
 

  بيدل و كليمشناسي در شعر بررسي بازتابِ مفاهيم و اصطالت نقد ادبي و سبك
  1دكتر عسگر صالحي

  2رادپيام فروغي
  چكيده

هـاي  مهمتـرين خصيصـه   از. هاي شعرِ فارسي است كه در ايران و هنـد جريـان داشـت   سبك هندي يكي از مهمترين سبك
توان گفت شاعرِ سـبك هنـدي، منتقـد ادبـي     مي. شعريِ شاعران اين سبك، پرداختن به مباحث نقد ادبي و سبك شناسي است

ي ايـن شـاعران   اسـت و بيـدل و كلـيم از جملـه    هاي بالغيِ خود را در قالبِ يك مصرع يا يك بيت بيان كردهاست كه ديدگاه
سبك هندي با وجود تربيت يافتن در دو جايگاه مختلف، در نقشِ شاعرِ نظريه پرداز و منتقد ادبي، اين دو شاعر بزرگ . هستند

-ايهـاي ارزنـده  هر دو با دقايق شعري  آشنا بودند و به ارزيابي و نكته سنجي. در اغلب موارد داراي ديدگاهي يكسان هستند
در پـژوهش حاضـر، كوشـش    . اندآفريني كردهالحات ادبي مضموناند و در برخي موارد از اصطي فنون شاعري پرداختهدرباره

شده است با آوردن شواهدي از اشعار بيدل و كلـيم، ابتـدا بـه اثبـات آشـنايي ايـن دو شـاعر بـا فنـون نقـد ادبـي و مباحـث             
 .  هاي اين دو شاعر بزرگ پرداخته شودشناسي، و سپس به تحليل و ارزيابي ديدگاه سبك
  .هندي، بيدل، كليم، نقد ادبي، سبك شناسي، معنيسبك : كليدي گانواژ

 مقدمه

ايـن  . هاي آن از قرن دهم در شعر فارسي آشكار شده استسبك هندي، جرياني در شعر است كه نخستين جلوه 
تـوان بـه مـذهب، سـفر     از عوامل پيدايش اين سبك مي. سبك تا اواسط قرن دوازدهم در ادبيات فارسي رواج داشت

ي شاهان صفوي به فرهنگ اشاره ي اصفهان كه محل اجتماع فضال بود، رفاه اقتصادي و عالقه، توسعهشاعران به هند
ي گريز از ابتذالي بـود كـه در عصـر تيمـوري بـر شـعر       به طور طبيعي نتيجه«اين سبك . )287-284: 1379شميسا،(كرد 

تصويرهاي ذهني  شاعران در شعر صائب و كلـيم بـه   فارسي حاكم بوده است و اين گريز از ابتذال در اداي معاني و 
اي آمده است ي زماني در شعر بيدل به گونهنسبت روزگارشان، از روشني و اعتدال برخوردار است و با اندك فاصله

سـبك هنـدي در ميـان شـاعران     . )16: 1376شـفيعي كـدكني،   (» كنـد ي آگاه را نيز دچار شـگفتي مـي  كه امروزه خواننده
هـاي كـامالً   ي مشخّص دارد كه از حيث سبك شـناختي، شاخصـه  دو شاخه«ايران و هند رواج داشت و  گوي فارسي

ي ايرانـي  سالمت زبان و فصاحت كالم، وضوح و روشـني تركيبـات و تصـاوير در شـاخه    . جداگانه و مستقلّي دارند
ل شاعران گروه اول يعني شـاعران  هاي غزاز ويژگي. )19: 1384پور، حسن(» ي هندي بسيار بيشتر استنسبت به شاخه

توان به قابل فهم بودن اشعار آنان، وحدت موضوعي و انسجام معنايي و پيوند ابيـات غـزل   تربيت يافته در ايران، مي
هـاي غـزل   از ويژگي. توان به صائب، كليم و حزين الهيجي اشاره كرداز شاعران بزرگ اين گروه مي. آنان اشاره كرد
توان به دشواري فهم ارتباط دو مصرع و بناي شعر شود، ميياد مي» رهروان طرز خيال«آنان با عنوان  گروه دوم كه از

