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چکیده
بيدل دهلوي بزرگترين شاعر فارسي گوي هند است که دشهواري و ديريهابي را از مصاتصهال اسهلي سهبه او به

ها

آوردهاند .از جمل بحث هاي تاصصي پيرامون سبه بيدل و دشواريهاي کالم او ،پارهاي توجّهال نحوي اوست که کمتهر
مورد بررسي محقتقان شعرش قرار گرفت است .يکي از م هال نحهوي و دسهتوري در زبهان شهاعر ،کهاربرد فهراوان سه ت
شمارشي مرکب و مميز خاص ب گون اي ويژه و منحصرد ب فرد است ک آن را ب مصاصة ممتهاز و برج هتة سهبه بيهدل
تبدي ميکند .نگارندگان در اين جُ تار ب بررسي انواع شيوههاي ب کارگيري س ت شمارشي مرکب در ديوان شعر بيدل بها
تکي بر تمامي موارد موجود در ديوان او پرداخت اند ک در نهايت منتج ب اين امور گرديد :کاربرد س ال شمارشي مرکهب و
مميز خاص ب عنوان ويژگي سبکي ،ب سبب کثرل ،تنوّع و چگونگي استعمال ،در نوع خود کم نظير و ماتص بيدل دهلوي
است؛ ميان مميز و معدود در شعر بيدل رابطة محکم و استواري از لحاظ معنايي هاکم اسهت؛ مميزهها گهاه به جهاي ابههام
زدايي ،بر ابهام کالم مي افزايند؛ مميزهاي تصويري و خيال انگيز ،بيصترين کاربرد را در شعر بيدل داراست؛ مميزهاي مادي با
معدودهاي انتزاعي بيصترين ب آمد را از ميان ديگر تق يمال در شعر بيدل ب خود اختصاص داده است و دست آخهر اينکه
س تهاي شمارشي در ترکيب س ت شمارشي مرکب  +معدود ،اعدادي محدودند ب طوري ک از اعداد يهه ،دو ،يهه دو،
ن  ،سد و هزار تجاوز نميکنند.
کلیدواژهها :بيدل دهلوي ،مصاصة سبکي ،توجّهال نحوي ،س ت شمارشي مرکب و معدود ،ابهام ،مميزهاي تصويري
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هندي ت؛ او غزل را ن در معناي عرف آن بلک ب عنوان ابزاري در اختيار ت کرال عرفاني و فل ي خود قرار ميدهد .در شعر او
ل ظ بر معني مقدّم است و فهم اشعارش م تلزم فهم افکار اوست لذا غزليال او هم از ديدگاه معني و م هوم و هم از ديدگاه
سبه و شيوة بيان قاب بررسي است (شيدايي .)41 :4119 ،اين شاعر گرانقدر ن تنها در غزل سرآمد است بلک «در ب ياري از
قالبهاي شعري از جمل ترجيعبند و ترکيببند نيز داراي مصاصاتي ماصوص ب خود است ب طوري ک «در تاريخ اد
فارسي ب شک نمايصي و زيبا ،افتاار داشتن طوالنيترين ترکيببند و ترجيعبندها را داشت است» (سلجوقي .)001 :4135 ،امّا از
نظرگاه فکري ،ديد بيدل ،ديدي فل ي است و منبع بيصتر پيچيدگيهاي زباني او نيز از همين ديد خاص او نصأل ميگيرد .در
واقع «گرايش بيدل [ب تعبيرال مبهم و گنگ] ب سبب مکتب فل ي اوست ن وسوسة پيچيدن در ل ظ» (

يني)41 :4161 ،

چنانک خود شاعر نيز در بيتي اشارهاي ب اين م أل دارد:
بههه سررشتههههههة وههههههههم ديگهههر م هههي

کهه غيهههر از سهههان در جههههان ني هههت ههههي
(کليال بيدل ،جلد)116 :1

در زمينة سبکي نيز ،سبه شعر او را سبه هندي ناميدهاند« .شاعران سبه هندي ب دو شاخ تق يم ميشوند :سبه هندي و
سبه هندي ه ايراني ک سرآمد سبه هندي بيدل و سرآمد سبه هندي ه ايراني ،سالب تبريزي است .سبه هندي براي گريز از
تکرار و ابتذال زبان فارسي ب وجود آمد و در اين گريز ،سالب محافظ کارتر از بيدل است پس شايد بتوان بيدل را تنها نمايندة
واقعي اين سبه ب

ا

آورد ک اين موضوع با نگرش ب تمامي مصاصاتي ک براي اين سبه در نظر گرفت شده است ،بهتر

مصاص خواهد شد .يکي از ويژگيهاي برج ت در سبه بيدل ،ابهام است« .ابهام در لغت ب معني پوشيده گذاشتن ،مجهول
گذاشتن ،ب مر لة وضوح نرساندن ،پيچيدگي و ب تگي و ...است» (داد )41 :4131 ،بيب نيز آن را ب تگي بيان يا سکت دار و
تأمّ طلب بودنِ سان تعبير ميکند ( بيب.)446 :1545 ،
خاقاني ،ابهامي سازنده و ثمرباش است (

