 

راــا مـال همــــبۀایــــیست سـمرغـــوب ن
)243: 1373،دیوان(

گـویا که نیست با خبر از درد استخوان
تـسوش اــا خـــال همــبۀگوید کسی که سای

)331: همان(
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گیري کرد که در این سبک بر عکس چنین نتیجه
هاي شعري، چون شاعر جهت دیگر سبک

معانی و مضامین ،»معنی بیگانه«دستیابی به 
هاي حسیشعري خود را از عناصر و پدیده

پیرامون خود اخذ کرده و هر نگاه نافذش 
تنوع واست؛مضمون بکري معنی وةدربردارند

مضامین مضامین و پرهیز ازتضاد معانی و
ادب فارسی، به مراتب رایج دراي و سنّتیکلیشه

البته چنین نیست که .هاستسایر دورهبیشتر از
، با )شعراي سبک خراسانی و عراقی(شعراي قبل

استفاده از امور محسوس و عینی پیرامون خود به 
ي شعرآفرینش مضامین و موضوعات بکر

اند؛ چون نگاه شعراينپرداخته یا کم پرداخته
سبک هندي، نسبت به طبیعت و مظاهر آن، به 

تر و جهت خلق معنی بیگانه، اندیشمندانه
هاي پیشین تر از سبکتر و هنرمندانهتیزبینانه

خصوص هع معانی و مضامین، بامد تنواست، بس
گویی، در شعر آنان در مضامین متضاد و تناقض

شعر در .هاي پیشین بیشتر استبا سبکمقایسه 
بیدل با تأسی از شعراي پیشرو سبک هندي، نظیر 

، به علل فکر ...کلیم کاشانی و صائب تبریزي و 
آفرینی، نیندیشیدن به تراشی و مضمونمضمون

محور عمودي ابیات، پر گویی، عدم ثبات 
شخصیت فکري و اعتقادي، عدم انسجام روحی 

ات اصیل و منسجم، نگرش و روانی، نبود تجربی
عاطفی و احساسی به عناصر شعري و موجودات 

به ... محیط اطراف و طبیعت پیرامون خود و
بکر و ۀهاي شاعرانمعانی و مضامین و اندیشه

خوریم که حتی در اشعار شعراي متناقضی برمی

-شاخص سبک خراسانی و عراقی، نمود و نشانه

هاي ندیشهاي از آن معانی و مضامین متناقض و ا
شعراي این .توان به دست دادبکر شاعرانه، نمی

سبک از جمله بیدل، براساس علل و عواملی که 
هاي اساطیري، مطرح گردید، درخصوص موضوع

هاي محیط تاریخی، مذهبی و ادبی و پدیده
گویی و اف و طبیعت پیرامون خود به تناقضاطر

یک .اندخلق معانی و مضامین جدید پرداخته
شعري و یا یک واقعیت متعارف ةر و پدیدعنص

را که بیشتر برگرفته از محیط اطراف آنهاست، از 
هاي دید مختلف مورد بررسی ها و زاویهجنبه

بیدل .نشینندآن به قضاوت میةقرار داده و دربار
دهلوي که جامع جمیع اکثر شعراي سبک هندي 

آید، با تأسی از شعراي قبل از خود به شمار می
از زوایاي دید مختلفی به عناصر و ر صائبنظی

به .هاي محیط اطراف خود نگریسته استپدیده
آن را عنوان مثال، در نگرش مثبت به سرو،

همچون اشخاص صداقت کیش، که همچون تیر 
جرم و گناهی جز راستی ندارند، به جرم راستی،

:داندپا در گل و گرفتار می
چو تیر صدق کیشان را فلک در خاك بنشاند

سرو این گلشن به جرم راستی پا در گل است
)1/431: 1384،دیوان(

جهتبهصائب،ازیتأسباگریديجادر
ۀ یزاوبراساسو»گانهیبیمعن«بهافتنیدست

راآنداشته،سروبهنسبتکهيدیجددید
نعمتازکهمعرفت،ازبهرهیبمردمهمچون

،يثمریبلیدلبهند،امحرومخالقبرابردرمیتسل
:داندیممحرومدنیخماز
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میتسلدممعـــرفتیبمــردمزمجــو
نرفتــدیخمیحاصلـیبـرهازوسرز

)291: همان(

منابع
: تهران.1ج.از صبا تا نیما). 1350(پور، یحییآرین
.اولاپچ.سسه انتشارات فرانکلینؤم

اتسوانح اوق). 1389(امیري اسفندقه، مرتضی
: تهران.)نگاهی به احوال و آثار بیدل دهلوي(

