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نقش مخاطب در آفرینش شعر، انواع مخاطـب، خواننـدة آرمـانی و چگـونگی تعامـل خـود بـا        

در آثار وي، سه نگاه در تعامل با مخاطب، متناسب با ادوار زندگی ایـن  . است مخاطبان پرداخته
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گیري از خوان  ت از مخاطب خاص و عام و دعوت انواع مخاطبان به بهرهزندگی ادبی وي نیز فراغ
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  مقدمه -1
هاي مهم نویسندگان از  مخاطب، پسندها و میزان دریافت وي از اثر ادبی، یکی از دغدغه

از سدة نـوزدهم مـیالدي کـه مطالعـات ادبـی شـکل       . به امروز است هاي دور تا گذشته
توجه به خوانندة اثـر ادبـی   . تري به خود گرفت، موضوع مخاطب نیز اهمیت یافت جدي

هـاي فیلسـوفان    که در سدة بیستم در نتیجۀ پـژوهش ی داشت تا اینهمچنان سیر فزون
نظریـۀ  «گیـري   شـکل  بزرگ غربی، بحث زوال اقتدار مؤلف و محوریت یافتن مخاطب و

  .پا به عرصه گذاشت» ادبی دریافت
هاي آفـرینش آثـار ادبـی،     هاي ادبی معاصر، مخاطب به عنوان یکی از پایه در نظریه
، شنونده )1913-2005( پرداز و فیلسوف فرانسوي نظریه گونه که پل ریکور آن ؛مطرح است

با در نظرداشت . )616: 1382احمدي، (است  یا مخاطب را یکی از چهار رکن سخن خوانده
 در فرایند آفرینش شعر، اهمیت فراوانی دارد و فقدان آن به تولیـد مخاطب این تعریف، 

شاعر هنگام سرودن، مخاطبانی را در نظر دارد که با شعر . آثار ادبی خواهد انجامید نشدن
 سـارتر  ژان پـل . گیـرد  برده و شعر مورد تحسین آنان قرار  شوند یا از آن لذت  او هدایت 

اش  اساس تصوري خاص از مخاطبان بالقوهمعتقد است که هر متن ادبی بر )1980-1905(
ایگلتـون،  (است  ها نوشته شدهراي آنآید و شامل نمایی از کسانی است که متن ب پدید می

1368 :116.(  
و نحـوة  مخاطب میرزا عبدالقادر بیدل شاعري است که در آثارش به مخاطب، انواع 

بـه صـورت   جاي کلیات او  ها که در جاي این نگاه. است بسیار پرداخته آنهابا  تعامل خود
این تناقض در صورت . رسد پراکنده طرح شده، در بادي امر پریشان و متناقض به نظر می

درنظرگرفتن ادوار مختلف زندگی شاعر، جایش را به نوعی سیر تحـول منطقـی عـوض    
هاي بیدل دربارة مخاطب  گاهی به بررسی دیدگاهما در این تحقیق با چنین ن. خواهد کرد

  .ایم از خالل آثارش پرداخته
هاي خوانندة آرمانی شعر  بندي مخاطبان زده و ویژگی بیدل در آثارش دست به رده

 مشـهود رویکرد در تعامل با مخاطبـان   سهوي  آثار در درمجموع. است خود را برشمرده
، اوست توجه ازمندین و مخاطب مند عالقه خود، نثر قطعات و اتیاب ازی گروه دراو  .است

 پسـند  و قبول ،دهد یم نشان عام مخاطب از ازین یب را خود، منابع از گریدی بخش در اما
پروایـی   بـی  شاهد سوم، درگروه. زدیگر یمی مخاطبان نیچن از و شمارد یم ننگ را خلق
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 با مخاطبان، ختلفم طبقات شاعر بار  نیا و میهستدر قبال مخاطب عام و خاص  دلیب
  . شناسد یم تیرسم به را گوناگون دانش سطح و متفاوتي ها ذوق

پژوهان به  بیدل دل،تاکنونیبی ادبي ها دگاهیدة هادرحوز پژوهشی برخانجام  رغم  به
هاي او را در  ۀ دیدگاهمجموع قیتحق نیا در ما. اند نپرداخته مخاطب به دلیب نگاهبررسی 

سه رویکرد در « و» خوانندة آرمانی« ،»بندي انواع مخاطبان رده« بخش سهاین حوزه، در
  .میا کردهی بررس »تعامل با مخاطبان

  
  منابع و روش -2

  بـه منظـور نظـم   . امر نگاه بیدل دربارة مخاطب پریشان و بعضاً متناقض اسـت  در باديِ
 هـا و دیگـر آثـار وي    االمکان باید زمـان سـرایش غـزل    ها، حتی بخشیدن به این دیدگاه

اي طوالنی  دانیم آثار بیدل محصول فعالیت فکري وي در دوره از سویی می. مشخص شود
لذا تشخیص زمان سرایش و نگـارش بخـش    ؛)سال 69( اوستسالگی تا پایان عمر  از ده

ما در این تحقیق بـا  . ویژه غزلیات او، بسیار دشوار است هاي این شاعر و به اعظم آفریده
  .از تاریخ سرایش بعضی از آثار بیدل مطمئن شدیم ،ها روشاستفاده از برخی منابع و 

  
  دار آثار تاریخ -2-1

، بیشـتر  »سـواد اعظـم  «برخی از آثار بیدل مانند سه مثنوي نخستین شـاعر و قصـیدة   
با تصریح شاعر به تاریخ سرایش و یا با استفاده هستند که یا  قطعات و رباعیات قید واقعه

 چهـار «اما گروهی دیگر مانند  ؛زمان سرایش مشخص دارندتاریخ،   از صنعت شعري ماده
یدایی تاریخ آغاز باوجود پ  )ق1124تا  1094( »عرفان«و مثنوي  )ق1116تا  1095(» عنصر

اند، در برخـی مـوارد    اي را در بر گرفته جا که دورة زمانی طوالنیتألیف و ختم آنها، از آن
  . چندان کارگشا نیستند

  
  مند در شعرهاي زمان نشانه -2-2

ویژه غزلیات، به ذکر نیروي جوانی و یا ضعف پیري و عوارض  بیدل در برخی از اشعار و به
 بینـایی  کـم ، )1/842: همـان (گشته  قامت خم ،)1/1172: الف1389بیدل، (آن چون درد کمر 

ز ج. است پرداخته... و ) 1/1181: همان(دندانی  بی ،)1/505: همان(، مويِ سفید )1/504: همان(
این در آثارش بعضاً به حوادث و رخدادهاي سیاسی و اجتماعی پیرامون خـویش اشـاره   
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ودو بند به نکوهش  ق با شهرآشوب مخمسی در بیست1124طور مثال در  او به. است کرده
و تشریح اوضاع پریشان هند ) ق1024. حک( دوران کوتاه چندماهۀ پادشاهی جهاندارشاه

  )1(.است پرداخته کشیده هاي رنج و مشقّات توده
  
  هاي ادبی نامه سرگذشت -2-3

شـاعر بـه    اند و ابیاتی از ایـن  هاي ادبی در روزگار زندگی بیدل نوشته شده برخی تذکره
هاي ادبی بیدل در  لذا اگر بیتی دربارة دیدگاه. است ها ثبت شدهعنوان نمونۀ کالم در آن

طور مثال  به. ستا ه، سروده شدهاین آثار مشاهده شود، قطعاً پیش از سال تحریر آن تذکر
نیز در  هاي ادبی بیدل اظر بر دیدگاهق نوشته شده و ابیاتی ن1102در  الخیال هتذکرة مرآ

  .است آن درج شده
  
  نویس کتابخانۀ رضا دست -2-4

شود که  نویسی از دیوان غزلیات بیدل نگهداري می در کتابخانۀ رضا در رامپور هند، دست
ق کتابت 1131آن را در سال  ،منشی مخصوص بیدل ،ر صدیقیباقبن محمد محمد وارث

نـویس پـس از    نویسِ چاپ عکسی این نسخه، معتقد است کـه دسـت   مقدمه. است کرده
اش را در حاشیۀ دیوان  کتابت در اختیار بیدل قرار گرفته و او تا هنگام مرگ، غزلیات تازه

در حاشیۀ دیوان رامپـور ثبـت   با این توصیف، غزلیاتی که . است به قلم خود اضافه کرده
  . اند ق سروده شده1133تا  1131هاي  اند، قطعاً در فاصلۀ سال شده