يني همچنين معتقد است ک ابهام در شعر بيدل همچون ابهام

يني .)10 :4116 ،از ديگر ويژگيهاي مهم و برج ت در شعر بيدل ،معنيآفريني

است« .او شاعري خيالپرداز و معنيساز است ک کوشش دارد تا واژهها و ترکيبها را از هر نوع ک باشد تابع خيال خود کند و
ب راهي از معنيرساني ببرد ک قريحة او ميخواهد» (خليلي .)60-66 :4131 ،در واقع اين امور رويهم رفت  ،سبب ميشود ک در
کالم پر معناي بيدل ال اظي پديد آيد ک در ديد عوام ديرفهم و غيرمعمول جلوه نمايد .البت اين م أل نيز ميتواند ناشي از اين امر
باشد ک هرگاه سان شاعري تازه و بديع باشد ،دشواري و ديريابي ،نتيج و اس آن است .از جملة بداعتها و تازگيهايي ک
بالطبع ال اظي مناسب خويش مي طلبد ،ب کارگيري س ال شمارشي مرکب و مميز خاص در جاي جاي اشعار بيدل ب شيوهاي
نوين است.
اکنون الزم است در رابط با س ت شمارشي مرکب و مميز خاص ,ابتدا ب تعاري ي ک در چند کتا

دستوري آمده است

اشارهاي داشت باشيم:
شريعت در دستور خود ميگويد« :گاهي بعد از عدد (= س ت شمارشي) و قب از معدود اسلي (= موسوف) کلماتي ميآورند
ک بر مقدار يا شاخص وجودي هر چيزي داللت ميکند .دستورنوي ان اين الت را چنين تعبير ميکنند ک بعد از عدد را معدود
کلي و پس از آن را تمييز يا الت تمييزي ميگويند :ده خروار شکر خريدم( .ده :عدد يا س ت شمارشي ،خروار :معدود کلي يا
موسوف ،شکر :تمييز و م عول بيواسط  ،خريدم :فع و فاع  ).اما بهتر است ک عدد و معدود کلي را يه س ت شمارشي
مرکب بدانيم .يعني (ده خروار :س ت شمارشي مرکب) و پس از آن (شکر) موسوف و م عول و موضوع ب اين وسيل
ميشود» (شريعت.)194-1 :4161 ،
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انوري و ا مدي گيوي نيز معتقدند« :گاهي بين س ت شمارشي و موسوف (عدد و معدود) اسمهايي ب عنوان وا د شمارشي
ميآيد ک ميتوان آن اسمها را با س ت شمارشي ،جمعاً س ت شمارشي مرکب فرض کرد» (انوري و ا مدي گيوي:4161 ،
.)416
و يديان کاميار بيان ميکند ک «بين س ت شمارشي و موسوف آن براي شمارش تعداد يا اندازه و وزن موسوف ،معموالً اسمي
ميآيد ک واب ت س ت شمارشي است و مميز نام دارد .مميز با عدد همراه خود يکجا واب تة ه ت ميشود .مميزها را ميتوان ب
دو گروه کلي تق يم کرد:
ه مميزهايي ک چيزي ب معنا نميافزايند و وجود آنها اختياري است :دو جلد کتا

و...

ه مميزهايي ک ب معنا ميافزايند و وجود آنها اجباري است :يه دست استکان و( »...و يديان کاميار.)33 :4131 ،
و اما نظر مشکوة الديني نيز چنين است « :مميز از لحاظ معنا با اسم پس از آن ارتباط دارد؛ ب عبارل ديگر رف مميز از ميان
واژههاي اسم ک ب يکي از م اهيم شمارشي اشاره ميکند و متناسب با ويژگيهاي معنايي اسم در گروه اسمي است ،گزيده
ميشود .ب اسمهايي ک ب تنهايي با رف عدد و بيمميز ب کار نميروند ،اسم ناشمردني گ ت ميشود .از لحاظ معني اسم
ناشمردني ب جنس يا مادة طبيعي و تودهوار و يا اسم معني اشاره ميکند .از جمل  :الف) شير ،آ  ،شکر ،برنج

) هوش،

درستي ،خطر ،آسودگي و( »....مشکوةالديني.)410-416 :4136 ،
ش يعي کدکني نيز در کتا

شاعر آين ها ه کتابيست دربارة شعر بيدل ه معتقد است ک «نظام نحوي مجموع عدد  +واب ت

عددي (=مميز)  +معدود در شعر بيدل ب چهار نوع تق يم ميشود:
 )4عدد  +مادي  +مادي = سد مصر شکر
 )1عدد  +مادي  +انتزاعي = يه سحر رسوايي
 )1عدد  +انتزاعي  +مادي = يه افتادگي زنجير
 )1عدد  +انتزاعي  +انتزاعي = سد عقبا ام » (ش يعي کدکني.)11 :4114 ،
روش کار و پیشینه تحقیق
در زمينة پيصينة بررسي شعر بيدل از جنب هاي گوناگون ،بايد ب کتا
باصي از کتا