.اولاپچ.)تکا(توسعه کتاب ایران 
فکر رنگین «). 1390(باستانی پاریزي، محمدابراهیم

.85شماره .سال چهاردهم.ماهنامه بخارا.»صائب
.107-123صص 

.4ج.تاریخ ادبیات ایران).1316(براون، ادوارد
.بن سیناا: تهران.رشید یاسمیترجمه

2.دیوان).1384(بیدل دهلوي، میرزا عبدالقادر
سیماي : تهران.اکبر بهداروند: جلدي، به تصحیح

.اولاپچ.دانش
دکتر : به کوشش.آتشکده آذر).1338(بیگدلی، آذر

.امیرکبیر: تهران.حسن سادات ناصري
امین پاشا : تصحیح.دیوان).1373(تأثیر تبریزي، محسن

.چاپ اول. مرکز نشر دانشگاهی:نتهرا.اجاللی
عرفان و ادب در عصر ).1389(داري، احمدتمیم

.اولاپچ.حکمت: تهران.صفوي
تضاد معانی و مضامین «).1388(رجب، توحیدیان

.هاي ادبیاندیشه.»در دیوان صائب تبریزي
پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی -علمیۀفصلنام

.دومة شمار.دجدیةسال اول از دور.واحد اراك
.87-117صص
خان چوبانی اهرنجانی، عزیزهرجب؛ ، توحیدیان

، »صائب، همدم داراالمان خاموشی«).1390(
زبان ةدانشکدۀنشری.فرهنگ و ادبۀپژوهش نام

سال .و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد رودهن
.29-52صص، هفتم، شماره دوازدهم

تضّاد «). 1391(نصرتی، عبداهللارجب؛ ، توحیدیان
گویی در شعر کلیم معانی و مضامین و تناقض

شناسی نظم و فصلنامه تخصصی سبک.»کاشانی
پژوهشی، سال - علمی.)بهار ادب(نثر فارسی

.57- 72صص .شماره چهارم.پنجم
دکتر پرویز : به اهتمام.دیوان).1378(جویاي تبریزي

.اولاپچ.برگ: تهران.عباسی داکانی
.دیوان).1374(الدین محمده شمسحافظ، خواج

: با مجموعه تعلیقات و حواشی.غنی-قزوینی
عبدالکریم جربزه به اهتمام.عالمه محمد قزوینی

.پنجماپ چ.اساطیر: تهران.دار
). 1388(پژوهش، پرنوش؛ حاکمی واال، اسماعیل

جست و جوي نهادهاي اجتماعی در شعر کلیم «
نشریه .ادبپژوهش نامه فرهنگ و .»کاشانی

سال .دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد واحد رودهن
173-188:صص،شماره هشتم.پنجم

معنی بیگانه در «).1384(الشتی، حسینآپورحسن
نشریه دانشکده ادبیات و .»شعر صائب تبریزي

، شماره 48سال.علوم انسانی دانشگاه تبریز
.75- 77صص: 196مسلسل 

بررسی و تحلیل .)1385(پور چافی، علیحسین
: تهران.سبک شخصی موالنا در غزلیات شمس

.اولاپچ.انتشارات سمت
انحراف از نُرم در شعر «). 1384(حکیم آذر، محمد
فصلنامه زبان و ادبیات فارسی .»صائب تبریزي

.43-65صص.شماره دوم.سال اول.واحد اراك
هنجارشکنی در شعر صائب «).1385(ــــــــــ 

مجله ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه .»يتبریز
.شماره هفتم.آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

.39-55: صص
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پژوهشی در نثر و نظم دوره ).1374(احمد، خاتمی
.سسه انتشاراتی پایاؤم: تهران.بازگشت ادبی

.ولاپ اچ
دکتر ضیاءالدین : به کوشش.دیوان).1374(خاقانی

.پنجمپاچ. زوار: تهران.سجادي
با .دیوان غزلیات).1389(زاهد تبریزي، میرزا قاسم

دکتر عبداهللا واثق عباسی و : مقدمه و تصحیح
.دانشگاه سیستان و بلوچستان.سهیال مرادقلی

.اولاپچ
: مقدمه و شرح حال.کلیات سعدي).1374(سعدي

محمود علمی: حواشی.الدین هماییجالل
.اولاپچ.جاویدان: تهران.)درویش(

تصحیح .)سعدي نامه(بوستان ).1375(ـــــــــــ 
.خوارزمی: تهران.غالمحسین یوسفی: و توضیح