هاي این شاعر پیرامون مخاطب  آمده از کلیات بیدل، دیدگاهدستاساس اطالعات بهبر
کنیم و میبندي  بررسی و دسته... ها و انتقادها، و  ها، شکوه مندي را با توجه به بیان عالقه

ضمن بیان سیر تحول دیدگاه شاعر دربارة مخاطب، بـه بیـان علـل ایـن تغییـر       ،سپس
نگاه بیدل به مخاطب بسیار مرتبط با حـوادث و رویـدادهاي زنـدگی    . خواهیم پرداخت

گرایی، زندگی را در سفر گذرانده و در روزگار گریز از مخاطب  در روزگار مخاطب. اوست
اي را از چهارعنصـر و   نامـه  ن اطالعات زنـدگی ای. است عام، در شهري عزلت اختیار کرده

  .ایم هاي ادبی عصر به دست آورده تذکره

  بندي انواع مخاطبان رده -3
او خوانندگان را به دو دستۀ خاص . درمجموع دو گونه مخاطب در آثار بیدل مشهود است

تکلّـف و   از دید بیدل، مخاطبان خـاص گروهـی هسـتند کـه بـی     . کند و عام تقسیم می
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رسند، اما مخاطبان عام با وجود وضوح بیان، در فهـم عبـارت    ، به کُنه معنی میزحمت
 »محـیط اعظـم  «بیدل این دو دسته از مخاطبان را در مقدمـۀ مثنـوي   . معذور هستند

  : است چنین توصیف کرده
خروش و غواص بحر یگانگی را هر مـوجش،   آشنا را هر قطرة این محیط، طوفانی است آتش

اش، نشئۀ تردماغی نرساند و هـر   مغز را کیفیت مطالعه دوش، الجرم هر بی آشنایی کمند به
خورِ کام نهنگ ادراك نچشاند، که ساغرِ گرداب دراش جرعۀ  گردانی ظرف را پیمانۀ ورق تُنُک

است نه سزاوارِ حوصلۀ مور؛ و قلّۀ قاف، نشیمنِ همت عنقاست نه کمینگاه آشـیانۀ عصـفور   
  ).590-3/1: الف1389بیدل، (

م و شـم ادبـی بـاالیی    مخاطبان خاص، همان نخبگان عصر هستند که از ذوق سـلی 
» خواننـدة آرمـانی  «این مخاطبـان را  ) 1901-1978(1فردریک ویلس بیتسن. ندبرخوردار

مند  بیدل عالقه). 5/419: 1373ولک، (خواند که بالنّسبه هوششان از دیگران بیشتر است  می
قـرار  ) فکـر  شنیده و پخته باسواد، سخن(مخاطبی است که سخنش مورد تحسین چنین 

: الف1389بیدل، (سوادي، علت درك پایین مخاطب عام است  از دید او جهل و بی )2(.گیرد
، »غیـر «او در اشعارش در مورد مخاطبان عام توضیح بیشتري نداده و بـا تعـابیر   . )4/94
  .)1/150و  1/50، 1/946: همان(است  از ایشان یاد کرده» طبع هرزه«و » نامحرم«

، )4/321: همان(چشم تأمل  ،)4/436و  1/590: همان(هایی چون غواص  ها و ترکیب اسم
ها در شعر بیدل استعاره از مخاطـب  و نظایر این )1/756: همان(، غنچه )1/45: همان(کلک 
: همـان (هـاي نـرگس    ، دسـته )1/707: همان( کش مور دانه ،)1/71: همان(و قاصد  اندخاص

 عمده خصوصیاتی که شاعر. هایی از مخاطب عام در شعر او هستند استعاره... و  )1/817
او . ها توجه کرده، کاوش، خموشی، دقّت و تأمل استهاي دستۀ نخست به آن در استعاره
تـوجهی،   التفـاتی و کـم   هـایی چـون بـی    هاي خود از مخاطبان عام به ویژگی در استعاره

  . است نظر داشته سوادي و درك نازل ناشناسی، کم حق
  

  خوانندة آرمانی در شعر بیدل -4
هایی چند براي این مخاطب  هاي بیدل پیرامون مخاطب آرمانی او، ویژگی در خالل گفته

  :در ادامه به ذکر و بررسی این خصوصیات خواهیم پرداخت. است ذکر شده

                                                
1. Frederick Wilssbitson 
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  )3(ادافهم /تندفهم -4-1
و مخاطب او باید تیزهـوش و   )4(د یافتخامان به مغز فطرت او راه نخواهن ،از دید بیدل
درك کالم این شاعرِ دورخیال به سبب معانی و عبارات باریک، نیازمند دقت . ادافهم باشد

 ).4/106: همان(» باید که دریابد زبان بیدلی هوش می«: فراوان است و او خود معترف است
یه کرده و شعرش را هاست تشب بیدل در بیتی خود را به کوهی که داراي گردنه و کوتل

  :است نیازمند فهم تُند خوانده
  خواهــد معنــی بلنــد مــن فهــم تنــد مــی 

  
 سیر فکرم آسان نیست کوهم و کتل دارم  

)1/1096: همان(  

بلکه باید تأمل کـرد و   ،شود او معتقد است که شعر وي صرفاً با شنیدن دریافت نمی
 ؛)4/113: همـان (ایـد شـنید   دقت به خرج داد یا به تعبیر خودش، با گوش هـوش آن را ب 

فهم، ناتوان از درك اشـعار رمـزي و نکـات سربسـتۀ شـعر وي       طبع و شخص ناقص دون
  ).1/546و  1/143: همان(هستند 

هاي عصر نیز ذکر  لزوم استعداد و توانایی ادبی خوانندة آثار بیدل در برخی از تذکره
تصـریح ایـن موضـوع    کـه در بیتـی بـه    ضـمن آن  )ق1176( خزانۀ عامرهمؤلف . است شده

اگـر صـاحب   . میرزا اشعار موافق قواعد فصاحت نیز بسـیار دارد «: نویسد می )5(،پرداخته
آزاد (» دهـد  استعدادي از کلیات او آن اشعار را جدا کند، نسخۀ اعجاز دست به هـم مـی  

نیز معتقـد  ) ق1233( نشتر عشقآبادي مؤلف  خان عظیمقلیحسین. )205: 1390بلگرامی، 
آبـادي،   عظـیم (» اش معترف سـازد  تواند به استادي وان او خوانندة مستعد را میدی« :است

1391 :1/271.(  

  )دقّت تقریر(خوان  درست -4-2
رسد مراد  به نظر می )6(.اشتباه آن است درك کالم بیدل، موقوف به خواندنِ درست و بی

توجه و  همم و ها و رعایت نحو و دستور کال بیدل از خواندن دقیق، هم تشخیص ترکیب
شنیده باشد تا بتواند شعر  لذا خوانندة شعر بیدل، باید باسواد و سخن. تجسم معنی اوست

دقت از دید وي دال را طوري باید به. وي را درست خوانده و به مقصود شاعر دست یابد
تقریر به مانند آفرینش است و به محض گفتن حرفی، باید . خواند که مدلول را حس کرد

  :را در پیش روي خود مشاهده کرد آن حرف
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  اي ننگ تو سرسري به لب راندن لفـظ 
ــی    ــف م ــف ال ــو از ال ــر ت ــازد تقری   س

  

 غیر معنی نشایدت خوانـدن لفـظ    
)7(آثار رنگ گرداندن لفـظ  دریاب  

)2/482: الف1389بیدل، (  

خوانی، شعر او را کامـل و تـا انتهـا بایـد      به منظور درك کالم بیدل، در کنار درست
هایی دور از ذهن بـا هـم    رغم پریشانی ظاهري، تناسب اجزا و عناصر شعر او علی. خواند
. است آغاز و پایان آن با هم مهر شدهاو جادة شعرش را به طوماري تشبیه کرده که . دارند
بـه درك کـالم او و   ) به پایان رساننده، خوانندة کامل متن(= رو کسی جز منتهی  از این
جا که بیت ناظر بر این دیدگاه در مجموعۀ از آن. واهد رسیداو نخ» ون عنوانمضم«حتی 