«شاعر آين ها» از ش يعي کدکني اشاره کرد .نوي نده در

مذکور ،يه تق يم بندي از ترکيبِ س ت شمارشي مرکب و معدود ,در شعر بيدل ارال نموده است .در ارتباط با

پيصينة س ت شمارشي مرکب در شعر بيدل همچنين ميتوان مقالة ماتصري از سروش س هري را با عنوانِ «دو عالم دستگاه» نام
برد .اين مقال در اس نقدي است بر مقال اي با عنوانِ «اشارل سبح» از علي محمّدي .س هري در مقالة خود معتقد است ک در
مقالة محمّدي ،نگرش درستي در رابط با ترکيبِ «دو عالم دستگاه» ارال نصده است .بايد خاطر نصان کرد ک در هي يه از موارد
مذکور ،بررسي جامعي در زمينة ويژگيهاي باصوص و متمايزِ س ت شمارشي مرکب و معدود آن در ديوان بيدل دهلوي ارال
نصده است .لذا پرداختن ب س ت شمارشي مرکب و معدود در سان بيدل از جنب هاي ماتلف و اثبال آن ب عنوان يه مصاصة
سبکي در شعر بيدل ،تنها توسط نگارندگان اين مقال سورل گرفت است.
روش کار مقال چنين است ک ابتدا ب جمعآوري شواهد ترکيبهاي مورد نظر (= س ت شمارشي مرکب و معدود) از ديوان
بيدل دهلوي پرداختيم س س با مطالعة کتب دستوري ماتلف ،نظرال دستورنوي ان را در رابط با ترکيب مذکور گردآوري
نموديم؛ پس از آن ضمن در نظر داشتن سبه هندي و ويژگيهاي آن ،ب بررسي شواهد موجود در ديوان شعر بيدل پرداختيم تا
در نهايت وجوه تمايز آن ترکيبها و آنچ سبب تازگي آنها در سبه خاص او گرديدهاند را نمايان سازيم .محور تحلي هاي
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موجود در اين جُ تار ،مميزهاي خاسي است ک بيدل در ترکيبِ «س ت شمارشي مرکب» مورد استعمال قرار داده است؛ اينک
بيدل چگون آنها را در ساختار س تهاي شمارشي مرکب و معدود ،در ارتباط با عددها و معدودها و گاه در رابط با ديگر
اجزاي شعر خويش برميگزيند ،مورد مداقت قرار گرفت است.
بحث
«يکي از سؤاالل عمده در بررسي زبان اين است ک دنياي مورد ادراک ،چگون در زبان و از طريق زبان نمود مييابد .ما ن تنها
دنيا را ادراک ميکنيم بلک در مورد آنچ ادراک ميکنيم م اهيمي را شک ميدهيم و سورلهاي زباني را ک بيانگر اين م اهيم
ه تند خلق ميکنيم .اين سورلهاي زباني ب کنشها ،االل ،موقعيت ،چيزها و اشياء ،اشااص و موجودال زنده اشاره ميکنند.
يکي از مواردي ک ميتواند نصاندهندهي چگونگي ادراک سانگويان يه زبان از دنياي اطرافصان باشد ،مقول ي مميز عدد است»
(استاجي .)4 :4133 ،يکي از شگردهاي خاص و مت اول بيدل دهلوي براي نمايش م اهيم ذهني خويش ب خواننده ،کاربرد برخي
از واژهها در جاي گاه مميز عدد است ک تازه است و با شک تن هنجارهاي معمول زبان ،خواننده را ب شگ تي وا ميدارد و سبب
ک ب لذل هنري بيصتر از کالمش ميگردد« .در واقع در آثار خلتاق ادبي ،انحراف از معيارهاي متعارف زبان فراوان است و يکي از
وجوهي ک ب آنها تمايز سبکي ميدهد همين نکت است» (شمي ا« .)11 :4135،آوردن س تهاي شمارشي مرکب (= ل ظ مناسب
معدود يا مميز) دور از ذهن در بين ديگر شاعران سبه هندي نيز رواج داشت و منحصر ب بيدل نبود» (سروش .)41 :4131 ،امّا بنا
بر اينک همواره فراواني ب کارگيري امري در سان هر شاعر يا نوي نداي ،ميتواند نصان از محوري بودن آن امر در ديد و سبه
او باشد ،لذا در سبه بيدل نيز ب کارگيري س تهاي شمارشي مرکب ب شيوهاي منحصر ب زبان او ،ب سورل اسلي کلي و
من جم جلوه ميکند و از اينجاست ک بيدل سرآمد شعراييست ک چنين شگردي در سان ايصان يافت ميشود.
نگا رندگان بنا بر آنچ توسط دستورنوي ان و محقتقان شعر بيدل دربارة س ت شمارشي ،مميز و معدود يا موسوف بيان شده
است ،موارد موجود در ديوان بيدل را از چند منظر ،مورد ارزيابي قرار دادهاند .الزم ب يادآوريست ک در اين جُ تار ،تنها موارد
محدودي از شواهد مثال در ديوان بيدل را ارال مينماييم چرا ک بررسي تمام موارد ،مجال بيصتري ميطلبد.
 .1بررسی ممیزها از دید تصویر خیال
اين ک سان سراي دهلي ،مميزهاي خاسي را ب همراه معدودهاي مورد نظر خود برميگزيند ،ن تنها ب سبب عدول از هنجارهاي
متعارف زبان است ک آن را از ويژگيهاي سبه هندي ب طور عام ميدانند بلک بيصتر ب سبب قدرل خيال شاعر است ک با
مهارل ويژة خود تصرتفهايي در عالم واقع انجام ميدهد و از اين طريق کالمش را در ديد مااطبانش زيور تازگي و بداعت
ميباصد؛
سد کهوچ خيههال است غبههار ن ههس اينجههها