.پنجماپچ
: به اهتمام.گلشن راز).1382(شبستري، شیخ محمود

.اولاپچ.طالیه: تهران.دکتر کاظم ذزفولیان
گردباد شور جنون)1367(شمس لنگرودي، محمد

.)اشعارةو گزیدسبک هندي، کلیم کاشانی (
.دوماپچ.نشر چشمه: تهران

).1377(العلماي گرگانی، حاج محمدحسینشمس
ترین کتاب در علم بدیع جامع(ابدع البدایع

.اولاپچ.احرار: تبریز.)فارسی
: تهران.شناسیکلیات سبک).1374(شمیسا، سیروس

.ماپ سوچ.فردوس
.ديجل6.دیوان).1375(صائب تبریزي، محمدعلی

علمی و : تهران.دکتر محمد قهرمان: به اهتمام
.سوماپچ.فرهنگی

با حواشی و تصحیح .دیوان).1345(ــــــــــــــ 
امیري فیروز کریم : با مقدمه.و خط خود شاعر

.انجمن آثار ملی: تهران.کوهی

ج .تاریخ ادبیات در ایران).1372(اهللاصفا، ذبیح
اپچ.وسفرد: تهران.اولبخش .پنجم

.سیزدهم
چهار فرضیه در علل «).1389(طاهري، قدرت اهللا

کهن .»نبود تفکر بنیادین در شعر سبک هندي
پژوهشگاه علوم انسانی و .نامه ادب پارسی
: صص.شماره دوم.سال اول.مطالعات فرهنگی

96-77.
تفکر شیعه و شعر دوره ).1385(طغیانی، اسحاق

.گاه اصفهانانتشارات دانش: اصفهان.صفوي
.اولاپچ

: به کوشش.دیوان).بی تا(غنی کشمیري، محمدطاهر
.اولاپچ.انتشارات ما: تهران.احمد کرمی
سه نگاه به مرگ در ادب «).1387(فلّاح، مرتضی 

پژوهش زبان «پژوهشی-فصلنامه علمی.»فارسی
پژوهشگاه علوم انسانی و » و ادبیات فارسی

شماره .اهیمطالعات اجتماعی جهاد دانشگ
223-254: صص:یازدهم

.دیوان).1375(قدسی مشهدي، حاجی محمدجان
.محمد قهرمان: مقدمه و تصحیح و تعلیقات

.اولاپچ.دانشگاه فردوسی مشهد:مشهد
اشعار ةبرگزید(صیادان معنی).1390(محمد، قهرمان

اپچ.امیرکبیر: تهران.)هنديةسخن سرایان شیو
.دوم

به .جلدي2.کلیات).1376(ابوطالبکلیم کاشانی، 
،مهدي صدري: تصحیح و مقدمه و تعلیقات

.اولاپچ.همراه: تهران
نظریه نگارنده راجع «).1371(العابدینزین، مؤتمن

ةصائب و سبک هندي در گستر: ، در»به صائب
محمدرسول : به کوشش و تألیف.تحقیقات ادبی

.377-428: صص.نشر قطره: تهران.دریاگشت
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بررسی انتقادي معنا و «).1388(محمدي، علی
پژوهش .»هاي بیدل در آیینه یک غزلاندیشه
پژوهشگاه علوم انسانی و .ادبیات فارسیزبان و

شماره .مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران
.147-171: صص.چهاردهم

نقد (بیگانه مثل معنی).1374(محمدي، محمدحسین
: تهران.)سبک هنديو تحلیل شعر صائب و

.اولاپچ.میترا
کلیات ).1376(الدین محمد بلخیموالنا، جالل

.با مقدمه و تصحیح محمد عباسی.شمس تبریزي
.هشتماپچ.نشر طلوع: تهران

سید : به کوشش.دیوان)1368(نسیمی، عمادالدین

.اولاپچ.انتشارات تهران: تهران.علی صالحی
: تهران.سخن اهل دل).1367(نیاز کرمانی، سعید

.اولاپچ.ج اول.پاژنگ
به .مجمع الفصحاء).1336(هدایت، رضاقلیخان

.کبیررامی: تهران.مظاهر مصفا: کوشش
پارسی گویان هند و ).2435(هرومل سدارنگانی

.بنیاد فرهنگ ایران: تهران.سند
دکتر رشید : به تصحیح.دیوان).1370(همام تبریزي
.دوماپچ.نشر صدوق: نتهرا.عیوضی

به .دیوان).1359(واعظ قزوینی، ملّامحمدرفیع
سسه ؤم: تهران.سادات ناصري: کوشش

.اولاپچ.مطبوعاتی علی اکبر علمی