پژوهان بر ساختار نسبتاً پیوسته و وحدت موضوعی غـزل   غزلیات بیدل آمده و نیز بیدل
رسد میرزا در این قولش، به کلیت  به نظر می ،)264: 1386کاظمی، (ورزند  بیدل تأکید می

زل در شعرش به کمک هم، مفهوم مورد از دید او مجموعۀ ابیات غ. یک غزل اشاره دارد
  :دهند نظر را به مخاطب بهتر انتقال می

  فهمد کسی جز منتهی، مضمون عنوانم نمی
  

 به سر دارد ز منزل مهر همچون جاده طومارم  
)1/952: الف1389بیدل، (  

 او د،یـ جد سخن و تازهی معنۀ ارائ دري و تالش با همگام که خواهد یم مخاطب از دلیب
  :رودي و آثار سراغ، چشم به گوش کردن بدل با خودش ریتعب به ای و شتریب دقت با زین

رفتگان باد به گَرد استی مطلب بلند دست  
  

میادکردهیجد ناله، دلب کن چشم به گوش    
)1/1024: همان(  

  دارندة سعی تأمل -4-3
ید بیدل، آثار آثاري که واضح و روشن هستند، نیازمند تأمل و صرف وقت نیستند، اما از د

شعر بیدل از جنس همـین  . )4/469: همان(تأمل دریافت نخواهند شد  دشوار و مبهم، بی
شده در شـعر   جا که مفاهیم طرحاز آن. آید به سرعت به فهم درنمیاشعار دشوار است که 

خوانندة شعر بیدل . طلبد ها زمان میزاعی و دشوار هستند، درك کامل آناو، مفاهیمی انت
تأمل کند تا شاید این دقت و صرف وقت، به روشن شدن مطلـب   آثار این شاعرباید در 

او قلـزم شـعر   . اسـت  طلبی شعرش اشاره کرده بیدل در ابیات زیادي به تأمل. منجر شود
خواند و از خوانندگان خواسته مثل غنچه  می )1/590: همان( »مفت غواص تأمل«خود را 

  :در شعر او تأمل کنند
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تأمل نیست ممکن، کس به این انشا رسد بی    ل طرز ِکالمم نازك استغنچه شو بوي گ  
)1/756: همان(  

کنـد کـه کشـتی آن دریـا      میرزا شعر خود را بـه بحـري لبریـز از گهـر تشـبیه مـی      
هایی هستند که راه نجات و ساحل امن را نشان  معانی پیچیده، همه گرداب. جستجوست

او  ).2/100: همان(درگیر شدن با شعرش نیست دهند و این راه نجات راهی جز تأمل و  می
  : است طلبی شعرش تأکید کرده در این ابیات نیز بر تأمل

: همـان (بی سعی تأمل نتوان یافت صدایم  ؛)1/69: همان(تأمل صورت احوال ما نتوان شناخت  بی
 ؛)1/354:همان(ما را نتوان جز به تأمل دیدن ؛ )1/1120: همان(مفت تأملیم اگر وارسد کسی  ؛)1/343

کاوش ؛ )1/448: همان(تصویر من اندکی تأمل دارد  ؛)1/308: همان(از سیر کالم من به غفلت مگذر 
  .)1/922: همان(کشد  از نظمم گهرهاي معانی می

در این حالت فرد با تمرکز و . آید روشن است که تأمل جز در خموشی به دست نمی
  :واهد شدجستجو، موفق به کشف معانی و مقاصد شاعر خ

 مفتاح در گـنج معـانی اسـت تأمـل        اسرار سخن جز به خموش نتوان یافت
)1/906: همان(  

گونه آرام و  کند که باید آن بیدل خموشی تأمل را به کلکی در حال نوشتن تشبیه می
خموشی و تأمـل در مـوارد   . )1/45: همان(صدا بود، تا موفّق به درك منظور شاعر شد  بی

: است در همین خصوص نوشته چهارعنصردر . ل قرین یکدیگر هستندبسیار در شعر بید
فهـم سـخن   . تا پس زانوي خموشی ننشینی، از دبسـتان سـخن بهـرة امتیـاز نبینـی     «

  ).4/223: همان(» تأمل، به حصول نپیوندد خموشی صورت نبندد و غور معنی بی بی
  

  هاي مشترك با شاعر دارندة تجربه -4-4
هـر  . ان یک اثر ادبی دریافـت یکسـانی از آن مـتن ندارنـد    بدیهی است که همۀ مخاطب

دخالـت  . کنـد  اي، متن ادبی را مطابق با تجربه و دانش خود تفسیر و معنی می خواننده
با توجه بـه  . یابد ادبی وي افزایش می -خواننده در متن به نسبت آگاهی و ذخیرة علمی

 -نوي و روحی این شاعر است که آیینۀ سیر و سفرهاي مع -این اصل، شعر بیدل را نیز 
کند که خود نیز این مسیر را قبالً طی کرده و یـا اکنـون رهـرو آن     کسی بهتر درك می

خواهد همان رنجی را که وي در هنگام سرودن  اي خود می بیدل از مخاطب حرفه. باشد
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همان گونه  ؛کشیده، تجربه کند تا شاید از این طریق راهی به دنیاي ذهنی وي پیدا کند
: همـان (و زبان بوي گل را جـز غنچـه در نیابـد     )1/698: همان(که معنی بحر را جز موج 

موفق به دانستن رمز دریا کـس نخواهـد شـد    » گوش گردابی«و بدون داشتن  )1/1223
شدن و پیدا کردن طبع بیـدلی در مخاطبـان     او حتی چاره را در بیدل ).1/1146: همان(

: همـان (کنندة وي، خود اوست  ترین درك خاطب و خوباز نظر میرزا، بهترین م. بیند می
  ). 1/1040و  1/1027

؛ زمـان بـا تجربـۀ آن باورمنـد اسـت     شاعر خود به دریافت حقیقت یک موضـوع هـم  
پس از ذکر بیتی ) ق1142. ف(خبر بلگرامی  اهللا بی باري در مجلسی با میر عظمت که چنان

پاسخ پرسشی از حاضران مبنی بر عدم  دستی اشاره شده بود، در که در آن به فقر و تهی
ر دانسـت      سن این بیت، درك حقیقت فقر را فقط از طریق تجربـۀ فقـر میسـدریافت ح

  ).173: 1959خوشگو، (
ها یا تجارب معرفتی خود، مخاطبانِ داراي چهار ویژگی زیر را در  بیدل از میان ویژگی

  :کند درك کالمش کامیاب معرفی می
  

  حیرت -4-4-1
کردة دریاي  او خود را گل. و خود شاعر نیز انسانی حیران است )8(ل، شعرحیرتشعر بید

طبیعی است کسـی بـه درك کـالم وي نایـل      ،)1/699: الف1389بیدل، ( خواند حیرت می
   :شود که خود گرفتار حیرت باشد می

  استی دنیفهم دل درد زبان، رتیح از دلیب
  

ـ  امشـب  پوشد یم نهیآ   مـا  انیـ عرۀ نال  
)1/108: همان(  

ــد   ــن کنی ــم و ظ ــن وه ــاران وداع انجم   ی
ــی ــد  در ب ــۀ ســیر چمــن کنی   خــودي تهی

  

 روزي دو در قلمرو حیرت وطـن کنیـد    
 آیینــه بشــکنید و تماشــاي مــن کنیــد

)4/466: همان(  

اقتضاي وضع بیـدلی  «: است اي به شکراهللا خان در باب حیرت خود نوشته او در نامه
بیـدل شـعور را مخمصـه و گرفتـاري      ).4/344: همـان ( »در جمیع احوال، حیـرت اسـت  

خواهد که بر حیرتش بیافزاید و از مخمصۀ شـعور،   خواند و از پروردگارش به دعا می می
  ).4/346: همان(رهایش سازد 
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  درد -4-4-2
). 1/32: همـان (شـود   شعر بیدل آیینۀ دردهاي دل اوست که آسان درك و دریافت نمـی 

 ).1/1067: الف1389و بیدل،  1591: ب1389بیدل، (بیند  دردهاي دل او آشنایی به خود نمی
و عجـز   )1/108: همان(، حیرت )1/1155: همان(شکستگی  شعر او را جز از طرق درد و دل

  .کس در نخواهد یافت )1/1051: همان(
  

  خویشی بی -4-4-3
خویشـی و تـرك    یکی دیگر از مواردي که بیدل مخاطبان را به تجربۀ آن دعـوت کـرده، بـی   