توان به بيـدل، ميـرزا جـالل    اند، ميبر تك بيت بودن اشاره كرد و از شاعران بزرگ اين گروه كه در هند تربيت يافته
 .  )292-291: 1379شميسا، (الدين اسير شهرستاني و قدسي اشاره كرد 

و پـرداختن بـه   ) نقـد ادبـي  (يكي از مباحث مطرح شده در شعرِ شاعران اين سبك، تحليل انتقادي آثـار ادبـي       
ي آثـار  در مجموعـه «. اين امر ارزش اشعار شاعرانِ سبك هندي را دوچندان كرده اسـت . مسائل سبك شناختي است
هـاي ريـز و   هاي مرتبط با حـوزه تقريباً تمامي نكته -استكه از قضا بسيار متنوع و فراوان -منظوم و منثور اين سبك
ي استعمال حروف اضافه، قيود، افعال ساده و توان يافت؛ از كوچكترين مسائل مربوط به نحوهدرشت نقد ادبي را مي

بـه  اي در ايـن آثـار ـ    هاي كاركرد مباحث بالغي و سبكي و زباني و طرح ساختار ادبي، همه به گونـه مركّب تا شيوه
اي بسيار ژرف و عميـق  كه گاه مبين تجربه«اين آرا و مباحث . )845: 1388محبتي، (» دقّت و ظرافت ـ مطرح شده است 
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 1205/   شناسي در شعر بيدل و كليم    بررسي بازتابِ مفاهيم و اصطالحات نقد ادبي و سبك

است عمدتاً در قالب يك مصرع يا يك بيت سروده شده است و در برخي از مـوارد بـا آراء نظريـه پـردازان بـزرگ      
  .   )124: 1385فتوحي،(» هايي داردجهان مشابهت

ي بزرگترين شاعران سبك هندي هستند كه اشعار زيادي را از خود به يادگار دهلوي و كليم كاشاني از جمله بيدل
اين دو شاعر همچون  اغلبِ شاعران سبك هندي با اصطالحات، فنـون ادبـي و سـبك شناسـي آشـنايي      . اندگذاشته
ها بـه لحـاظ شـناخت بهتـر     ي اين ديدگاهمطالعه .اندهاي خود را در قالب بيت يا مصرع بيان كردهاند و ديدگاهداشته

هـاي بيـدل و  كلـيم در ايـن     به جهت دست يافتن به اين مهـم، بـه بررسـي ديـدگاه    . سبك اين شاعران الزامي است
 :   پردازيمخصوص مي

 بيدل دهلوي

ر عظيم آبـاد پتنـه   هجري قمري د 1054فرزند عبدالخالق در سال » بيدل«ميرزا عبدالقادر عظيم آبادي متخلّص به «
متولّد شد و نژاد او از قوم برالس يا ارالس جغتايي بود، بيشتر عمرش را در بنگاله بـه سـر بـرد و در دهلـي وفـات      

. )21: 1376شـفيعي كـدكني،   ( »ي خويش به خاك سپرده شدخانهو در همين شهر در صحن) ق.ه1333سوم صفر (يافت
. گوي هنـد اسـت اشـعار او بـه تعقيـد معـروف اسـت       ترين شاعر پارسيبزرگ«ي سبك هندي در هند و بيدل نماينده

شميسا، (» ي عرفاني داردغزلّيات او بر خالف اكثر غزليات شاعران سبك هندي كه به غزل عاشقانه نزديك است، جنبه
و، از يكـي دو  ي پركار و نازك انديش قرن يازدهم و دوازدهم، راه و رسمي را كه پيشـينيان ا اين گوينده«. )295: 1379