تهها سيهههر گريبهههههان ب ه چ ه انديصههه دوانههههد
()10/105

4

بيدل ،ميان مميز «کوچ » و موسوف «خيال» از ديد تصوير آفريني ،رابط اي استوار برقرار نموده است؛ رابط اي بر پاية تصبي ک ب
زيبايي ،بر عمق طرح تصويرش افزوده است و براي بينندة اين تصوير ،لذل باش است و چصم نواز.
هر لق از اين سل ل سد فتنه جنهون اسهت

غافهههه نههروي در خههم آن طههره و کههههاکههه
()11/905
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شاعر براي نمايش شدّل و عظمت «جنون» ،مميز «فتن » را در نظر ميگيرد با اين ت ير ک «فتن » خود تداعيگر خطر ،آسيب و
پريصاني ا وال و امثال اين امور است .لذا بيدل براي نصان دادن جنون و ديوانگي عاشق ،از چنين استعارهاي است اده ميکند و
بدين شک بر اغراق موجود در سانش ميافزايد .همچنين واژة «فتن » نيز ب نوعي با انذار و هصدار موجود در مصرع دوم ارتباط
تنگاتنگ دارد .بيدل در جايي ديگر نيز براي معدود «جنون» مميز «طوفان» را آورده است ک استعاره از آش تگي و پريصاني است:
خرامش در دل هر ذره سد توفان جنهون دارد

عنههان گيريد اين آتش ب عالههم افکهن مها را
()3/111

شاهدي ديگر:
پر هرزه درآ مگههذار زيههن قافهههل آفههههال

شهور ن هي دارد سهد سهههور طنيههن ه هتش
()41/311

رابطة معنايي موجود در واژة «سور» برگرفت از سور اسرافي و تلميحي ب آن است و «طنين» نيز کام کنندة اين تلميح .لذا
س ت شمارشي مرکب (= سد سور)  +معدود يا موسوف (= طنين) برابر است با سبه خاص شعر بيدل.
سد چمههههن اميهد ليههههه داغ ف هههههردن

نامهههه رنهههگم ک ه ب ههت بههر پههر طههههههاووس
()44/364

بيدل براي واژة اميد و نصان دادن فراواني آن از مميزي است اده کرده است ک خيالبرانگيز است و نظر مااطب را ب خود جلب
ميکند .واژة چمن ک مجاز از چمنزار و دشت است ،استعارهاي براي بزرگي و وسعت قرار گرفت است و شاعر از اين طريق،
اميد ب يار را تصوير نموده است.
عمههههريست ک چون آين در بههزم خيالهت

يهرل نهگ يه مههههژه خههوا

اسهت دل مها
()44/36

شاعر در چندين مورد ،براي آسودن و غنودن و خوابيدن و ...واژة مژه را ب عنوان مميز ب کار برده است .در واقع او براي نصان
دادن پله بر هم نهادن و چصم ب تن ک الزمة آن برهمآمدن مژههاست از مميز «مژه» ب سورل مجازي است اده ميکند ک زيباست
و ب خوبي خيالآفريني شاعران را نمودار ميسازد .نمون هايي ديگر:
شعهل خاک تر شود تا آورد چصمهههي ب ههم

يه مهژه آسودگي اينجا به سهد دشهواري اسهت
()11/119

چون کاغههذ آتههش زده اين شههوخ نگههاهان

ت ليههههم غنودنکهده يهه مهههههژه خهههههههوابند
()1/115

بيدل در تصويري ديگر« ,اشه» را مميزي براي اضطرا

قرار داده است:
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تههههو و سهد مههههوج گههوهههر تمهکيهههن

مههههن و يههه اشهههههه اضطههرا

فهههروش
()1/369

از ويژگيهاي اشه ،لغزاني آن است .بيدل در خيال خويش ميان اين لغزاني و نااستواري اشه ،با اضطرا
شباهتي ديده است لذا مميز «اشه» را براي اضطرا