  :خود شد و اختیار را از کف نهاد او معتقد است که در خوانش شعرش باید بی. استاختیار 
  خور هر سطر بیدل باید از خود رفتنیدر
  

ست بر سر قاصد از طومار ما ها بسته جاده    
)1/71: همان(  

فهم این اسرار با چشم از عالم پوشیدن، . مفاهیم شعر بیدل، مفاهیم اسرار عدم است
هوشیاري و اختیـار، آفـاق را بـراي     ).1/24: همان(به دست خواهد آمد خودي  تأمل و بی

  ).1/595: همان(شخص، معما و پر از پرسش خواهد کرد 
  

    سه مرحلۀ زندگی ادبی بیدل در تعامل با مخاطبان -5
  و علل آن جویی مخاطب -5-1

لب توجه بیدل به مانند دیگر شعراي عصر، در ابتداي شاعري و روزگار جوانی، در صدد ج
اي آغـاز   او شعرسرایی خویش را در ده سالگی با رباعی. شود مخاطب و کسب شهرت می

اي حتی سرزدن آن را از طبع کودکی در سن  کرد که موجب حیرت بسیاري شد و عده
مندي به شهرت، شاعر نوجوان را بر آن  واکنش سرد اطرافیان و عالقه. وي بعید خواندند

سرایی کند تا موجب  متناسب با درك و فهم مخاطبان سخنداشت که پس از آن حادثه، 
بیم ناقبولی در بیدل چنان پرقدرت بود که  )9(.دروزگارانش نشو رد و انکار وي از سوي هم

: همان( هاي مدیدي اشعارش را به کس عرضه نکرد سال تابه این تصمیم هم راضی نشد و 
4/106.(  

او در پایـان  . اسـت  گیـر بیـدل بـوده    روشن نیست که این وضعیت تا چه زمانی دامن
و چهـار سـالگی سـرود، از کمبـود سـامع و        که در بیست )ق1078( محیط اعظممثنوي 

طلسـم  دو سـال پـس از ایـن و در مثنـوي     . )3/784: همـان ( اسـت  مخاطب شکوه کـرده 
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اي کـه بـه    او از همـین رو در نامـه  . نیز این مشکل همچنان برجاي بود) ق1080(حیرت
ار خود شکراهللا خان فرستاد، از وي خواست که درِ شهرتی به روي اثرش د دوست منصب

  ). 4/310: همان(بگشاید و آن را از گوشۀ گمنامی نجات دهد 
» قـدمِ لبریـز  «و » تـاب  شوقِ بی«و » ذوقِ طلب«در غزلی  از این شاعر که در آن از 

است،  سروده شدهار جوانی و شور و نشاط رسد در روزگ سخن به میان آمده و به نظر می
بر این اساس، شـعر بلنـد و خـوب،    . کند بیدل بر ارتباط میان شعر و مخاطب تأکید می

مندانی برجسته و شعر ضعیف و از رتبه مانده، خوانندگان و دوستدارانی  مشتریان و عالقه
  :  ارزش خواهد داشت فهم و کم کُند

  تا لطافت از طبایع رفت شعر از رتبـه مانـد  
  

سنگ و قیمت کاال شکست مشتري گردید    
)1/276: همان(  

 او. و دغدغۀ گمنامی و ناشناختگی داشت )10(مند شهرت بود بیدل در این دوره عالقه
: 1979 بختاورخـان، ( بودفتر اشعارش را تدوین کرده د) و سه سالگی بیست (ی جوان در که
 انیم در و نکرده جلوه جامعه در ،ی نسبتاً فراوانادب آثارۀ عرض وجود با نکهیا از ،)2/553

 آرزو و 4/320، 1/1329  ،1/95: الـف 1389 دل،یـ ب( ي ناخشـنود  ،بـود ن آشنا مخاطبان و مردم
  ).1494 و 1625: ب1389 دل،یب( کند یم اظهار را اش یدلتنگ و )1/260: 1383 ،اکبرآبادي
به چشم معیار واالیی و برجستگی کالم » قبول عام«به  همچون ابناي عصر ما بیدل

عروج اقبال سخن منحصر «: استنوشته )12(اي به شکراهللا خان در نامهاو  )11(.نگریست می
نظري  دلی مسرور لطایفش تواندگردید، یا نگاه صاحب است در آن مرتبه که طبع صاحب

نیز بر نقش مهم  چهارعنصردر ). 4/334: الف1389بیدل، (» اش تواند پیچید بر تأمل معنی
عر تأکید ورزیده، ناقبولی را باعث در خاك نشستن سخن و در مخاطب و تأثیر آن بر شا

 ).4/535: همـان (اسـت   خوانده» تأثیري خجلت بی«نتیجه سبب خموشی و سکوت در اثر 
کند که التفـات و توجـه مخاطـب     خواننده چنان در این روزگار براي او اهمیت پیدا می

و در نتیجـه سـبزي و    را به منزلۀ آبیـاري نخـل شـعر خـویش    ) نرمی گفتار و تحسین(
   :کند و ناروایی را باعث توقف آفرینش ادبی معرفی می پرطراوتی آن خوانده

  نـخل عـجزم آبــیارم التـفاتی بیش نیست
  

  هـا گـداخت   یـدر مزاج شوق معن ،ناروایی

تـــوان کـردن مــرا از نـرمی گفتـار سبـز می    
)1/800: همان(  

ام گردیـد آب در گنجینـه    ر کهـاي بسا گوه  
)1/1049: همان(  
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  ام را بس که در پستــی نشـاند  ناروایی، معنی
  

لیـسد زبان عبرت از تحسین مـن  خاك می  
)1/1154: همان(  

: همـان (بیدل باور دارد اگر گوش و مخاطبی نباشد، زبان به حـرف نخواهـد گردیـد    
  :و گوش، مطربِ سازِ خروش و مایۀ گویایی زبان اوست) 1/798

  مـا  خـروشِ  سـازِ  خاموشی اسـت مطـربِ  
  

ــز   ــ  ج ــت مای ــوش نیس ــان  ۀگ ــایی زب گوی  
)1/1133: همان(  

تنها آن . بدیهی است که هر شاعري توان جلب نظر و رضایت مردم را نخواهد داشت
هایی برخوردار باشد و  شوند که کالمشان از برجستگی شاعرانی موفق به چنین کاري می

کـه  بیدل نیز ضمن آن. آید کف نمیبه  پرواضح است که سخنی چنین زیبا، ساده و آسان
خواند، معتقد است که بدون آمادگی، تالش و ریاضت،  در این روزگار، قبولی را فیض می

   :کسب هنر و دیگر تجارب الزم، هرگز شاعر به قبولی خلق دست نخواهد یافت
  بی کسبِ هنر، فـیض قبـولی نتـوان یافـت    

  
ــذ      ــدن کاغ ــوان خوان ــد نت ــظ نمای ــا حف  ت

)1/769: همان(  

. شود کند و با تحسین و استقبال مواجه می شعر بیدل پس از چندي مخاطب پیدا می
مخاطبـان از شـنیدن کـالم او    . آید قبول عامی که شاعر در آرزوي آن بود، به دست می

و او در مقابل، توقـع صـله و تحسـین از     )1/496و 1/280: همان(شدند  خود می مست و بی
  :)1/1183: همان(مخاطبان داشت 

  گر به تحسین نگشاید لب یاران برجاسـت؟ 
  

 در نیســتان قلــم، معنــی مــا شــکّر داشــت  
)1/326: همان(  

  گریز از مخاطب عام و علل آن -5-2
از این مرحله زود جویی چندان طوالنی نبود و او  در تقویم شاعري بیدل، دوران مخاطب

پیشـین خـود قـرار    بیدل این بـار در مقابـل نگـاه     .و این نوع نگاه به مخاطب گذر کرد
نمایـد کـه مـورد اسـتقبال خلـق و       گیرد و سخنی از منظر او خوش و برجسـته مـی   می

  : مخاطبان عام واقع نشود
ـ  زحمـت  نتـوان  خلـق  قبول از   دیکشـ  تمنّ
  

نشـد  نیتحسۀ نغمقابل کهي ساز آن خوشي ا    
)1/444: همان(  

و دیگر نگران کند  در این دوره جلب رضایت مخاطب عام برایش کاري عبث جلوه می
کنـد   خوانده، اعالم می» دردسر«ها را او تحسین این. ه از مخاطبان نیستدرك این دست
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خواهـد کـه اگـر     است و از این دست خوانندگان می» گوش ناشنو«که حرفش در طلب 
و بیـدل،   1/745: همـان (به او دارند، بهترین صله، نشنیدن اشـعار اسـت    قصد بخشش صله