اي رسانيد كه هريك از خصايص شعري گويندگان قرن پيش از او، بنياد نهاده بودند با مجموعه آثار خويش به مرحله
شـاعران و  . )15: 1376شـفيعي كـدكني،   (» تر در آثار او جسـتجو كـرد   تر و مشخّص اي روشناين اسلوب را بايد به گونه

يكي به جهت اينكه بيدل صـاحب كمـاالت و داراي   : ل به بيدل اعتقاد دارندگوي در هند به دو دلينويسندگان فارسي
: 1384صفا،(رفت مشرب عرفاني بود و ديگر به جهت اينكه وي از بزرگترين شاعران پارسي گوي در هند به شمار مي

يط اعظـم و  هاي عرفات، طلسم حيرت، طور معرفـت، محـ  توان  به نكات و مراسالت و مثنوياز آثار بيدل مي. )537
. هاي شعريِ بيدل، پرداختن به مسائل سبك شناسي و نقد ادبي بوده اسـت يكي از ويژگي. تنبيه المهوسين اشاره كرد

است و گاهي اوقات نيـز از  هاي خود را در اين باره بيان كردهبيدل در موارد گوناگوني  به اين نكات اشاره، و ديدگاه
هاي بيـدل در ايـن   مضمون آفريني كرده است و ما در زير به بررسي ديدگاه لغات و تركيبات مربوط به سبك شناسي

 :پردازيمرابطه مي

 طرز تازه

. ي قُدما كامالً متمـايز اسـت  طرزي كه از شيوه. ي شعريِ خود را طرز تازه ناميده استبيدل، سبك هندي و شيوه
  :  اين طرز بدون تأمل و تكلّف در سرودنِ شعر امكانپذير نيست

  

 بي جگر خوردن بهار طرز نتوان تازه كرد      غوطه تا در خون نزد فطرت سخن رنگين نشد               

 )1010: 1386بيدل،(  

 شعر

    :ارزشي شعر، عدم وجود طبع لطيف استاز ديدگاه بيدل، يكي از داليل بي
  

 مشتري گرديد سنگ و قيمت كاال شكست               تا لطافت از طبايع رفت شعر از رتبه ماند             

 )527همان،(                                                                                                                                     

  :داندو تأمل در سرودن شعر را باعث رواني آن مي
 

 مصرعم از سكته جز شمشير لنگردار نيست      دارد رواني شعر من      در تأمل بيشتر                   

 )567همان،(                                                                                                                                
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 بيت

شعر او و ديگر شاعران سبك هندي از دو قسمت تشكيل  بيت در. ي بيت استدر شعر بيدل، مبناي سخن بر پايه
» مصـرع «و به مصراع محسوس كه بايد هنـري باشـد   » پيش مصرع«آنان به مصراع معقول كه مهم نيست «.شده است

از ديدگاه بيدل، در وضع بيـت، دو  ). 290: 1379شميسا، (» شدگفتند، كه اگر درخشان بود مصرع برجسته خوانده ميمي
  :  م ارتباط دارند و برقرار ساختن اين ارتباط همراه با تكلّف استمصرع با ه

 

  شودچون دو در مربوط هم شد خانه موزون ميست موقوف دو مصرع وضع بيت      تكلّف ني بي                
  )1039: 1386بيدل،(                                                                                                                            

  

ه بـه واژه         شـود و بـه همـين جهـت بايـد بـراي برقــرار       هـا و حــروف برقـرار مـي   وي معتقـد اسـت كـه ايـن ربـط، بـا توجـ
  :   اي مناسب استفاده كرد، از واژهساختن اين ارتباط

  
 ربط مصرع بر هم است آنجا كه حرفي كور شد    شود  عيش صد دانا ز يك نادان منغّض مي                

 )1157همان،(                                                                                                                                    

  :   جهت كه مصرع برجسته بايد تازه و بديع باشد، آن را مصرع تازه ناميده استاز آن
  

 مصرع تازه كه از بحر خيالم موجيست      دوست را آب حيات است و به دشمن تيغ است                   

  )515همان،(                                                                                                                                     
  

ي بيـدل بـه طريـق ايجـاز و بـدون آوردن واژه     . شدمنظور اصليِ شاعران سبك هندي، در مصرع برجسته بيان مي
  :نكته اشاره كرده استبه اين » برجسته«