و تصويش خاطر

برگزيده است .اين نوع نگاه و خيالآفريني ،ماتص ب اوست و در واقع،

ويژگي سبکي ماصوص ب خود اوست.
در جايي ديگر:
بر مهن مهي تاز از ايهن نههُ

لقههه زنجيهههر

جنههون عاشقههههان يهههههه نصـههه بهههاالست
()41/164

وا د شمارش زنجير ،لق است امّا شاعر در اينجا مميز « لق » را استعاره از فله قرار ميدهد؛ او فله را ب سبب سورل
ظاهري ب

لق مانند کرده است .قرار دادن «زنجير» نيز ب عنوان معدود ،معناي استعاره را م تحکمتر گردانيده است يعني گرفتار

بودن و اسارل ان ان در نُ فله را ب شک زنجيري نُ

لق تصوير نموده است.

نيز طبق بررسي جامع موارد موجود در شعر بيدل در زمينة س ال شمارشي ،يا همان اعدادي ک شاعر در س تهاي شمارشي
مرکب در شعر خويش ب کاربرده است بايد گ ت :ک اين س ال شمارشي ک از اعدادِ «يه»« ،دو»« ،نُ »« ،سد»« ،هزار» و «يه
دو» تجاوز نميکند ،در تمامي موارد ،معاني اسلي خود را از دست دادهاند و استعارهاي براي کثرل و يا قلتت امور گوناگون واقع
گرديدهاند.
استعاره از قلتت و اندکي:
فهههههههروش

همهههههه سقتههههاي آبههههروي خهههودنهههد

يههه دو گههوهر تهو نيهههههز آ

مغهههرور نباشيد ک اين يه دو ن هههس عمهر

وارستهههه نگاهيهههه ت به زنههههدان تغهههاف

()44/311

()9/901
استعاره از کثرل:
ب زل ي ب ت ام دل از مضامينم چه مي پرسهي

دو عهالم معنههي باريهه قهربهان سههههر مهويش
()6/951

ب دشت و در هم سو کهاروان دردسهر اسهت

ههزار ناقهه ستههم ميکهصد تو بهههههههار مکهش
)6/311

در ب ياري از موارد مميزها ،استعارهاي براي انبوه و فراواني و بزرگي ه تند ک در اکثر موارد نيز شاعر از واژههاي «جهان» و
«عالم» براي اين منظور است اده ميکند:
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جهههرأل پهرواز بهرق خهههرمن آسودگي هت

يه جهههان آش تگي در بهال و پهههر داريههم مها
()44/409

دل بها دو جهههان تصنگي رص چه سهازد

بر يه چ بيآ

ز سد دلهههو هجههههوم اسهت
()41/199

از ديد آماري ،کاربرد مميز ب سورل تصويري و خيال انگيز ،با  119مورد ،از بيصترين ب امد در ميان ديگر کاربردها برخوردار
است.
 .2بررسی ممیزها از دید معنیافزایی
طبق آنچ دستورنوي ان ب آن اشاره کرده اند مميز در س ت شمارشي مرکب ،بر معناي اسم پس از خود ميافزايد .در شعر بيدل
نيز تنها مميزهايي ک بر معنا ميافزايند ،يافت ميشود زيرا در سبه بيدل ،معنيآفريني و خيالپروري بيصتر از هر شاعر ديگر
سبه هندي نمود دارد .اينگون کاربرد س ت شمارشي مرکب تأييد کنندة کثرل توجّ شاعر ب اموري ت ک معناي ب يار را در
ال اظ کم ،جاي ميدهند .شاعر در اينگون توجّهال خويش ،ميان مميز و معدود رابطة معنايي برقرار نموده است ب سورتي ک ب
کارگيري مميز ،معنايي گ ترده را بر معناي معدود اضاف مينمايد.
درين محيط ک هر قطره سد جنون ته ش اسهت

شناخت مهههوج گههههر قيمهت وقههههار ن هههس
()11/366

ب کارگيري مميز خاصِ «جنون» براي معدودِ «ت ش» ب سبب ارتباط معنايي ک ميان اين دو واژه قاب درک است ،بر شدّل پويايي
و تحرتک موجود در واژة ت ش ميافزايد.
رنهههگ بنهههايم از ههظ ت ليهههههم ريهههاتند

يه جبهههه سهجده اسهت بهر و دوش نقهش پها
()44/461

جبه (= پيصاني) جايگاه سجده است لذا شاعر براي معدودِ «سجده» مميزِ «جبه » را آورده است .همانطور ک ميبينيد ميان جبه
و سجده رابطة معنايي برقرار است و کاربرد مميز براي معدود ،استحکام معناي آن را سبب ميشود.
ن س ب قيد دل اف رده همچو موج به گهوهر