  ).1531: ب1389
اي متعدد بیدل از نبود محرم و آشناي اشعار نیز نشان از ایـن دارد کـه وي   ه شکوه

اودر حـالی کـه بـه ایمـا و     . مند هر نوع مخاطبی نیست مانند دور قبلی، مشتاق و عالقه
» معنی نشـنیدة افتـاده در گـوش کـر    «تواند شعر رنگارنگ بسراید، خود را  اي می اشاره

 »طـور معرفـت  « هـا در پایـان مثنـوي    این شـکایت  ).1/1049: الف1389بیدل، (خواند  می
  )13(.)3/585: همان(سالی شاعر نیز مشهود است  در میان) ق1098(

گویی و قبول خلق را باعث  صرفه میرزا بیدل جلب تحسین مخاطبان عام را دلیل بی
   :داند گویی می هرزه
  بود کر گوشم د گر میـگردی زبان هم الل می  ها گویی هـرفــص قدر بی شنیدن شد دلیلِ  این     

  )1/260: همان(         
  اگـر حرفم به خاك افتد دعاها مستجاب افتد  گــو باشم به افسون قبـــول خلق تا کی هرزه    

 )1/483: همان(            

خواهی را دلیل خامی شخص  او در مطلع غزلی که در پیري سروده، شهرتهمچنین 
  :حسین را به منزلۀ دشنام و ناسزا معرفی کرده استخوانده، قبول عام را ننگ و ت

ــوان  از ـام نت ــول عـ ــرور  قب ــت مغ ـااي  زیس   لکمـ
  

دشنام است و بـس  اي زین قوم آنچه تحسین دیده    
)1/815: همان(  

رسد او جز مخاطب  شدن گسترة مخاطبان در این دوره، به نظر می با توجه به کوچک
او . اطب فرضی کسی جز خود وي نیستخاص به مخاطبی دیگر نیز نظر دارد و این مخ

سر در غزلـی، بـار دیگـر     پیرانه سراید، که اذعان دارد براي شادي ضمیر خویش شعر می
ضمن بیان عدم التفات خود به قبول و رد مردم، سـرایش شـعر را مطالعـۀ دل خـویش     

وش و بحر نظم را تنها جایی یاد کرده که در آن دلش اندکی خ )1/946: همان(است  خوانده
  : و خاطر وي خرّم خواهد شد

 در بحـر نظـم شــاید پیـدا شـود زمینــی        ز این دشت و در ندیدیم جایی که دل گشاید
)1/1308: همان(  

زیـب در دکـن بـه نـواب شـکراهللا خـان        اي که به مناسبت فتوحات اورنگ او در نامه
ت مـادي  داش پروا و به طریق شوق، بدون چشم فرستاد، نیز نگارش و سرایش خود را بی
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میرزا حاضر نیست و دماغ آن را ندارد که استعداد و قریحـۀ  . )4/384: همان(است  خوانده
و اساساً معتقد اسـت کـه تـالش     )229/ 4: همـان ( خود را به هر کس و ناکس عرضه کند

رغبت و . معنی جهت انبساط خاطر شاعر است و از این رو با قبول و رد مردم کاري ندارد
  :زاست و براي بیدل آشوبانکار کسان، هر د

  تالش معنی اگر خاص انبساط خـود اسـت  
ــرد    ــوس گی ــن ه ــان دام ــول کس ــر قب   وگ

  

 چه الزم است بـه هـر انجمـن کنـی تکـرار       
ــار    ــت و انک ــوب رغب ــن از آش ــاش ایم  مب

)4/105: همان(  

بیدل در اوایل روزگار شاعري، در آرزوي توجه مخاطب بود و با گذشـت زمـان نـاقبولی    
اي بـه بزرگـی مـاهی     نگاهش به مخاطب عام تغییر کرد و فاصله. تر افتاد در نظرش پسندیده

کش که مخاطبان باشند، میان او و خوانندگان بـه وجـود    پر از گندم و از این سو مورانی دانه
. انـد  رسد سه علت عمـده در پدیدآمـدن چنـین وضـعیتی نقـش داشـته       به نظر می )14(.آمد

دیگري عالقۀ شخصی بیدل به انـزوا و فوایـد    ،ك کندنخست نبود مخاطبی که کالم او را در
  .ها خواهیم پرداختتبعات آن که در ادامۀ بحث به آن آن و سوم هراس از شهرت و

  
  فهم قحط سخن -5-2-1

شاعر که خود در تاب و تب اسرار هستی فرومانده و سخنش نیز آیینۀ ایـن درمانـدگی   
او گرچه پیچیده و مبهم است، فهـم   کالم. بیند هاي خود نمی است، مخاطبی براي گفته

: ب1389و بیـدل،   2/409، 2/470: همـان (مخاطبان نیز نازل و درك آنان دچار ضعف است 
بیدل، (آرزوي قبول و تحسین از سوي این مخاطبان را هرگز ندارد و از همین رو،  )1625
تـاري  دانست سخن صـریح باعـث گرف   رغم این که می او علی. )4/209و  2/505: الف1389

شود، گاه به جهت رعایت حال مستمع و درك پایین  معنی در تنگناهاي حرف و لفظ می
  : است سرایی شده او مجبور به این طرز سخن

  ها بسیار بـود امـا ز جهـل مسـتمع     نغمه
  

هاي سـاز مانـد   پرده شد در پرده هر قدر بی    
)1/577: همان(  

رسد که به خود دستور عدم  اي می بیدل قادر نیست این رفتار را ادامه دهد؛ به مرحله
کند تا از اعتبـار و جایگـاه    دانش و خرد را صادر می عرضۀ سخن در مقابل مخاطبان بی

خورد که بـه علـت نبـود     و افسوس می )1/800 و 1/552: همان( سخن بیشتر کاسته نشود
: همـان (را در زیر زبان پنهان کند » صد قیامت شور دل«مجبور است که  ،مخاطبی آشنا
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خموش باش «: توان مالحظه کرد این توصیه و دستور را در چهارعنصر نیز می. )1/1067
. )4/250: همـان (» درایی نروي که مخاطب جهال نشوي، سکوت اختیار کن تا به باد هرزه

کسی جـز خـودش   . شدن رسانید  بحران مخاطب، بیدل را در این روزگار به سرحد الل
از این روي مجبور بود زبان در کام کشد و تنها با . کرد شنود و درك نمی سخن او را نمی
  : خود گفتگو کند

  غیــر مــا کیســت حــرف مــا شــنود     
  

  
  

ــت ــودیم  گفـ ــان الل خـ ــوي زبـ وگـ  
)1/985: همان(  

امـا   ،فهم و آگاه خالی نبوده پر واضح است که جامعۀ عصر بیدل از مخاطبان سخن  
دت و بهـرة انـدك از عـدل و    رغم دانـایی، بـه سـبب حسـا     اي از این مخاطبان علی عده

تنها به تمجیـد از شـعر   ها نهآن. ار برجستۀ دیگران را نداشتندتوان مشاهدة آث )15(انصاف،
بـه نظـر   . خواندنـد  گـو مـی   پرداختند بلکه بر آن خرده گرفته و شاعر را هـرزه  بیدل نمی

هـا را  آنار خود، ناقبولی و عـدم اعتنـاي   رسد بیدل در برابر این دسته از مخاطبان آث می
او در . )939/ 1: همان( است باعث رواج معنی و انگیزة بیشتر براي سرایش آثار بهتر خوانده

: همان(مواردي دیگر نیز از برخورد ناعادالنۀ برخی از فرهیختگان با شعر خود شکوه کرده 
هاي نرگسی تشبیه  ها را، به دسته شناسی این گروه و چشمان دور از حق )1/295و  4/125
  :است  ها، باعث پدیدآمدن خرمنی از کوري شدهه که ازدحام و شلوغی چشم در آنردک