 

 ايم     نشئه صهبا چه دارد فطرت بيدل بلندما ز صد ديوان به يك مصرع قناعت كرده               

 )1195همان،(                                                                                                                      

 مضمون

تواند مضمون را در خود مقيد سازد؛ زيـرا مضـمون داراي   ديدگاه بيدل، مضمون مهمتر از لفظ است و لفظ نمياز 
ي عبـارت آشـكار   هاي خيالي بـه واسـطه  مضمون ،با وجود اين. تواند آن را بپوشاندي لفظ نمينزاكتي است كه پرده

  :   شودمي
 

 لفظ نتواند كنـد زنجيـر مضمـون مرا       جنون مرا بس كه وحشت كرده است آزاد م                 

 )145همان،(
  

 همه مضمون خيالي ز عبارت فاشند      گفتگو گر ندرد پرده كسي اينجا نيست 

 )977همان،(

 معني

بيـدل از  . شاعران سبك هندي بيشتر بر معني تأكيد داشتند به همين دليل الفاظ كوچه و بازار را وارد شعر كردند  
. از ديدگاه وي دل محل معنا و لب محل عبـارت اسـت  . جاي لفظ پردازي، به معنا روي بياورندخواهد بهان ميشاعر

  : ها به دور مانده باشدشود كه دل داراي صفا باشد و از تيرگيمعاني هنگامي  بر دل شاعر الهام مي
  

 شو حسن معانــي رانشستي عمرها حسرت كمين لفظ پردازي          ز خون گشتن زماني غازه 

 )155همان،(
  

  همين غيب و شهادت فرق دارد      معاني در دل و بـرلب عــبـارت
 )502همان، (     

  

 بي كسب صفا صيد معاني چه خياليـست          تا سنـگ بـود شيــشـه پــريـــخانه نباشــد

 )1069همان،(        
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او و ديگر شاعران سبك هندي، داراي پيچيدگي اسـت  و قابـل    بيدل بر اين نكته واقف بوده است كه معاني شعر
  :هاي دور و دراز آنان بوده استسازيفهم براي همگان نيست و اين امر بيشتر به جهت مضمون

 

 كنيبيدل از فهم كالمت عالمي ديوانه شداي      جنــون انشا دگر فكــر چه مضمـون مي
 )2241همان،(         

  

هاي گونـاگوني  معني در نزد بيدل و شاعران اين سبك اعتبار زيادي داشت، وي براي معني صفتاز آن جهت كه 
 :   استبرشمرده

 معني باريك

. اين امر درك مفهوم شعر را دشوار كرده بود. شاعران سبك هندي به معناي باريك و ظريف روي آورده بودند    
  :داندبا وجود اينكه بيدل از جمله شاعرانيست كه به معني باريك توجه داشت، اين عمل را عيب مي

 

 زبان دارد عقيقعيب ما رنگين خياالن معني باريك ماست      عرض نقصان تا دهد از رگ 

 )1549همان،(     

  معني برجسته
كرد كه ايـن حالـت اوج شـعر و    ياد مي» معني برجسته«اي داشت، از آن به اگر معني لطافت و باريك انديشيِ تازه

  : شاعري است
  

 معني برجستة شوقم نميگنجد به لفظ         همچو بوي گل نگردد پيرهن عريان مرا

 )218همان،(    
  

 ن قدر سخنوري بيدل           به قدر معني برجسته گردن افراز استنهال گلش

 )543همان،(

 معني بيگانه

شعر بايد از نظر زبان، بيان، مضمون و معنا، تازه و نوآيين باشـد و پـيش از شـاعر،    «از ديدگاه شاعران سبك هندي
نگاه مستعمل پيدا شده باشـد، مبتـذل    ي زبان وشعري كه بر پايه. كسي چنين شيوه و شگردي را به كار نگرفته باشد