هميهههههن يههه آبههههل اسههتادگيسههت رفههتن مهها
()1/491

آبل بر اثر راه رفتن ب يار بر پاي ايجاد ميشود .شاعر با قرار دادن «آبل » ب عنوان مميز براي واژة استادگي در واقع پارادوک ي
را ک ميان استادگي و رفتن ايجاد کرده است ،تقويت نموده است .البت با اين توضيح ک در اين بيت ،استادگي در معناي مقاومت
و پايداري است اما اي تادن را در بادي امر ب ذهن ميآورد و اينگون است ک ميان استادگي و رفتن نوعي پارادوکس ايجاد کرده
است.
سد خلههد هالول پي پهرواز ههوس رفهت

شههيريني جههههانم همهههه در راه مگههههس رفههت
()41/136
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شاعر براي افزودن بر معناي الول و شيريني ،از مميز «خلد» است اده ميکند؛ از اين طريق آنچ از معني ک در خلد(=بهصت
خلد) نه ت است را بر معناي « الول» ميافزايد و آن را از لحاظ معنايي تقويت ميکند.
از مههذاق ناز اگر غافههه نباشهد کههام شهوق

ميتوان سد بهوس لهذل بهههردن از دشنهههامهها
()1/411

بيدل با قرار دادن مميز «بوس » ،معناي بوس را ک لذتي خاص است بر معناي معدود «لذل» ميافزايد.
همچنين بايد خاطر نصان کرد ک «ب اسمهايي ک ب تنهايي با رف عدد و بيمميز ب کار نميروند ،اسم ناشمردني گ ت ميشود»
(مشکوةالديني .)416 :4136 ،امّا بيدل در ترکيبِ (س ت شمارشي مرکب  +معدود) ،براي معدود چ اسم قاب شمارش باشد و
چ ناشمردني ،مميزهايي با بار معنايي ب يار قرار داده است:
يه لب شيص گر از هر قهدمت مهيجوشهد

خاطهر آبلهههه در سهير و سه ر خهواهي داشهت
()16/113

اي ز عکس نرگهه ت آيين جام م به کهف

شان از زلف تو نبض يه چمهن سهنب به کهف
()3/914

يه نگ نظاره ال سر جوش سد مياانه مهي

يه تب ّههم کردنهت آغهوش سهد گلههزار گههه
()1/905

در مثالهاي باال ،شيص  ،گ و سنب معدودهايي قاب شمارش ه تند اما بيدل براي آنها مميزهايي برميگزيند ک اغراق و
پيچيدگي معنايي و در نهايت لذتل هنري بيصتري ايجاد ميکند.
از لحاظ ب امد ،کاربرد مميز ب منظور معنيافزايي در جايگاه دوم قرار ميگيرد .يعني از مجموع  141ترکيب «س ت شمارشي
مرکب و معدود»  15ترکيب از چنين ويژگياي برخوردار است.
 .3بررسی ممیزها از دید ابهامزایی
«شمار و مقدار در زبان فارسي» معتقد است ک مميز از معدود ،رفع ابهام ميکند (نصاط)413 :4163 ،؛ همانطور ک

نصاط در کتا

پيش از اين نيز اشاره نموديم ،ابهام ک

اس درهمآمياتن م اهيم عميق است و سبب پيچيدگي زبان ميشود ،يکي از بنياديترين

ويژگي زباني بيدل دهلوي است .از مصاديق ب کارگيري ابهام در کالم بيدل ،است اده از مميزها ب گون اي ديگر است .در زبان
خاص او مميزها گاهي بر ابهام اسم پس از خود ميافزايند و سبب شگ تي مااطب خود ميگردند .ب طور مثال بيدل در بيت زير
براي معدودِ «درنگ» ،واژه «ت ش» را ب عنوان مميز برگزيده ک در ارتباط با سبر و درنگ مبهم است و غير منتظره!
س ه ند مجمههر ه ههتي نههدارد آن هم ه طاقههت

نيههاز وسههل کههن يههه ت ههههش درنههگ بههرون آ
()41/35

در بيتي ديگر:
گههر کنههي يههه غنچههه فکههر عالهههم آزادگهههي

يههابي از هههر چههين دامههن سههد گريبهههانزار گهه
()11/904
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در مصرع اول ،غنچ ب ت است و ب ب تگي شهرل دارد و شاعر آن را مميزي براي فکر عالم آزادگي قرار داده است ک ب
نوعي تناسب تضاد ميان مميز و معدود ايجاد ميکند .اما در مصرع دوم ک موضوع بحث ما است ،واژه غريبِ «گريبانزار» را مميزي
براي گ قرار داده است ک سراسر ابهام است .هرچند آنچ از گريبان ب ذهن ميآيد گصادگيست و گريبان دريدن ب هنگان
م تي و از خود بي خود شدن ،يادآور رسمي قديمي است؛ اما پيچيدگي و ابهام آن ب کاربردن واژة مصتق «گريبانزار» ب عنوان
مميزي براي گ است ک نامأنوس مينمايد.
فرسهت از خهود گذشتن هههم کهههم اسههت

يههه عههههرق پههههه بههر ن ههس بنهههد اي بههها
()40/113

در بيت باال ،مميز «عرق» براي معدود «پ ب تن» ،مبهم و گيج کننده است .پ ب تن در ارتباط با شک