  شناسـی  بیدل ز چشم مردم، دور است حـق 
  

هاي نـرگس  جا چون دستهکوري است خرمن این    
)1/817: همان(  

اي از  توانـد نشـانه   اشارات و کنایات بیدل در آثارش به حاسدان و منتقدان، خود می
خواست کمال و مقامش را در نظر  او از منتقدان می. حساب آیدتوجه وي به مخاطب به 

، اما چون این خواهش را ناشنیده )348و  1/747: همـان (گرفته، به ادب با وي رفتار کنند 
  : داد گونه خویشتن را تسلّی می کرد و این یافت، با اشعارش چون تیر بر آنان حمله می می

  گـاه  بیدل همین قدر اثـرم بـس کـه گـاه    
  

ـ    رســم شـنوان تیــر مـی   ر گـوش ناســخن ب  
)1/924: همان(  

او در . اسـت  گیري و انزواطلبی در بیدل شـده  فهم، باعث گوشه نبود مخاطب و سخن
را تا مرگ » تالش کنج تنهایی«کننده،  گوید در نتیجۀ قحطی مخاطب و درك غزلی می

که بیدل از آن دانیم پس گونه که می آن ).1499: ب1389بیدل، (است  هدف خویش قرار داده



٨٨  

  

  

  
 

 ...دخت پورخالقی و اهللا افضلی، دکتر مهخلیل
  

 1393اییز  ، پ29  شمارة

در دهلی مقیم شد، خانۀ او محل هجوم شاگردان، شاعران و رجوع مخلصـان و بزرگـان   
هاي  اي با شخصیت آید که او روابط گسترده میاز مجموعۀ رقعات بیدل نیز بر. شددولت 

اي است که آن را بیدل به دو  در این مجموعه، نامه. است سیاسی و ادبی زمان خود داشته
در ایـن نامـه،   . اسـت  بودند، فرستاده اهللا و میرزا عباداهللا که از بستگان او روح برادر میرزا

میرزا از ناراحتی روانی و نهان درداندود و تعارض و تقابلش با اطرافیان خود سخن گفته، 
  : است فهم خوانده یی را به سبب قحط سخنتالش گوشۀ تنها

ه نگارد، که با وجود کثرت یـک عـالم   نصیب است، چ از درد تنهایی که رفیقِ طبیعت وحشت
صحبتیِ خوابناکانِ بسـاط   فهم، مقیمِ انجمنِ تصویر زیستن است؛ و به هم آشنا، از قحط سخن

شماريِ اوقات جمعیت، این قـدر مغتـنم    نفس. هاي تعبیر، گریستن غرور، بر ترجمانِ رنگینی
ردد و گاهی به صـحبت کتـابی،   گ داند که گاهی از زبانِ خامه با دوات، گرمِ سرگوشی می می
  )16( ).4/362: الف1389بیدل، (شود  درس خموشی می هم

  
  تالش کنج تنهایی -5-2-2

او که . اي از زندگی اوست بیدل به عزلت دو دید متفاوت دارد که هر کدام مربوط به دوره
نوشـته   چهارعنصـر به تفصیل رویدادهاي این دورة زندگی خود را در دو عنصر نخسـت  

منـد بـه نشسـت و برخاسـت بـا       در نوجوانی و جـوانی فـردي عالقـه    ،)13-4/160: انهم(
هـا، نشـان از    حضـور بیـدل در مجـالس و انجمـن    . است دانشمندان، شعرا و صوفیه بوده

او در این روزگار، عزلت را باعث . دارد  ناپسندي عزلت در دیدگاه او در این دوره از زندگی
از همین رو و . خواند می )1/656: همان(دار رسوایی  و آیینه )1/538: همان(تیرگی طبع شاعر 

در ایـن دوره   ).1/245: همان(کرد  به منظور پرهیز از افسردگی دل، بر آزادي سفارش می
گونه که آینه در دست همان ؛بیدل معتقد است که صحبت خلق بر شخص تأثیري ندارد

بیدل به این دیدگاه دست کم تـا   ).217: 1390آزاد بلگرامی، ( گبر، تغییر آیین نخواهد داد
و هشت   که در بیست» سواد اعظم«این از بیتی از قصیدة . سالگی وفادار ماند حدود سی

  : سالگی در نکوهش عزلت سروده، پیداست
ــر دل آزاد از عزلــت ــد افســردگی )17(ب   مبن

  
 هر کجا آب روان یخ بست سنگ مرمر اسـت   

)2/85: همان(  

، حتی باور داشت که عزلت بر چهارعنصرپیش از ختم نگارش سالی و  در میانبیدل 
شوند، بـه علـت    اي ندارند و اگر برتري داده می صحبت و خموشی بر سخن اساساً برتري

  ).4/535: همان( فهم خالیق و مخالفت طبایع است کجیِ
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هاي بسیار و بدون هدف بیدل در جوانی، دو دوست نزدیکش که از  پس از سیر و سفر
اي در بیرون دهلی خریدند و روزانه  ق خانه1096دولت گورکانیان بودند، در سال امراي 

: 1959خوشـگو،  (شـد   مواجبی براي او مقرر کردند که تا زمان مرگ به وي پرداخـت مـی  
فراغت از فکر تأمین معاش و دغدغۀ مخارج زندگی، فرصتی براي بیدل فراهم کرد  ).109

و شـش سـال پایـانی عمـر را بـه       او از همین رو، سـی   .تا آرام به تفکر و تحقیق بپردازد
خوشـگو حتـی از   . اش در کنج عزلت و آزاد از رسوم و مشاغل گذرانید آسودگی در خانه

  : است اش قید کرده شت و آن را در سفینهاش آگاهی دا برنامۀ روزانۀ بیدل در خانه
د نشسته با سـخن صـحبت   و مقرّر آن کرده بود که تمام روز اندرون محل به تنهایی و تجرّ

شب نشستی و اقسام حکایات و امثال  خانه تشریف آوردي تا نیم داشت و سر شام به دیوان می
   ).112: همان( کارآمدنی در میان آوردي

بلکه پیامدها و ملزومات انزوا آن وضعیت را براي بیدل خواستنی  ،صرفاً نه خود عزلت
ی مفاهیم و موضوعات دور شود و در عوض بـه  شد که او از برخ انزوا باعث می. کرده بود

او دامن عزلت را جایگـاه امـن و     .هاي خود دست یابد مندي ها و عالقه بعضی از خواست
از دیـد میـرزا، تنهـایی عـزت و      .)1/941و  1/605، 1/31: الف1389بیدل، (خواند  عافیت می

گونه که گنج مدفون  همان. )1/1046و  2/532: همان( اختالط با خلق، خواري و خفت است
ها پنهان و مختفی است، شاعر نیز با عزلت و دوري از اخـتالط خلـق،    در ویرانه، از دیده

پرهیز بیدل از اختالط با خلق به حدي اسـت   ).1/588: همان( عزیز و ارجمند خواهد شد
  :که حتی از کاربرد زبان خلق در اشعارش نیز ناخشنود است

  چـاره چیسـت   با زبان خلق کار افتاده بیـدل 
  

هاي ما عنقا شد و تنها نشـد  گیري گوشه    
)1/710: همان(  

در  ،)1/1181و  1/824، 1/747: همان( عزلت ضمن آن که نخستین شرط شاعري است
 شود هاي جدید می کند، سبب کشف عوالم و افق نتیجۀ فضایی که براي تفکر فراهم می

بیدل در . دارد عر را به سرایش وا میتنهایی با تحریک خیال، شا .)2/280و  2/584: همان(
اعتبار  و )2/350و  2/288، 1/718: همان(ابیات زیادي به این خصوصیت تنهایی اشاره کرده 

  :و رتبۀ کالمش را مدیون عزلت است
ــی   ــۀ خاموش ــار گوش ــت  اختی ــوده نیس   ام بیه

  
ــی   ــدردان معن ــی  ق ــخن م ــط س ــرورم ام رب پ  

)1/1111: همان(  
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ــتـبیــدل از عــ   زلت کالمــم رتبــۀ معنــی گرف
  

  هـا ندیــدم چــارة دیگــر  گــردي بـه قطــع هــرزه 
  

در پـرزور کـرد  ـق ام را این نشینی باده مخُ  
)1/665: همان(  

 ز مشق عزلت آخر تیغ لنگـردار گردیـدم  
)1/956: همان(  

 
  ترس از جنون شهرت -5-2-3

 ،)1/45و  1/39: همان(شهرت  در دورة دوم نگاه خود به مخاطب، ضمن جنون نامیدن بیدل
 چهارعنصرباري در  ).1/279و  1/965، 1/733: همان(خواند  آفت، گرفتاري و دردسر مین را آ