: 1388محبتـي، (» بخشدمعني بيگانه و طرز غريب است كه به شعر و شاعر، تشخّص و هويت مي. است و هنري نيست
  :   كار برده استامروزي به» آشنايي زاييِ«بيدل معني بيگانه را مترادف با . )847
 

 سازمضموني كه خود را معني بيگانه ميگردد        به مخيال مصرع يكتاييش بيپرده مي

 )1931: 1386بيدل،(         
  

. سـابقه و غريـب و نـادر   ها بيزبان شعر بايد زبان عصر باشد و تصويرها و انديشه«از ديدگاه شاعران سبك هندي
است كـه از   ي تصورينشان دهنده» معني بيگانه«و » معني غريب«،»غريب«، »غرابت«ي تعبيرات اينها از قبيلمجموعه

 .)50: 1375شفيعي كدكني، (» اندي آشنا زدايي داشتهمقوله

 معني رنگين

        :توان گفت مترادف با معني برجسته استبيدل در برابر لفظ موزون، از معني رنگين سخن گفته است كه مي     

 رنگين دگر در تميز آب و رنگ سرو و گل عاري مباش           لفظ موزون ديگر است و معني    
 )1393: 1386بيدل،(
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 سكته خواني

ي او يكي از داليل افول معني كالم، به عقيده. سخن گفته است» سكته خواني«ي موسيقيايي شعر از بيدل در حوزه
  :   سكته خواني است

 هاها         معاني مرد در دوران ما از سكته خوانيسخن شد داغ دل چون شمع از آتش بياني

 )236همان،(         

  :شود كه رواني شعر از بين بروداز ديدگاه وي سكته باعث مي
      

 بيدل نكند موج گهر شوخي جوالن            در سكته شكسته است قدم شعر روانم

 )1947همان،(  

 كليم

اقامـت  در همدان متولد شد و در كاشـان  هجري قمري  990ميرزا ابوطالب كليم همداني معروف به طالبا در سال 
پس از سفر دوم خود به هند، در آنجا . در ايام جواني به هند مسافرت كرد و بعد از چندي به ايران بازگشت. برگزيد

يكي از شاعران هندي به نام غني كشميري كه معاصر كلـيم بـود،   . در كشمير درگذشت1061سكونت كرد و در سال 
كـه براسـاس    )140: 1367شمس لنگرودي،(» عني بود روشن از كليمطور م«: ي ماده تاريخ وي چنين سروده استدر باره

 .   است 1061حروف ابجد برابر با سال 
كليم از بزرگترين شاعران گروه اولِ سبك هندي است كه ابيات غزل او نسبت به شعر شاعران گروه دوم همچون 

مشتمل بر غزليات، قصـايد، قطعـات،   » كليم ديوان«توان به از آثار وي مي. بيدل، از سادگي و روشني برخوردار است
ي شـاهجهان نامـه اسـت كـه در مـورد جنگهـا و       از ديگر آثار او منظومه. بند اشاره كردبند و تركيبرباعيات، ترجيع

كليم همچون بيدل و اغلب شاعران سبك هنـدي  . )163همـان،  (فتوحات امير تيمور گوركان و سرگذشت اوالد اوست 
سي و نقد ادبي آشنايي داشته است و در اشعار خويش آنها را بيان كرده اسـت كـه بـه آن اشـاره     با مباحث سبك شنا

 : كنيممي

 طرز تازه

كليم نسبت به ايـن  . وجود آمده بودي پيشين بهي ابتذال و كسادي بود كه در شعر شاعران دورهسبك هندي نتيجه
 :اهل سخن قابل پذيرش باشدتواند براي دانست كه سبك جديد ميمسأله آگاه بود و مي

      