با  ،معنايي را ب ذهن

خواهد آورد امّا آوردن مميز «عرق» معنا را تيره و تار و دور از دسترس ميگرداند.
بر فهرسههت ه تههههي م روشيهههد تعيههههتن

گو يهه دو شهههرر چيهههن نکصهد دامهن کاغهذ
()41/311

است اده از مميز «شرر» براي «چين» کاربردي ابهامآميز است .ب بيان ديگر ،اينک منظور شاعر از چنين انتاابي چي ت ،مبهم است و
شاي تة تأمّ  .همچنين است:
از آن مههدّ تغافلها که دارد چيهههن ابههرويش

قيامت بگهذرد تها يهه مهههژه دنبههههال بنوي هم
()0/4511

اين ديدگاه نيز از نظر ب امدي در رتبة سوم در ميان دو ديدگاه قبلي قرار ميگيرد چرا ک تنها  14ترکيب از ميان  141ترکيب را ب
خود اختصاص داده است.
ب غير از مواردي ک تق يم بندي و ارال گرديد ،بيدل در مواردي اندک نيز مميزهايي ب کار ميگيرد ک ساده ،عادي و هم فهم
است و خالي از نکال ادبي:
نصـ سد خم شرا

از چصم م تت غمهزهاي

خونبهاي سهد چمههن از جلهوههههايت يههه ادا
()49/91

خههط او شيهرازه آش تگهيههاي مهههن اسهت

از رگ يه بهرگ گه سهد رسهت سهنب ب هت ام
()44/919

البت الزم ب يادآوري است ک چنين کاربردي در شعر بيدل ب يار اندک است و در ک از  45مورد تجاوز نميکند ک اين خود
نصان از تعمّد شاعر در ب کارگيري مميزهاي ادبي و پربار و در عين ال ،ا تراز او از مميزهايي ساده و بيپيراية ادبيست.
 .4بررسی ممیزها از دید مادی یا انتزاعی بودن (= تکیه بر دیدگاه شفیعی کدکنی)
ش يعي کدکني قال ب دست بنديهايي براي مميز و معدود است .او معتقد است ک مميزها و معدودها ب چهار شک در شعر بيدل
نمود يافت اند )4 .مميز مادي  +معدود مادي  )1مميز مادي  +معدود انتزاعي )1مميز انتزاعي  +معدود مادي  )1مميز انتزاعي +
معدود انتزاعي (ش يعي کدکني .)11 :4114 ،با نظر ب اين ديدگاه و بررسي تمامي موارد مميز و معدود در ديوان بيدل ميتوان
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اظهار داشت ک از ميان مجموعاً  141ترکيب (عدد  +مميز  +معدود) ،ب ترتيب کثرل استعمال ،مميز مادي  +معدود انتزاعي با
 413مورد ،مميز مادي  +معدود مادي با  415مورد ،مميز انتزاعي  +معدود انتزاعي با  41مورد و مميز انتزاعي  +معدود مادي با 41
مورد ،در ديوان ديدل دهلوي جاي دارند.
خوانندگان م تحضر ه تند ک در يه معادل در زبان ادبي ،اگر يه سوي معادل مادي و سوي ديگر انتزاعي باشد ،نوعي تعادل
و ت اوي ميان دو طرف معادل برقرار ميشود .اين در سورتي رساتر و گيراتر خواهد بود ک مميز ،نقش و کارکرد اساسي خود ک
همان تمييز دادن و جداسازي امور است را ب درستي اي ا کند؛ اين امر نيز زماني تحقتق مييابد ک مميز ،مادي و ملموس باشد از
طرف ديگر هنگامي ک معدود انتزاعي و مبهم باشد ،نقش مميز نيز پر رنگتر و برج ت تر خواهد شد .با اوساف مذکور مصاص
ميگردد ک ترکيب (مميز مادي  +معدود انتزاعي) و پس از آن (مميز مادي  +معدود مادي) ک از نظر ب امدي ،بيصترين کاربرد را
نيز در شعر بيدل دارند ،در مناسبترين و متعادلترين جايگاه قرار گرفت اند.
نمون هايي از هر يه از طبقال ب ترتيب کثرل استعمال آنها ب منظور آشنايي بيصتر مااطبان:
مميز مادي  +معدود انتزاعي:
آگهههي گههرد دو عههالم شههبه دارد در کمههين