سـخن، جـرس   «: اسـت  زا بودن شهرت یاد کـرده  هرت و آفتچنین از ارتباط سخن با ش
از دید این شاعر . )4/225: همان( »هاي استقبال آفت کاروان شهرت است و شهرت از آوازه

او دلیل ایـن امـر را دام و زنجیـر بـودن     . کند ر را تباه میشهرت و تبعات آن، بخت شاع
جز این، شهرت، وقار را  .)1/679و  1/633، 1/653: همان(خواند  شهرت و رهایی گمنامی می

از دید او تنها راه رسـتن و  . )1/39و  1/720: همان(شود  برد و باعث رسوایی می از بین می
هاي  میرزا عبدالقادر به مانند برخی از دیدگاه .)1/1136: همان(رهایی، گریز از شهرت است 

خویش نظیر بیزاري از قبول خلق که همسو با پسندهاي بیشتر ادباي زمانه نیسـت، در  
اش را بـه چنـین    مندي بیند و عالقه تعریفی متفاوت، شهرت را در خاموشی و عزلت می

مند معنـی   ن دوره، عالقهاو در ای. )1/588و  1/264، 1/27: همان(کند  جستنی اظهار می نام
جا که این طرز او در زمانه طرفدار نداشت، خـود  شد، و از آن» ادایی محو نازك«یا نازك 

  )18(:است معترف بود که با این کار بر شهرت خط کشیده
ــازك    ــو ن ــدم مح ــی ش ــو چین ــی چ   ادای

  
ــه شــهرت    ــوایی ز مــو خــط کشــیدم ب ن  

)1647: همان(  

  فراغت از مخاطب عام و خاص -5-3
اي از زندگی، در برخی از اشعار او فـیض   خالف عالقۀ بیدل به مخاطب خاص در دورهبر

این دیدگاه و بیـان را   .)958/ 1: همان( است آگاهی کالمش براي عموم مردم خوانده شده
ها را راضی خواهد ساخت و هم  توان نوعی تفاخر تلقّی کرد که کالم او همۀ ذوق هم می

رسد این دومین به صـواب   مخاطب پنداشت که به نظر مینشان سخن نهایی او در باب 
سو نهاده و همۀ  او در نگاه تازه، انتظارات خود را از مخاطب آرمانی به یک. تر است نزدیک

بیدل این بار انتخـاب را بـه مخاطـب    . است خواندهر خویش فرامخاطبان را به خوان شع
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که با این بیان خواسـته  ضمن آن ؛کند متن خود را انتخاب میکند و اوست که  واگذار می
او در چند ربـاعی از مخاطـب   . ها و نقایص شعر خویش را نیز توجیه کند برخی از ضعف

خواهد که بر پست و بلند شـعرش ایـراد نگیـرد و سـعی در طبیعـی نمایانـدن        خود می
او در یک  ).2/319و  2/311، 2/324، 2/282، 2/441، 2/444: همان(هاي شعر خود دارد  ضعف

  :است رباعی این چنین از متنوع بودن کالمش یاد کرده
ــرد ــیار اســت     ةدر پ ــا نــوا بس   ســاز م

  خـواهی کــف گیــر و خـواه گــوهر بــردار  
  

 عیب و هنر و زنگ و صـفا بسـیار اسـت     
ــت   ــیار اس ــا بس ــوج م ــاییم و م ــا دری  م

)2/311: همان(  

غاز آن اي کوتاه به نثر نوشـت و در سـرآ   بیدل در اواخر عمر بر کلیات خویش مقدمه
که در آن صالي عام در داده و طبقـات  ) 19()172: 1351عبدالغنی، (یک رباعی تحریر کرد 

گیري از سفرة رنگـین شـعر خـود     مختلف مردم با سطح درك و فهم متفاوت را به بهره
  :دعوت کرده است

  اي آینـــۀ طبــــع تــــو ارشــــادپذیر 
  مجموعــۀ فکــر مــا صــالي عــام اســت

  

ــیر     ــایی تقصـ ــد ننمـ ــب فوایـ  در کسـ
ــی ــر س ــلی برگی ــمت تس ــن و قس ري ک  

)2/440: الف1389بیدل، (  

، دربارة پست و بلند آثار، )ص(او در این مقدمه پس از حمد خدا و نعت پیامبر اکرم 
توجـه بیـدل بـه    . اسـت  آزار حاسدان و موضوع مخاطب آثار خود مطالبی را نقـل کـرده  

بـه  » کمال درك استواري عبارت و«جمله ذکر طب در چند موضع از این مقدمه، ازمخا
جـا  او در این ).سـیزده /1: همان(شود  عنوان عوامل قبول شعر در نزد مخاطبان، مستفاد می

توقع بیدل از خود و دیگر شـاعران  . کند توقعی از خود و انتظاري از مخاطبان مطرح می
انتظار بیدل از . یافته باشد این است که باید عبارت شعر استوار و درك و نگاه شاعر کمال

  .خاطب، نگاه بلند و طبع تازة اوست تا بتواند به درك کالم نایل شودم
 او. اسـت  این مقدمه را به منتقدان و رقیبان خـویش اختصـاص داده   بیدل بخشی از

رویسخن . است اي به آنها خوانده ده و کالم خویش را تحفهنامی» طراوتان بی«حاسدان را 
خواهد خطاهاي  رضی است که از وي میبیدل در قسمت پایانی این مقدمه، با مخاطب ف

در پایـان   ).چهـارده /1: همـان (گیري بر کالمش بپرهیزد  سخنش را نادیده گرفته، از خرده
هاي گوناگون مردم از آثار این  وري طیف مقدمه، غزلی از بیدل آمده که اختصاص به بهره
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گیري افراد  هرهفشردة سخن بیدل در این غزل، گوناگونی کالم وي و امکان ب. شاعر دارد
  : متفاوت با هر گونه سطح درك و فهم از این آثار است

  دست کم دارد گو این نسخه طور معنی یکم
  آید به گوش از ساز این محفل صالي عام می

  جا معین کرده نـزل خـدمت پیـران   ادب هر
  جـا ابرو شکست زلف نیز آرایش است اینخم 

  به چشم هوش اگر اسرار این آیینـه دریـابی  
  

اي ساز سخن صد زیر و بم دارد نغمه ارجتو خ    
ست و جام از بهر جـم دارد  قدح بهر گدا چیده  

 رعایــت کردگــان رغبــت اطفــال هــم دارد 
 نه تنها حسن قامت را به رعنایی علَـم دارد 

ها به هـم دارد  صفا و جوهر و زنگار چشمک  
)چهارده/1: همان(  

/ 1: همـان ( »صـالي الفـت آفـاق   « جز موارد باال، میرزا در ابیات دیگري نیز به خصوصیت
باره، مـا را بـه تغییـر دیـدگاه وي     است، که ایـن تأکیـد چنـد    شعر خویش اشاره کرده )1063

چنـد بـه علـل ایـن نگـاه      هر بیـدل . سازد نسبت به مخاطب در پایان عمر بیشتر باورمند می
  .سترسد دلیل عمدة آن، چیزي جز رسیدن وي به استغناي ادبی نی نپرداخته، به نظر می

  
  گیري نتیجه -6

آیـد، نشـان از تضـاد و     آنچه از آثار میرزا عبدالقادر بیدل در خصـوص مخاطـب بـر مـی    
بخشی از اقوال بیدل، اهمیت مخاطب و . هاي فراوان وي در این موضوع دارد گویی تناقض

ها،  کند و در بخشی دیگر از ابیات و نوشته تالش وي در جهت جلب توجه او را نمایان می
در گروه دیگري از منـابع، بـا آشـتی    . رسد جهی و فرار او از مخاطب عام به نظر میتو بی

بار همه به خوان رنگارنـگ شـعر او دعـوت     بیدل با انواع مخاطبان مواجه هستیم که این
گریـز از  «، »جـویی  مخاطـب «هـا در سـه دورة    با تنظیم مجموعۀ این دیـدگاه . شوند می