 گر متاع سخن امروز كسادست كليم       تازه كن طرز كه در چشم خريدار آيد

 )366: 1369كليم، (     
     

و اگر شعر وحي و الهام  نيـز باشـد بـه    . )417همان،(كند از ديدگاه كليم، شعر فرزند شاعر است و به آن افتخار مي
آن جايي كه كليم جزء شاعران تربيت شده در ايران بـود، شـعرش نسـبت بـه شـاعران      از . سخن فهمان محتاج است

 :تربيت شده در هند، از سادگي بيشتري برخوردار است
 

 داردگويد        عروس تنگدستان بيش ازين زيور نميكليم از شعر رنگين نيست بيت ساده مي

 )392همان،(
 

لـذا افـراد   . با اين وجود از ديدگاه وي، شعر داراي دقايق و ظرايفي است كه هركسـي را توانـاييِ درك آن نيسـت   
  :  ناآشنا را از وارد شدن به آن باز ميدارد

 

 پر خطرناكست بحر شعر نزديكش مرو             گرچه بيني تا كجا خضر قلم را پا ترست

 )79همان، (

 معني

ي وي به گستردگي شاعران اهـل معنـا از   اشاره. گرا بودند و كليم به اين امر توجه دارديشاعران سبك هندي معن
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  :  قابل تأمل است) مجازاً هند، سكونتگاه شاعران گروه دوم(تا دكن ) مجازاً ايران، محل تربيت شاعران گروه اول(قم 
  

 چنان آفاق گير از خيل معني       كه حد ملكش از قم تا دكن بود
 )119: 1369ليم،ك(

  

 :را به دو معنا به كار برده است» بيگانه«ي وي به هنگام بحث از معني، واژه
  :به معناي معني بكر، كه تالش شاعران سبك هندي به جهت آن بوده است» بيگانه«-1

  

 ميرمم از هركه باشد آشناي من كليم          آشناي معني بكرم كه آن بيگانه است

 )297همان،(

  :بردهاي فاقد ذوق هنري كه پي به دقّت معني نميبه معناي انسان» بيگانه«-2
  

 برد              جز آشنا به داد سخنور نميرسدبيگانه پي به دقّت معني نمي

 )326همان، (
  

  :كليم همچون بيدل، معتقد است كه براي كسب معني بكر، دلي روشن و مصفّا الزم است
  

 ننمايد             آيينه همين است عروس سخن را سينه روشن رخ معني بي

 )226همان، (
  :دانندبا وجود اين، آوردن معني بكر را همچون كندن كوه با تيشه، سخت مي

  

 معني بكر تراشي چه بود كوه كني            خانه فكر كم از تيشه فرهاد نشد

 ) 372همان، (     
  

  :تواند معني كالم را رساتر كند و طراوت بيشتري به شعر بخشدمياز ديدگاه كليم، انتخاب الفاظ مناسب 
  

 ميوه آب از پوست گيرد به بستان سخن        لفظ اگر شاد است معني پرور است

 )79همان،(
  

از اين جهت كه  معني در نزد كليم، همچون بيدل و شاعران ديگر سبك هندي اهميت خاصي دارد، وي معني  را 
 :هايي آورده استهمراه با صفت

  معني برجسته
كلـيم شـعر را نـوعي الهـام     . ، معنيِ نو و بكري است كه با باريك انديشي و و ظرافت همراه باشد»معني برجسته«
  :داندداند و معني برجسته را موهبتي از طرف حق ميمي

  

 از اينكه دست اميدم كليم كوتاه است       خدا معاني برجسته داده  قسمت من

 )528 همان،(

  معني بيگانه
معني نو و بكري است كه نهايت تالش شاعران سبك هندي به جهـت آن بـوده اسـت و در برخـي     » معني بيگانه«

        :امروزي آورده است» آشنازدايي«مورد، آن را مترادف با 

 آن نگاه آشنا سرمشق فكرم شد، كليم          آشنايم با هزاران معني بيگانه ساخت

 )272همان، (
  

كوه       ي بود، كليم از افول و بـه سسـتي گراييـدن معنـي شـت خاصاز آن روي كه معني در سبك هندي داراي اهمي
 :كرده است