تا نگ باقي ست از تصويش مژگهان چهاره ني هت
()16/154

مميز مادي  +معدود مادي:
بههيمحهههابا کي ههت بيهههدل از سههر مهها بگههذرد

چون شک ت آبههل يهه قطهههره دريهههاييم مها
()11/456

مميز انتزاعي  +معدود انتزاعي:
بوريهها را ههت ماهههم بهه فرامههههوشي داد

سد جنهون شور ني تان رگ خوا

اسهت اينجها
()41/31

مميز انتزاعي  +معدود مادي:
ب ه غيههر از بادپيمههايي چهه دارد پنج ه مههنعم

ز وس زر همان يه

رل آغوش است ميزان را
()4/154

نکتة ديگ ر در بحث کي يّت مميزها اين است ک مميز ،همانطور ک از نامش هم پيداست بايد تمييزدهندة ميان اموري باشد ک
کمّيّت آن ها براي ديگران مجهول است بنابراين مميز اگر مادي باشد براي ذهن مااطب آشناتر است و کمه بيصتري ب فهم
معدود خود ميکند .از اينجا ميتوان تالش ذهني بيدل براي رسيدن ب نوعي تعادل معقول را بهتر درک نمود.
نتیجه
با بررسي موارد ب کارگيري س ال شمارشي مرکب و معدود در ديوان شعر بيدل دريافتيم:

کارکرد مميز خاص در س ت شمارشي مرکب؛ ويژگي ممتاز سبه بيدل 461 /

 .4کثرل و تنوّع کاربرد مميزهاي خاص در س ال شمارشي مرکب ،ب عنوان اسلي کلي در سان بيدل ،نصان از اختصاص آن ب
سبه بيدل دارد .بيش از سيصد شاهد مثال در ديوان بيدل گوياي اين امر است.
 .1مميزها در زبان بيدل ،از طريق عدول از هنجارهاي متعارف زبان ،تازه و بديع ارال شدهاند.
 .1ميان مميز و معدود آن رابطة محکم و استواري از نظر ل ظي و معنايي ايجاد شده است ک پاية تناسبال موجود در ک بيت
است.
 .1از ديد تصويرآفريني ،مميزها در س ت شمارشي مرکب با بيصترين ب امد ،نقصي برج ت و مهم اي ا ميکنند و شاعر از طريق
آنها ،مهارل ويژة خويش را در ايجاد تصاوير خيال انگيز ،نصان ميدهد.
 .0در ترکيب س ال شمارشي مرکب (= عدد  +معدود)  +معدود ،مميزها اجباري ه تند چرا ک مميزها از نوعي ه تند ک بر بار
معنايي معدود خود ميافزايند .معدودها نيز شام اسامي قاب شمارش و غير قاب شمارش ميباشند.
 .6مميزها گاهي ب جاي ابهامزدايي از معدود خود ،ابهامزايي ميکنند و بر پيچيدگي کالم ميافزايند.
 .1س تهاي شمارشي (= عددها) در ترکيبهاي شاعر ،محدود ه تند و از اعدادِ «يه»« ،دو»« ،يه دو»« ،نُ »« ،سد» و «هزار»
تجاوز نميکنند .در تمامي موارد نيز اعداد ،استعارهاي براي بيان کثرل و قلتت دربارة امور گوناگون واقع گرديدهاند.
3ه بر طبق تق يم بندي ش يعي کدکني و بر اساس ک شواهد موجود در ديوان بيدل ،طبقة (عدد  +مادي  +انتزاعي) با  413مورد
از مجموع  141مورد ،بيصترين ب امد را دارد .لذا بيدل از مناسبترين نوع س تهاي شمارشي مرکب و معدود در شعرش است اده
نموده است.
پینوشتها
 -4ارجاع تمامي ابيال شاهد مثال در اين مقال  ،ب ترتيب از ر است ب چپ ،با شمارة س ح و شمارة بيت از دورة دو جلدي
ديوان بيدل دهلوي ب تصحيح خلي اهلل خليلي و ب اهتمام ماتار اسماعي نژاد ،چاپ اول ميباشد.
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 .4استاجي ،اعظم (پاييز وزم تان « .)4133بررسي مميزهاي عدد در زبان فارسي» ،مجل تاصصي زبان شناسي و
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اسماعي نژاد ،چ ،4تهران :سيماي دانش.
.0
.6

بيب ،اسد اهلل ( .)1545دري ب خانة خورشيد ،بلغاري  :مرکز نصر اين ورماپرنت.
يني ،سيّد
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 .1هههههههههههههههههه (« .)4161فصلي با بيدل در کنار شاعر آين ها» ،مجلة کيهان فرهنگي ،شمارة  ،0ص .1-41
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 / 463فنون ادبي ،سال ه تم ،شماره( ،1پياپي )41پاييز و زم تان4191

 .45س هري ،سروش (« .)4131دو عالم دستگاه» ،مجلة آموزش زبان و اد

فارسي ،دورة بي ت و دوم ،شمارة  ،1ص -41
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 .44سلجوقي ،سالح الدين ( .)4135نقد بيدل ،چ ،1تهران :انتصارال ابراهيم افغان تاني.
 .41شريعت ،محمّد جواد ( .)4161دستور زبان فارسي ،چ ،1تهران :اساطير.
 .41ش يعي کدکني ،محمّد رضا ( .)4114شاعر آين ها؛ بررسي سبه هندي و شعر بيدل ،چ ،1تهران :آگاه.
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 .46محمّدي ،علي (« .)4130نقد و نگاهي ب غزل بيدل؛ ميرود سبح و اشارل ميکند» ،مجلة آموزش زبان و اد
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