، پـردة  »فراغت از مخاطـب خـاص و عـام   «و  )جستجوي مخاطبان نخبه(» مخاطب عام
بیدل در آغاز . شود هاي وي در این خصوص تا اندازة زیادي برگرفته می تناقض از دیدگاه

همگـام بـا   . کـرد  راه شاعري، در تالش جذب مخاطب بود و از کمبود خواننده شکوه می
. از بین رفت رفته ها و تولیدات ادبی بیشتر، مشکل کمبود مخاطب آثار بیدل رفته کوشش

او علت این امر را . این وضعیت دیري نپایید و این بار بیدل از مخاطب عام فاصله گرفت
او . کند دشواري شعر خود و نیز ذوق و سطح سواد نازل این دست از مخاطبان اعالم می

دست به تفکیک مخاطبان خود زد و تالش در جهت جلب عالقه و خشـنودي مخاطـب   
سرانجام در دورة سوم و پایان عمر، نوعی بازنگري و اصالح در . اندخو عام را کاري عبث 
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فهمی  هاي متفاوت و سطوح مختلف سخن ذوق. نگاه بیدل به مخاطب در آثارش پیداست
مردم را به رسمیت شناخت و از سوي دیگر، همگام با شناخت بیشتر خود و بلند و پست 

رد که در آن مطابق میل هـر کـس   کیفی آثارش، شعر خود را به خوان رنگینی تشبیه ک
  .خوراکی یافت خواهد شد

  
  نوشت پی

هـاي   اسـاس نسـخه  عبـدالغنی بر . اپ کابل موجود نیستاین مخمس در کلیات چ -1
  :است ز آن را در روح بیدل نقل کردهمتفاوتی که از بیدل در دسترس داشته، بندهایی ا

  بر بناي عدل و رأفت کـرد ویرانـی کمـین   
  واب گـران گـاو زمـین   دادرس گردید از خ

  

  هـا صحرانشـین    گشت از ناایمنی معمـوره   
  بر که نالد خلق مسکین در چنین دور لعـین 

  

 ابر خشک و خاك بینم واي بر مشت گیاه      
  مردان تمکین آب و رنگ شاد باشید اي جوان

  خواهـد درنـگ   گردش احوال نامردان نمی
  

  بر صفاي نشـئۀ اوقـات مپسـندید زنـگ      
  ورد این مجمع آثار ننگخ زود بر هم می

  

  جلب تا چند شاه قلتبان تا کی بهادر زن            
  )121: 1969عبدالغنی، (         

  ايکه به گوش من کشد آفرین سخنِ ز کَس نشنیده/ ام آن قدر به اثر قرینز قبول معنی دلنشین نی -2
)1307/ 1: الف1389بیدل، (  

حبیـب،  (د دریابد، کسی که زود به اشـاره برسـد   کسی که رمز و اشاره را زو: ادافهم -3
2005 :13.(  

  به مغز  فطرتم  نسبت ندارد  فکر هر خامی     ام بیدل  دماغی در هوايِ  پختگی پرورده  -4
 )1269/ 1: الف1389بیدل، (                                   

  د کالم بیـــــدل راطبع شناســـ بلند        ان نُهمـــــد پایۀ معنی به آسمــرسان -5
 )204: 1390آزاد بلگرامی، (     

  ها اعراب بر است موقوف لفظ نیا خواندن      ستین معلوم دل اسرار عشق زخم خراش یب -6
  )1/19: الف1389بیدل، (              

شـدن خواننـده در دنیـاي اثـر و بازتولیـد مـتن،         این رباعی بیـدل از حیـث غـرق    -7
  ).83: 1368 ،ایگلتون. نک(هاي فیلسوفان هرمنوتیک است  دیدگاهکنندة برخی  تداعی

: الـف 1389بیـدل،  (اسـت   بیدل در چند موضع، کالم و سخنش را انشاي تحیر خوانـده  -8
  .)1/535و  1/1019
ام بخشید، و به علـم   در آن هنگام معلم درسگاه فطرت، سرمشق شعور این معنی« -9

نـد و  اه اطفال دبستان کونی بیشتر کودن طبیعتتحقیق، این معما موصولم گردانید ک
در خور فهم این کودنان، بـه سـاز سـخن    . همت سواران عرصۀ امکانی اکثري فسردهنی



٩٤  

  

  

  
 

 ...دخت پورخالقی و اهللا افضلی، دکتر مهخلیل
  

 1393اییز  ، پ29  شمارة

قدر رسایی این افسردگان،  ها به رد و انکار نجوشد، و به خروشیدن است تا قصور فطرت
  ).4/105: الف1389 بیدل،(» ها نپوشد در جوالن اظهار کوشیدن، تا غبار حسد چشم انصاف

  دـکنن وگـگفت سخن اهلِ گر هم پرده در      دـــان شهرت رِیـهانگـج ساز تارِ چو دلیـب -10
  )1/563: الف1389بیدل، (              

-1700(و جان درایدن ) م1709-1784(منتقدان بزرگی مانند ساموئل جانسون  -11
اند  ستوارترین معیار نقد ادبی دانستهرا ا» قبول عام«شاعر و منتقد انگلیسی،  ،)م1631

  ).145و  142: 1366دیچز، (
 شده، نوشتهي و اتیح مختلف ادوار در که حاکمش دوستان به دلیبي ها درنامه -12
 در اسـت ی هیبـد  .است آمده انیم به سخن، نیتحس دیام وی معن قبول انتظار از اریبس

ۀ هم در لذا. است بودهیی آرزوها نیچن انیب از ناچار ،یملحوظات به بنا دلیب مواردی برخ
 :الـف 1389بیدل،  .نک( برد شاعری ادب دگاهید بهی پ اقوال از دست نیا از توان ینم موارد

  ....) و 4/392 ،4/367 ،4/354 ،4/353 ،4/353 ،4/352 ،4/347
کنندة  هاي زیر نیز بیدل از فهم نادرست مخاطبان و کمبود و نبود درك در مصرع -13

عمرها شـد حـرف    ؛)1/95: همـان (کیست فهمد زبان شانۀ ما : است کوه سر دادهکالم، ش
کس در خانه نیسـت   بالد اما هیچ ها می نغمه ؛)1/463: همان(دردي آشناي گوش نیست 

اسرار پردة دل  ؛)1/379: همان(ین انجمن آگاه نیست ها داریم و کس ز ناله ؛)1/375: همان(
کیست ز این گلشن به رنگ و بوي معنی وارسد  ؛)1293/ 1: همان(مفهوم حاضران نیست 

  .)1/216: همان(
  کشانش مورند  خرمن ماه همان دانه          ست معنی از حوصلۀ فهم، بلنـد افتاده -14

 )1/707: الف1389بیدل، (                                                                                      

   گذشت جهان از و شد آب زین انصاف        خلق شعور ننگ ز که شو آبی عنمي ا -15
  )1/295 : الف1389بیدل، (                                                              

ها، بیدل در پایان عمر و پس از تجربۀ زندگی در آزادي و عزلت، از انزوا با همۀ این -16
از سخنان بیدل در این باب پیداست که روزگار عزلت بـر او   .)1/898: همـان ( است نالیده

او وضعیت خود را در عزلت، شکنجۀ مرغی اسیر در چنگال . است خوش و راحت نگذشته
  ).1/640: همان( است شهباز خوانده

و » افسردگی«هاي  آمده، اما با توجه به معنی بیت و واژه» عزّت«در کلیات کابل  -17
اي که عبدالغنی در تحقیق خود از آن سود  در نسخه. رسد ه نظر نمیدرست ب» بست یخ«

  ).341: 1351عبدالغنی، (است  جسته، نیز عزلت آمده
رغم میل در نیمۀ دوم زندگی، صاحب چنان شهرتی شد کـه نـامش از    بیدل علی -18

جهت آرایـش   )ق1069-1118. حک( زیب عالمگیر مرزهاي هند درگذشت و حتی اورنگ



  مخاطب از نگاه بیدل دهلوي
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 1393، پاییز  29  شمارة

خوشـگو،  (نوشـت   هاي حکومتی، شعر بیدل را به قلم خویش می فرامین و نامهکالم، در 
1959 :115.(   

عبـدالغنی،  (این رباعی که در سرآغاز نسخۀ کلیات بیدل عبدالغنی تحریر شده بود  -19
  .شود در نسخۀ چاپی دیوان کابل تنها در بین مجموعۀ رباعیات دیده می، )172: 1351
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