 تيره شد مشرق خورشيد معاني افسوس          محو شد مطلع برجسته ديوان سخن

 )86همان، (     
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 مضمون

از ديـدگاه كلـيم   . شعر سبك هنـدي اسـت   هاي اصليتوجه به مضامين شعري و مضمون آفريني يكي از مشخّصه
  :دهند كه به مضمون توجه داشته باشندكساني به شعر و شاعري اهميت مي

  

 بينم خريدار سخنبرند          كس نميغير ياراني كه مضمون مي

 )529همان، (    

  بيت
شاعراني كه در هند تربيت  در شعر» بيت«. بوده است» بيت«پيش از اين گفتيم كه مبناي سخن در سبك هندي، بر 

كليم نيز با توجه به اينكه در ايران تربيت يافته . تر از ابيات شعر شاعران تربيت يافته در ايران، بوديافته بودند، پيچيده
  :  و بعدها به هند سفر كرده بود، به ساده بودن ابيات شعرش اشاره كرده است

  

 داردعروس تنگدستان بيش از اين زيور نمي         گويدكليم از شعر رنگين نيست بيت ساده مي

 )392همان، (
  

شاعر توانا كسي بود كه بتواند ميان اين . شدتشكيل مي» مصرع«و » پيش مصرع«بيت در سبك هندي از دو بخش 
  :شود يي شاعر ماز ديدگاه كليم برقرار ساختن ارتباط ميان اين دو مصرع باعث آوازه. دو مصرع ارتباط برقرار كند

  

 بستي كه نامش در جهان ماند              دو مصرع را توانستي اگر بر يكدگر بستنسكندر سد نمي

 )523همان،(

 سرقت ادبي

لذا كليم، نه تنها به كار بـردن معـاني ديگـران،    . تالشِ شاعران سبك هندي به جهت آوردن معاني تازه و بديع بود
  : شمردي خود را سرقت ادبي ميساختهي معاني از پيش بلكه كاربرد دو باره

  

 چگونه معني غيري به خود برم كه معني خويش      دو باره بستن دزديست در شريعت من

 )528همان، (        
  

  :داندكند و آن را اليق آوردن در شعر نميياد مي» دخل كج«كليم از معاني سرقت  شده با عنوانِ 
  

 گر زلف شود اليق رخسار سخن نيست   دخل كج اين شعر شناسان زمانه    

 )278همان، (

 :گيري نتيجه
اين مباحث اغلب در . شناسي استهاي سبك هندي، پرداختن شاعران به مباحث نقد ادبي و سبكيكي از ويژگي

بيدل و كليم از جمله شاعران بزرگ اين سبك هستند كه در شعرِ خويش . يك مصرع و يا يك بيت مطرح شده است
سـبك شناسـي امـروزي     هـاي اغلب اين مباحـث بـا ديـدگاه   . اندمباحث فنون ادبي و سبك شناسي پرداختهبه طرح 

ت    : هاي خود را در رابطه با مباحثي همچـون اين دو شاعر در اشعار خويش ديدگاه. مطابقت دارند طـرز شـعر، اهميـ
شاعر در اين مباحث تقريباً شبيه بـه هـم    هاي هر دوديدگاه. اندمعني و مضمون، ساختار بيت، سرقت ادبي بيان كرده

اند، هر دو بر اهميت معني واقف بـوده  ياد كرده» طرز تازه«به طور مثال هر دو شاعر، از سبك هندي با عنوان . هست
شايان ذكر است كـه ايـن دو   . انداند و هر دو بر ارتباط ميان دو مصراع تأكيد داشتههايي را برشمردهو براي آن صفت

 . اندبزرگ، عالوه بر طرح مباحث انتقادي و سبك شناسي با اصطالحات ادبي مضمون آفريني كردهشاعر 
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